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2022Z18599 

Vragen het lid Boucke (D66) aan de Minister voor Klimaat en Energie over de 
voorbereidingen op de boycot op Russische olie (ingezonden 5 oktober 2022). 

Vraag 1
Welke voorbereidingen treft en heeft Nederland getroffen ter voorbereiding 
op de boycot op Russische olie? 

Vraag 2
Voorziet u problemen bij de invoering, handhaving en toezicht van dit 
boycot? 

Vraag 3
Voorziet u een tekort aan olie in Nederland vanaf de effectuering van de 
boycot? 

Vraag 4
Wat is de actuele stand van zaken van de Nederlandse strategische voorraad 
olie? 

Vraag 5
Kunt u ingaan op productie- en import percentages van Nederland met 
betrekking tot olie? 

Vraag 6
Hoeveel daarvan is bestemd voor Europese doorvoer? 

Vraag 7
Uit welke landen importeert Nederland olie? 

Vraag 8
Kunt u ingaan op de percentages van het gebruik per sector van olie? 

Vraag 9
Welke lessen trekt u uit de gascrisis en het bijbehorend instrumentarium voor 
de realisatie en handhaving van een eventueel kort aan olie? 
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Vraag 10
Bent u het eens dat het instrumentarium niet uitsluitend uit moet gaan van 
een fysiek tekort aan olie (zoals bijvoorbeeld het Bescherm en Herstelplan 
Gas), maar ook toegerust moet zijn op maatschappelijke en markteffecten als 
gevolg van hoge prijzen? Zo nee, waarom niet? 

Vraag 11
Bent u het eens dat oplossingen die bijdragen aan het reduceren van olie en 
de duurzame transitie versnellen onderdeel moeten zijn van het instrumenta-
rium bij een eventueel tekort aan olie? 

Vraag 12
Kunt u ingaan op eventuele keteneffecten, zoals bijvoorbeeld (tekorten aan) 
bijproducten van raffinage of op olie gebaseerde bedrijfsprocessen? 

Vraag 13
Welke instrumenten worden op Europees niveau ingezet ten behoeve van een 
eventueel tekort, coördinatie en bijvoorbeeld gezamenlijke inkoop?
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