
 
 

Persuitnodiging 
 

DEN HAAG – 30 september 2014 

 

Iraakse olie en de internationale 
energievoorziening  
 
Op maandag 6 oktober spreekt Sammy Six van het Clingendael International Energy Programme in Den 

Haag leden en relaties van de afdeling Olie- en Gastechnologie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs 
(KIVI) toe over de veranderende wereldwijde energievoorziening en in het bijzonder de rol van Irak hierin. 

 

Na tientallen jaren van oorlogen en sancties bevindt Irak zich weer in de top van olieproducerende landen. 
Op basis van afspraken met diverse buitenlandse oliefirma's heeft Bagdad zichzelf nu tot doel gesteld om 

voor 2020 op een dagelijks productieniveau van 9 miljoen vaten per dag uit te komen. Het International 
Energy Agency (IEA) voorziet echter weliswaar een verdubbeling van het aantal vaten per dag, maar 

verwacht dat dit slechts uitkomt op 6 miljoen vaten per dag. Reden voor de terughoudendheid in deze 
calculatie is gebaseerd op mogelijke instabiliteit in de politiek, infrastructuur en veiligheid van het land. 

Bewezen is wel dat de Iraakse olievoorraad bijna onuitputtelijk en bovendien gemakkelijk te winnen is. Dat 

maakt het land dan ook een belangrijke speler in de wereldwijde energievoorziening. 
 

In zijn lezing zal Sammy Six ingaan op de Iraakse ontwikkelingen op energiegebied en de consequenties 
voor het veiligstellen van de wereldwijde energievoorziening. Ook de mogelijke invloed van Islamitische 

Staat (IS) op de ambitie van Irak zal ter sprake komen. 

 
Programma: 

19.15 - 19.30 Ontvangst 
19.30 - 21.30 Lezing door Sammy Six (Clingendael International Energy Programme) 

 
Locatie: 

Koninklijk Instituut Van Ingenieurs, Prinsessegracht 23 te Den Haag 

 
Wilt u deze bijeenkomst bijwonen, meldt u zich svp aan via karendeman@kivi.nl. 

 
Het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI) is de beroepsvereniging van ingenieurs in Nederland. Het 
geeft toegang tot een netwerk waarin leden hun vakkennis kunnen bijhouden en hun expertise verder 
kunnen ontwikkelen. Het uitdragen van het belang van techniek in de samenleving is ook een van de 
speerpunten van KIVI. 
 

 
Noot voor de redactie:  
 
Voor meer informatie kunt u terecht bij  
Karen de Man 
Telefoon: 070-3919851 
E-mail: karendeman@kivi.nl 
 
www.kivi.nl 


