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De hoge olie- en gasprijzen van de afgelopen periode hebben ons er opnieuw 
van bewust gemaakt dat deze energiebronnen schaars en eindig zijn. Toch 
worden de huidige hoge prijzen niet veroorzaakt door fysieke schaarste. Voor 
de komende decennia zijn er nog voldoende reserves. Er zijn andere factoren 
die de prijs beïnvloeden: de ongelijke verdeling van vraag en aanbod in de 
wereld en de daardoor snel toenemende importafhankelijkheid van 
belangrijke consumerende landen, het investeringsklimaat in de 
energiesector en de politieke en economische instabiliteit in de producerende 
landen. 

DE ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE MARKT IN EEN 
INTERNATIONALE CONTEXT
Om een beeld te krijgen van de toekomstige gasmarkt heeft de Raad eerst 
kritisch bezien welke verwachtingen er zijn voor de Europese gasvraag en het 
inheemse – Europese –  aanbod. De verwachte toename van de vraag is 
aanzienlijk terwijl het totale inheemse aanbod – zelfs als de groeiende 
Noorse productie daarbij wordt inbegrepen – zijn maximum heeft bereikt 
en binnenkort geleidelijk gaat afnemen. 

Er is in beginsel voldoende gas binnen het economische bereik van Europa 
om aan deze groeiende importbehoefte te voorzien. De voorraden in 
Rusland en Noord-Afrika zijn aanzienlijk, en ook in het Midden-Oosten en 
de rest van Afrika is nog veel gas. De gasvoorkomens zijn nog zo groot dat er 
de komende decennia op wereldschaal geen sprake hoeft te zijn van fysieke 
schaarste; het is echter wel de vraag of de energie-exporteurs in staat en 
bereid zijn om te voldoen aan de vraag van de importeurs. Er zijn namelijk 
meer gegadigden voor de gasexporten uit deze landen. Ook de VS en Azië 
hebben een sterk toenemende behoefte aan geïmporteerd gas. Deze wedloop 
om nieuwe gasimporten en de veel betere mogelijkheden om gas over grotere 
afstanden in vloeibare vorm (LNG) economisch verantwoord te 
transporteren maken dat er steeds meer sprake zal zijn van een 
wereldgasmarkt. Europa zal rekening houdend met dit vooruitzicht haar 
eigen koers moeten kiezen.

Allereerst dringt zich hierbij de vraag op of marktwerking ervoor zal 
zorgdragen dat er zowel op de korte als op de lange termijn voldoende gas 
beschikbaar is. Europa heeft ervoor gekozen om door marktwerking de 

SAMENVATTING

SAMENVATTING
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Europese gassector efficiënter te maken en de dienstverlening aan afnemers te 
verbeteren. In vele productmarkten wordt de voorzieningszekerheid geheel aan 
de markt overgelaten. De gasmarkt verschilt echter in een aantal opzichten van 
deze markten: het aantal spelers, zeker aan de aanbodzijde, is beperkt en 
geopolitieke aspecten spelen een belangrijke rol; ‘politics matter’. In dit opzicht 
is er een grote overeenkomst met de oliemarkt hoewel de beperktere 
mogelijkheden om gas flexibel naar vrijwel iedere locatie te transporteren en 
de beperktere mogelijkheden voor opslag maken dat de liquiditeit van de 
gasmarkt nimmer die van de oliemarkt zal evenaren. Sinds de oliecrisis in de 
jaren zeventig is er veel politieke aandacht voor voorzieningszekerheid in de 
oliemarkt. Naar de mening van de Raad zijn er voldoende redenen om de 
voorzieningszekerheid van gas nog meer aandacht te geven. 

Voor de structuur van de Europese gasmarkt is het van betekenis of er van kan 
worden uitgegaan dat de grote, veelal internationaal opererende, producenten 
ervoor zullen zorgdragen dat voldoende gas ‘vrij’, dat wil zeggen zonder 
afnamezekerheden vooraf, op de groothandelsmarkten wordt aangeboden of 
dat gas aan de inkopers vooral ‘op bestelling’ wordt geleverd. Op dit moment is 
voornamelijk het laatste het geval. De risicoverdeling in lange termijn 
contracten vormt in de markt een effectieve basis voor de omvangrijke 
investeringen die met de ontwikkeling van de grote nieuwe gasprojecten zijn 
gemoeid. In de beschouwde periode tot 2030 zal op de wereldmarkt het aandeel 
LNG naar verwachting de 25% niet overstijgen, en slechts een deel van het 
LNG zal als ‘vrij’ gas op de markt komen. Gezien de gunstige geografische 
mogelijkheden om gas per pijpleiding naar Europa te transporteren zal het 
aandeel LNG op de Europese markt naar verwachting beperkt blijven.

De EU zal in de toenemende concurrentie op de gasinkoopmarkt de goede 
positie die ze momenteel heeft moeten zien te behouden. Dit betekent dat er in 
de EU voldoende financieel sterke inkopers moeten zijn om tegenspel te 
kunnen bieden aan het beperkte aantal (grote) aanbieders, maar ook aan de 
krachtige vragers in andere regio’s als de VS en Azië. De EU heeft er dus 
belang bij dat de Europese gasmarkt niet te versnipperd raakt. Dit heeft 
gevolgen voor de vormgeving van de gasmarkt in de EU en het 
mededingingsbeleid in deze sector. Daarnaast heeft de EU belang bij:
– Goede betrekkingen met de grote gasexporterende landen;
– Een investeringsklimaat voor de gasinfrastructuur (pijpleidingen en LNG 
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aanlandingspunten)  zodat deze voldoende ruim bemeten is of tijdig 
uitgebreid kan worden zodat deze geen beperking of belemmering zal 
vormen voor inkoopopties;

– Diversificatie van de EU-importen.

Het hiervoor geschetste marktbeeld geeft aan dat de gasmarkt niet de open zeer 
liquide markt zal worden die velen zich bij de aanvang van de liberalisering 
hebben voorgesteld. Er zal ernstig rekening moeten worden gehouden met een 
scenario waarbij in Europa over de langere termijn de vraag het aanbod zal 
overtreffen en er een beperkt aantal aanbieders is van nieuw gas. In een dergelijk 
scenario past de verwachting dat de gasmarkt voornamelijk een oligopolistische 
verkopersmarkt zal zijn met concurrentie tussen inkopers in plaats van 
concurrentie tussen verkopers. Door de toenemende rol van LNG in de 
wereldgashandel en de wereldwijde concurrentie tussen gasinkopers zullen de 
gasprijzen gaan convergeren. Hierdoor zal de basisgasprijs (commoditygasprijs) 
in Europa geleidelijk aan niet meer bepaald wordt door concurrentie tussen 
Europese gasaanbieders, maar vooral door inkoopconcurrentie op de 
wereldgasmarkt en de prijsarbitrage tussen regio’s door ‘vrij’ gas. Het zou echter 
niet verstandig zijn er vanuit te gaan dat de beschikbaarheid van ‘vrij’ gas de 
voorzieningszekerheid in Europa aanzienlijk zal bevorderen.

Concurrentie tussen gasaanbieders zal dus naar verwachting bestaan uit 
inkoopconcurrentie op de wereldgasmarkt en binnen de EU beperkt blijven tot 
verkoopconcurrentie op gasdiensten. Het EU- en Nederlandse gasbeleid zullen 
hiermee terdege rekening moeten houden. De voordelen van concurrentie op 
gasdiensten binnen de EU zullen zo goed mogelijk gecombineerd moeten 
worden met voldoende ruimte voor grote spelers binnen de EU gasmarkt om 
een sterke positie te behouden op de wereldgasmarkt. De kwaliteit van het goed 
balanceren van concurrentie en concentratie zal bepalend zijn voor een 
succesvol gasbeleid in de komende jaren.

NEDERLAND ZAL IN DIT PERSPECTIEF HAAR EIGEN KOERS MOETEN 
KIEZEN 
Als grote gasproducent heeft Nederland op het gebied van gas een unieke 
positie. De vraag dringt zich op of en hoe Nederland deze positie verder wil 
ontwikkelen, zowel in het belang van Europa als in het belang van Nederland. 
Dit kan door de positie verder uit te bouwen:

SAMENVATTING
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– Een krachtige positie op de wereldinkoopmarkt;
– Strategisch beheerder van het Groningenveld; 
– Het fungeren als handels opslag en transportknooppunt (‘hub’) in de 

Noord-Europese markt 

Het uitbouwen is ook in het belang van de Nederlandse gasconsument want 
ondanks het feit dat Nederland nog lang een netto-gasexporteur blijft kan 
de Nederlandse gasproductie niet exclusief voor de Nederlands markt 
worden ingezet. Nederland krijgt dus net als de rest van Europa te maken 
met vraagstukken van voorzieningszekerheid en een groeiende behoefte aan 
nieuwe en gediversifieerde gasimporten. 

Een dergelijke koers heeft, naar de mening van de Raad, consequenties voor 
een aantal onderdelen van het Nederlandse gasbeleid, in het bijzonder de 
voorgenomen herstructurering van het Gasgebouw. 

HET GASGEBOUW
Enige jaren geleden heeft de overheid aangegeven dat de liberalisering van 
de EU-energiemarkt een aanpassing vergt van de succesvolle 
exploitatiestructuur van de Nederlandse gasvoorraden. Dit zou met name 
moeten leiden tot een herstructurering van Gasunie. Over een deel van deze 
herstructurering, de eigendomssplitsing van Gasunie in een Gastransport 
Services bedrijf (GTS) en het handels- en leveringsbedrijf (Gasunie T&S), is 
inmiddels overeenstemming bereikt en is de uitvoering daarvan ter hand 
genomen. Over de destijds eveneens beoogde splitsing van het handels- en 
leveringsbedrijf in een deel voor ExxonMobil en een deel voor Shell, onder 
terugtreding van de Staat als directe en indirecte (via EBN) aandeelhouder, 
is (nog) geen overeenstemming bereikt.  

Een herbezinning op de splitsing van het handels- en leveringsbedrijf zou 
naar de mening van de Raad op zijn plaats zijn. Deze splitsing zou er 
immers toe leiden dat Nederland en de EU een sterke partij op de 
gasinkoopmarkt zouden verliezen in een periode waarin de energiesector in 
consumerende en producerende landen weer verpolitiseerd. Bovendien zou 
het publieke belang van voortzetting van het kleine veldenbeleid in 
samenhang met beheer van het Groningenveld (flexibel depletiebeleid) in 
het geding komen. Tenslotte verliest Nederland hierdoor kansen om in de 
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Noordeuropese markt haar positie uit te bouwen. Hier staan nauwelijks 
voordelen tegenover . 

De conclusie zou daarom zijn dat het behoud van een  ‘T&S-achtige’ 
onderneming met zijn nauwe band met de Maatschap Groningen van 
belang kan zijn voor zowel Nederland als voor Europa. Een gebalanceerde 
en op marktmogelijkheden afgestemde inzet van geïmporteerd gas, gas uit 
kleine velden en Groningengas kan een belangrijke bijdrage leveren aan 
voorzieningszekerheid in Noord-Europa.

Het behoud van een ‘T&S-achtige’ onderneming met zijn nauwe band met 
de Maatschap Groningen impliceert het behoud van een staatsbelang in zo’n 
bedrijf. Dit is niet alleen nodig vanwege de verwevenheid van de financiële 
belangen tussen beide ondernemingen, maar ook vanwege de publieke 
belangen die gemoeid zijn met de productie van Nederlands aardgas, in het 
bijzonder het gas uit het Groningenveld. Met het groeien van de 
importbehoefte in de EU neemt immers de betekenis van de strategische 
productie van het Groningenveld toe. Daarnaast maakt de, ook naar  
Europese maatstaven gezien, zeer hoge afhankelijkheid van Nederlandse 
huishoudens en kleinverbruikers van gas (> 98%) dat het publiek belang van 
voorzieningszekerheid in Nederland groter is dan elders. Het feit dat EBN 
namens de Staat de grootste aandeelhouder van een ‘T&S-achtige’ 
onderneming kan blijven, maakt het tevens mogelijk voor de Staat zich niet 
al te rechtstreeks met de commerciële activiteiten van zo’n onderneming 
bezig te houden.

Het in stand houden van Gasunie Trade & Supply in zijn huidige vorm is de 
meest voor de hand liggende optie om dit doel te realiseren. De Raad acht 
het niet nodig om alternatieven te ontwikkelen. 

HET GASGEBOUW IN EUROPEESRECHTELIJK PERSPECTIEF
De verwachte ontwikkelingen op de internationale gasmarkt brengen de 
Raad ertoe de voorgenomen splitsing van het Gasunie Trade & Supply 
(T&S) aan een kritische beschouwing te onderwerpen. In dit verband merkt 
de Raad op dat het Gasgebouw een unieke constructie is die geenszins te 
vergelijken valt met de gevallen waarin de Europese Commissie tot nu toe 
op informele wijze heeft opgetreden. Afgezien van zijn concentratief 

SAMENVATTING
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karakter is het Gasgebouw, in de bredere context van dit advies, een 
procurrentiële kracht die bijdraagt tot een evenwichtige prijsvorming bij de 
inkoop van gas op de internationale markt en, daarmee, tot een lager 
prijsniveau voor de Europese eindafnemer. Voor zover er enige twijfel over de 
verenigbaarheid van deze constructie met het mededingingsrecht zou 
bestaan, vindt het Gasgebouw vooral zijn rechtvaardiging in de taak van een 
duurzaam depletiebeleid dat artikel 54 van de Gaswet uitdrukkelijk aan 
Gasunie toevertrouwt. Een splitsing van de handelsactiviteiten van deze 
onderneming vermindert haar potentieel om het Groningenveld op het kleine 
veldenbeleid af te stemmen en verhindert daardoor de vervulling van haar 
dienst van algemeen economisch belang in de zin van artikel 86 lid 2 van het 
EG-Verdrag.

DE STRATEGISCHE POSITIE VAN HET GRONINGENVELD
De levensduur van het Groningenveld is succesvol verlengd door het kleine 
veldenbeleid. Niettemin is het Groningenveld nu duidelijk in de tweede fase 
van zijn producerend bestaan gekomen. Er resteert nog minder dan de helft 
van de oorspronkelijke voorraden. Op zich is dit nog een beduidend volume, 
maar bedacht moet worden dat de laatste kubieke meters gas met een veel lager 
productieniveau kunnen worden gewonnen dan de eerste. Bovendien zal in de 
toekomst de productie van kleine velden gas afnemen. Wanneer het huidige 
beleid met betrekking tot het Groningenveld ongewijzigd voortgezet zou 
worden, dan zou deze lagere kleine velden productie ‘automatisch’ moeten 
worden gecompenseerd  door een navenante vergroting van de productie uit 
het Groningenveld of door importen waar waarde aan toegevoegd kan 
worden, bij gelijkblijvende leverantieverplichtingen. Hierbij is een verhoging 
van de productie uit het Groningenveld, naar de mening van de Raad, zowel 
strategisch als technisch/economisch het minst voor de hand liggend.

HET KLEINE VELDENBELEID
Belangrijk onderdeel van het Nederlandse gasbeleid is het geven van prioriteit 
aan de gaswinning uit kleine velden. Door dit beleid is 800 miljard m3 aardgas 
aan de Nederlandse gasreserves toegevoegd. De voorzieningszekerheid was en 
is hiermee zeer gebaat omdat als gevolg hiervan het Groningenveld langer kan 
worden benut ten behoeve van de Nederlandse en Europese consument. Er is 
dan ook alle reden om dit beleid voort te zetten. Wel kan het wenselijk zijn om 
de vormgeving ervan wat aan te passen opdat het nieuwe aanbod van gas uit 
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kleine velden ook voor andere marktpartijen dan Gasunie T&S interessant 
wordt en zo kan bijdragen  aan het vergroten van de beperkte liquiditeit van 
de gasmarkt. Het advies geeft hiervoor enkele suggesties. 
 
NEDERLAND KNOOPPUNT VOOR DE HANDEL IN GAS EN 
GASDIENSTEN IN DE EU
De sterke positie van Nederland als gasproducent en -exporteur heeft ertoe 
geleid dat Nederland over een uitgebreide gasinfrastructuur beschikt met 
belangrijke bestaande en geplande grote verbindingen van Oost naar West 
en Noord naar Zuid. Door de recente investeringen in opslagcapaciteit is 
deze positie bestendigd en verder uitgebouwd. Nederland heeft daarmee de 
facto al de middelen om een belangrijk knooppunt in de EU-gasmarkt te 
blijven. De groeiende behoefte aan nieuwe gasimporten en gasdiensten 
maken het aantrekkelijk om deze positie verder uit te bouwen. De groeiende 
betekenis van LNG voor de EU-markt maakt dat een gasknooppunt zeer 
gebaat is bij een aanlandingsmogelijkheid voor LNG. Nederland zou een 
dergelijke mogelijkheid in overweging moeten nemen. Geschat kan worden 
dat dit geheel kan leiden tot miljarden Euro’s aan investeringen door 
meerdere partijen en een blijvende toegevoegde waarde voor de economie 
van de aardgassector. Daarnaast is ook de voorzieningszekerheid in deze 
regio gebaat met een verdere vergroting van de diversiteit van het aanbod die 
hiervan het gevolg is. De markt- en (geo)fysieke mogelijkheden zijn er, het 
juiste regelgevingkader zal bepalend zijn of deze mogelijkheden wel of niet 
worden benut.

SAMENVATTING
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1.1 INLEIDING

HET NEDERLANDSE GASBELEID

De vondst van het aardgas in 1959 in Groningen maakte Nederland van de 
ene op de andere dag een aanzienlijke energiespeler. Nederland heeft destijds 
een gerichte strategie ontworpen en uitgevoerd om deze bodemschatten 
optimaal te benutten.1 In eerste instantie was het beleid er op gericht om de 
bodemschatten zo snel mogelijk te exploiteren voordat vooral kernenergie 
het gas van de markt zou verdringen. Dat was althans de verwachting in de 
jaren zestig. 

De oliecrisis in 1973-1974 was aanleiding voor een beduidende wijziging in 
het Nederlandse gasbeleid. Er kwam meer aandacht voor 
voorzieningszekerheid en conservering van de aardgasvoorraden. Men wilde 
eigen gasvoorraden, in feite het Groningenveld, zo lang mogelijke benutten 
voor hoogwaardige nationale consumptie. Dit leidde tot een niet verder 
ontwikkelen van de export van gas, het verminderen van de inzet van 
aardgas voor de elektriciteitsproductie en het geven van voorrang aan de 
exploratie en exploitatie van nieuwe (kleine) velden ten einde het 
Groningenveld zo lang mogelijk te kunnen benutten. Het besluit de 
aardgasexport niet verder te vergroten was een tweede belangrijk effect van 
Nederlands gasbeleid op de Europese gasmarkt; het creëerde op de Europese 
markt versneld ruimte voor nieuwe gasaanbieders (Noorwegen, Rusland en 
Algerije).
 
Ook andere inzichten over de eindigheid van fossiele brandstoffen en de 
toekomstvisies op kernenergie en duurzame energie lieten in de loop der 
jaren hun sporen na op de ontwikkeling van het Nederlandse gasbeleid. Zo 
is in de jaren tachtig het restrictieve beleid deels losgelaten. In die periode 
zijn de exportcontracten verlengd en is de gaspenetratie in vooral de 
elektriciteitssector fors toegenomen.

1

INLEIDING

1  Zie ook: Correljé, van der Linde, Westerwoudt ‘Natural Gas in the Netherlands; From 

Cooperation to Competition?’, Oranje-Nassau Groep B.V., Amsterdam-Zuidoost, 2003.

INLEIDING
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DE BETEKENIS VAN HET GAS VOOR DE NEDERLANDSE ECONOMIE

Zowel de omvang van de aardgasvoorraden als de mogelijkheid om deze zeer 
flexibel te benutten gaven Nederland in de loop der jaren een belangrijke 
positie in de Europese markt. Het Nederlandse gas levert sinds de jaren zestig 
een belangrijke bijdrage aan de Nederlandse economie. De Nederlandse 
industrie en huishoudens profiteren van deze relatief schone en betrouwbare 
energiedrager; de rijksbegroting profiteert van de aanzienlijke gasbaten en de 
gasexport levert een aanzienlijke bijdrage aan een positieve handelsbalans. 
Tenslotte heeft het Nederlandse gasbeleid vanaf de jaren zestig een bepalende 
rol gespeeld in de ontwikkeling van de Europese gasmarkt.

Voor de exploitatie van het Nederlandse aardgas werd Gasunie opgericht. 
Dit bedrijf werd al snel het grootste gasbedrijf van de EU en is dat nog 
steeds. Tegelijkertijd onderging ook de gasdistributie een omvangrijke 
herstructurering. Door schaalvergroting liep het aantal 
gasdistributiebedrijven terug van meer dan 135 naar 8. De grootste 3 van 
deze bedrijven hebben een marktaandeel van 77% op de markt voor 
kleinverbruikers en zakelijke gebruikers. Op de Nederlandse 
grootverbruikermarkt is het aandeel van Gasunie ongeveer 70%. De 
gasdistributie werd voorts vrijwel volledig horizontaal geïntegreerd met de 
elektriciteitsdistributie.

DE LIBERALISERING VAN DE GASMARKT

De liberalisering van de Europese energiemarkten – die eind jaren tachtig 
startte –  maakte opnieuw een heroverweging van het Nederlandse gasbeleid 
noodzakelijk. Deze strategiewijziging werd in 1996 neergelegd in de Derde 
Energienota.2 Onder invloed van het liberaliseringproces bevindt de 
Europese gassector zich momenteel in een transitiefase. De eindsituatie is 
echter deels open. Inmiddels worden belangrijke gevolgen van de 
ontwikkeling en regulering van de interne EU-markt ook in Nederland 
zichtbaar. Afnemers zijn vrij in de keuze van gasleverancier zodat de 
binnenlandse afzet van Gasunie niet langer verzekerd is. Ook is de lange 
termijn voorzieningszekerheid niet langer een puur nationaal vraagstuk 
omdat de productie van eigen bodemschatten niet langer exclusief bestemd 
kan worden voor de binnenlandse markt.

2  Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 525, nrs. 1-2.
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Het Nederlandse gasbeleid is in overeenstemming gebracht met Europese 
regels en er ontstond een gasmarkt met:
– Vrije leverancierskeuze
– Vrije toegang tot de transport- en distributienetten
– Een afzonderlijk tariefsysteem voor het gebruik van de netten
– Een (internationale) groothandelsmarkt
– Nieuwe markten voor gasdiensten zoals balancering, opslag en conversie 

van gaskwaliteiten

Er werd een toezichthouder (Dienst uitvoering en toezicht Energie; DTe) 
ingesteld om erop toe te zien dat de nieuwe spelregels voor de markt door de 
marktspelers worden nageleefd.

De liberalisering van de EU-gasmarkt leidde ook tot het voornemen om het 
zogenaamde Gasgebouw aan te passen; dat is het geheel van overeenkomsten 
tussen de Staat en Shell en ExxonMobil over de winning, transport en afzet 
van Groningen aardgas en de stimulering van het elders in Nederland 
gewonnen aardgas, onder het zogenaamde kleine veldenbeleid.

Nadat de minister van Economische Zaken per brief van 19 november 2001 
de uitgangspunten en perspectieven voor de toekomstige structuur aan de 
Tweede Kamer had uiteengezet, werd in de brief van 8 april 2002 de 
beoogde nieuwe structuur beschreven.3 In een eerste stap zou het 
transportnet worden afgescheiden en volledig in eigendom van de Staat 
komen. In een tweede stap zou de Staat zich terugtrekken uit de 
verkoopactiviteiten. Deze verkoopactiviteiten van Gasunie zouden 
vervolgens moeten worden gesplitst in twee met elkaar concurrerende 
handelsbedrijven in handen van respectievelijk Shell en ExxonMobil. Deze 
zouden al het door de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) 
gewonnen gas afnemen (Groningenveld en gas uit kleine velden) op basis 
van marktconforme prijzen, en zouden tevens de bestaande 
inkoopverplichtingen van de huidige Gasunie moeten overnemen. Voorts 
zou de publieke taak betreffende het kleineveldenbeleid gehandhaafd 
blijven, waarbij de precieze taakverdeling tussen de onderscheiden spelers 
(Gasunie Transport Services [GTS], NAM, Energie Beheer Nederland B.V. 

INLEIDING

3  Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 109, nr. 1 en 2.
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[EBN] en de beide uit Gasunie gevormde handelsmaatschappijen) nog 
uitgewerkt moest worden.
De realisering van deze nieuwe structuur bleek echter complex en omringd 
door onzekerheden. Later dan voorzien, maar op tijd voor de Europese 
regelgeving, werd een juridisch verzelfstandigde netbeheerder GTS conform 
de Europese richtlijn ingesteld. Voor de eigendomssplitsing tussen het 
gastransportbedrijf en het gashandelsbedrijf zijn inmiddels ook de eerste 
stappen gezet. In de brief aan de Tweede Kamer van 1 november 2004 deelt de 
minister van Economische Zaken mee dat op hoofdlijnen overeenstemming is 
bereikt met Shell en ExxonMobil over het in 100% staatseigendom brengen 
van het gastransportbedrijf en de daarbij behorende onderdelen.4 Dit akkoord 
kent nog wel enkele opschortende of ontbindende voorwaarden.

VOORZIENINGSZEKERHEID ALS OPKOMEND VRAAGSTUK 

De toenemende importafhankelijkheid van Europa krijgt steeds meer 
politieke aandacht. In het EU-Groenboek5 wordt gesignaleerd dat de EU 
over 20 à 30 jaar in 70% van haar energiebehoefte moet voorzien door 
middel van import. Er wordt vanuit gegaan dat aardgas in 2030 bijna een 
derde van primaire energiebalans zal omvatten, en dat het overgrote deel 
hiervan van buiten de EU zal komen. Een belangrijk gegeven is dat een 
aanzienlijk gedeelte van deze gasstroom aangeboden zal worden op de 
Europese markt door – dan wel afkomstig is van – staatsbedrijven in de 
producerende landen. Een dergelijk gemonopoliseerd aanbod uit 
bijvoorbeeld Rusland of – indien we alle aanbieders in beschouwing nemen 
– een geoligopoliseerd aanbod stelt voorwaarden aan de organisatie van de 
Europese gasmarkt. De Europese keuze voor een marktmodel kan namelijk 
niet los worden gezien van de ontwikkelingen in de rest van de wereld. Als 
grote importeur van gas maakt de EU onderdeel uit van de wereldmarkt en 
zal het in het energie- en gasbeleid rekenschap moeten geven van de 
geopolitieke en geo-economische context waarin deze markt zich zal 
ontwikkelen. De strategische belangen van de EU en de lidstaten zullen een 
doorslaggevende rol spelen in de uiteindelijke vormgeving van de Europese 

4  Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 109, nr. 6.

5  Groenboek ‘Op weg naar een Europese strategie voor een continue 

energievoorziening’, goedgekeurd door de Europese Commissie op 29 november 2000 (COM(2000) 

769 def.).
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markt. Ook bijvoorbeeld het buitenlandse beleid van de EU dient daarvan 
doordrenkt te zijn. De toenemende importafhankelijkheid noopt immers tot 
een actievere energiediplomatie om de relaties met olie en gasexporterende 
landen te optimaliseren. De verweving van energie en milieu en energie en 
buitenlandse betrekkingen zal betekenen dat het energiebeleid een integrale 
benadering vraagt vanuit de verschillende beleidsterreinen. 

INVESTEREN IN NIEUW GAS

In de World Energy Investment Outlook 2003 en de World Energy Outlook 
2004 van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) worden de EU en 
andere consumerende landen geattendeerd op het feit dat zeer grote 
investeringen nodig zijn om de energievoorziening (olie en gas) de komende 25 
jaar te verzekeren.6 Het IEA schat dat in de periode tot 2030 er jaarlijks – 
totaal in de hele wereld – ruim 100 miljard dollars per jaar (in dollars van 
2000) geïnvesteerd zal moeten worden in de gassector, op een totaal van 
investeringen in de energiesector in die periode van 568 miljard per jaar (in 
dollars van 2000).7 Het grootste deel omvat investeringen in de 
gasproducerende landen waarvan de EU afhankelijk is, maar ook de 
benodigde investeringen in de Europese infrastructuur zijn volgens de IEA 
omvangrijk. Daarbij is het probleem van de voorzieningszekerheid van gas nog 
buiten beschouwing gelaten.

Ook al acht de Raad de IEA ramingen wat aan de hoge kant, er zullen 
aanzienlijke bedragen geïnvesteerd moeten worden in een gasmarkt die te 
maken krijgt met groeiende politieke en andere onzekerheden. Terecht kan 
dan ook de vraag worden gesteld of er, zonder specifiek beleid om deze 
investeringen te bevorderen, tijdig voldoende nieuw gas beschikbaar komt 
voor de EU.

6  Verderop in het advies zal naast de schatting van de gasvraag van het IEA een eigen, 

lagere, inschatting worden gepresenteerd en beargumenteerd. Bij een lagere gasvraag uit Europa 

zouden ook de investeringen navenant afnemen. Het is echter van belang op te merken dat ook bij een 

bescheidenere groei van de gasvraag in Europa de investeringsinspanningen nog steeds aanzienlijk zijn.

7  World Energy Outlook 2004, p. 72 en 144.

INLEIDING
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1.2 ADVIESAANVRAAG VAN DE MINISTER

Gezien de ontwikkelingen in de EU-markt heeft de minister van 
Economische Zaken de Energieraad een advies gevraagd over:
– De ontwikkelingen in de gasmarkt op middellange termijn in Europees  
 perspectief
– Welke beleidsopties zijn er voor Nederland gezien deze ontwikkelingen 

en rekening houdend met de publieke belangen in deze sector

Hierbij zou vooral aandacht moeten worden besteed aan:
– De drijvende factoren achter de ontwikkelingen
– De importafhankelijkheid van de EU en Nederland
– Wat zijn de publieke belangen
– Het bevorderen van de effectiviteit van de concurrentie op de gasmarkt

Dat de ontwikkelingen en het beleid op gasgebied in Nederland vanuit een 
Europees perspectief bezien moeten worden is evident. De EU heeft 
immers gekozen voor een open concurrerende gasmarkt. Landsgrenzen 
zijn hierdoor in beginsel niet meer van betekenis zeker niet voor een 
product dat relatief gemakkelijk over grote afstanden kan worden 
getransporteerd. Voorts is Nederland een belangrijke gasproducent en 
heeft dus grote belangen bij de ontwikkeling van de Europese markt. 
Daarbij komt dat met het ontstaan van een Europese interne markt het 
Nederlandse gas (ook in crisissituaties) niet exclusief voor de Nederlandse 
markt kan worden ingezet. Contractuele verplichtingen voor export en de 
Nederlandse markt zullen ook in moeilijke omstandigheden gehonoreerd 
moeten worden. 

1.3 OPZET VAN HET ADVIES

De Energieraad heeft, na een algemene beschouwing over de dilemma’s die 
in energiebeleid aan de orde zijn, een analyse op drie niveaus gemaakt: het 
mondiale niveau, het Europese niveau en het Nederlandse niveau.

Eerst zijn de ontwikkelingen op de Europese markt geanalyseerd aan de 
hand van de mogelijke ontwikkeling van de vraag en het aanbod in de 
wereld. Dit om een scherper beeld te krijgen van de groeiende behoefte aan 
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nieuw aardgas dat van buiten Europa zal moet worden geïmporteerd en de 
concurrentie om deze nieuwe gasstromen met andere gasimporterende 
landen. Specifiek is aandacht besteed aan het vraagstuk van 
voorzieningszekerheid versus concurrentie in de EU.

Vervolgens is gekeken naar de Europese markt. Na een analyse van de stand 
van zaken is gekeken naar de mogelijke gevolgen van de internationale 
ontwikkelingen voor de Europese gasmarkt. Hierbij zijn de belangrijkste 
beleidsvraagstukken geïdentificeerd. 

Tenslotte zijn, vanuit het Europese perspectief, de beleidsopties voor 
Nederland geanalyseerd. Deze opties zijn beoordeeld vanuit de belangrijkste 
publieke belangen die in het geding zijn zoals  het nationale gasbezit, het 
milieu, de voorzieningszekerheid en een goed functionerende gasmarkt.

INLEIDING
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2.1 ENERGIEBELEID EN DE EUROPESE INTERNE MARKT

De ontwikkeling van de Europese interne markt strekte zich in de jaren 
negentig uit tot de Europese energiesector. De energiesector was in een aantal 
lidstaten een sterk door de overheid gedomineerde sector, waar 
staatsbedrijven veelal de boventoon voerden. De Europese energiesector was 
niet alleen een per land verschillend geschakeerd pallet van publieke en/of 
private bedrijven, maar ook zeer verschillend in opzet. Sommige landen 
hadden een zeer lokaal georganiseerde sector, terwijl andere landen een sterk 
centraal aangestuurde nutsector herbergden. Deze zeer gevarieerde opzet van 
de sector maar ook de verschillen in de energiemix in de lidstaten waren 
historisch gegroeid en een resultaat van het nationale energiebeleid en de 
verschillen in energievoorkomens. 

In de Europese Gemeenschappen (EG) waren wel pogingen gedaan een 
Europees energiebeleid van de grond te trekken, maar deze pogingen waren 
steeds gestrand op de nationale belangen van de lidstaten.8 Terwijl alle 
lidstaten de drie prioriteiten van het energiebeleid, prijs, 
voorzieningszekerheid en milieu (soms vertaald in: betaalbaar, betrouwbaar 
en schoon) onderschreven, bleken de lidstaten steeds tot een andere afweging 
te komen in de vormgeving en uitwerking van hun nationale energiebeleid. 
Het oliecrisisbeleid werd bijvoorbeeld gerealiseerd in 1974 via het 
intergouvernementele IEA en niet via de intragouvernementele EG zodat 
lidstaten nationale zeggenschap behielden over het energiebeleid. In de jaren 
na 1974 bleek het niet mogelijk de lidstaten te vermurwen tot een 
gemeenschappelijk energiebeleid op EU-niveau. Overigens zij opgemerkt dat 
op het gebied van de oliemarkt en beheersing van crises op die markt het niet 
goed voorstelbaar is dat een desbetreffend beleid effectief zou kunnen worden 
ontwikkeld respectievelijk uitgevoerd in een kleinere groep van landen dan in 
het IEA verenigd is. Daarvoor is de oliemarkt te zeer een werkelijk mondiale 
markt.
 
De invoering van de Europese interne markt, het zogenaamde 1992 
programma, bleek uiteindelijk de route waarlangs het nationale energiebeleid 

2
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8  R. Lefeber en J.G. van der Linde, Europees energiebeleid vergt energie(k) beleid, SEW 

(6) en (7), juni en augustus 1987.
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opengebroken kon worden. Op grond van de Europese mededingingsregels 
en het Europese beleid om staatssteun aan te pakken werd langzamerhand 
een kanteling teweeg gebracht in het denken over de energiesector. De 
liberalisering van de energiemarkten werd uiteindelijk ingezet vanuit de 
gedachte dat de Europese energievoorziening, binnen door de overheden 
vastgestelde spelregels, beter aan de markt kon worden overgelaten. De 
efficiency, de kwaliteit van de dienstverlening en de leveringszekerheid 
zouden hierbij gebaat zijn, omdat politieke barrières tussen de markten van 
de lidstaten konden worden weggenomen en schaalvoordelen beter benut 
konden worden. De liberalisering van de Europese energiesector was vooral 
bedoeld om grensoverschrijdende concurrentie in de energiesector te 
bevorderen. Als gevolg hiervan werden lidstaten gedwongen zich ook te 
bezinnen op de organisatie van de nationale energiesector én moesten er 
nieuwe afwegingen worden gemaakt in de prioriteiten van energiebeleid. In 
de voorgestelde nieuwe Europese grondwet is energiebeleid expliciet 
opgenomen als taak van de Europese Unie.9 Hiermee is een nieuwe basis 
voor Europees energiebeleid gelegd.

2.2 SCHOON ÉN BETROUWBAAR ÉN BETAALBAAR

Gasbeleid is een onderdeel van het bredere energiebeleid waarin voortdurend 
gezocht wordt naar de goede balans tussen ‘schoon’, ‘ betrouwbaar’ en 
‘betaalbaar’. De dilemma’s van het energiebeleid bestaan uit het niet 
tegelijkertijd ten volle kunnen realiseren van deze drie doelstellingen. Er 
bestaat een spanningsveld hiertussen.
Overheden worden gedwongen een juiste balans te vinden in het beleid. Met 
de aanvang van het Europese liberaliseringproces van de energiesector is 
verondersteld dat ‘betaalbaar’ meer door de markt gerealiseerd zou kunnen 
worden en minder door coördinatie van vraag en aanbod door de overheid. 

9  Conference of the Representatives of the Governments of the Member States, 

Brussels 25 June 2004, CIG 86/04, In artikel I-13 wordt energie genoemd als een gebied van shared 

competence. In artikel III-157 wordt bepaald dat het EU beleid tot doel heeft om: met het instellen 

van een interne energiemarkt en met verwijzing naar het beschermen en verbeteren van het milieu 

dat: a) het verzekeren van het functioneren van de interne energiemarkt; b) het verzekeren van de 

voorzieningszekerheid van de EU; en c) het bevorderen van energie-efficiëntie en de ontwikkeling van 

duurzame energiebronnen. 
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Dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld met fiscale maatregelen de overheid de 
vraag nog steeds kan beïnvloeden. Echter het realiseren van 
voorzieningszekerheid en bescherming van het milieu vergt in de nieuwe 
marktsituatie, naar mening van de diezelfde overheid, vaak juist meer 
overheidsingrijpen omdat de markt deze niet als vanzelfsprekend zal kunnen 
produceren. Verder zal crisisbeleid een overheidstaak blijven omdat we ervan 
uit moeten gaan dat de markt dan faalt dan wel dat de consequenties van de 
markt niet aanvaardbaar worden geacht. 

2.3 EUROPESE EN/OF NATIONALE CONCURRENTIE?

De mate waarin ‘betrouwbaar’ en ‘schoon’ gerealiseerd kunnen worden 
hangt mede samen met de soort van markt die ontstaat na liberalisering. De 
Europese liberalisering vereist dat er binnen de EU grensoverschrijdende 
concurrentie kan ontstaan. Deze doelstelling belet echter niet dat lidstaten 
bevoegd blijven om te bepalen of zij al dan niet via overheidsbedrijven aan 
deze concurrentie willen deelnemen. Dit kan met een voormalig nationaal 
staatsbedrijf dat in de Europese markt met de andere grote (nationale) 
bedrijven in de slag gaat om de Europese consument, maar ook door een 
beleid waar concurrentie op de nationale markt allesbepalend is. Veel 
lidstaten opteren voor de eerste mogelijkheid en proberen een eigen 
nationaal bedrijf zo goed mogelijk te positioneren voor concurrentie op de 
Europese markt. Ook het veiligstellen van toekomstig aanbod kan, vooral in 
de gassector, een overweging zijn van lidstaten om grote spelers te 
handhaven. 

Vanuit de markt zal verdere concentratie door fusies en overnames een 
belangrijke rol spelen. Schaalvoordelen kunnen aanzienlijk zijn in de 
gasindustrie. Daarnaast zullen, vooral in de kleinverbruikermarkt, de kosten 
van het opbouwen van een positie in de markt door middel van concurrentie 
veelal hoger zijn dan overname van bestaande leveranciers. Lidstaten met 
eigen kleinere bedrijven zullen dan ook moeten accepteren dat deze op 
zullen gaan in andere grote (buitenlandse) bedrijven. Zolang er geen 
daadwerkelijk Europees energiebeleid bestaat blijven de nationale overheden 
echter verantwoordelijk voor het realiseren van het energiebeleid. De keuzes 
die hierin gemaakt worden zijn belangrijk omdat energie een belangrijke 
pijler van de concurrentiekracht van een economie is. Zeker in Nederland 

DILEMMA’S IN ENERGIEBELEID
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speelt dat in versterkte mate omdat de Nederlandse economie relatief 
energie-intensief is. De sterke positie van Rotterdam als olie- en 
steenkolenhaven voor Nederland en het Europese achterland stelt zijn eisen 
aan het energiebeleid, evenals de uitzonderlijke positie van Noord-
Nederland in Europa als ‘gashart’ van ons netto-gasexporterend land. 

2.4 NEDERLAND: GASPRODUCENT IN EEN 
CONSUMENTENMARKT

De positie van een gasproducerend land in een met relatief weinig gasreserves 
bedeeld continent geeft het Nederlandse gasbeleid een extra dimensie. 
Nederland is niet alleen een ontvanger en in vele gevallen volger van Europese 
ontwikkelingen in de energiesector (en beleid) maar is door de soevereiniteit 
over de gasreserves ook een belangrijke beleidsmaker. Daarbij moet Nederland 
zich realiseren dat de Europese belangen bij het Nederlandse gasbeleid en de 
Nederlandse belangen bij het Europese beleid niet altijd gelijk zijn, zeker niet 
in de overgangsfase van het ene organisatiemodel naar het andere. 

Nederland heeft door de ruime voorkomens van aardgas een lange termijn 
belang. Dit lange termijn belang gaat verder dan de overgangsfase naar de 
interne energiemarkt en de korte termijn belangen van de 
marktpositionering van andere marktspelers. Nederland staat hierin relatief 
alleen. Een ruime meerderheid van de marktspelers in Europa heeft veelal 
geen of kleine belangen in Europese productie maar zijn eerder importeurs 
van gas dat elders, vaak buiten de EU, geproduceerd is. De productie buiten 
de EU is vooral in handen van staatsbedrijven en voor een beduidend kleiner 
deel van grote internationale private energieproducenten, zoals de grote 
oliemaatschappijen. 

Nederland is dus niet alleen een consument van gas maar ook een 
producent. Dat is een fundamenteel verschil dat in de overwegingen van het 
energiebeleid tot uitdrukking zal moeten komen.

Vanuit een oogpunt van voorzieningszekerheid is een gediversifieerd en 
flexibel aanbod een belangrijke voorwaarde, maar ook moeilijk en vaak 
kostbaar om te realiseren in de gasmarkt van vandaag. 
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2.5 ENERGIEVOORZIENING: PUBLIEK OF PRIVAAT

Met de introductie van concurrentie in de energiemarkt leek het lange tijd 
vanzelfsprekend dat de gassector na de liberalisering ook geprivatiseerd zou 
worden. Volstaan zou worden met het behoud in overheidshanden van het 
hoofdnet voor gastransport en enkele algemene gasdiensten. Publiek 
belangen in de gasdistributie zouden verzekerd moeten worden door goede 
regelgeving en een adequaat toezicht hierop door de DTe. 

Zeker in Nederland is de laatste tijd de vraag gerezen of overheden toch juist 
wel een blijvende taak hebben als eigenaar van vitale infrastructuren waartoe 
ook de distributienetten gerekend worden. De beschikbaarheid van deze 
infrastructuren en de voorzieningszekerheid zijn de belangrijkste 
argumenten voor deze hernieuwde discussie over de rol van publieke en 
private partijen in de energievoorziening.

2.6 SAMENVATTEND

Energiebeleid wordt gekenmerkt door het zoeken naar de juiste balans 
tussen vele op zich vaak strijdige doelstellingen. De belangrijkste discussie is 
het vinden van de goede balans tussen ‘betrouwbaar’, ‘betaalbaar’ en 
‘schoon’. 
Bij de liberalisering van de Europese energiemarkt neemt Nederland als 
producent en consument van gas een bijzondere plaats in. De groeiende 
vraag naar gas en de daarmee samenhangende noodzaak voor gasimporten 
plaatsen voorzieningszekerheid opnieuw in de schijnwerpers. Met reden, 
want Nederland is binnen de EU (en in de wereld) een van de meest 
aardgasintensieve landen met bijvoorbeeld een penetratiegraad van >98% in 
de sector kleinverbruikers. Bij het bepalen van beleid gericht op de 
vormgeving van de geliberaliseerde markt, dient verder rekening te worden 
gehouden met de behoefte aan een bepaalde mate van concentratie in de 
markt. Een goed evenwicht tussen nationale en Europese concurrentie is 
hiervoor essentieel. Tenslotte moet gezocht worden naar het goede 
evenwicht tussen publieke en private belangen in deze sector.

DILEMMA’S IN ENERGIEBELEID
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3.1 DE VRAAGSCENARIO’S
 
In de World Energy Outlook 2004 van het IEA (zie figuur 3.1) wordt een 
sterke voortzetting van de groei van de vraag naar gas voorspeld, namelijk 
een verdubbeling van de vraag in 2030. Een stijging van het gasgebruik ligt 
voor de hand als gevolg van de veronderstellingen van het IEA over:
– De economische groei 
– De milieuvoordelen en de veronderstelde concurrentie positie van gas 

Vooral hierdoor ontstaat de verwachting dat de elektriciteitssector 
aanzienlijk meer gas gaat gebruiken.

FIGUUR 3.1 GASVRAAG EU-25 IN DE PERIODE 1980-2030 

VOLGENS IEA10 

bron: IEA (2004)
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Dit is onder andere het gevolg van de veronderstelling in het referentie 
scenario van het IEA-model dat de keuze van brandstof voor nieuwe 
elektriciteitcentrales in hoge mate wordt bepaald door economische 
afwegingen. Hierbij leiden de door de IEA aangenomen lange termijn 
prijzen van fossiele brandstoffen tot een keuze voor gas in de meeste 
Europese landen.
 
De Raad plaatst enkele kanttekeningen bij deze aannames, die tot een lagere 
inzet van gas voor elektriciteitsopwekking zou kunnen leiden dan de IEA 
voorspelt:
– De aannames van de IEA over het concurrentievoordeel van gasgestookte 

centrales worden niet noodzakelijk door alle elektriciteitsproducenten 
gedeeld

– Bezorgdheid dat bij achterblijvende aanvoer van gas een hogere vraag zal 
leiden tot hogere prijzen kan invloed hebben op investeringsbeslissingen

– De economische groei kan achterblijven bij de aannames van de IEA
Daar staat tegenover dat toekomstige CO2-heffingen c.q. de 
(verhandelbare) CO2-emissierechten de optie van gasgestookte centrales 
weer aantrekkelijker kunnen maken.

Door de Energieraad is indicatief nagegaan wat het effect is indien:
– de helft van de nieuwe elektriciteitsproductie gasgestookt is (gasvraag 146 

bcm lager in 2030 ten opzichte van de IEA prognose)
– de economische groei 1,5% is in plaats van de 2% in het IEA-scenario 

(gasvraag 31 bcm lager in 2030);
– de levensduurverlenging van de bestaande elektriciteitscentrales 

– waaronder oude gascentrales –  met 10 jaar (gasvraag 5 bcm lager in 
2030).

Het gecombineerde effect van deze veronderstellingen wordt in het vervolg 
het ‘Low gas’ scenario voor de EU genoemd en is in figuur 3.2 weergegeven 
en vergeleken met het IEA-scenario. 
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FIGUUR 3.2 GASVRAAG EU11 2000-2030: IEA VERSUS ‘LOW 

GAS’-SCENARIO 

bron: ECN op basis van IEA (2004)

Vervolgens zijn deze scenario’s vergeleken met een aantal door het CPB 
ontwikkelde gasscenario’s. Het ‘Low gas’ scenario ligt tot 2020 wat onder 
de laagste CPB prognoses maar in 2030 er iets boven. Het IEA scenario ligt 
iets onder de hoogste CPB prognoses.

De gasvraag neemt niet alleen in de EU beduidend toe; ook in andere regio’s 
is sprake van een sterk groeiende gasvraag.

DE VRAAG NAAR GAS

11  De scenario’s geven het beeld voor EU-15. Voor de EU-25 liggen de niveaus van de 

gasvraag in zowel het Low gas-scenario als in het IEA-scenario iets hoger. Dit varieert van 10% hoger 

voor 2010 tot 2% hoger in 2030.
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FIGUUR 3.3 PROJECTIES STIJGING VAN DE GASVRAAG NOORD-

AMERIKA, EUROPA, AZIË 

Bron: IEA (2004)

De IEA verwacht dat de groeipercentages in Oost-Azië en China die van de 
EU overstijgen, maar de totale vraag naar gas ligt ook aan het eind van de 
beschouwde periode nog belangrijk onder het EU-niveau. In Noord-
Amerika is het omgekeerde het geval: de groei ligt weliswaar lager maar de 
totale vraag is bijna het dubbele van die in de EU.

3.2 DE PRIJSGEVOELIGHEID VAN DE VRAAG

De gasmarkt wordt tot nu toe gekenmerkt door een lage prijsgevoeligheid 
van de vraag. Dit heeft verschillende oorzaken:
– Voor vele gasgebruikers zijn andere brandstoffen op korte termijn geen 

alternatief (gasverbruik voor de verwarming van huishoudens en kantoren)
– Bij vele bedrijven is de gasrekening een te bescheiden onderdeel van hun 

kosten om serieus naar alternatieven te gaan zoeken als gas duurder of 
goedkoper wordt

De prijs van gas is van oudsher in hoge mate gekoppeld aan de prijs van 
alternatieven. In een groot deel van de EU-markt is de gasprijs nog op een of 
andere wijze direct gekoppeld aan de prijs van het meest gerede alternatief: 
de prijs van huisbrandolie (gasolie) voor kleinverbruikers, die van (laag 
zwavelige) stookolie voor grootverbruikers. Als gevolg van concurrentie op 
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de gasmarkt is er inmiddels sprake van een meer zelfstandige prijsvorming 
op de gasmarkt. Overigens is dit laatste niet alleen een voordeel voor de 
grotere consument. Zo blijken grootverbruikers niet of slechts zeer beperkt 
hun aardgasprijzen te kunnen hedgen indien bedoelde koppeling is los 
gelaten. Bij de vrije prijsvorming speelt de prijs van het alternatief natuurlijk 
een rol maar daarnaast zullen ‘gas-to-gas competition’ en tijdelijke 
overschotten en tekorten van gas de prijs mede bepalen. In andere regio’s 
zoals het Verenigd Koninkrijk (V.K.) en de Verenigde Staten (VS) is al 
langer sprake van een meer zelfstandige prijsvorming op de gasmarkt. Wat 
dit voor de prijsvorming kan betekenen toont onderstaande figuur van de 
Amerikaanse brandstofprijzen.

FIGUUR 3.4 PRIJZEN VAN GAS, GASOLIE EN KOLEN IN DE VS12

Bron: Courtesy Gasunie 2004 (op basis van openbare bronnen samengesteld; GO = 

huisbrandolie, SO = stookolie)
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In de bovenstaande grafiek wordt de ontwikkeling gegeven van de 
belangrijkste brandstofprijzen in de VS, een markt waarin al langer sprake is 
van een meer zelfstandige prijsvorming op de gasmarkt. Er blijft ook hier 
een duidelijke relatie zichtbaar tussen de gasprijzen (Henry Hub) en de 
prijzen voor huisbrandolie (GO Ara). Door marktontwikkelingen kunnen 
er echter op korte termijn grote verschillen ontstaan. Het ontbreken van 
flexibiliteit in de vraag gecombineerd met weinig flexibiliteit in het aanbod 
leidt tot een grote prijsvolatiliteit. Gasopslag kan de flexibiliteit van het 
aanbod vergroten. Maar zoals de prijsontwikkeling op de spotgasmarkten 
van de VS en het V.K. laten zien blijkt er onvoldoende flexibiliteit 
beschikbaar te zijn om grote prijsschommelingen binnen een seizoen te 
kunnen voorkomen. De prijs van aardgas op geliberaliseerde gasmarkten 
blijkt dan ook tot de meest volatiele te behoren. Met gasopslag kunnen, in 
het algemeen, slechts kort durende schommelingen (tot een jaar) in het 
aanbod worden opgevangen. Een meer structurele onbalans tussen vraag en 
aanbod zal toch een sterk prijsopdrijvend effect hebben.

3.3 ALTERNATIEVEN VOOR GAS IN DE 
ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

Essentieel voor de structurele stijging van de gasvraag in de EU is het 
concurrentievoordeel van gas met andere brandstoffen voor 
elektriciteitsopwekking op langere termijn. 

GAS VERSUS KOLEN

Bij bestaande elektriciteitscentrales concurreren gascentrales en 
kolencentrales (en andere elektriciteitscentrales) op basis van variabele 
kosten (merit-order). Hierdoor zullen bij de huidige prijzen kolencentrales 
eerder worden ingezet dan gascentrales om aan de vraag naar elektriciteit te 
voldoen. Om bestaande gascentrales deze concurrentie te laten winnen – 
wat wenselijk is vanuit milieuoogpunt – is ofwel een lage gasprijs nodig, 
ofwel een CO2-prijs die het verschil dekt. 

Bij investeringsbeslissingen voor nieuwe elektriciteitscentrales wordt veelal 
gekeken naar een integrale kostenafweging (kapitaalkosten + variabele 
kosten). Bij kolencentrales zijn de kapitaalkosten relatief hoog; bij 
gascentrales de variabele (brandstof)kosten. In het referentie scenario van de 
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IEA zijn de integrale kosten van gasgestookte combined-cycle centrales lager 
dan die van nieuwe kolencentrales (bij de in dat scenario gehanteerde prijzen 
voor gas en kolen). Bij stijgende gasprijzen in verhouding tot de kolenprijzen, 
verplaatst zich het ‘omslagpunt’ voor integrale kosten en blijven gasgestookte 
centrales dus alleen concurrerend indien de CO2-heffing op het gebruik van 
kolen het verschil in integrale kosten compenseert.

FIGUUR 3.5 BENODIGDE CO2-PRIJS VOOR OMSLAG VAN KOLEN 

NAAR GASGESTOOKTE ELECTRICITEITSCENTRALES (BIJ VARIËRENDE 

GASPRIJZEN)

Bron: ECN

In bovenstaande figuur zijn de benodigde CO2-prijzen indicatief 
weergegeven die bij een ‘vaste’ kolenprijs van  € 39/ton ten opzichte van 
verschillende gasprijzen (10, 12, 14, 16, 18 en 20 ct/cm) nodig zijn om de 
integrale kosten van gascentrales concurrerend te maken met die van 
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kolencentrales. Volgens deze analyse zijn de integrale kosten voor een nieuwe 
(combined cycle) gasgestookte centrale lager dan voor kolen onder een prijs 
van 14 ct/cm tegenover de aangenomen kolenprijs. Daarnaast is ook de 
CO2-heffing weergegeven die nodig is om onder dezelfde condities bij 
bestaande centrales de inzet van gas concurrerend te maken met die van 
kolen; deze ligt veel hoger ten gevolge van de lagere variabele 
(brandstof)kosten van kolencentrales ten opzichte van die van gascentrales. 
Voor de gasinzet in de elektriciteitsopwekking is echter ook bepalend of er 
nog kolencentrales worden gebouwd.

Niet afgebeeld in bovenstaande figuur is de opwekkingstechniek ‘kolen met 
CO2- afvang’. Meer inzet van kolen betekent meer CO2 -uitstoot tenzij 
overgeschakeld wordt op elektriciteitsopwekking met kolen en opslag van de 
geproduceerde CO2. Deze ‘schoon fossiel’-optie, die ook voor gascentrales 
denkbaar is, is echter kostbaar. 

DE NUCLEAIRE OPTIE

Een come-back van de kernenergie is een complex politiek vraagstuk 
waarover per EU-lidstaat verschillend wordt gedacht. De discussie hierover 
lijkt echter op den duur onvermijdelijk. Nucleaire elektriciteitsproductie is 
CO2-vrij (afgezien van het energieverbuik bij de aanmaak en opwerking van 
de ‘brandstof’) en door de lage en stabiele brandstofkosten zijn de 
productiekosten ook stabiel. Tegenover deze positieve aspecten staan de 
hogere integrale kosten, het radioactief afval, de veiligheid en de potentiële 
proliferatie van materiaal voor kernwapens. Dit maakt de afweging niet 
alleen economisch, maar ook politiek zo complex. 

In de politieke discussie kan onderscheid gemaakt worden tussen het 
verlengen van de levensduur van bestaande kerncentrales en de bouw van 
nieuwe kerncentrales.
De levensduur van bestaande kerncentrales heeft een grote invloed op de 
gasvraag in de komende decennia. De vraagscenario’s in paragraaf 3.1 zijn 
gebaseerd op de voorgenomen uitfasering van bestaande kerncentrales zoals 
in Duitsland en België. 
De bouw van nieuwe kerncentrales zal – als dit wenselijk wordt geacht – de 
gasvraag in het komende decennium echter nauwelijks meer beïnvloeden. 
De politieke discussie zal de nodige tijd vergen en de bouw van 
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kernenergiecentrales, inclusief de hiervoor benodigde vergunningen, vergt 
in de praktijk zeker 10 jaar. Door de grote kapitaalsintensiviteit van 
kerncentrales is het risico van deze bouw voor de exploitant ook groot. Het is 
de vraag of er in een open, geliberaliseerde, markt exploitanten bereid zijn dit 
risico te nemen, zonder nadere zekerheden voor de exploitatie.

VERSNELDE TRANSITIE NAAR DUURZAME ENERGIE

Gas wordt door velen beschouwd als een ideale overgangsbrandstof voor een 
transitie naar een energievoorziening zonder fossiele brandstoffen. De vraag 
kan gesteld worden of deze transitie niet versneld kan worden. Dit zou 
enerzijds kunnen leiden tot de inzet van meer gas om de overgang van onze 
energiesystemen naar andere grondstoffen te versnellen, maar ook tot het 
sneller vervangen van de inzet van aardgas door duurzaam geproduceerde 
gassen. Het gaat hierbij niet alleen om een technisch-maatschappelijk 
vraagstuk (is het haalbaar?) maar ook om een economisch vraagstuk (is het 
betaalbaar?). In het advies ‘Energietransitie: een klimaat voor nieuwe 
kansen’ dat de Energieraad samen met de VROM-Raad heeft uitgebracht in 
december 2004 is nader op dit vraagstuk ingegaan. Substantiële effecten 
van een gericht transitiebeleid zullen pas op langere termijn zichtbaar 
worden. Er mag van worden uitgegaan dat deze effecten niet zullen leiden 
tot een ontwikkeling van de gasvraag buiten de bandbreedte waarvan in de 
analyses van dit advies wordt uitgegaan. 

3.4 SAMENVATTEND

De gasvraag in de EU zal aanzienlijk toenemen; naar verwachting 30 tot 
65% in 2020 en 40 tot 80% in 2030. De sterke stijging van de gasvraag is 
vooral een gevolg van een toenemende gasinzet voor de 
elektriciteitsproductie.

De vraag naar gas zal dichter bij de bovengrens liggen indien de prijs van gas 
voor elektriciteitsopwekking concurrerend blijft met andere energiedragers, 
er geen zorgen bestaan over de aanvoer van gas en een maximale inzet van 
gas wordt bevorderd uit oogpunt van milieubeleid. De vraag zal wat meer 
naar de ondergrens tenderen bij het achterwege blijven van de gunstige 
factoren voor gas. 

DE VRAAG NAAR GAS
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Op middellange termijn zijn alleen het gebruik van (inheemse) kolen en 
levensduurverlening van de bestaande kerncentrales een alternatief voor 
gasgestookte centrales. Duurzame elektriciteitsproductie zal naar 
verwachting in deze periode niet van doorslaggevende betekenis zijn.

CO2 heffingen zullen in de beschouwde periode de concurrentiepositie van 
gas sterk bepalen. Overheden hebben op grond hiervan een grote invloed op 
de stijging van de gasvraag. 
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4.1 DE ONTWIKKELING VAN DE EUROPESE GASPRODUCTIE EN 
BESTAANDE IMPORTEN

De groeiende vraag naar gas in de komende decaden vindt plaats tegen de 
achtergrond van een op korte termijn te verwachten afnemende EU-
productie. De komende periode van groeiende gasvraag wordt dan ook 
tegelijkertijd een periode van sterk groeiende importen van gas. Het 
perspectief dat de EU-gasvoorziening afhankelijker wordt van exporten uit 
derde landen zal van invloed zijn op de afwegingen van de prioriteiten van 
het energiebeleid in de zin dat in ieder geval voorzieningszekerheid 
nadrukkelijker en meer dan in het verleden in de afweging van het beleid zal 
moeten worden meegenomen.
Het beeld van EU-productie dat zich aftekent is als volgt:

FIGUUR 4.1 GASPRODUCTIE IN DE EU-LANDEN 1990-2010

bron: CIEP (2004)
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De toename van de Noorse productie zal een deel van de daling in de EU-
productie kunnen opvangen. Het moment waarop de totale Europese 
productie gaat afnemen verschuift hierdoor naar 2010. Daarna zullen 
additionele gasimporten nodig zijn om de vraag te dekken. Indien de totale 
Europese productie en de bestaande EU-importen in kaart worden gebracht 
in de veronderstelling dat de contracten voor dit gasaanbod ook na afloop 
verlengd zullen kunnen worden13, dan ziet het aanbod er uit als weergegeven 
in in figuur 4.2. De grafische weergave van het aanbod van gas en de 
projectie van de bandbreedte van de gasvraag maken duidelijk dat er, 
afhankelijk van de omvang van de stijgende vraag, na 2010 vrij snel een 
aanzienlijke discrepantie ontstaat tussen vraag en aanbod die zal moeten 
worden gevuld met nieuw gasaanbod. De belangrijkste vragen zijn hoe, 
waar vandaan en wanneer dit nieuwe gasaanbod de Europese markt kan 
bereiken.14 Uit deze figuur blijkt tevens het belang van het productieniveau 
in Nederland voor de totale Europese gasbalans. Mocht de Nederlandse 
overheid besluiten het productieplafond voor Nederland aan te passen dan 
heeft dit uiteraard ook invloed op het niveau van de importen.

13  Hierbij is uitgegaan van de veronderstelling dat de belangrijke exporterende landen, 

zoals Rusland, tenminste hun huidige productie- en vooral exportniveau kunnen handhaven. Veel van de 

producerende velden naderen de volwassen fase en zelfs handhaving van het huidige productieniveau 

zal de nodige upstream investeringen vergen. Gezien de lange aanlooptijd van deze investeringen en de 

nabijheid van het aanbodstekort in 2010 bestaat er wel zorg over het evenwicht tussen vraag en aanbod 

na 2010.

14  Naast aardgas kan er gaandeweg ook ander gas een positie in de markt verwerven. 

Twee opties zijn concreet aan te geven: Coal Bed Methaan (CBM) en Biogas. CBM bevindt zich 

nog in een experimentele fase en zal in de beschouwde periode dus geen rol kunnen hebben. De 

Biogasproductie is weliswaar technologisch volwassen maar in omvang bescheiden. Deze productie zal 

eerder af- dan toenemen omdat het storten van gft-afval op vuilstortplaatsen, een belangrijke bron van 

biogas (stortgas), niet meer toegestaan is.
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FIGUUR 4.2 LANGE TERMIJN GAS AANBOD, VRAAG EN AANBOD 

VOOR EU-25 

Bron: CIEP op basis van EC (2003), IEA (2004) en ECN
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In potentie is er nog veel winbaar gas beschikbaar op economische afstand 
van de EU, en niet alleen in Rusland. Vooral de gasreserves in de Perzisch/
Arabische Golf zijn door een combinatie van kostenreducties en stijgende 
marktprijzen van gas in de afgelopen jaren binnen het bereik van de EU 
gekomen. Landen als Iran en Qatar beschikken over enorme bewezen 
gasvoorraden, die met nieuwe investeringen in productie en infrastructuur 
potentieel grote gasstromen op gang kunnen brengen. Daarnaast zijn er ook 
elders nog aanzienlijke gasreserves. 

De presentatie van de beschikbare reserves deed initieel de idee post vatten 
dat er niet alleen veel gas op economische afstand van Europa beschikbaar is 
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en dat deze reserves in potentie redelijk gediversifieerd naar geografische 
herkomst zijn, maar ook dat dit gas zijn weg tijdig naar de Europese markt 
zou vinden.15 Echter de gedachte dat deze potentiële gasstromen op eigen 
kracht ontwikkeld zullen worden en de Europese markt zullen bereiken is 
een misvatting.16

De beschikbaarheid van kapitaal en kennis voor het opzetten van dergelijke 
gasstromen en het investeringsklimaat in de producerende én de 
consumerende landen zal van doorslaggevende betekenis zijn voor de 
realisatie van de individuele gasprojecten. Producerende landen moeten 
zorgen voor toegang tot de reserves om kapitaal en kennis te kunnen 
aantrekken die nodig zijn voor de realisatie van deze grote projecten, terwijl 
consumerende landen hun gasmarkt (inclusief wet- en regelgeving) zo zullen 
moeten structureren dat het gas ook daadwerkelijk naar Europa zal komen. 
Daarbij zal Europa de concurrenten om deze gasstromen nauwlettend in de 
gaten moeten houden.

FIGUUR 4.3 WERELDGASRESERVES

Bron: IEA 2004

15  Presentatie Pedro Sampaio Nunes, DGTREN, Clingendael, zie www.clingendael.nl 

ga naar CIEP.

16  The Case for gas is not self-fulfilling, CIEP 2003.
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4.3 VERVOER VAN GAS

Tegen de achtergrond van toenemende importen in de wereld zal het vervoer 
van gas over langere afstanden een belangrijke rol spelen. In principe zijn er 
twee opties: transport per pijpleiding of in vloeibare vorm (LNG) per schip. 
Het gas zal over een grote afstand per pijpleiding uit bijvoorbeeld Rusland 
en de Kaspische Zee regio vervoerd moeten worden; hierbij kan transit door 
politiek en economisch instabiele landen een factor van zorg zijn. Het 
‘transit protocol’ van het European Energy Charter kan een belangrijke 
ondersteuning zijn bij het managen van potentiële problemen. 

Bij vervoer van gas over grote afstanden neemt het voordeel van LNG ten 
opzichte van pijpleidingen snel toe door de verschillende hellingshoek van de 
kostencurves (zie figuur 4.4). Vooral in de afgelopen 10 jaar zijn aanzienlijke 
kostenreducties gerealiseerd in de LNG waardeketen, die de 
concurrentiekracht van LNG en dus het vervoer van gas per schip, goed 
hebben gedaan.17 Echter ook bij het vervoer van gas per schip (LNG) 
kunnen obstakels bestaan, bijvoorbeeld omdat nauwe vaarwegen de 
capaciteit van doorvoer beperken of omdat andere, soms politiek-
strategische, beperkingen bestaan in de doorvoer. Dit neemt echter niet weg 
dat LNG een aanzienlijk grotere flexibiliteit geeft voor de verkoper dan 
vervoer per pijpleiding, zowel voor wat betreft het afzetgebied als voor wat 
betreft het opzoeken van de meest aantrekkelijke prijs. 

HET AANBOD VAN GAS

17   In beginsel is er nog een andere optie beschikbaar om gas te transporteren door het 

eerst om te zetten in een andere brandstof  (gas-to-liquids, GTL) dat gemakkelijk over grotere afstanden 

kan worden getransporteerd. Gedacht kan worden aan de omzetting in synthetische koolwaterstoffen 

(bijvoorbeeld dieselolie) of methanol. Synthetische brandstoffen uit aardgas worden veelal toegepast 

ingeval gasvelden zich bevinden op verafgelegen locaties waar de benodigde fabrieken en infrastructuur 

voor lage kosten kunnen worden gebouwd. Hoewel de vervoerskosten lager zijn dan LNG is de productie 

van synthetische brandstoffen uit aardgas aanzienlijk duurder dan het vloeibaar maken van aardgas 

in LNG-installaties. De te verwachten productievolumes blijven in alle prognoses hierdoor beperkt. 

Deze opties zullen in de nabije toekomst naar verwachting geen impact hebben op het transport per 

pijpleiding of LNG.
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FIGUUR 4.4 VERGELIJKING TRANSPORTKOSTEN LNG MET 

PIJPLEIDING (ON/OFF SHORE)18

Bron: IEA 2004

4.4 MEER GAS BINNEN ECONOMISCH BEREIK

Door de kostenreducties van LNG en de recente marktprijsontwikkelingen 
werden belangrijke nieuwe gasvoorraden binnen het bereik gebracht van de 
drie voornaamste gasmarkten, Europa, de VS en Azië. Met name de reserves 
in de landen om de Perzisch/Arabische Golf waren tot voor kort economisch 
vrijwel uitsluitend beschikbaar voor de Aziatische markt. Nu deze 
gasvoorraden wel binnen het economische bereik van de andere belangrijke 
importerende landen komen, worden ze in snel tempo in stelling gebracht 
voor ontwikkeling als LNG-projecten. 

Niet alleen LNG maar ook veel gas per pijpleiding ligt nu potentieel binnen 
het economische bereik van Europa. In figuur 4.5 wordt geïllustreerd dat bij 
een kostprijs van circa $ 3,5/MMbtu veel nieuwe projecten tot ontwikkeling 

18   $ 3/MMbtu staat ongeveer gelijk aan ruim 9 eurocent per kubieke meter. De huidige 

gasprijs in Europa is ongeveer $ 4/MMbtu, 12 eurocent per kubieke meter.
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kunnen worden gebracht voor aanvoer naar Europa.19 Benadrukt moet 
worden: 
– dat het hierbij gaat om geschatte kostprijzen waarbij geen rekening 

gehouden is met de ‘government take’ respectievelijk ‘economic rent’ 
die landen en producenten (en eventueel andere partijen in de gasketen) 
hier bovenop wensen te verkrijgen; omdat de producerende landen ook 
inkomsten uit het geproduceerde gas zullen willen ontvangen, zullen de 
‘supply costs’ in de praktijk hoger liggen,

– dat er voor deze bronnen alternatieve bestemmingen kunnen bestaan die 
aantrekkelijker zijn dan Europa, en

– dat voor het tot stand komen van deze nieuwe gasstromen veel politieke 
en commerciële hordes moeten worden genomen.

FIGUUR 4.5 KOSTPRIJS POTENTIËLE NIEUWE AANVOER NAAR 

DE EU-15 MIDDELLANGE TERMIJN (2030) (EXCLUSIEF ‘ECONOMIC 

RENTS’ VOOR PRODUCERENDE LANDEN)

Bron: OME 2002 
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19   De huidige gasprijs in Europa is ca. $ 4/MMbtu (€ 0,12/m3). 1 MMbtu = 28,3 bcm.
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In beginsel kan dus aan een groeiende gasvraag worden voldaan uit het 
potentiële aanbod, ook bij een hoog gasvraagscenario. In dat aanbod spelen 
naast nieuwe aanbieders ook de traditionele aanbieders nog steeds een 
belangrijke rol: nieuwe aanbieders zullen slechts in beperkte mate aan de 
groeiende vraag kunnen voldoen. De conclusie is dan ook gerechtvaardigd 
dat de traditioneel exporterende landen een dominante rol blijven vervullen 
in de bevrediging van de toekomstige Europese gasvraag. Deze conclusie 
heeft echter ook consequenties voor de marktwerking in de EU. Er zal ook 
op de middellange termijn sprake zijn van een sterke concentratie van het 
aanbod in de EU terwijl de impact van de nieuwe gasaanbieders op de 
diversificatie van het aanbod in deze periode nog niet overweldigend groot 
zal zijn. Een sterk geconcentreerd aanbod legt ook beperkingen op aan de 
mate van concurrentie die bereikt kan worden op de Europese markt. 
Luciani merkt ten aanzien van de mogelijkheden om te komen tot 
concurrentie op de EU-markt op: 
‘For as long as two sources dominate European gasimports, it is unlikely 
that competition will ever exist. Even if we manage to scrap or limit the 
impact of take-or-pay and destination clauses, the monopolistic exporters 
will find ways to prevent gas-to-gas competition. Increasing dependence on 
the established suppliers is imcompatible with competition.’ 20

Bij de gepresenteerde overzichten van de kostprijs van nieuw gas komen er 
dus wel nieuwe exporterende landen en gasstromen bij, maar deze stromen 
blijven relatief bescheiden, zeker op de kortere termijn, ten opzichte van de 
bestaande gasstromen en de nieuwe gasstromen van de bestaande 
leveranciers. De voorzieningszekerheid staat en valt dus met de continuïteit 
van de gasstromen uit deze traditioneel gasexporterende landen. Het beleid 
dient hier rekening mee te houden.

4.5 DE VOORWAARDEN VOOR HET TOT ONTWIKKELING KOMEN 
VAN NIEUWE GASIMPORTEN

In de figuur 4.5 valt op dat op de korte termijn en lange termijn de 
pijpleiding opties voor extra gasaanvoer van de traditionele gasaanbieders 
van de EU-15 goedkoper zijn dan de LNG-opties. Hieruit zou kunnen 
worden afgeleid dat eerst de pijpleidingopties zouden worden ontwikkeld.

20   Luciani, Ceps, 2004, p. 14.



47

Echter, het ontwikkelen van nieuw gasaanbod wordt door veel publieke en 
private factoren beïnvloed, variërend van het investeringsklimaat in 
producerende landen, geopolitieke verhoudingen, de kosten en prijzen tot de 
marktstructuur in producerende en consumerende landen.21 Ook al is er 
voldoende gas in de grond en kan dit gas voor een redelijke kostprijs 
beschikbaar komen voor de wereldmarkt, slechts met een duidelijk, positief 
en beheersbaar uitzicht op deze factoren zal nieuw gas op de markt komen. 
Met het ontwikkelen van nieuwe gasaanvoerketens zijn grote investeringen 
gemoeid. De IEA raamt deze voor de periode 2001-2030 op meer dan 
$ 1.000 miljard. Deze investeringen moeten gedaan worden in een gasmarkt 
met toenemende geopolitieke en andere risico’s en een beperkte hoeveelheid 
spelers. De complexiteit en de hoge financiële risico’s zorgen ervoor dat het 
opzetten van een nieuwe aanvoerlijn vaak langdurige onderhandelingen 
vergt met verschillende publieke en private partijen. De verschillende 
onderdelen van de gasketen moeten als het ware één voor één samengebracht 
worden tot een consistent geheel, een aanvoerlijn of keten. Lange termijn 
contracten dragen hierin bij tot het aaneensmeden van de keten en daarmee 
het beheersen en spreiden van de risico’s. 
 
De nieuwe potentiële gasaanvoer voor Europa zal ook in toenemende mate 
concurrentie ervaren van vooral de markt in Noord-Amerika, maar ook van 
opkomende economieën als China en India. 

HET AANBOD VAN GAS

21   Factoren die een rol spelen bij het tot stand komen van nieuwe gasaanvoer: 

– het investeringsklimaat in producerende landen; 

– geopolitieke en geo-economische verhoudingen en belangen ofwel wordt het internationale systeem  

 gedreven door politieke belangen of economische belangen; 

– voorzieningszekerheid en overwegingen van diversificatie van gasaanvoer; 

– de mate van liquiditeit van de markt of komt gasaanvoer alleen tot stand door een concrete vraag uit  

 de markt; 

– de voorwaarden van transit door andere landen voor pijpleidingen en de voorwaarden voor LNG-  

 terminals; marktstructuur en instituties (op nationaal en internationaal niveau);

– factoren gebaseerd op de relatie tussen olie en gas productie;

– positionering van producenten (bedrijven en landen);

– concurrentie tussen inkopers uit verschillende continenten; 

– kosten en prijzen van nieuwe gasaanvoer. 

Al deze factoren spelen een rol in de uiteindelijke totstandkoming van investeringen in een nieuwe 

gasaanvoerketen.
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DE PRODUCENTEN VAN LNG

De producenten van LNG zijn over het algemeen internationale olie- en 
gasmaatschappijen die actief zijn in upstream olie- en gasprojecten in de hele 
wereld, in veel gevallen samen met nationale staatsbedrijven (qua volume 
zijn de staatsbedrijven verantwoordelijk voor het leeuwendeel van LNG-
export). Het zijn vooral deze internationale bedrijven die het voortouw 
nemen in de ontwikkeling van een LNG-project. Het belang van deze 
bedrijven is een markt te vinden voor hun gas voordat tot investering in het 
project wordt overgegaan. Als de markt is vastgesteld kan de aanvoerketen 
worden ontwikkeld. Het gas zal dan in beginsel niet meer beschikbaar zijn 
voor andere markten. Naar gelang investeerders en financiers het minder 
noodzakelijk achten dat er voorafgaand aan de bouw voldoende lange 
termijn contracten zijn afgesloten kan de leverancier de in potentie grotere 
(dan aardgas per pijpleiding) flexibiliteit uitnutten. In een dergelijke situatie 
kan de producent/leverancier de LNG verschepen naar die markt die de 
beste netto (na aftrek van de transportkosten) opbrengsten genereert. 
 
Hoewel er verschillende bedrijven in de wereldmarkt voor LNG opereren, is 
de totale capaciteit om dergelijke kapitaalintensieve projecten tegelijk aan te 
kunnen (technisch en financieel) niet onbeperkt. 

In deze zin is het niet ondenkbaar dat er een soort van race ontstaat voor de 
beperkte ontwikkelingscapaciteit van LNG-projecten. Vooral als bepaalde 
partijen in de consumerende landen bereid zijn een LNG-project te 
ondersteunen met lange termijn afname contracten, kunnen andere partijen 
in consumerende landen die aarzelend staan tegenover een dergelijke lange 
termijn verbinding, levering mislopen. 

De eenheden waarin het gas op de markt aangeboden worden (5-7 bcm voor 
LNG en 20-30 bcm per jaar voor een lange afstand pijpleiding) is niet altijd 
in overeenstemming met de incrementele vraag in de markten. De praktijk 
is dan ook dat meerdere marktpartijen ‘inschrijven’ op een deel van de 
productie van een nieuw LNG- of pijpleidingproject door middel van lange 
termijn contracten en hiermee de toekomstige aanvoer zeker stellen. 
Voorwaarde is dan wel dat ook het energiebeleid van consumerende landen 
deze marktprocessen zal (kunnen) ondersteunen, omdat de voorwaarden 
waaronder de vragende en aanbiedende partijen in de markt kunnen 
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opereren bepalend kunnen zijn voor het daadwerkelijk tot stand komen van 
contracten. Zo is in de Verenigde Staten het TPA-regime (de verplichte vrije 
toegang) op LNG-terminals aangepast om aanlanding van gas op basis van 
lange termijn contracten mogelijk te maken. Immers, in een sector waar een 
project als een keten van contracten op elkaar afgestemd moeten worden om 
een dergelijk project daadwerkelijk van start te laten gaan, kan een afwijkend 
regime in een deel van de productieketen, een project doen struikelen als er 
een mismatch ontstaat in deze keten van contractuele relaties. Niet alleen 
nemen projectrisico’s significant toe met de onzekerheden van toegang tot 
een terminal, maar de zekerheden nodig voor het aangaan van lange termijn 
contracten ontbreken. Een markt waar deze onzekerheden niet bestaan kan 
dan aantrekkelijker zijn voor het afzetten van het nieuw ontwikkelde gas. In 
situaties waarin overheden streven naar een gediversifieerd aanbod van gas 
zullen zij marktcondities moeten scheppen waaronder een dergelijk aanbod 
de markt bereikt. 

OVERHEDEN EN BEDRIJVEN 

De zorg van gasproducenten is niet primair het zorgen voor een 
gediversifieerd aanbod naar herkomst in een of andere markt conform de 
prioriteiten van het energiebeleid van een consumerend land. Er kan dus een 
discrepantie ontstaan tussen de wijze waarop het gas wordt aangeboden op 
de internationale markt, de preferentie van de consumentenmarkt voor 
goedkoop en betrouwbaar gas en de preferenties die voortvloeien uit het 
energiebeleid.

De kleinere volumes voor een economische ontwikkeling van LNG en de 
relatief hoge gasprijzen in regio’s die per pijpleiding moeilijk te bereiken zijn 
(VS en Azië) stimuleren momenteel de ontwikkeling van LNG.

Dit heeft ingrijpende gevolgen voor de marktverhoudingen. De markten 
voor gas waren tot voor kort regionale markten. LNG is nu in staat deze 
regionale markten deels met elkaar te verbinden. Europa zal dus concurreren 
met de VS om deze LNG-aanvoer. Voor de voorziening van de Europese 
markt is het van belang dat deze nieuwe gasstromen (kunnen) worden 
gecontracteerd om te spreken van zekere beschikbaarheid voor de Europese 
markt. Het is dus zaak voor de EU om concurrerende voorwaarden te 
scheppen voor het aanlanden van de gasstromen. De verandering in het 

HET AANBOD VAN GAS



50GAS VOOR MORGEN

TPA-regime voor aanlanding van LNG in de VS nemen een belangrijk 
obstakel weg om LNG naar de Amerikaanse markt te brengen. De 
concurrentie op de Amerikaanse markt, af-terminal, blijft onveranderd. 
Ook de EU wordt nu al gesteld voor de vraag of liberalisering van de EU-
markt gebaat is bij een TPA-regime in de terminal of af-terminal. De mate 
van succes van de liberalisering van de EU-markt zal mede bepaald worden 
door voldoende beschikbaarheid van gas op die markt. Indien blijkt dat TPA 
op terminals de bouw van terminal capaciteit en dus het ontwikkelen van 
LNG-aanvoerketens naar de Europese markt belemmert dan dient het 
regime heroverwogen te worden om niet alleen voldoende gas aan te trekken 
maar ook voldoende gediversifieerd gas. Dit lijkt ook in Europa te worden 
onderkend: in meerdere gevallen worden langjarige exemptions voor LNG-
terminals gebruikt om de aanvoer van nieuwe LNG te faciliteren.

4.6 SAMENVATTEND

Binnen overzienbare termijnen (2010-2015) zijn er aanzienlijke 
hoeveelheden nieuw aardgas nodig om in de gasvraag van de EU te 
voorzien. In het hoge vraagscenario ontstaat er al in 2010 een structureel 
gastekort, dat de ontwikkeling van nieuwe gasstromen zal vergen; in het lage 
scenario in 2015. De benodigde hoeveelheden nieuw gas per jaar zijn 
onderstaand samengevat:22

  Laag scenario Hoog scenario

2020  50 bcm  160 bcm
2030  145 bcm 280 bcm

Uit de inventarisatie van het potentiële aanbod van derde landen zijn de 
volgende algemene punten af te leiden:
– Er zijn in beginsel voldoende gasvoorraden en concrete mogelijkheden 

om het verwachte tekort aan aardgas van de EU te dekken met nieuwe 
importen.

22   Voor de EU-25 is het beeld niet wezenlijk anders en zal de datum waarop nieuw gas 

benodigd is om de EU vraag te dekken eerder naar voren schuiven dan naar achteren. 



51

– Nieuw gas zal over grote afstanden getransporteerd moeten worden.
– Dit zal deels per pijpleiding en deels met LNG-schepen worden 

gerealiseerd.
– De kostprijs van dit nieuwe gas (circa $ 3,5/MMbtu excl. ‘economic 

rents’ voor producerende landen) ligt onder de huidige marktprijzen (ca. 
$ 4/MMbtu23).

– Het tot stand komen van nieuwe aanvoerketens is complex en heeft 
grote financiële dimensies: een beheersing van de risico’s langs de hele 
aanvoerketen is essentieel.

– Gasinkopers van Europa zullen ook een belangrijke rol hebben bij de 
levering van het nieuwe gas dat de Europese markt moet aantrekken.

– Een toenemend deel van de nieuwe gasimporten zal bestaan uit LNG-
importen.

– Daarnaast zal ook de rol van bestaande leveranciers (Rusland, Algerije, 
Noorwegen) toenemen.

– Op de LNG-markt zal er sprake zijn van een toenemende concurrentie 
tussen de EU en de gasmarkten in de VS en Azië. 

– Een grotere afhankelijkheid van gasimporten betekent dat 
voorzieningszekerheid een nadrukkelijker plaats in het energiebeleid 
zal krijgen. Daarbij moet opgemerkt worden dat een lange termijn 
contract een langdurige relatie van wederzijds belang tussen producent 
en consument impliceert en de voorzieningszekerheid kan ondersteunen. 
Dit geldt zowel voor pijpleidinggas als voor LNG.

– Door het transport over grotere afstanden neemt de kwetsbaarheid van 
de aanvoerlijnen toe. 

– De knelpunten in belangrijke scheepvaart routes zullen ook relevant 
worden voor de gasmarkt. LNG schepen moeten dezelfde knelpunten 
passeren als olietankers.

HET AANBOD VAN GAS

23   $ 1/MMbtu = € 0,03/m3
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5.1 DE ONTWIKKELING VAN DE INTERNATIONALE GASMARKT

De vooruitzichten van de internationale gasmarkt zijn positief. De vertaling 
van deze positieve vooruitzichten wordt gevonden in de recente dynamische 
ontwikkeling van de LNG-markt. De huidige voordelen van de ontwikkeling 
van LNG-modules laten zich gemakkelijk raden: het geeft de producent een 
groter potentieel aan gasmarkten; de omvang van de ‘pakketten’ gas zijn 
kleiner en daardoor gemakkelijker te absorberen in de markt dan de grote 
gasleveringen via pijpleidingen; en de toegang tot (kleinere) gasreserves in 
nieuwe exporterende landen is gemakkelijker dan de traditionele (veelal per 
pijpleiding) exporterende landen. De ontwikkeling van enkele gasprojecten in 
de Perzisch/Arabische Golf zijn een goed voorbeeld.

Bij een voldoende ontwikkeling van LNG zal op de langere termijn een 
wereldgasmarkt ontstaan. LNG heeft immers de flexibiliteit om de markt te 
bereiken waar de prijs het aantrekkelijkst is, waardoor de ‘commodity’ 
gasprijzen op de verschillende markten (Noord-Amerika, Azië en Europa) 
zullen convergeren. Door het verwachte hoge prijsniveau voor olie en de 
robuuste groei in de vraag naar gas zal naar verwachting de commodity prijs 
relatief hoog worden ten opzichte van de gasprijzen in de afgelopen 
decennia. Dit schept ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe gasaanvoer 
(zie hoofdstuk 4). Gas dat tot voor kort de markt niet kon bereiken zal onder 
deze omstandigheden wel binnen het economische bereik komen de 
Amerikaanse, Aziatische markt en Europese markt. 

De positieve vooruitzichten hebben ook geleid tot het ontwikkelen van 
gasreserves waarvoor niet vooraf een koper is gevonden. Met name in 
producerende landen dicht bij een markt (bijvoorbeeld het Noorse gas van 
het Orman Lange veld naar het V.K.). In het geval van LNG is dit 
hoofdzakelijk nog beperkt tot het ontwikkelen van nieuwe modules waarvan 
de productie niet voor de volle 100% aan kopers verkocht is. Het feit dat op 
de liquide en diepe gasmarkt in de Verenigde Staten een toenemende vraag 
naar geïmporteerd gas zal ontstaan, ondersteunt het vertrouwen van de 
‘upstream’ ontwikkelingen (zie ook 4.4. en 4.5) 

Er tekenen zich dus door de ontwikkelingen in de LNG-sector veranderingen 
in de internationale gasmarkt af die in toenemende mate de voorheen 

DE WERELDMARKT VOOR GAS
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regionale markten voor gas zullen gaan verbinden tot een internationale 
gasmarkt. De bescheiden volumes ‘vrij’ LNG die nu nog op de internationale 
gasmarkt worden aangeboden (dat wil zeggen volumes die niet specifiek voor 
een bepaalde markt worden ontwikkeld) zullen uitgroeien. LNG zal een 
steeds grotere plaats veroveren in markten die traditioneel door 
pijpleidingengas werden bediend. De Raad verwacht dat het nog vele jaren 
zal duren voordat van een echte wereldgasprijs sprake zal zijn. Dit neemt 
echter niet weg dat de prijzen in de markten van de verschillende continenten 
steeds verder naar elkaar toe zullen groeien. Hiervoor zijn twee redenen. Ten 
eerste zal de beweging van ‘spot’ LNG, hoewel misschien klein in 
hoeveelheid, toch een aanzienlijke invloed uitoefenen op de prijzen.
Ten tweede zal bij onderhandelingen over de contractprijzen de prijs die op 
andere plaatsen in de wereld wordt gerealiseerd een steeds belangrijker rol 
spelen als referentie. Hoewel een relatief lange transitieperiode, in verband 
met de zeer lange aanlooptijd van grote gasprojecten, naar een echte 
wereldgasmarkt wordt verwacht, zullen de ‘commodity’ gasprijzen in de 
verschillende continenten elkaar toch steeds meer gaan beïnvloeden. Dit 
betekent dat de prijs welke Europese inkopers van gas zullen moeten betalen 
zal worden bepaald op de wereldmarkt en niet binnen Europa.

Op basis van het voorgaande ontstaat het volgende vooruitzicht voor de EU-
gasmarkt in de periode tot 2020:
– Een stijgende vraag naar gas en geleidelijk afnemende inheemse 

gasproductie
– Een groeiende behoefte aan nieuwe gasimporten
– Een beperkt aantal potentiële aanbieders voor nieuw gas
– Zeer grootschalige projecten voor nieuw gasaanbod, voor de gasmarkt in 

Noordwest- en Oost-Europa vooral door middel van pijpleidingen
– Een toenemende rol voor LNG in Europa (van 8% in 2002 naar circa 

20-25% in 2020) waarvan het grootste deel door Zuid-Europa en het 
V.K. zal worden opgenomen en die daarnaast bijdraagt aan prijsvorming 
in de rest van Europa

– Nieuwe gasimporten zullen voornamelijk ‘op bestelling’ met de 
bijbehorende lange termijn ‘take or pay’ contracten worden ontwikkeld

– De traditionele gasleveranciers van de EU behouden een sterke positie 
in de voorziening van de EU-markt, ondanks de toename van LNG-
importen
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– Een toenemende concurrentie tussen de EU, de VS en Azië voor nieuw 
gasaanbod

– Een sterke bemoeienis bij het aanbod van nieuw gas van de overheden in 
het land van herkomst

– Uitstekende Europees-Russische relaties kunnen gasstromen richting 
Europa voeren, maar tegelijkertijd leiden tot grotere dominantie van 
Gazprom

Dit vooruitzicht verschilt wezenlijk van het marktbeeld toen de liberalisering 
van de gasmarkt werd ingezet. Er werd destijds uitgegaan van een ruime 
beschikbaarheid van gas voor de Europese markt en aanzienlijke 
mogelijkheden tot diversificatie van de gasstromen. Op grond hiervan dacht 
men ervan uit te kunnen gaan dat de liberalisering van de EU-markt zou 
plaatsvinden in een situatie waarbij het aanbod de vraag structureel zou 
overtreffen. Er zou dus concurrentie kunnen ontstaan om de EU-markt te 
kunnen betreden, dat wil zeggen concurrentie tussen verkopers (een 
zogenaamde ‘buyers’ markt). Dit proces kon versterkt worden door het 
stimuleren van een ruimer bemeten importcapaciteit dan passend bij de 
vraag. Een dergelijke capaciteit was daarmee bemeten op concurrentie en 
groei. De concurrentie om de markt zou diversificatie van de gasstromen 
met zich meebrengen.

Het beeld van nu is dat de beschikbaarheid van voldoende gas voor de EU-
markt niet langer vanzelfsprekend is en dat er door de EU als geheel harder 
geconcurreerd zal moeten worden met de andere regionale gasmarkten om 
de nieuwe stromen ook daadwerkelijk naar de EU-markt te voeren. Dit wil 
zeggen concurrentie tussen inkopers (een zogenaamde ‘sellers’ markt). 
Voorzieningszekerheid zal daardoor naast de bestaande beleidsdoelen, als 
meer concurrentie op de interne EU-gasmarkt en het verlagen van de CO2-
uitstoot, een toenemende beleidsprioriteit (moeten) krijgen en wellicht 
anders ingevuld moeten worden dan voorheen gedacht.

Tegen de achtergrond van gunstige condities voor investeringen (relatief 
robuuste prijs ontwikkelingen) hebben zich in de praktijk een tweetal 
hoofdmodellen ontwikkeld voor de ontwikkeling van grote gasprojecten en 
de ontwikkeling van de aanvoerketen van gas.
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5.2 TWEE MODELLEN VAN GASAANBOD 

MODEL 1: ‘GAS OP BESTELLING MODEL’

– In de praktijk betekent ‘gas-op-bestelling’ dat (het grootste deel van) 
deze aangeboden voorraden alleen in ontwikkeling worden gebracht en 
naar de markt komen bij een concrete vraag en contracten uit die markt 
(‘gas op bestelling’): wie gas nodig heeft, ‘bestelt’ bij een producent 
door middel van een lange termijn contract (samen met anderen, of via 
een aggregator, om de economische schaal te bereiken). Bij voldoende 
omvang van het totaal van bestellingen, komen de investeringen in 
productie en transportmiddelen tot stand. De markt bepaalt hierbij zelf 
het feitelijke productieniveau en vraag en aanbod blijven min of meer in 
balans.

– In de lange termijn contracten die bij gas op bestelling horen worden 
de risico’s tussen de partijen verdeeld. Hierin wordt het volumerisico 
veelal door de afnemer gedragen. Hij draagt dus het risico van de 
volledige afzet van het gecontracteerde gas in de markt en onderschrijft 
daarmee het volledig economisch gebruik van de benodigde productie en 
transportmiddelen. De producent draagt veelal het marktprijsrisico.

– Dit model is ontwikkeld tussen producenten en kopers als een efficiënt 
evenwicht tussen de belangen van beide kanten: voor producerende landen 
een basis voor financiering en bescherming van inkomen en de waarde 
van nationale grondstoffen, voor de kopers de voorzieningszekerheid en 
bescherming van de concurrentiepositie van gas in de markt.

– De afzetmarkten in de wereld zijn niet allemaal even ver gevorderd met 
liberalisering. Vooral in Azië zijn lange termijn contracten de enige optie 
voor het tot stand brengen van gasbevoorradingsketens. Het is niet 
onwaarschijnlijk dat met name, producerende landen met nationale 
productieondernemingen en hun financiers voorkeur ontwikkelen 
voor leverantie aan landen die lange termijn contracten willen afsluiten. 
Immers dat verlaagt hun risico.

 MODEL 2: ‘PRODUCENTEN MODEL’

– In bijvoorbeeld het V.K. heeft het opbreken van British Gas en de korte 
afstand tussen de productievelden en de markt geleid tot zelfstandige 
ontwikkeling van nieuwe aanvoerketens door producenten, die hun 
eigen productie zelf naar de markt brengen. 
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– Deze vorm van producentengedrag bestaat al veel langer in de VS, soms 
geholpen door overcapaciteit in transportinfrastructuur. 

– Er zijn de laatste jaren voorbeelden van het zelfstandig (dat wil zeggen 
zonder een lange termijn koopcontract uit de markt) opzetten van de 
aanvoerketen op internationaal niveau, of het investeren in onderdelen 
daarvan, door grote gasproducenten (bijvoorbeeld Shell, Statoil, 
ExxonMobil/QatarGas, Petronas, BP). Vooralsnog vindt dit op beperkte 
schaal plaats, met uitzondering van de plannen van ExxonMobil/
QatarGas voor de UK (2x 10 bcm/a). In veel gevallen treden deze 
producenten feitelijk op als lange termijn kopers van hun eigen 
productie; de rol van de internationale oliemaatschappijen is daarbij 
cruciaal.

– Om zelfstandig een gasketen op te zetten moeten de maatschappijen dan 
een aandeel verwerven in de productie én een belangrijke rol hebben in 
de verkoop van het gas. Het valt te betwijfelen of de staatsgedomineerde 
productielanden als Rusland, Algerije en Iran enthousiast en in staat 
zullen zijn om op basis van dit model zaken te doen.

– De huidige periode van hoge olieprijzen en afgeleide gasprijzen in 
alle deelmarkten stimuleert sommige producenten in het overwegen 
van investeringsbeslissingen die niet grotendeels door lange termijn 
contracten zijn afgedekt.

– De Noord-Amerikaanse markt leent zich met haar hogere prijzen en 
grotere liquiditeit het beste voor de ontwikkeling van ‘vrij gas’. Deze 
markt wordt dan ook wel gezien als een potentieel ‘vangnet’ voor meer 
speculatieve aanbod ontwikkelingen. Ruime importcapaciteit is hierbij 
natuurlijk wel een voorwaarde.

– Voorwaarden voor de ontwikkeling van ‘vrij gas’-aanbod zijn onder meer: 
 – participatie van de ‘vrij-gas’ aanbieder in de velden; 
 – een sterke financiële positie (project financiering is voor dit soort  

 projecten veel moeilijker); 
 – een robuuste groei gasvraag;
 – voldoende liquide markten;
 – probleemloze toegang tot die markten;
 – een vooruitzicht op hoge prijzen om het rendement op de 

investeringen te waarborgen.
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5.3 ‘GASPEC’

Bij beide boven beschreven modellen moet naar de mening van de Raad 
het ontstaan van een Gaspec niet worden uitgesloten. Immers de gasmarkt 
zal in toenemende mate gaan lijken op de oliemarkt, waar slechts enkele 
landen, met name Rusland en enkele landen in het Midden Oosten, het 
vermogen hebben om de vraag/aanbod situatie te beïnvloeden en daarmee 
de prijs. 

Mocht zich een situatie voordoen waarbij de internationale prijzen voor gas 
naar de smaak van deze landen te laag zou zijn, dan zullen deze producenten 
in staat zijn om door een beperking van hun productie het aanbod te 
verlagen en daarmee de prijs op een voor hen meer acceptabel niveau te 
brengen. 
Het is ook denkbaar dat de producenten te hoge prijspieken niet in hun 
belang achten om alternatieven niet te zeer de markt in te lokken. Deze 
situatie zal de vorming van een officiële of onofficiële Gaspec in de hand 
werken. Een Gaspec kan gebruikt worden om het aanbod van gas zo te 
beïnvloeden dat de lange termijn belangen van de producenten 
geoptimaliseerd worden. Mocht dit het geval zijn dan zal dit de 
‘onderhandelingsruimte’ van de inkopers van de verschillende continenten 
verder beperken.
  
5.4 DE INTERNATIONALE GASPRIJS EN DE RUIMTE VOOR 
CONCURRENTIE

De bovenbeschreven internationale marktontwikkelingen kunnen er toe 
leiden dat convergentie naar een ‘wereldprijs’ voor gas zal optreden. 
Prijsverschillen tussen de huidige regionale markten zullen blijven bestaan, 
vooral als de gasmarkt inderdaad het karakter van een ‘sellers market’ zal 
hebben, onder meer ten gevolge van verschillen in marktwaarde en het door 
haar eigenschappen beperkte vermogen van de gasmarkt om snel in te spelen 
op veranderende marktomstandigheden. Zoals dit voor veel andere 
‘commodity’ producten het geval is zal de commodityprijs voor gas in 
Europa dus voor een belangrijk deel bepaald worden door vraag en aanbod 
op de internationale markt. Noch de situatie op de Europese markt, noch de 
concurrentie tussen verkopers op die markt zullen de ‘commodity prijs’ 
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beïnvloeden. Deze constatering heeft consequenties voor de verwachte 
effecten van meer versnippering (meer aanbieders) op de Europese 
prijsvorming. De ‘commodity’ prijscomponent die door de Europese klant 
wordt betaald, wordt dus bepaald op de wereldmarkt en niet door 
concurrentie tussen verkopers in Europa. 

De concurrentie binnen Europa zal plaats moeten vinden op basis van 
transport en diensten op gas. Aangezien de transportkosten gereguleerd zijn, 
zal de concurrentie zich voornamelijk concentreren op gasdiensten zoals het 
leveren van flexibiliteit. Voor  de Nederlandse energiebedrijven liggen er 
uitstekende kansen op de Europese markt omdat ook dienstverlening op van 
buiten Europa aangevoerd gas, zoals Russisch gas, tot de mogelijkheden 
behoort. 

Door de veel grotere investeringen en risico’s van de nieuwe gasimporten en 
de omvang van bijbehorende gasstromen is het naar de mening van de Raad 
niet waarschijnlijk dat veel gasproducenten en -producerende landen er op 
significante schaal toe over zullen (kunnen) gaan om op korte termijn ‘vrij 
gas’ op de markt te gaan brengen. Nieuwe gasimporten, vooral ook via 
pijpleidingen, zullen voornamelijk ‘op bestelling’ met de bijbehorende lange 
termijn ‘take or pay’ contracten ontwikkeld worden. In de loop van de tijd 
zal een zekere hoeveelheid ‘vrij gas’ op de markt komen. Duurzaam stijgende 
gasprijzen en gasvraag zullen op de langere termijn wel een groter aanbod 
van ‘vrij gas’ tot gevolg hebben. In de beschouwde periode tot 2020 lijkt dit 
aanbod voor de EU echter beperkt te blijven.
Wel zal echter de prijs van het ‘gas op bestelling’ in toenemende mate 
beïnvloedt worden door de prijzen van ‘vrij gas’ op de wereldmarkt.

5.5 DE GEOPOLITIEKE ASPECTEN VAN NIEUWE GASIMPORTEN

De toenemende importen van gas brengt, meer dan in het verleden, 
geopolitieke risico’s met zich mee. Bij geopolitieke risico’s gaat het niet alleen 
om de continuïteit van de leveranties maar ook om de bredere 
buitenlandspolitieke en strategische aspecten. Hoewel indertijd de 
gascontracten met Rusland als risicovol werden aangemerkt door de 
Verenigde Staten, en een al te grote importafhankelijkheid als geopolitiek 
risicovol werden beschouwd, is Rusland een stabiele leverancier gebleken. In 
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de perceptie van de VS beperkte de Europese importafhankelijkheid van 
Russisch gas de buitenlandspolitieke en strategische beleidsopties in de 
Koude oorlog. 

Geopolitieke risico’s zijn afhankelijk van het dominante internationale 
systeem waarbinnen internationale economische relaties gestalte krijgen. 
Het internationale systeem kan ofwel meer economisch gericht, ofwel meer 
gepolitiseerd zijn. In een sterk gepolitiseerd internationaal systeem zal de 
invloed van overheden op de economische relaties van groot belang zijn en 
zal strategisch handelen de gasstromen mede bepalen. In een sterk 
economisch gericht systeem zullen commerciële relaties de boventoon 
kunnen voeren. 

Na het einde van de Koude oorlog leek eerst het concept van een open 
wereldeconomie de boventoon te gaan voeren maar al gauw bleek dat juist 
rivaliteit en conflicten de wereld gingen beheersen. Deze rivaliteit en 
conflicten hadden ook hun weerslag op de olie- en gasproducerende landen. 
Bovendien werden deze landen ook geteisterd door binnenlandse en 
regionale conflicten. In de afgelopen jaren zijn er binnenlandse conflicten 
geweest in Algerije, Nigeria, Angola, Venezuela, Irak en Azerbeidjaan, die 
relatief weinig effect hebben gehad op de bestaande energieproductie, maar 
wel effect hebben gehad op de investeringsmogelijkheden. Conflicten van 
regionale of geopolitieke aard of rivaliteit hebben zich gemanifesteerd in de 
Kaspische Zee regio, de Kaukasus en de Perzisch/Arabische Golf regio. 

De gasimporten van buiten de EU zullen deels door de bestaande 
handelspartners geleverd worden maar zullen deels ook uit nieuwe 
gasexporterende landen, zoals de landen om de Perzisch/Arabische Golf en 
de Kaspische Zee regio moeten komen. Deze nieuwe gasleveranciers liggen 
in politiek en economisch instabiele regio’s waar geopolitieke, regionale en 
binnenlandse belangentegenstellingen prominent aanwezig zijn.

Afhankelijk van de internationale relaties zal de toenemende vraag naar gas 
uit zowel de VS, Europa en Azië kunnen leiden tot meer geopolitieke 
rivaliteit, zeker als gas eenzelfde vitaal belang voor de economie van deze 
landen gaat vertegenwoordigen als olie in het verleden en de toegang tot gas 
beperkt is/blijft voor buitenlandse investeringen. Ook het feit dat overheden 
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in producerende landen een sterk belang hebben en houden in het nationale 
gasbezit, verhoogt het risico dat politieke motieven gasstromen kunnen gaan 
beïnvloeden. In een situatie waar vitale politieke en strategische belangen in 
het geding zijn zal energiebeleid mede bepaald worden door buitenlands- en 
veiligheidsbeleid. 

De EU ontbeert nog een dergelijk beleid. Ten aanzien van de EU-
omringende gasproducerende landen en andere naburige landen is beleid 
wel in ontwikkeling. Het realiseren van diepere economische (en politieke; 
denk aan Turkije) integratie kan veel van de potentiële nieuwe 
gasleveranciers binnen de reikwijdte van EU-beleid brengen. Een dergelijk 
beleid om gaslanden als Rusland en Algerije dichter bij de Europese markt te 
brengen en de commerciële verstrengeling te verdiepen, zou de 
voorzieningszekerheid kunnen versterken en de risico’s van leveranties uit 
minder stabiele landen in de Golf en Kaspische zee regio kunnen 
compenseren. Een bijkomend voordeel is dat producenten, die veel gas via 
pijpleidingen leveren aan Europa, niet gemakkelijk kunnen veranderen van 
handelspartner. 

Ter versteviging van de voorzieningszekerheid zal zekerheid van de vraag en 
het delen van de investeringsrisico’s een belangrijke stimulans kunnen 
vormen voor investeringen in nieuw aanbod en transportcapaciteit. In de 
afgelopen periode zijn wellicht niet alle kansen benut de relaties met 
Rusland en Algerije te verstevigen omdat men in de illusie leefde dat andere 
leveranciers voldoende gas konden leveren. In de veranderde geopolitieke 
omstandigheden moet men constateren dat beide landen, samen met 
Noorwegen, van vitaal belang zijn voor de Europese gasmarkt. Diversificatie 
hoeft niet altijd te leiden tot een grotere mate van voorzieningszekerheid als 
de potentieel nieuwe handelspartners minder politiek en economisch stabiel 
zijn, en er weinig effectieve beleidsmiddelen zijn om dit te verhelpen. 

De huidige geopolitieke spanningen richten zich momenteel vooral op het 
Midden-Oosten en Centraal Azië. Vooral de energiebelangen van China en 
India kunnen tot een confrontatie leiden met de energiebelangen van de 
Verenigde Staten én Europa. De Chinese energiebelangen zetten ook 
Rusland onder druk waar het gaat om kiezen waar prioriteiten worden 
gelegd: eerst de Europese vraag voldoen of toch meer de oren laten hangen 
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naar de druk die China uitoefent? Een sterkere rol van Rusland in Centraal 
Azië kan, indien de Europees-Russische relaties uitstekend zijn, het 
energiebelang van Europa dienen en de gasstromen deels richting Europa 
leiden. Anderzijds kan dominantie van Rusland van de Kaspische 
gasstromen ook beschouwd worden als een verdere dominantie van een 
Russische monopolist van de Europese aanvoer van gas en het 
diversificatiebeleid belemmeren. 

De Energieraad heeft voorgesteld om het onderwerp van de geopolitieke 
kwetsbaarheid van de energievoorziening als thema voor een advies op de 
agenda van 2005 te plaatsen. Dit onderwerp zou dan in samenwerking met 
de Raad voor Internationale Verhoudingen kunnen worden opgepakt.

5.6 SAMENVATTEND

Samenvattend kunnen we stellen dat de groeiende LNG-business zal 
bijdragen aan de convergentie van gasprijzen op de wereldmarkt. Naar de 
mening van de Raad zal ‘gas op bestelling’ (dus met lange termijn contracten 
als basis) voorlopig het dominante model zijn, terwijl de kopers in de EU-
markt concurreren met andere markten. Er heeft zich bovendien een 
belangrijke omslag in de geopolitieke sfeer voorgedaan waardoor niet alleen 
risico’s moeten worden beheerst maar ook energie-importen steeds meer 
worden gepolitiseerd. Kortom, ‘politics matter’ in de internationale 
gaswereld zoals ook in de mondiale oliemarkt. 

De voorzieningszekerheid van gas moet een belangrijk onderdeel worden 
van het EU-buitenlandsbeleid. Een gericht beleid op dit gebied kan de 
geopolitieke risico’s belangrijk beperken. Rusland, Algerije en Turkije spelen 
hierin zeker een belangrijke rol. Afhankelijk van de verdere ontwikkeling 
van de gasimporten moeten aan dit lijstje andere landen worden toegevoegd.
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6.1 VOORZIENINGSZEKERHEID EN GELIBERALISEERDE 
MARKTEN

Voorzieningszekerheid betreft de zekerheid dat al het gas dat voor de niet-
onderbreekbare vragers nodig is ook beschikbaar is tegen redelijke prijzen. 
Voorzieningszekerheid gaat enerzijds om het evenwicht tussen aanbod 
(productie) en vraag (consumptie) op de lange termijn (investerings-
mogelijkheden) en anderzijds om het op kunnen vangen van (tijdelijke) 
aanvoeronderbrekingen (het crisismanagement beleid). 

De aandacht voor voorzieningszekerheid is toegenomen in het vooruitzicht 
van grotere importen van gas en de veranderingen in de marktstructuur. 
Ook maatregelen in de binnenlandse gasvoorziening in de EU of de 
binnenlandse gasproductie maken deel uit van het voorzieningszekerheid-
beleid. De toenemende gasimporten in de EU maken de EU kwetsbaarder 
voor politieke risico’s. 

In het verleden werd de voorzieningszekerheid van gas voornamelijk 
gerealiseerd door de geïntegreerde (nationale) gasbedrijven, met behulp van 
lange termijn contracten en andere maatregelen van voorzieningszekerheid 
die veelal in overleg met, of op aanwijzing van, nationale overheden tot stand 
kwamen. In een geliberaliseerde markt is het moeilijker om vast te stellen 
wie er zorgdraagt voor voorzieningszekerheid, hoeveel 
voorzieningszekerheid er eigenlijk nodig is en wie de kosten betaalt van 
voorzieningszekerheid. In een geliberaliseerde markt zal het, tenslotte, 
moeilijk zijn om voldoende reservecapaciteit te realiseren in de 
infrastructuur en in de gasbevoorrading, zodat calamiteiten opgevangen 
kunnen worden. 

In een geliberaliseerde markt kan gemakkelijk op het gebied van 
voorzieningszekerheid een situatie ontstaan waarin marktpartijen meeliften 
op de maatregelen van de anderen of de voorzieningszekerheidmaatregelen 
veronachtzaamd worden om kosten te besparen.24 Voorzieningszekerheid 
wordt mede hierdoor vaak gezien als een publieke taak die 
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overheidsregulering vergt. De overheid of regulator neemt tot op bepaalde 
hoogte afnemers van gas in bescherming door het stellen van eisen aan de 
leveranciers. Deze maatregelen richten zich dan vooral op de levering aan 
kleinverbruikers en kleine ondernemingen. Liberalisering van de EU-
gasmarkt heeft aan het vraagstuk van voorzieningszekerheid nog een nieuw 
aspect toegevoegd. Immers, in de overgang van het ene systeem van 
marktordening naar het andere kunnen tijdelijke zwakheden ontstaan in het 
systeem door het samenstel van instrumenten. Ook kunnen nieuwe risico’s 
ontstaan die nog met ‘oude’ instrumenten moeten worden opgelost bij 
gebrek aan nieuwe effectieve instrumenten. 

Bij de aanvang van het liberaliseringproces leek de kans op een overvloedig 
en gediversifieerd aanbod groot. De wereldmarkt was toen nog duidelijk 
verdeeld in drie regionale markten met ieder zijn eigen aanvoerlijnen. Anno 
2005 zijn de drie grote regionale markten alle drie op zoek naar nieuwe 
additionele gasstromen. Deze lijken zij gevonden te hebben in de 
producerende landen die in het midden van de jaren negentig door de 
Europese overheden nog tot de natuurlijke leveranciers van de Europese 
markt werden beschouwd, namelijk Rusland, de Kaspische zee regio en de 
Perzisch/Arabische Golf regio. De structureel hogere energieprijzen van de 
laatste jaren en het verbeterde transport in vloeibare vorm (LNG) brengen 
het gas uit onder andere de Perzisch/Arabische Golf steeds beter binnen het 
bereik van Azië en de VS. De EU staat daarmee voor de uitdaging om 
enerzijds een aantrekkelijke markt te vormen voor de nieuwe aanbieders van 
gas en tegelijkertijd, in de wetenschap dat niet al het gas uit de Golf naar de 
EU zal komen, om aanzienlijke gasstromen uit de traditioneel 
gasexporterende landen te verzekeren voor Europa. Tenslotte bestaat er geen 
zekerheid in geliberaliseerde markten dat gasstromen, die gecontracteerd 
zijn door een marktpartij, niet weer doorverkocht worden naar andere 
markten. Dit laatste zou vooral in de LNG-markt kunnen gelden, en in veel 
mindere mate voor gasbevoorrading door pijpleidingen zoals die uit 
Rusland.

Vooral de huidige onzekerheid over het investeringsklimaat in Rusland en 
de twijfel over de Russische capaciteit om de gasstroom te stabiliseren en 
mogelijk te vergroten speelt de EU parten. Rusland geeft de voorkeur aan 
transacties op basis van lange termijn contracten en ‘destination clauses’ (dat 
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wil zeggen afspraken over de bestemming van het gas). De Russische 
regering richt zich, om overigens begrijpelijke redenen, vooral op het 
controleren van het Russische gasgebouw en veel minder op het hervormen 
ervan. Eerder is er sprake van een versterking daarvan, hetgeen in lijn lijkt te 
liggen met de uitspraak van President Putin ter gelegenheid van het 10-jarig 
bestaan van Gazprom RAO dat Gazprom een instrument in de Russische 
politiek is. De EU zal omwille van de voorzieningszekerheid een manier van 
zaken doen moeten vinden die zowel acceptabel is voor Rusland als voor de 
EU. Immers, ‘beggars can’t be choosers’. Een snelle overgang naar een open 
marktmodel in de gassector in Rusland (en ook in Algerije) lijkt vooralsnog 
niet aan de orde. 

Al met al is het perspectief op de gasmarkt waar eerst rekening mee werd 
gehouden, met een ruim aanbod uit het buitenland van verschillende 
leveranciers, verdwenen. Dit heeft niet alleen consequenties voor de mate 
van concurrentie die binnen de EU-markt kan worden gerealiseerd maar 
ook voor de inrichting van het voorzieningszekerheidbeleid. 

De markt zal de voorzieningszekerheid overigens niet negeren. Zorgdragen 
voor voldoende zekerheid past in een commerciële strategie van een bedrijf 
dat graag klanten op basis van vertrouwen langdurig aan zich wil binden. 
Bedrijven zullen over het algemeen maatregelen treffen om in geval van een 
onderbreking een beroep te doen op stand-by contracten of eigen 
opslagfaciliteiten. Overheden kunnen echter ook maatregelen nemen om de 
markt bepaalde aspecten van leveringszekerheid uit handen te nemen. 
Voorbeelden hiervan zijn: 
– levering van gas beneden een bepaalde temperatuur (bijvoorbeeld de 

pieklevering van -9 graden Celcius en kouder, die GTS de komende 2 
jaar verzorgt voor de Nederlandse kleinverbruikersector) en 

– de vangnetfunctie of aanbieder-in-laatste-instantie regeling.
Vooral de laatste kan een pervers effect hebben op de ontwikkeling van de 
dienstverlening in de markt omdat de prikkel bij de marktpartijen wordt 
weggenomen om voldoende eigen maatregelen te nemen. De markt zal 
‘achterover gaan leunen’. De consument wordt zodanig beschermd dat deze 
nauwelijks zal beseffen dat inherent aan meer marktwerking is het 
aanvaarden van een wat hoger risico met betrekking tot zijn keuzes. 

VOORZIENINGSZEKERHEID IN DE NIEUWE INTERNATIONALE GASMARKT
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6.2 INSTRUMENTEN VAN VOORZIENINGSZEKERHEID

Figuur 6.1 geeft een overzicht van het proces waarin het voorzieningszekerh
eidbeleid tot stand komt. Er wordt een beeld gegeven van de mogelijke 
oorzaken van risico’s in de voorzieningszekerheid, de mogelijke 
beleidsinstrumenten en hoe een grotere mate van voorzieningszekerheid kan 
worden gerealiseerd. 

FIGUUR 6.1 SCHEMATISCHE PRESENTATIE VAN DE STRUCTUUR VAN 

VOORZIENINGSZEKERHEIDBELEID

Bron: CIEP studie: EU security of supply and geopolitics, 2004, www.clingendael.nl 

CIEP publications.
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De instrumenten om voorzieningszekerheid te realiseren kunnen we 
grofweg indelen in vier categorieën: 
– preventie (onder andere buitenlands beleid)
– afschrikking (onder andere sancties en veiligheidsbeleid)
– beheersing (onder andere diversificatie en vraagbeheersing)
– crisismanagement (mogelijk inzetten van strategische reserves en 

vraagbeperking)
Voor de ontwikkeling van voorzieningszekerheidsbeleid is het eerst 
noodzakelijk om de risico’s goed in kaart te brengen.

Grotere afhankelijk van het buitenland, met grotere concurrentie van andere 
aanzienlijke concurrenten en een geconstateerd gebrek aan politieke en 
economische stabiliteit in de producerende landen, geeft andere risico’s dan 
die van 20-30 jaar geleden toen de EU-gasmarkt tot ontwikkeling kwam. 
Opvallend is dat er voor gas – in tegenstelling tot olie – nog betrekkelijk 
weinig invulling gegeven is aan de mogelijke instrumenten voor 
voorzieningszekerheid.25 Het roept het gevaar op dat men instrumenten die 
voor de oliemarkt zijn ontwikkeld in de afgelopen 30 jaar, zonder nota te 
nemen van de specifieke verschillen tussen gas en olie, gaat toepassen op de 
internationale gasmarkt. Strategische reserves van gas in ieder EU-land 
(zonder de kostenaspecten goed te bestuderen) en diversificatie (in een 
minder liquide markt en met meer rigide transportsystemen) zijn daar goede 
voorbeelden van. Luciani26 pleit er voor dat men moet waken om 
maatregelen op te leggen die niet efficiënt zijn. Het opleggen van standaard 
voorraadeisen, vooral bij geïmporteerd gas, is inefficiënt. Gasexporteurs 
hebben verschillende risicoprofielen en leveren aan gasleveranciers met een 
verschillend klantenbestand. Een leverancier met een portfolio met relatief 
veel afschakelbare klanten zou aan andere eisen moeten voldoen dan een 
leverancier aan kwetsbare consumenten. 
Al met al kunnen we constateren dat er nog weinig aandacht is geweest voor 
de specifieke voorzieningszekerheid die gewenst en mogelijk is voor gas 
onder de nieuwe internationale markt en politieke omstandigheden. 

VOORZIENINGSZEKERHEID IN DE NIEUWE INTERNATIONALE GASMARKT

25   Zie EU security of supply and geopolitics, 2004, www.clingendael.nl CIEP publications, 

hoofdstuk 6.

26   Luciani, op. cit., CEPS februari 2004, p. 11. 
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De Raad kan alleen maar constateren dat hier veel meer nader onderzoek 
vereist is om met valide aanbevelingen te komen. De voorzieningszekerheid 
van gas in de EU is een niet erg ontwikkeld terrein. Dit kan een bron van 
conflict opleveren voor het creëren van een ‘level playing field’ in de 
gasmarkt enerzijds en het verzekeren van de gasvoorziening anderzijds.

6.3 CRISISMANAGEMENT

Wat is de kans op plotselinge en langdurige aanbodonderbrekingen en wat 
zijn de consequenties en hoe deze te verkleinen? Hierbij zijn de volgende 
risico’s te onderscheiden:
– Natuurrampen en sabotage (technisch niet te voorzien);
– technische risico’s (onder andere slecht onderhoud maar ook 

elektronische kwetsbaarheid);
– bedrijfsmatige risico’s (niet meer kunnen leveren/afnemen);
– politieke risico’s (bewust de kraan dicht draaien/niet meer afnemen).

De consequenties van onderbrekingen van het aanbod en de kosten van het 
voorkomen ervan zijn redelijk in te schatten. Recent heeft het CPB een 
studie hieraan gewijd.27 Echter het overzien van de kans dat deze 
onderbrekingen zich daadwerkelijk voordoen is een complex vraagstuk, met 
name politieke risico’s, natuurrampen en sabotage zijn moeilijk in te 
schatten. Zoals geconstateerd ontbreekt het de EU (en organisaties zoals het 
IEA die alleen instrumenten hebben voor oliemarkt verstoringen) aan 
instrumentaria voor een gezamenlijk crisisbeleid. Bovendien vereisen de 
specifieke eigenschappen van gas en gastransport andere oplossingen dan 
voor de oliemarkt. In de EU wordt vaak aandacht gevraagd voor het ruim 
bemeten van infrastructuur voor gas om zo meer capaciteit te creëren voor 
crisis situaties in bepaalde regio’s of de gehele EU-markt. De kosten van een 
dergelijke strategie, de mate van ‘over-sizing’ om deze optie tot een werkbaar 
instrument te maken en wie hiervoor moet zorgen, wordt vaak niet 
uitgewerkt naar haalbaarheid en consequenties. Afhankelijk van de risico’s 
die men denkt te lopen zou men de kosten en doelmatigheid hiervan eerst 
moeten onderzoeken. Andere instrumenten, zoals buitenlands (handels-) 

27   CPB, ‘Energy Policies and Risks on Energy Markets; A cost-benefit analysis’, 2004, 

The Hague.
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beleid, kunnen veel kosteneffectiever zijn, maar wellicht afbreuk doen aan 
de concurrentie op de interne markt voor gas. Bijvoorbeeld als de 
marktstructuur in Rusland politiek wordt geaccepteerd door de EU en de 
gasstroom verzekerd wordt door het onderhouden van speciale relaties. 

Voor het uitstippelen van een goed beleid moet een samenhangende 
afweging kunnen worden gemaakt. Vooralsnog ontbreekt deze. Dit heeft 
mede te maken met het feit dat de bevoegdheden in de EU op het gebied van 
concurrentie en energiebeleid verschillen waardoor de snelheid en diepgang 
waarmee de liberalisering van de EU-gasmarkt kan worden ingezet afwijkt 
van de snelheid en diepgang van het voorzieningszekerheidbeleid. Deze 
discrepantie in bevoegdheden en doelstellingen kan een ernstige 
belemmering vormen voor de mate waarin voorzieningszekerheid in gas in 
de EU kan worden gerealiseerd. Nederland als gasproducent zal zich hiervan 
in het eigen beleid rekenschap dienen te geven omdat het moeilijk uit te 
leggen zal zijn als in Nederland serieuze gastekorten zouden ontstaan terwijl 
er ruim gas wordt geproduceerd.

6.4 SAMENVATTEND

Grotere gasimporten maken de EU kwetsbaarder voor politieke risico’s. 
Voorzieningszekerheid dient een belangrijke plaats te krijgen in het gasbeleid 
van de EU. Echter het voorzieningszekerheidbeleid in gas is nog een weinig 
ontwikkeld beleidsterrein in de EU. Voorzieningszekerheidbeleid in gas 
moet vooral rekening houden met de specifieke kenmerken van gas en de 
asymmetrische blootstelling aan risico’s in de verschillende delen van de 
EU-markt. Generieke maatregelen zullen hieraan geen recht doen en de 
kosten van het beleid hoog maken. De Raad beveelt nadere verkenning van 
de mogelijkheden van een dergelijk beleid in een geliberaliseerde 
marktomgeving aan. 

VOORZIENINGSZEKERHEID IN DE NIEUWE INTERNATIONALE GASMARKT
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7.1 STRUCTUUR VAN DE GASMARKT

De gaswaardeketen bestaat uit een aantal onderscheiden onderdelen, zoals 
exploratie en productie, vervoer en verkoop naar verschillende soorten 
afnemers zoals kleinverbruikers en grootverbruikers. Deze onderdelen van 
de gaswaardeketen vertalen zich naar een gasmarkt die bestaat uit een aantal 
deelmarkten. Deze zijn in figuur 7.1 weergegeven.

FIGUUR 7.1 STRUCTUUR VAN DE GASMARKT

Twee deelmarkten worden onderstaand nader toegelicht:

DE MARKT VOOR OPSLAG EN FLEXIBILITEIT

De gasvraag kent een per dag en per seizoen variërend patroon. 
Gasproductie is echter optimaal indien er continu wordt geproduceerd. 
Continu geproduceerd gas wordt in de gasmarkt wel aangeduid als 
commodity gas (‘streepgas’). Om dit gas geschikt te maken voor de 

DE EU-GASMARKT EN HET EU-GASBELEID

7

DE EU-GASMARKT EN HET EU-GASBELEID

Diensten en services

Handelsmarkt

Upstream productie

Transmissie

Distributie

Leveranciers

Opslag

Industrie en zakelijke 
markt

Huishoudelijke
markt

Elektriciteit-
productie

Upstream 
market

Wholesale
market

Network
activities

Downstream
supply



72GAS VOOR MORGEN

wisselende vraag moet dit gas worden ‘gestructureerd’ ofwel geflexibiliseerd. 
Dit kan op verschillende manieren. Deze zijn nader beschreven in bijlage 3. 
Korte- en lange termijn gasopslag speelt hierin een belangrijke rol. 

GASHANDEL

Gashandel (spot- en termijnhandel) kan, net als in andere handelsmarkten, 
fysiek of virtueel zijn. In de handelsmarkt kan gas vele malen in andere 
handen overgaan alvorens het daadwerkelijk (fysiek) bij de klant wordt 
afgeleverd. Op een spotmarkt ontmoeten korte termijn vraag en aanbod 
elkaar (dag zelf of day-ahead). Partijen handelen in commoditygas, 
gasdiensten, opslag, balancering, kwaliteitsconversie, kortom alles wat 
relevant is voor de spelers in een gasmarkt. Aangezien uiteindelijk een deel 
van deze handelstransacties ook fysiek gerealiseerd zal moeten worden, vindt 
gashandel vaak plaats in of dichtbij fysieke knooppunten van de 
gasinfrastructuur (GasHub’s). 

Een goed werkende spotmarkt moet voldoende volume en voldoende spelers 
hebben zodat een afzonderlijke speler de (spot)prijs niet kan manipuleren. 
Een liquide en transparante spotmarkt is een belangrijke voorwaarde voor 
onafhankelijke handelaren en leveranciers om fluctuaties in afzet zonder 
grote financiële risico’s te kunnen opvangen. De bestaande hubs hebben 
momenteel nog aanzienlijke beperkingen. Op het Europese continent is er 
om die reden nog geen liquide en transparante spotmarkt aanwezig.

Een liquide spotmarkt is een essentiële voorwaarde voor het van de grond 
krijgen van een termijnmarkt. In zowel de VS als het V.K. is de 
termijnmarkt redelijk ontwikkeld. Op het Europese continent zijn 
termijnmarkten nog in ‘statu nacendi’. Ook termijnmarkten spelen een 
belangrijke rol in het risicomanagement van gasondernemingen (zowel 
aanbieders als vragers). Voor velen is dan ook een volwassen termijnmarkt 
een essentieel onderdeel van de open gasmarkt, hoewel onderkend moet 
worden dat een termijnmarkt in bijvoorbeeld de staalmarkt ontbreekt. 

Juist door het feit dat niet te verwachten is dat de Europese gasmarkt binnen 
de door de Raad behandelde periode structureel een kopersmarkt zal worden 
is ook niet te verwachten dat de (spot)-gasmarkt in Europa in deze periode 
zo liquide en diep zal worden dat die te vergelijken zou zijn met de 
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oliespotmarkt. Dat heeft ook gevolgen voor de verwachtingen die men kan 
koesteren betreffende de ontwikkeling van een termijnmarkt. 

7.2 DE TOEGEVOEGDE WAARDE VAN DE DEELMARKTEN 

De heffingen buiten beschouwing gelaten, is de gasprijs in hoofdlijnen 
opgebouwd uit drie onderdelen: 
– de prijs van het commoditygas (in Nederland momenteel ongeveer 

45% van de gasprijs voor consumenten en 75% van de gasprijs voor 
grootverbruikers;28

– de prijs van transport en distributie (in Nederland ongeveer 20% van de 
gasprijs voor huishoudens en 10% voor grootverbuikers);

– de prijs van (schaarse) diensten en services zoals flexibiliteit/opslag (dit 
deel omvat ongeveer 35% van de gasprijs voor huishoudens en 15% van 
de gasprijs voor grootverbruikers).

Concurrentie in de gasmarkt vindt plaats op bepaalde deelmarkten van de 
gaswaardeketen: de levering van commoditygas en gasdiensten/services. De 
prijs van commoditygas zal in toenemende mate niet op de nationale of 
Europese markt bepaald worden, maar convergeren op de wereldmarkt. 
Concurrentie in de Europese markt zal hierop weinig of geen invloed 
hebben; de concurrentiepositie van de EU op de wereldinkoopmarkt echter 
wel. De levering van gasdiensten en -services is echter wel een regionale/
lokale markt. Europese concurrentie is op deze markt wel van grote 
betekenis. 

7.3 CONCURRENTIE OP DE GASMARKT

Concurrentie kan op verschillende manieren gerealiseerd worden. Grofweg 
kunnen we twee modellen van concurrentie onderscheiden: concurrentie per 
schakel en ketenconcurrentie. Bij concurrentie per schakel wordt elke 
deelmarkt apart bezien zonder al te veel te kijken naar de relaties tussen 
deelmarkten en de eventuele schaal- en synergievoordelen tussen de schakels 
van de gaswaardeketen. Het concurrentiebeleid richt zich in een dergelijk 
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28   Bij de gasprijs voor de consument is het kostenaandeel van distributie en diensten & 

services groter.
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model van concurrentie op het streven naar optimale concurrentie op elke 
afzonderlijke deelmarkt. Ketenconcurrentie richt zich voornamelijk op de 
gunst van de gasconsument en staat verticale integratie van de gasketen toe 
zolang de markt om de eindverbruikers maar concurrerend is. Een 
oligopolistische markt met enkele grote geïntegreerde aanbieders van gas 
maar met voldoende werkzame concurrentie, is acceptabel in dit model 
omdat aan de belangrijkste voorwaarde, concurrentie om de consument, is 
voldaan. De verschillen in de twee modellen komen voort uit de keuze voor 
de soort van concurrentie en de daarop gebaseerde beleidsmaatregelen. 
 
Het uiteindelijke doel van concurrentie in de gasmarkt was een betere prijs 
voor en dienstverlening aan de consument. Sommigen zullen betogen dat 
concurrentie per schakel hiervoor de beste garantie biedt omdat er minder 
mogelijkheden bestaan om de economic rents door de gaswaardeketen te 
schuiven en de toetredingsvoorwaarden lager zijn. Hierbij moet echter 
worden opgemerkt dat de ervaring van producerende landen, dat de rents 
vooral door consumerende landen via allerlei heffingen en belastingen 
werden geïnd, heeft geleid tot een groter inzicht bij de producerende landen 
om de rents zelf te kunnen innen. De beste manier om dit te realiseren is te 
streven naar een markt waar de vraag naar gas het aanbod overtreft, en 
netbackprijzen te hanteren. De ruimte voor ondernemingen om te schuiven 
met rents wordt dus toch al kleiner.

Ketenconcurrentie kan voordelen voor de consument hebben die uit het 
optimaal combineren van schakels kunnen worden verkregen. Investeringen 
in transport, opslag en/of andere gasdiensten kunnen een gasinkoopvoordeel 
geven, dat niet alleen voor de investeerder maar voor ook de gasconsument 
aantrekkelijk is. Daarbij moet de markt deze voordelen wel doorgeven aan 
de consument. Druk van andere ketens moet hiervoor zorgen, evenals 
scherp toezicht van de Europese mededingingsautoriteiten. 

Concurrentie per schakel betekent veelal dat het voordeel van de 
investeringen met anderen moeten worden gedeeld door vrije toegang. Dit 
kan ontmoedigend werken voor dergelijke investeringen. Hierdoor kan een 
situatie ontstaan waarbij in de markt per schakel volop geconcurreerd wordt, 
maar door onvoldoende aanvoer van nieuw gas of onvoldoende infrastructu
urcapaciteit, de gasprijzen voor de consument aanmerkelijk hoger uit 
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kunnen komen dan het geval zou zijn met een ruim toelatingsbeleid bij 
ketenconcurrentie.

In de Europese gas en -elektriciteitsmarkt moet nog een goed evenwicht 
gevonden worden tussen concurrentie per schakel en ketenconcurrentie. 

7.4 DE BEOOGDE GASMARKT VOLGENS DE EU-RICHTLIJNEN

De basisfilosofie achter de EU-richtlijnen voor de energiemarkt is dat 
ordening via de markt de beste garantie biedt voor een zekere en betaalbare 
energievoorziening. Als beoogde voordelen werden vooral gezien:
– Het ontstaan van ‘gas-to-gas competition’ in de commoditymarkt
– Lagere capaciteitskosten door concurrentie in opslag- en 

flexibiliteitsdiensten

De markt die hierbij voor ogen stond zou gekenmerkt worden door een vrije 
keuze voor alle consumenten. Die onderdelen van de gasketen, te weten 
transport en distributie, waarbij (nog) onvoldoende of geen sprake is van 
concurrentie, worden gereguleerd door TPA en bedrijfsmatige scheiding van 
netten van concurrerende bedrijfsonderdelen. Een onafhankelijke 
toezichthouder moet toezien op de naleving hiervan. Voor ‘upstream’ 
pijpleidingen (van de bron naar de markt) blijft een afzonderlijk regime 
gelden: hierbij is sprake van concurrentie om de netten in plaats van 
concurrentie op de netten.

Het EU-beleid voor de gasmarkt is vastgelegd in de richtlijn van 1998.29 Op 
basis van deze richtlijn zijn al belangrijke delen van de gasmarkt 
geliberaliseerd. De vorderingen met de liberalisering in een aantal 
verschillende lidstaten wordt in tabel 7.1 weergegeven:

DE EU-GASMARKT EN HET EU-GASBELEID

29   Richtlijn 2003/55EG, 26 juni 2003, Pb 2003 L 176/57.
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FIGUUR 7.1 

Op basis van deze analyse onderscheidt de Europese Commissie vijf niveaus 
voor de marktwerking in de verschillende lidstaten. Het V.K. is de enige 
lidstaat die het predikaat ‘compleet’ geliberaliseerd krijgt. De markt in 
Nederland, Ierland en Spanje beoordeelt de Commissie als ‘goed 

  NL B D F It UK Sp

Marktopening  100%
30

 83% 100%
31 37% 100% 100% 100%

Unbundling  
TSO

32
  Wet. Wet. Man. Boekh. Wet. Eig. Eig.

Unbundling  Wet. Wet. Boekh. Boekh. Wet. Eig. Eig.
DSO

33

TPA  Regulated Regulated Negotiated Reg. Reg. Reg. Reg.

Tariefstructuur   Entry-Exit E-E Afstand E-E E-E E-E P-P
netwerk

% Gasimport   Ca. 40% 100% 82% 96% 81% 0% 97%
(aantal bronnen)  (3) (4) (5) (6) (4)  (6)

Concentratie-  80% 100% 54% 90% 75% 50% 75%
graad (C1)*

Gas hub**  (J) (J) (J) N N J N

Marktaandeel  n.b. 95% ca. 70% 95% 40-70%
34

 50% 70%
grootste leverancier      

* percentage beschikbare gas onder beheer van grootste onderneming (productie en import)
** (J) = spotmarkt met beperkte liquiditeit

30   Formele situatie in 2004.

31   In de praktijk echter kunnen huishoudens niet switchen.

32   Transmission System Operator (TSO). Unbundling kan betrekking hebben op:   

  boekhoudkundig, management, wettelijk en eigendom. 

33   Distribution System Operator (DSO).

34   Afhankelijk van de vraag of leveranties aan andere bedrijven (EDB’s) ook worden   

  meegerekend.
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ontwikkeld’. In de overige lidstaten moet nog veel worden gedaan om te 
voldoen aan de richtlijn.

Hoe belangrijk deze analyse ook is voor het beoordelen van de invoering 
van de richtlijn in een aantal verschillende lidstaten, er mag niet de 
conclusie uit worden getrokken dat voor de beoordeling van de 
mededinging in de EU-gasmarkt, de nationale markten de relevante 
markten zijn. Er mag ook niet geconcludeerd worden dat ‘complete’ 
liberalisatie ook leidt tot de beste/laagste prijs voor de consument. Uit 
hetzelfde overzicht van de Europese Commissie blijkt ook hoe omvangrijk 
de grensoverschrijdende gastransporten zijn.

7.5 CONSEQUENTIES VAN VOORZIENINGSZEKERHEID VOOR 
DE VORMGEVING VAN DE EU-GASMARKT

Op grond van het eerder geschetste wereldmarktbeeld zou bij de verdere 
vormgeving van de concurrentie op de gasmarkt een duidelijk onderscheid 
gemaakt kunnen worden tussen:
– Concurrentie op de wereldmarkt
– Concurrentie binnen de EU

De toenemende concurrentie op de wereldmarkt vergt een beleid gericht op 
het versterken van de inkooppositie van de EU op de wereldmarkt. Een 
sterkere inkooppositie draagt bij aan de voorzieningszekerheid. 
Maatregelen die de voorzieningszekerheid kunnen versterken, behelzen 
onder andere:
1. Voldoende sterke spelers op de Europese markt voor het aantrekken van  
 de aanvoer van nieuw gas en
2. Een adequate gasinfrastructuur binnen de EU met het oog op   
 inkoopopties (alleen relevant bij een ruim aanbod)

AD. 1. ERVOOR ZORGDRAGEN DAT ER IN EUROPA VOOR AANBIEDERS 

AANTREKKELIJK PARTNERS ZIJN VOOR HET ONTWIKKELEN VAN DE 

GROOTSCHALIGE PROJECTEN VOOR NIEUW GAS

Grote projecten brengen grote risico’s met zich mee wat betreft de 
continuïteit van de afzet en de marktprijs. Verwacht moet worden dat 
aanbieders niet bereid zullen zijn om deze risico’s volledig voor hun rekening 
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te nemen maar in de markt partners zullen zoeken om deze risico’s te delen. 
De in de markt gebruikelijke risicoverdeling is dat de aanbieders het 
marktprijsrisico voor hun rekening nemen en de kopers het volumerisico. Het 
is aannemelijk dat een verdergaande penetratie van gas voor elektriciteits-
opwekking andere risicoverdelingen in beeld brengt. Kenmerkend blijft echter 
dat de betrokken partijen op de één of andere manier de grote en wellicht 
groeiende risico’s van deze projecten met elkaar delen.

Deze risicoverdeling vertaalt zich in langjarige (10-15 jaar en langer) 
contracten, vergelijkbaar met de ‘take-or-pay’ contracten (TOP) die in de 
gaswereld tot nu toe gangbaar waren. Verwacht moet worden dat dit ook in 
de toekomst het geval zal zijn. Dit houdt in dat een groot deel van de 
gasomzet langjarig gecontracteerd zal zijn en slechts een beperkte spotmarkt 
benut zal worden voor het managen van overschotten en tekorten. 
Langjarige grote contracten met aanzienlijke risico’s voor de contractpartijen 
vergen echter een groot financieel draagvlak ofwel financieel sterke spelers. 
Hierbij wordt niet alleen bedoeld: spelers met een sterke balans; maar vooral 
ook spelers die kunnen aantonen dat een stabiele cashflow langjarig 
verzekerd is. Dit betekent: spelers met een sterke ‘asset base’. In de gaswereld 
betekent een sterke ‘asset base’ de beschikking hebben over:
– een omvangrijke portefeuille aan transportmiddelen 
– gasvoorraden of
– een ‘captive market’

De Europese gasmarkt wordt kortom niet de markt die velen zich bij het 
begin van het liberaliseringproces hadden voorgesteld: een markt met een 
ruim aanbod, veel (ook kleinere) spelers, en een liquide en omvangrijke 
spotmarkt. Het oligopolie aan de aanbodzijde lokt een oligopolie aan de 
inkoopzijde (de midstream en downstream spelers) uit. Er zal een sterke 
drang bestaan naar verdere voorwaartse en achterwaartse integratie bij 
ondernemingen zodat grote spelers elkaar beconcurreren met competitief 
opgezette gasketens. Bovendien dient de omvang van de inkopers/importeurs 
bij voorkeur een maat te hebben die hen tot goed onderhandelingstegenspel 
kan brengen, gegeven de maat en invloed van de aanbieders. 

Om haar positie op de wereldmarkt niet te schaden zou de EU dit niet 
moeten bestrijden. Hierbij doet zich wel een dilemma voor: de vorming van 
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grote sterke gasinkopers op de EU-markt is goed voor de concurrentie van 
de EU op de wereld inkoopmarkt, maar dit kan leiden tot het risico dat deze 
grote spelers hun marktmacht misbruiken op de EU-verkoopmarkt. Een 
dergelijk risico stelt hoge eisen aan het concurrentiebeleid binnen de EU om 
te voorkomen dat het behoud van sterke gasinkopers ten koste gaat van de 
efficiency en de klantgerichtheid binnen de EU. De marktwerking met grote 
spelers vergroot echter de kansen dat er voldoende gas wordt geïmporteerd, 
waardoor juist de concurrentie wordt bevorderd. Immers, het gas zal zijn 
weg naar de klant moeten vinden.

Op de EU-markt, met een omzet in 2003 van ongeveer 400 bcm, zijn de 
vier grootste spelers samen verantwoordelijk voor ongeveer 65% van de 
markt en hebben de drie volgende bedrijven samen een aandeel van 
ongeveer 25% van de markt. Gasunie als verkoper van voornamelijk 
Nederlandse gas vertegenwoordigt een marktaandeel van ongeveer 20%, 
terwijl de andere bedrijven voornamelijk geïmporteerd gas verkopen. 
Daarmee heeft niet 1 bedrijf een dominante positie op de EU-markt, maar 
kunnen al deze bedrijven wel beschouwd worden als koopkrachtige spelers 
op de markt, die in staat moeten worden geacht om nieuwe gasimporten 
naar de EU te halen.

FIGUUR 7.3 DE GROTE EUROPESE SPELERS OP DE GASMARKT 

(GASVERKOOP IN 2003) IN MILJARD M3 

Bron: Courtesy Gasunie (op basis van jaarverslagen 2003
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AD 2. ERVOOR ZORGDRAGEN DAT DE GASINFRASTRUCTUUR IN DE EU 

GEEN BELEMMERING VORMT VOOR INKOOPOPTIES

Het is een EU-belang dat er zoveel mogelijk competitie bestaat tussen de 
diverse inkoopopties voor nieuw gas van buiten de EU en de spotleveringen 
binnen de EU. Dit zou bevorderd kunnen worden door een bepaalde mate 
van overcapaciteit in de infrastructuur aan te moedigen, zowel in de 
netwerken als in de aanlandingspunten voor LNG (NB de huidige 
overcapaciteit van LNG-terminals in Europa is grotendeels op commerciële 
basis tot stand gekomen). Natuurlijk brengt dit meerkosten met zich mee. 
Of de meerkosten kunnen worden terugverdiend zal afhangen van een 
stijgende vraag, of het vooruitzicht op overcapaciteit in de gasproductie en de 
hoeveelheid ‘vrij gas’ dat beschikbaar is op de wereldmarkt. 

Wanneer inkoop, infrastructuur en levering in één hand zijn, zullen 
ondernemingen overwegen in overcapaciteit van infrastructuur te investeren 
als dat de concurrentiepositie van de keten die zij beheren kan verbeteren. In 
de EU is vooralsnog niet gekozen voor ketenconcurrentie, maar voor vrije 
toegang van de infrastructuur teneinde de concurrentie in de verschillende 
schakels te stimuleren. Echter strikte toepassing van TPA blijkt het 
investeren in (over)capaciteit te ontmoedigen. Met een aangepast TPA beleid 
kan dit worden voorkomen. Dit vereist een gebalanceerde keus tussen de 
drie andere opties die binnen het concept van de vrije toegang tot de netten 
mogelijk zijn om investeren in infra(over)capaciteit mogelijk te maken, 
respectievelijk te bevorderen:
– een (regionaal) monopolie voor de betreffende infrastructuur
– een (regionale) heffing op de transporttarieven voor de dekking van de 

kosten van overcapaciteit
– geven van prioritaire rechten gedurende een voldoende aantal jaren 

(gedacht moet dan worden aan tenminste 15 jaar) aan de investeerders in 
infrastructurele capaciteit

De eerste is geen realistische optie. De laatste is de simpelste optie die ook 
effectief lijkt te zijn voor het stimuleren van investeringen in knelpunten in 
de infrastructuur. De EU-Commissie lijkt zich langzaam aan te realiseren 
dat aanpassing van het TPA regime nodig is voor een goede ontwikkeling 
van de markt. Daarmee zou ook de deur geopend kunnen worden voor meer 
ketenconcurrentie. De tweede optie kan achter de hand worden gehouden 
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indien het instrument van de prioritaire rechten onvoldoende effectief blijkt 
te zijn. Deze situatie kan zich voordoen indien een algemene 
capaciteitsuitbreiding van het gehele net noodzakelijk wordt. In dit geval is 
het socialiseren van de hieraan verbonden kosten noodzakelijk. 

STRATEGISCHE VOORRADEN

Een belangrijke vraag is of de grotere importafhankelijkheid zou moeten 
leiden tot het aanhouden respectievelijk aanleggen van strategische 
gasreserves voor het opvangen van een langdurige onderbreking van de 
aanvoer van gas.35  Het prijskaartje dat hangt aan het aanleggen van een 
strategische voorraad van betekenis (bijvoorbeeld een jaar gasimport vanuit 
Rusland) is aanzienlijk. Gasopslag is in de orde van grootte van tien keer zo 
duur als olie per energie-eenheid. Bovendien dienen opslag- en 
transportcapaciteit op elkaar aan te sluiten (anders is ook extra 
transportcapaciteit nodig). De IEA beveelt dan ook aan om andere 
oplossingen dan opslag te kiezen, en daarbij een nationale aanpak te volgen.36

Voor Nederland als netto gasexporteur lijkt op het eerste gezicht een 
discussie over strategische voorraden niet relevant, maar bedacht moet 
worden dat het Nederlandse gas in crisissituaties niet exclusief voor de 
Nederlandse gasbehoefte kan worden ingezet en dat contracten ook dan 
moeten worden gehonoreerd. 

De Raad is dan ook van mening dat het aanbeveling verdient om na te gaan 
of er binnen de EU aanvullend beleid op het gebied van 
voorzieningszekerheid nodig is en welke maatregelen dan het meest effectief 
zijn. Hierbij zou gekeken moeten worden naar de mogelijkheid van een 
bredere geïntegreerde benadering, gebaseerd op energievoorzieningszekerhei
d en het loslaten van een ‘fuel-by-fuel’ benadering. Hierbij zou een 
benadering via relevante markten in plaats van nationale markten een 
efficiëntere oplossing kunnen bieden. Een voorbeeld zou kunnen zijn het 

35   Met aanhouden van reserves wordt bedoeld het bewust achter de hand houden van 

inheemse productie voor crisissituaties. Van aanleggen van strategische voorraden is sprake wanneer 

bijvoorbeeld geïmporteerd gas in lege gasvelden of andere opslagplaatsen wordt bewaard voor inzet bij 

een calamiteit.

36   IEA, ‘Security of gas supply in open markets’, 2004, blz. 293 e.v.
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ontwikkelen van meer dual-firing in de elektriciteitsopwekking waardoor 
gasgebruik in de elektriciteitssector bij crisissituaties vrij gemaakt kan 
worden voor andere sectoren.

7.6 SAMENVATTEND 

De groeiende betekenis van nieuwe gasimporten heeft tot gevolg dat de 
gasmarkt steeds meer een wereldmarkt wordt, waarin de concurrentie tussen 
verschillende markten in de VS, Europa en Azië convergentie van 
commodity gasprijs veroorzaakt. De positie van de EU op de wereld 
gasmarkt zal als gevolg van de ontwikkelingen op de in het EU-gasbeleid 
eenzelfde aandacht moeten krijgen als het verhogen van de efficiency en 
dienstverlening op de gasmarkt door het introduceren van meer 
concurrentie binnen de EU.

De door de EU beoogde open, concurrerende gasmarkt is duidelijk in 
ontwikkeling. Inmiddels is een markt ontstaan die de staatkundige grenzen 
van de lidstaten overstijgt. De concurrentie in de relevante markt (regionale/
nationale markten) zal zich vooral richten op gasopslag, het leveren van 
flexibiliteit en andere diensten. 

De voorzieningszekerheid binnen de EU wordt in toenemende mate 
afhankelijk van de inkooppositie van de EU op de wereldmarkt voor nieuw 
gas. Om haar positie op deze wereldmarkt te behouden en waar mogelijk te 
versterken heeft Europa sterke ‘inkopers’ op deze markt nodig. 
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8.1 DE BETEKENIS VAN DE HUIDIGE INZICHTEN OVER DE 
WERELDGASMARKT VOOR HET NEDERLANDSE GASBELEID

Zoals uit de voorgaande hoofdstukken blijkt is het huidige vooruitzicht van 
de gasmarkt totaal anders dan in de jaren negentig werd aangenomen. Toen 
werd uitgegaan van een EU-markt met overvloedig aanbod waarop de prijs 
tot stand zou moeten komen door  stimulering van de concurrentie tussen 
verkopers van gas. Dat beeld van de toekomstige gasmarkt was zowel 
bepalend voor het EU-beleid de gasmarkt te liberaliseren en de hiervan 
afgeleide aanpassing van het Nederlandse gasbeleid en voor de hervorming 
van de structuur van het zogenaamde ‘Gasgebouw’ (zie figuur 8.1).

Dit ‘Gasgebouw’ , in de eerste plaats opgezet voor de winning en verkoop 
van gas uit het Groningenveld, is complex maar tot nu toe effectief gebleken.

FIGUUR 8.1: HET GASGEBOUW (zie volgende pagina)

De NAM (een joint venture van ExxonMobil en RD Shell) is 
verantwoordelijk voor de gaswinning uit het Groningenveld en Gasunie 
verzorgt het gastransport en levering aan afnemers: Nederlandse en 
buitenlandse wederverkopers en de grotere Nederlandse zakelijke klanten. 
In de maatschap Groningen zijn de economische belangen van de betrokken 
partijen geconcentreerd. Het geheel functioneert op basis van een stelsel van 
overeenkomsten tussen de in het schema aangegeven partijen en 
deelnemingen in de genoemde organisaties. Na de oliecrisis van 1973/74 
werd besloten om voorrang te geven aan de gasproductie uit kleine velden en 
de productie van het Groningenveld te verlagen. Dit beleid was gericht op 
het zo lang mogelijk kunnen benutten van dit veld. Het ‘Gasgebouw’ werd 
ook benut om dit beleid te realiseren. Enkele ondergeschikte aanpassingen 
van de overeenkomsten tussen partijen waren hiervoor nodig. 

De liberalisering van de EU-energiemarkten maakte opnieuw een 
heroverweging van het gasbeleid en de structuur van het Gasgebouw 
noodzakelijk. Het beoogde nieuwe gasbeleid werd in 1996 vastgelegd in de 
Derde Energienota37 die in 2001 gevolgd werd door een brief met de hieruit 
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37   Tweede Kamer, vergaderjaar 1995-1996, 24 525, nr. 1 en 2.
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voortvloeiende uitgangspunten en perspectieven voor de toekomstige 
structuur van het Gasgebouw.38 De uitwerking van deze brief verscheen in 
2002. Hierin werd beschreven dat de Minister het voornemen had om in 
een eerste stap het transportnet van Gasunie af te scheiden en volledig in 
eigendom van de Staat te brengen. In een tweede stap zou de Staat zich 
terugtrekken uit de verkoopactiviteiten. Deze verkoopactiviteiten van 
Gasunie zouden vervolgens moeten worden gesplitst in twee met elkaar 
concurrerende handelsbedrijven, namelijk Shell en ExxonMobil. Met deze 
beide bedrijven is inmiddels een principe akkoord gesloten over de 
afsplitsing van het netwerkbedrijf Gasunie GTS.39 In juli 2004 werd de 
juridische splitsing tussen Gasunie Transport Services (GTS) en Gasunie 
Trade & Supply  (GT&S) gerealiseerd.

Op basis van de analyse in de voorgaande hoofdstukken constateert de Raad 
dat een structureel overvloedig aanbod van gas en grote aanbodconcurrentie 
geen waarschijnlijk scenario is. In plaats daarvan zou ernstig rekening 
moeten worden gehouden met een ander scenario dat gekenmerkt wordt 
door de volgende elementen:
1. Een wereldgasmarkt waarop concurrentie zal plaatsvinden tussen 

inkopers (‘sellers’ markt) in plaats van concurrentie tussen verkopers 
(‘buyers’ markt).

2. Een toenemende rol van LNG in de wereldgashandel waardoor de 
gasprijzen in Noord Amerika, Azië en Europa zullen gaan convergeren. 
LNG zal namelijk zowel op de markt voor leveringen op korte termijn 
als die op langere termijn worden aangetrokken door de regio met de 
hoogste prijs. Dit geeft een opwaartse druk op de prijzen in de andere 
regio’s. 

3. Een commodity gasprijs in Europa die niet meer wordt bepaald 
door concurrentie tussen Europese gasaanbieders, maar vooral door 
concurrentie tussen inkopers op de wereldmarkt. Deze prijs bepaalt 
immers de prijs van geïmporteerd gas en die zal weer bepalend zijn voor 
de prijs van het in Europa geproduceerde gas.

4. Een gasprijs voor de Europese klant die primair bepaald wordt door 
deze ‘wereld commodityprijs’ plus de gereguleerde transportkosten en 

HET NEDERLANDSE GASBELEID IN EUROPEES PERSPECTIEF

38   Tweede Kamer, vergaderjaar 2002-2003, 28 109, nr. 1 en 2.

39   Tweede Kamer, vergaderjaar 2004-2005, 28 109, nr.  6. 
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de eventuele geleverde gasdiensten. Concurrentie tussen gasaanbieders 
beperkt zich daarmee tot gasinkoopconcurrentie op de wereldmarkt en 
concurrentie op het gebied van de levering van gasdiensten (bijvoorbeeld 
flexibiliteit) binnen de EU. 

5. Om een goede positie te verwerven op de wereldmarkt van gasinkopers 
en om goed tegenspel te kunnen bieden tegen de krachtige nationale 
gasproducenten (zoals Rusland en landen in het Midden Oosten) heeft 
Europa sterke ondernemingen nodig die als inkopers kunnen en willen 
optreden. Deze ondernemingen zullen als contractpartner voor nationale 
producenten buiten de EU moeten kunnen fungeren om de benodigde 
kostbare infrastructuur voor het transport van gas naar Europa van de 
grond te krijgen. Fragmentatie van dit soort ondernemingen in Europa is 
om deze reden ongewenst.

6. Een toenemende invloed van overheden in de gasmarkt zowel in 
producerende landen (Rusland) als consumerende landen (China). 
Verwacht moet worden dat deze ontwikkeling zich zal voortzetten 
naarmate schaarste en dus de spanning in de markt toeneemt.

7. Een Gaspec-achtige ontwikkeling aan de producentenkant moet in deze 
gasmarkt niet worden uitgesloten.

Europa zal in een dergelijk scenario een strategie moeten ontwikkelen om 
haar kwetsbaarheid voor gasimporten uit politiek en economisch instabiele 
regio’s te verminderen. Strategische voorraden zijn kostbaar en liggen 
daarom niet direct voor de hand. Diversificatie van importen, 
importflexibiliteit (LNG en pijpleidingen), een – voor zover economisch 
verantwoord – ruim bemeten infrastructuur, lange termijn contracten voor 
‘gas op bestelling’ zijn hierbij de aangewezen mogelijkheden. Verder kan het 
strategische gebruik van eigen gasvoorkomens wel een belangrijke rol spelen.

8.2 DE POSITIE VAN NEDERLAND

Nederland heeft binnen Europa op het gebied van gas een unieke positie:
– het is een grote gasproducent
– het heeft een grote naam opgebouwd in de wereld op gasgebied
– het beschikt over een uitstekende gasinfrastructuur
– het heeft zeer veel ervaring en kennis op gasgebied in huis, zowel 

commercieel als technisch.
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De vraag doet zich voor of Nederland deze unieke rol verder moet 
uitbouwen, zowel in het belang van Nederland als van Europa, en zo ja hoe 
dit het beste kan worden gerealiseerd.

De basis elementen van deze rol zouden kunnen zijn:
1. Een krachtige positie als inkoper op de wereldgasmarkt en als 

contractpartner bij het realiseren van transportinfrastructuur om het gas 
naar Europa te krijgen. Deze inkoopfunctie is vooral van belang voor 
gas uit gebieden waar de private oliemaatschappijen geen of moeizaam 
toegang krijgen voor exploratie en waar  gas voornamelijk door 
staatsmaatschappijen wordt geproduceerd.

2. Strategisch beheerder van het Groningenveld, waarbij dit veld nog meer 
wordt ingezet als ‘strategische reserve’. De flexibiliteit van Groningen en 
de opslagfaciliteiten kan ook een rol spelen bij het verminderen van de 
kwetsbaarheid voor (tijdelijke) interrupties van andere bronnen.

3. Het fungeren als handels-, opslag- en transportknooppunt (‘hub’) voor 
de Noord-Europese markt, waarin inkoop- en verkoopportefeuilles 
gebalanceeerd kunnen worden.

Wanneer Nederland bovengenoemde rollen geheel of gedeeltelijk zou willen 
vervullen, dan heeft dit consequenties voor de voorgenomen 
herstructurering van het Gasgebouw.  Gezien het voorgaande zou een 
herbezinning ten aanzien van de  verdergaande splitsing van het 
‘Gasgebouw’ naar de mening van de Raad  gewenst zijn. Immers het 
opsplitsen van Gasunie Trade & Supply (T&S) zou kunnen betekenen dat 
Nederland een bedrijf zou opheffen dat bij uitstek geschikt is om de uitbouw 
van bovengenoemde rollen te realiseren. Nederland verliest hierdoor kansen 
om in dit deel van Europa haar positie uit te bouwen. Hiertegenover staan 
nauwelijks voordelen.

Op het eerste gezicht lijkt opsplitsing het aantal gasaanbieders, en daarmee 
concurrentie, te vergroten. In het geval van opsplitsing van T&S is dat niet 
het geval. Immers de twee helften gaan naar respectievelijk ExxonMobil en 
Shell. Deze bedrijven zijn nu al op de Europese markt actief en het 
overgehevelde deel van T&S zal weliswaar hun volume vergroten, maar geen 
extra spelers toevoegen. T&S wordt nu op de Europese gasmarkt, terecht, 
door velen gezien als een marktpartij met een eigen identiteit. Deze zou 

HET NEDERLANDSE GASBELEID IN EUROPEES PERSPECTIEF
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teloor gaan bij de voorgenomen splitsing. In dit licht bezien zou derhalve door 
verdergaande splitsing van T&S het aantal gasaanbieders in de Europese 
markt verminderen en niet vermeerderen. Bij splitsing zal het Nederlandse 
gas bovendien vermarkt worden als onderdeel van de Europese gasportfolio 
van beide bedrijven. De in- en verkoopstrategie van beide bedrijven is niet 
noodzakelijkerwijs in het publieke belang van Nederland.40

Tenslotte levert splitsen twee leveranciers op die hun gas grotendeels bij 
dezelfde bron tegen dezelfde voorwaarden betrekken. Voor de concurrentie 
heeft splitsing dus geen voordelen.

De conclusie zou daarom zijn dat het behoud van een ‘T&S-achtige’ 
onderneming van belang kan zijn voor zowel Nederland als voor Europa. 
Bedacht moet worden dat een dergelijke onderneming de rol als inkoper 
alleen effectief kan vervullen als de nauwe band met de maatschap 
Groningen gehandhaafd blijft. Deze band bepaalt immers de sterke 
financiële positie die nodig is om een geloofwaardige tegenpartij te zijn voor 
gasaanbieders op de wereldmarkt. Tegelijk is deze band echter van belang 
om een flexibel depletiebeleid voor het Groningenveld te kunnen voeren. 
Een gebalanceerde en op marktmogelijkheden afgestemde inzet van 
geïmporteerd gas, gas uit kleine velden en het Groningen gas kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan voorzieningszekerheid in Noord-Europa.

Het behoud van een nauwe band tussen de Maatschap Groningen en een 
‘T&S-achtige’ onderneming impliceert het behoud van een staatsbelang in 
zo een bedrijf; niet alleen vanwege de verwevenheid van de financiële 
belangen tussen beide ondernemingen maar ook vanwege de publieke 
belangen die gemoeid zijn met de productie van Nederlands aardgas, in het 
bijzonder het gas uit het Groningenveld. Het publieke belang van de 
strategische reservefunctie van het Groningerveld komt onder andere tot 
uitdrukking in de bevoegdheid van de Minister van Economische Zaken 
om het depletietempo van het Groningenveld te bepalen. Een effectief 
depletiebeleid en het benutten van de bufferfunctie van het Groningenveld 
voor het bevorderen van de gaswinning  uit kleine velden vergt echter een 
flexibeler depletiebeleid dan met het louter vaststellen van een 
productieplafond mogelijk is. Met het groeien van de importbehoefte in de 

40   Zie ook Hoofdstuk 4, paragraaf 5.
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EU neemt immers de betekenis van de strategische reserve van het 
Groningerveld toe. Ook de,  naar Europese maatstaven gezien, zeer hoge 
afhankelijkheid van Nederlandse huishoudens en kleinverbruikers van gas 
(> 98%) maakt dat het publieke belang van voorzieningszekerheid in 
Nederland groter is dan elders. Tenslotte past een (indirect) belang van de 
Staat in een T&S-achtige onderneming goed bij haar positie als inkoper en 
‘partner’ van gasproducerende  ondernemingen, die veelal geheel of 
overwegend in staatshanden zijn. Deze zijn nu eenmaal gewoon zaken te 
doen met andere ‘staatsondernemingen’. Het feit dat EBN namens de Staat 
de grootste aandeelhouder van de T&S-achtige onderneming kan blijven 
maakt het tevens mogelijk voor de Staat zich niet al te rechtstreeks met de 
commerciële activiteiten van een dergelijke onderneming bezig te houden.

De Raad heeft het meest waarschijnlijke scenario beschreven voor de 
Europese aardgasmarkt in de door de Raad beschouwde periode. Kort en 
goed kan dat geduid worden als een ‘verkopersmarkt’, gedomineerd door een 
redelijk beperkt aantal grote, veelal geheel of overwegend in staatshanden 
zijnde, gasaanbieders /gasproducenten. Vooral op basis van dit vooruitzicht 
komt de Raad tot het advies de voorgenomen splitsing van Trade & Supply 
te heroverwegen en bepleit de Raad een ‘T&S-achtige’ onderneming te 
handhaven. De Raad heeft daarbij ook de situatie overwogen indien, tegen 
de verwachting in, er gedurende een wat kortere of langere tijd een 
‘kopersmarkt’ zou ontstaan, met dientengevolge een ruimer aanbod van gas. 
Ook in die situatie kan een ‘T&S-achtige’ onderneming bijdragen aan de 
concurrentie op de interne Europese markt. 

Het in stand houden van T&S in zijn huidige vorm is de meest voor de hand 
liggende optie om dit doel te realiseren. De Raad acht het niet nodig om 
mogelijke alternatieven aan te reiken, omdat deze pas aan de orde komen 
wanneer continuering van T&S in haar huidige vorm niet mogelijk of 
wenselijk zou blijken te zijn.

8.3 DE STRATEGISCHE POSITIE VAN HET GRONINGENVELD

De belangrijke positie die Nederland heeft verworven in de Europese 
gasmarkt is het resultaat van enerzijds de omvang en de bijzondere 
eigenschappen van het Groningenveld en anderzijds het succesvolle beleid 
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om de productie uit kleine velden voorrang te geven om zo de levensduur 
van het Groningenveld te verlengen. Dit beleid heeft ertoe geleid dat sinds 
het midden van de jaren tachtig het grootste deel van het in Nederland 
geproduceerde aardgas uit kleine velden kwam. In recente jaren is daar een 
verandering in gekomen. De productie uit kleine velden is gaan dalen zoals 
uit figuur 8.2 blijkt. 

FIGUUR 8.2 NEDERLANDSE GASPRODUCTIE TOT EN MET 2003 

(D.W.Z. EXCL. GASIMPORTEN) 

Voortzetting van het kleine velden beleid zou nog tenminste 200 miljard m3 
exploratie potentieel kunnen toevoegen aan de reserves en dat pleit in ieder 
geval voor voortzetting van dit beleid. De Raad schat in dat die 200 miljard 
m3 in zo’n 20 jaar geproduceerd kan worden maar wel met een afnemend 
productievolume. Samen met het nog te produceren deel van de reeds 
bewezen reserves aan kleine velden ontstaat een productiepotentieel  uit 
kleine velden dat geleidelijk afneemt van 41 miljard m3 in 2003 naar circa 5 
miljard m3 in 2030. 
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Het Groningerveld is inmiddels duidelijk in de tweede fase van zijn 
producerend bestaan gekomen. Er resteert nog zo’n 1000 miljard m3. Op 
zich is dit een beduidend volume, ook naar Europese maatstaven. Bedacht 
moet echter worden dat de productie van de laatste 400 á 500 miljard m3 
van het volume slechts mogelijk is met een vrijwel constant laag 
productieniveau over een groot aantal jaren – circa 25 á 30 jaar – de 
zogenaamde ‘tail-end productie’ van een gasveld.  

Wanneer het huidige beleid met betrekking tot het Groningerveld 
ongewijzigd voort gezet zou worden, dan zou de daling van de productie uit 
kleine velden ‘automatisch’  moeten worden gecompenseerd, bij gelijke lever
antieverplichtingen, door een navenante vergroting van importen waar 
waarde aan toegevoegd kan worden. 

De Raad acht het niet ondenkbaar dat op termijn zou kunnen blijken dat 
het verstandiger is om de uitputting van het Groningenveld verder te 
beperken en te compenseren door het versnellen van importen, zoals 
schematisch weergegeven in figuur 8.3. Daarbij moet niet alleen uitbreiding 
van de importen uit Rusland worden overwogen. Juist diversificatie lijkt 
gewenst waarbij ook importen uit andere regio’s – onder andere in de vorm 
van LNG – op hun commerciële aantrekkelijkheid moeten worden getoetst.

HET NEDERLANDSE GASBELEID IN EUROPEES PERSPECTIEF
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FIGUUR 8.3 SCENARIO KLEINE VELDEN, GRONINGEN EN 

GASIMPORT 2004 – 203041 

 

8.4 HET KLEINE VELDENBELEID

Het groeiende belang van voorzieningszekerheid pleit voor voortzetting van 
het kleine veldenbeleid. Nederland én de EU hebben er belang bij dat de 
gasproductie uit kleine velden wordt gemaximaliseerd. De veranderde 
gasmarkt pleit er echter voor om de rollen van EBN en Gasunie in het 
opnemen en verkopen van ‘kleine velden gas’ in de hierboven genoemde 
herbezinning van het Gasgebouw mee te nemen.

Bij de uitvoering van dat kleine veldenbeleid speelt T&S een centrale 
operationele rol. Immers door de wettelijke verplichting van Gasunie om 
aangeboden gas uit kleine velden tegen commerciële voorwaarden in te kopen, 

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

20
22

20
24

20
26

20
28

20
30

mrd in m3

 90 -

 80 -

 70 -

 60 -

 50 -

 40 -

 30 -

 20 -

 10 -

 0 -

41   Toelichting: Basis voor volumes Kleine velden en Groningen tot 2013 is het rapport 

Olie en gas in Nederland (Jaarverslag 2003 en prognose 2004-2013) van EZ; uitgaande van de 

beleidssuggesties van de Energierad is hierop aangesloten met aannamen voor de periode tot 2030.

Groningen

Import

Kleine velden



93

is de desbetreffende producent verzekerd van een marktconform afzetkanaal. 
Uiteraard is de producent vrij om te kiezen aan wie deze zijn gas uit een klein 
veld wil verkopen, maar hij heeft Gasunie echter ‘achter de hand.’

Voor mogelijke aanpassingen van het kleine velden beleid voor nieuwe velden 
wil de Raad drie suggesties aanreiken. De Raad wijst er echter op dat, om 
redenen zoals boven uitgelegd, van deze aanpassingen geen effect valt te 
verwachten in termen van prijsdaling door meer concurrentie tussen 
aanbieders. Belangrijk is ook dat de suggesties pas goed op hun merites 
kunnen worden beoordeeld indien men bepaald heeft of inderdaad, zoals de 
Raad aanbeveelt, een T&S-achtige onderneming blijft bestaan en hoe deze 
eruit gaat zien.

OPBRENGSTEN IN PLAATS VAN VOLUMES

In de eerste plaats is het thans zo geregeld dat het staatsaandeel in de 
gasproductie niet alleen wordt geïnd in de vorm van betalingen maar ook in de 
vorm van m3 aardgas; Energie Beheer Nederland b.v., die voor de Staat de 
staatsbelangen in de olie- en gaswinning beheert, wordt op basis van de 
concessievoorwaarden 40% participant in een klein veld en verkrijgt daarmee 
40% van het gas dat gevonden wordt. De particuliere participanten (de 
concessiehouders) hebben vrije beschikkingsmacht over 60% van de gevonden 
m3. Het gaat hier per definitie om kleine velden waarbij de praktijk uitwijst dat 
de ondergrens voor reserves die economisch te produceren zijn op zo’n 0,3 á 0,4 
miljard m3 gas ligt, terwijl een aardgasvoorkomen met 5 miljard m3, laat staan 
meer, als een gelukkige vondst wordt beschouwd.

Deze regeling maakt het voor de particuliere producenten, die over 60% van 
de toch niet al te grote reserves per veld beschikken, niet altijd aantrekkelijk 
om daarmee de markt op te gaan om te zien of men een alternatief kan vinden 
voor verkoop aan Gasunie. Aangetekend moet worden dat in de praktijk EBN 
de marketingvoorkeur van de andere concessiehouders volgt, maar het is geen 
formele verplichting. Overwogen kan worden dat de Staat de mogelijkheid 
biedt dat via EBN de Staat niet 40% van het gevonden en geproduceerde gas 
verkrijgt maar 40% van de opbrengst van het geproduceerde gas. Daarmee 
wordt het dus een  taak van de particuliere maatschappijen om 100% van het 
gevonden en geproduceerde aardgas te vermarkten. In dit geval zou het naar 
de mening van de Raad overigens noodzakelijk blijven dat EBN erop toeziet 
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dat de private partners het gas tegen marktconforme voorwaarden 
vermarkten om te voorkomen dat de Staat in haar belangen wordt geschaad.

GEZAMENLIJKE VERKOOP VAN KLEINE VELDENGAS

Daarnaast wil de Raad nog een tweede suggestie doen. De Europese 
Commissie heeft de afgelopen jaren als beleid ingezet dat gasproducenten 
niet gezamenlijk gas uit een gasveld mogen verkopen. Hoewel begrijpelijk 
als het gaat om grote gasvelden zoals die veelal op het Noorse deel van het 
continentale plat voorkomen zou het – indien toegepast op de kleine velden 
waar we in Nederland over spreken – een volstrekte miskenning zijn van de 
relevantie van deze gasvoorraden voor het Europees en Nederlands 
energiebeleid. Op grond hiervan pleit de Raad er voor om ruimte te 
scheppen voor een gezamenlijk verkoopbeleid met betrekking tot het gas uit 
een klein veld. 

In dit verband merkt de Raad op dat het Gasgebouw een unieke constructie 
is die geenszins te vergelijken valt met de gevallen waarin de Commissie tot 
nu toe op informele wijze heeft opgetreden. Afgezien van zijn concentratief 
karakakter, is het Gasgebouw, in de context van dit advies, een 
procurrentiele kracht die bijdraagt tot een evenwichtige prijsvorming bij de 
inkoop van gas op de internationale markt en, daarmee, tot een lager 
prijsniveau voor de Europese eindafnemer. Voor zover er enige twijfel over 
de verenigbaarheid van deze constructie met het mededingingsrecht zou 
bestaan, vindt het Gasgebouw vooral zijn rechtvaardiging in de taak van een 
duurzaam depletiebeleid dat artikel 54 van de Gaswet uitdrukkelijk aan 
Gasunie toevertrouwt. Een splitsing van de handelsactiviteiten van deze 
onderneming vermindert haar potentieel om het Groningenveld op het 
kleine veldenbeleid af te stemmen en verhindert daardoor de vervulling van 
haar dienst van algemeen economisch belang in de zin van artikel 86 lid 2 
van het EG-Verdrag.

STRUCTUREREN VAN KLEINE VELDENGAS

Tenslotte een derde suggestie. Het succes van het kleine veldenbeleid wordt 
ook verklaard door het feit dat de producenten van kleine velden het gas 
(vrijwel) ongestructureerd – dus geheel productiegestuurd met alle 
fluctuaties die hierin kunnen optreden (zie figuur 8.4) – aan Gasunie te 
verkopen, tegen de geldende commodityprijs met een beperkte korting. 
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Verkoopt men het niet aan Gasunie dan moet men het gas zelf (offshore) 
structureren om het als gas met de gemiddelde gebruikskarakteristiek op de 
markt te kunnen brengen als commodity ‘streepgas’ (voor verkoop aan de 
klant is vervolgens nog een flexibiliseringsslag nodig).

FIGUUR 8.4 STRUCTUREREN EN FLEXIBILISEREN VAN GAS

Het is de Raad bekend dat offshore gas structureren relatief kostbaar is. 
Gasunie kan de structurering tot op heden relatief goedkoop realiseren 
met behulp van de flexibiliteit binnen het Gasgebouw. Daarmee heeft 
Gasunie een voordeel dat Gasunie kan laten toevallen aan de producent 
van een klein veld in het kader van dat kleine veldenbeleid. Indien deze 
gedachte juist is levert dit een structureel voordeel op voor Gasunie bij de 
inkoop van aardgas uit kleine velden ten opzichte van andere potentiële 
inkopers. De Raad acht dat op zich geen probleem, immers concurrentie 
houdt in dat een partij ook gebruik mag maken van al dan niet toevallige 
voordelen die zo’n partij heeft. Andere partijen hebben mogelijk andere 
voordelen. De Raad vraagt zich echter af of het niet aangewezen is een deel 
van de structurerings/flexibiliseringsdienst tegen eenzelfde tarief ook 
beschikbaar te maken voor gas uit nieuwe kleine velden dat niet aan 
Gasunie T&S wordt verkocht. Om dit efficiënt te regelen zou wellicht 
GTS een tender kunnen uitschrijven voor de flexibiliteit noodzakelijk voor 
gedeeltelijke structurering van al het gas geproduceerd uit nieuwe kleine 
velden die niet door T&S worden ingekocht. Die structureringsdienst zou 

HET NEDERLANDSE GASBELEID IN EUROPEES PERSPECTIEF

Productie
Commodity

‘streepgas’

Verkoop aan de klant

Commodity

‘streepgas’

Structureren

Flexibiliseren



96GAS VOOR MORGEN

maximaal gelijk kunnen zijn aan de gemiddelde structurering die T&S 
aan het door haar ingekochte gas uit kleine velden toevoegt. 
Overigens wijst de Raad erop niet te verwachten dat de hierboven beschreven 
aanpassingen  zullen leiden tot merkbare veranderingen in de gasprijs, er wordt 
immers door de aanpassingen niet meer gas geproduceerd waardoor de vraag-
aanbod verhouding wordt gewijzigd. Wel krijgen andere partijen dan Gasunie 
wellicht een betere kans hun marktomvang te doen toenemen en zoals bekend 
is omvang op de gasmarkt niet zonder belang. 

8.5 NEDERLAND KNOOPPUNT VOOR DE HANDEL IN GAS EN 
GASDIENSTEN IN DE EU

De sterke positie van Nederland als gasproducent en -exporteur heeft ertoe 
geleid dat Nederland over een uitgebreide gasinfrastructuur beschikt met 
belangrijke grote verbindingen naar vele EU-landen. De flexibiliteit van het 
Groningerveld geeft Nederland een stevige basis als leverancier van 
gasdiensten. Door de recente investeringen in opslagcapaciteit is deze positie 
bestendigd en verder uitgebouwd. Nederland is daarmee de facto reeds een 
belangrijk knooppunt in de EU-gasmarkt. De groeiende behoefte aan 
nieuwe gasimporten en gasdiensten in de EU maakt het aantrekkelijk om 
deze positie verder uit te bouwen. Geschat kan worden dat dit kan leiden tot 
miljarden Euro’s aan investeringen door meerdere partijen en een blijvende 
toegevoegde waarde voor de economie van de aardgassector. Daarnaast is 
ook de voorzieningszekerheid in deze regio gebaat met een verdere 
vergroting van de diversiteit van het aanbod die hiervan het gevolg is. De 
markt- en (geo)fysieke mogelijkheden zijn er, het juiste regelgevingkader zal 
bepalend zijn of deze mogelijkheden wel of niet worden benut.

Voor het bewerkstelligen van een goed investeringsklimaat is het namelijk in  
het algemeen niet behulpzaam indien nieuwe investeringen (direct) voor alle 
marktpartijen vrij toegankelijk zijn ofwel dat hiervoor de TPA regelgeving 
geldt. Investeringen worden uitgelokt indien de investeerder zijn eigen plan 
trekt en zelf de kansen en de risico’s daarvan mag en moet nemen, maar deze 
niet op voorhand met anderen moet delen. Ook de EU heeft onderkend dat 
investeringen in nieuwe infrastructuur worden bevorderd door investeerders 
in ieder geval voor een bepaalde tijd een exclusief recht te geven op het 
gebruik van de gerealiseerde installaties.
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Een goed investeringsklimaat zal naar de mening van de Raad in de 
geschetste toekomstige gasmarkt investeringen kunnen uitlokken in zowel 
de gastransportnetten, de gasopslag en de LNG-aanlanding. Aldus kan 
bewerkstelligd worden dat Nederland nog meer dan nu al het geval is, één 
van de belangrijkste zo niet hét belangrijkste knooppunt wordt voor de 
handel in gas en gasdiensten in dit deel van de EU-markt.

HET GASTRANSPORT

Aan de reeds bestaande omvangrijke Noord-Zuid verbindingen die door 
Nederland lopen wordt op dit moment een belangrijke Oost-West 
verbinding toegevoegd door de aanleg van de verbinding  tussen Oude 
Statenzijl en Bacton (Engeland). Naar het Oosten wordt deze Oost-West 
verbinding mogelijk verlengd naar Rusland (door de Oostzee) tot aan de 
productievelden in Yamal aan toe. Daarnaast zou de gasmarkt zeer gebaat 
zijn bij het wegnemen van de momenteel reeds aanwezige 
capaciteitsbeperking in het Zuidwesten (Zelzate), waardoor de 
transportmogelijkheden naar de gastransportverbindingen die uitkomen in  
Zeebrugge worden verruimd. 

Deze en andere investeringen in het gastransportnet versterken de positie 
van Nederland in het transitoverkeer van gas en daarmee in die van de 
gashandel. Hoewel in de gashandel veel gas wordt gekocht en verkocht 
zonder dat er van een fysieke levering sprake is, leidt een keten van 
transacties uiteindelijke wel tot een levering. Deze moet dan ook wel kunnen 
plaatsvinden. Om deze reden vindt dan ook elders gashandel veelal plaats in 
of dichtbij een plaats met goede internationale transportverbindingen.

Verdere toename van de internationale gastransporten maken het nog 
urgenter om op korte termijn een oplossing te vinden voor het verdelen van 
de beschikbare transportcapaciteit in het hoofdnet. Deze capaciteit moet 
verdeeld worden tussen de leveringen van gas aan gasafnemers in Nederland 
en het gebruik van dit net voor transitoverkeer. Het belangrijkste middel om 
te voorkomen dat het Nederlandse gastransportnet ‘vol loopt’ met 
internationale transitstromen is het handhaven van de Nederlandse 
transporttarieven op het Europese peil. Zouden de tarieven in Nederland 
ten opzichte van die ‘benchmark’ te laag komen dan moet het zogenaamde 
‘Jepma-effect’ verwacht worden. Dat houdt in dat transit door Nederland 
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prijstechnisch zo attractief wordt vergeleken met de kosten van transport 
elders in Europa dat gasstromen – bijvoorbeeld van Noorwegen naar België 
en Frankrijk – naar het Nederlandse transportnet worden verlegd, met als 
gevolg dat geen capaciteit meer beschikbaar is voor binnenlandse afnemers 
(het water stroomt altijd naar het laagste punt).

Niettemin kan het wenselijk zijn om de zekerheid van de levering aan 
binnenlandse afnemers verder te vergroten. In de gassector is ervoor gekozen 
dat de benodigde transportcapaciteit op het hoofdtransportnet – ook voor 
transporten binnen Nederland – vooraf gecontracteerd moet worden. 
Marktpartijen wijzen erop dat deze keus, onder omstandigheden, de 
voorzieningszekerheid voor gasafnemers in Nederland in gevaar kan 
brengen doordat de hiervoor benodigde capaciteit inmiddels aan andere 
gegadigden is  gecontracteerd. Er is een oplossing voorhanden om op korte 
termijn, en binnen dit bestaande systeem, het gesignaleerde probleem op te 
lossen door de regionale (gas)netwerkbedrijven de taak te geven de 
transportcapaciteit die nodig is voor leveringen aan afnemers aangesloten op 
de regionale netten langjarig te contracteren bij de landelijke netbeheerder. 
De kosten van deze contractering moeten uiteraard verwerkt worden in 
desbetreffende regionale netwerktarieven. 

De Raad sluit niet uit dat er nog andere oplossingen denkbaar zijn maar 
nader onderzoek hiernaar moet niet te vertragend werken op het vinden van 
een goede oplossing. Gezien de aandacht in de markt voor dit vraagstuk is 
een snelle oplossing wenselijk.

OPSLAG

Voor gasproducenten is het altijd aantrekkelijk om de fysieke mogelijkheden 
van een gasveld optimaal voor de gasproductie te benutten. Dit levert 
traditioneel een productiepatroon waarin na een aanloopfase een constante 
productie (afgezien van onderbrekingen door storingen) mogelijk is, gevolgd 
door een afbouwfase van de productie uit het gasveld (zie figuur 8.5).
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FIGUUR 8.5 TRADITIONEEL PRODUCTIEPATROON VAN EEN GASVELD

Voorts zal gas dat van ver weg gelegen locaties wordt aangevoerd bij voorkeur 
continu worden geleverd. Aldus worden de hiervoor benodigde aanzienlijke 
investeringen optimaal benut.

Het gasaanbod past dus veelal niet bij de wensen van een gasafnemer, die vaak 
een wisselende gasbehoefte heeft. Dat betekent dat er middelen gevonden en 
gerealiseerd moeten worden om de gasproductie af te stemmen op de gasvraag 
door flexibiliteit toe te voegen aan het gas (zie ook figuur 8.4). Deze 
flexibiliteitstoevoeging is een belangrijke aardgasservice. De belangrijkste 
manier om productie af te stemmen op de vraag is de tijdelijke opslag van gas. In 
tijden van lage vraag kan het productieoverschot worden opgeslagen. Bij hoge 
vraag kan de productie worden aangevuld met het putten uit de opslagreservoirs.

De Raad heeft bezien of er in Noordwest Europa voldoende 
opslagmogelijkheden zijn om de verwachting te kunnen hebben dat sprake 
kan zijn van een concurrerende markt voor flexibiliteit. Zoals uit figuur 8.6 
blijkt zijn er thans al meer dan 50 flexibiliteitsystemen beschikbaar die 
relevant zijn voor de Nederlandse markt. De Raad wijst er daarbij op dat niet 
van belang is of een systeem zich binnen de Nederlandse grenzen bevindt. Er is 
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immers sprake van een Europese gasmarkt waarin grenzen geen rol meer 
spelen. Op de kaart is wel een cirkel met een straal getrokken van 500 km 
omdat het redelijk is aan te nemen dat voor opslagsystemen op een grotere 
afstand gelegen van Nederland het financieel-economisch minder 
interessant wordt deze voor in Nederland te gebruiken. 

FIGUUR 8.6 OPSLAGSYSTEMEN BINNEN EEN STRAAL VAN 500 KM

No. Berging Volume WG Uitzend Cap.  

  min M3   x 1000 M3

   

1 Norg 300 55000

2 Grijpskerk 1706 62553

3 Alkmaar 500 36000

4 Maasvlakte 78 31200

5 Zeebrugge

6 Loenhout 550 525

7 Gournay s. A. 850 663

8 Germiny 780 500

9 Cerville - Velaine 650 400

10 Hornsea 1 317 712

11 Hornsea 2 P 

12 Rough 2755 1721

13 Il Torup 415 450

14 Stentille 400 600

15 Ronne 72 180

16 Etzel 218 350

17 Krummhorn 56 225

18 Nuttemoor 260 

19 Jemgum P 

20 Lehrte 48 137

21 Huntorf 67 

22 Bremen - Lesum (MEEF) 30 80

23 Bremen - Lesum (SWB) 16 160

24 Harsefeld 46 300

25 Reitbrook 151 369

26 Kraak 5,5 150

27 Dottlingen 2358 840

28 Kalle 315 300

No. Berging Volume WG Uitzend Cap.  

  min M3   x 1000 M3

29 Uelsen 562 310

30 Rehden 2800 2400

31 Engelborstel X 

32 Empelde 37 300

33 Epe (TG) 51 520

34 Epe (RG) 631 1830

35 Xanten 30 280

36 Nievenheim L 

37 Stockstadt 139 125

38 Hahnlein 80 100

39 Sandhausen 30 40

40 Frankenthal 110 100

41 Eschenfelden 96 93

42 Breitbrunn 1080 520

43 Reckrod 48 

44 Kirchheiligen 53 154

45 Allmenhausen 236 

46 Burggraf - Bensdorf 1,8 42

47 Bad Lauchstadt (cav) 212 1230

48 Bad Lauchstadt (dgf) 243 198

49 StrassFurt 25 250

50 Bernburg 116 1530

51 Buchholz 200 115

52 Golzow X

53 Ketzin X

54 Berlin 305

55 Rudersdorf P



101HET NEDERLANDSE GASBELEID IN EUROPEES PERSPECTIEF

54
R

55
C51

R

53
R52

O

50
C

49
C

26
C

C
15

25
D

24
C

31
O
C
32

47
C
D
4846

C

44
D

D
45

43
C

30
D

27
D

21
C

22
C

16
C

C
23O

19

D
29

C
34

20
D

28
D

1
D

2
D

35
C
36
L

3
D

L
4

L
5

6
R

7
R

8
R

9
R

40
R

37
D

R
38

R
39

42
D

41
R

C
10

12
C

C
11

13
C

14
R

17
C

C
18

C
33

R = Aquifer C = Cavern D = DGF/DOF L = Point O = Overig

Radius = 500 km



102GAS VOOR MORGEN

De Raad verwacht dat met de toename van importgas van buiten de EU en 
het verder afnemen van de flexibiliteit van het Groningerveld de behoefte 
aan flexibiliteit zal toenemen en dus aan installaties die daarin kunnen 
voorzien. Nederland beschikt over tal van kleine velden die vroeger of later 
in voldoende mate ‘leeg’ zijn om omgebouwd te kunnen worden tot 
gasreservoir. De gasvelden in Grijpskerk, Norg en bij Alkmaar zijn op deze 
wijze reeds omgebouwd  Uiteraard zal het investeringsklimaat daarvoor 
aanwezig moeten zijn. In dat geval mag verwacht worden dat vooral in de 
Energy Valley (Noord Nederland) meerdere mogelijkheden aanwezig zijn. 
Investeren in opslag zou een belangrijke impuls voor de bedrijvigheid in de 
energiesector kunnen betekenen en de rol van Nederland in de Europese 
gasmarkt kunnen bestendigen, ook nadat het Groningenveld zijn 
belangrijke rol als leverancier van flexibiliteit heeft beëindigd.
 
De Raad wijst er ook op dat door het realiseren van ondergrondse 
opslagsystemen vooral in Noord-Nederland, voortreffelijk kan worden 
aangesloten op de hiervoor genoemde grote Oost-West verbinding, die deels 
al gebouwd wordt (Oudestatezijl-Balgzand-Bacton) en voor een ander deel 
in de planningfase zit (verder naar het Oosten door de Oostzee naar Sint 
Petersburg en dan naar de productievelden). 

DE CONVERSIE VAN HOOG- NAAR LAAGCALORISCH GAS

In de Nederlandse markt is sprake van twee gaskwaliteiten: laag- en 
hoogcalorisch gas. Recent heeft de DTe aangegeven, dat het leveren van 
kwaliteitsconversie een publieke taak van de landelijke netbeheerder zou 
moeten zijn. DTe’s gedachte is dat op deze wijze voorkomen wordt dat 
verschillen in gaskwaliteit de marktwerking verstoren. Hoewel de Raad 
begrip heeft voor DTe’s opvatting, wijst hij erop dat er daarmee geen 
concurrentieprikkel meer is om de dienst kwaliteitsconversie zo efficiënt 
mogelijk te maken. Verder bemoeilijkt deze aanpak de planning van de 
noodzakelijke capaciteit mede omdat het tot ‘niet beoogde effecten’ kan 
leiden doordat partijen in het (belendende) buitenland H-gas via Nederland 
gaan converteren in G-gas (of omgekeerd). Immers ook in Duitsland , 
België en Frankrijk bestaan beide soorten gaskwaliteit.

DE AANLANDING VAN LNG

De groeiende betekenis van LNG voor de EU maakt dat een gasknooppunt 
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zeer gebaat is bij een aanlandingsmogelijkheid voor LNG. Dit verruimt 
immers de importmogelijkheden en daarmee de diversiteit van het 
gasaanbod en de marktspelers en de gashandelsmogelijkheden. De Raad 
pleit er dan ook voor de bouw van een LNG terminal te bevorderen. 
De Nederlandse overheid kan hieraan een bijdrage leveren door mee te 
werken aan:
– het vinden van een geschikte vestigingsplaats;
– de eerder genoemde vrijstelling van TPA-verplichtingen om een terminal
  interessant te maken voor investeerders.

De Raad verwacht dat met dergelijke maatregelen er zeker bij marktpartijen 
belangstelling zal zijn voor de bouw van een terminal, waarvoor uiteraard 
eerst een onderzoek gedaan moet worden om de commerciële haalbaarheid 
te kunnen beoordelen. 
Er lijken in ieder geval twee potentiële locaties te zijn voor een LNG 
terminal: Rotterdam en Eemshaven.

HET NEDERLANDSE GASBELEID IN EUROPEES PERSPECTIEF
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Adviesaanvraag Europese gasmarkt
d.d. 25 maart 2004

Geachte heer Vogtländer,

Graag verzoek ik uw Raad mij advies uit te brengen over de ontwikkeling 
van de gasmarkt op middellange termijn in Europees perspectief.

Een goed functionerende gasmarkt met uitstekende prestaties op het punt 
van levering- en voorzieningszekerheid en prijsvorming is van groot belang, 
mede gelet op de ambities van de Europese Unie de meest concurrerende 
economische zone ter wereld te worden. De gasmarkt is een complexe markt, 
onder meer vanwege het netwerkkarakter van de sector en grote publieke 
belangen die ermee gemoeid zijn. Ons land neemt bovendien een speciale 
positie in binnen de Europese gassector, o.a. vanwege de aanwezige 
gasvoorraden, de goede infrastructuur en de centrale locatie in Noordwest 
Europa.

Onder invloed van het liberaliseringsproces bevindt de sector zich 
momenteel in een transitiefase. De eindsituatie is echter nog open. Ik zou 
daarom graag een beeld geschetst willen zien van de Europese gasmarkt op 
de langere temijn tegen de achtergrond van relevante ontwikkelingen. 
Daarbij zou ik ook de speciale positie van Nederland op de EU-markt 
betrokken willen zien, alsmede de gevolgen van geschetste ontwikkelingen 
voor de gasmarkt in Nederland zelf. Hierbij zou ik in ieder geval graag de 
volgende vragen beantwoord zien:
– Wat zijn de belangrijkste drijvende factoren achter de ontwikkelingen op  
 de gasmarkt?
– Hoe ontwikkelt de importafhankelijkheid van de EU en Nederland zich?
– Welke belangen moeten als publiek belang worden beschouwd?
– Hoe kan de effectiviteit van de concurrentie op de gasmarkt worden   
 bevorderd?

BIJLAGE 1
ADVIESAANVRAAG EUROPESE GASMARKT
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Vervolgens verneem ik graag uw advies over de beleidsopties die er zijn voor 
Nederland gelet op de Europese ontwikkelingen, rekening houdend met de 
publieke belangen in deze sector. 

Ik zie uw advies graag uiterlijk half september 2004 tegemoet, zodat ik dat 
kan meenemen bij de ontwikkeling van mijn beleid ten aanzien van de 
gassector.

Hoogachtend,

mr. L.J. Brinkhorst,
Minister van Economische Zaken

BIJLAGEN 1 – 4 
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ITALIË

Italië is na het Vereningd Koninkrijk (V.K.) en Duitsland de derde 
gasmarkt in Europa met een groot aandeel gasgestookte 
elektriciteitscentrales (ca. 25% van de totale elektriciteitsproductie). De 
eigen gasreserves nemen af en omvatten nog zo’n 15% van het nationale 
verbruik. Algerije en Rusland leveren elk ongeveer eenderde van de 
gasvraag en Nederland 9%. De gas- en oliesector wordt gedomineerd door 
het (nog deels) staatsbedrijf ENI, waarvan SNAM een onderdeel is. De 
Italiaanse overheid is stapsgewijs het overheidsaandeel deze sector aan het 
terugbrengen. In 1997 was SNAM het vierde gasbedrijf van Europa en 
bezat in Italië vrijwel het monopolie op gasimport, -transport en -levering 
aan grootverbruikers. In 2001 is SNAM juridisch gescheiden in een 
transport/opslag deel en een import/handel/leveranciersdeel. ENI is nog 
steeds het moederbedrijf. De ENI-holding ontplooit belangrijke 
activiteiten in elk onderdeel van de gasketen en is dominant in ieder 
marktsegment. Zo heeft SNAM gasimport  middels lange 
termijncontracten met Gazprom, Sonatrach, Gasunie en Statoil en bedient 
daarmee circa 60% van de wholesalemarkt in Italië. 

SPANJE

De omvang van de gasmarkt in Spanje is nog relatief beperkt. Spanje is 
vrijwel volledig afhankelijk van import: 3% van de gasconsumptie komt uit 
nationale bronnen. Spanje heeft de snelst groeiende gasmarkt in Europa 
(ruim 30 miljard m3 in 2005), onder meer in de elektriciteitsproductie (in 
2003 was circa 6% gasgestookt). 
De gasimport komt voor ruim de helft door middel van LNG Spanje 
binnen. Dit is grotendeels afkomstig uit Algerije, van waaruit ook het 
grootste deel van het pijpleidinggas geïmporteerd wordt. Daarnaast wordt er 
per pijpleiding gas geïmporteerd vanuit Noorwegen en LNG vanuit Nigeria, 
de Perzische Golf, Libië en Trinidad.
De gassector wordt gedomineerd door de voormalige monopolist GN (Gas 
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Natural groep) die 90% van de wholesalemarkt in handen heeft en ook het 
transportbedrijf Enagas  heeft gekocht (maar het aandelenbezit moet 
terugbrengen tot maximaal 35%). GN is een private onderneming en is in 
Catalonië gevestigd. De Spaanse oliemaatschappij Repsol-YPF is de 
belangrijkste aandeelhouder.
De industriële grootverbruikers en de elektriciteitsproducenten proberen de 
liberalisering te stimuleren en zoeken upstream naar alternatieven. Zo bezit 
Unin Fenosa een importcontract voor Egyptisch LNG dat per 2004 naar 
Spanje komt.

ENGELAND EN WALES

Het V.K. heeft de grootste gasmarkt van Europa en wordt door z’n 
pioniersrol wat betreft de liberalisering en privatisering door veel landen als 
referentie gebruikt. In 1970 startte de productie van het continentaal plat. 
De afgelopen 40 jaar is het aandeel gas in de energiemix gegroeid van 0% 
naar 40%, met name ten koste van het aandeel van kolen. Bij de 
elektriciteitsproductie is zo’n 40% gasgestookt. Een groot deel van het 
Engelse gas wordt off-shore gewonnen, maar de Engelse reserves raken snel 
uitgeput. Er wordt al geïmporteerd vanuit Noorwegen en met het oog op de 
naderende uitputting van de eigen gasvelden in de komende 10-15 jaar krijgt 
de uitbreiding van importmogelijkheden via interconnectoren en LNG 
momenteel grote prioriteit in het overheidsbeleid.
Upstream kent de Engelse markt dankzij het grote aantel gasvelden en 
meerdere producenten. Dankzij de concurrentie de upstream concurrentie 
en de strenge balanceringseisen bestaat er een liquide spotmarkt. Mid- en 
downstream kende Engeland van oudsher een monopolist voor de kleine en 
middelgrote gasafnemers: British Gas. Dit werd in 1986 opgesplitst in een 
gastransportbedrijf (Transco) en een gasaanbieder (Centrica). Centrica werd 
gedwongen tot verkleining van het marktaandeel. Het is echter nog steeds de 
grootste aanbieder voor eindgebruikers hoewel het marktaandeel afneemt en 
alleen nog dominant is in de markt voor huishoudens. Centrica bezat 
oorspronkelijk – naast het flexibele Morecamb gasveld – geen 
opslagcapaciteit. Pas onlangs mocht zij de enige grote gasberging in het V.K. 
overnemen. Daarnaast heeft Centrica zich gestort op de levering van 
elektriciteit en andere producten aan huishoudens, en is ook actief geworden 
in de elektriciteitsproductie. 
Andere bewegingen op de energiemarkt zijn de verticale integratie van 
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oliemaatschappijen die gas aanbieden aan grootverbruikers en gas- en 
elektriciteitsbedrijven die convergeren op de wholesale en retailmarkt.

FRANKRIJK

De Franse gasmarkt is relatief beperkt van omvang, hoewel groter dan 
Nederland: 58 miljard m3 ten opzichte van 46 miljard m3. Frankrijk heeft 
vrijwel geen eigen productie (3%) en ruim 10% van de 
elektriciteitsproductie is gasgestookt. Noorwegen, Algerije (LNG) en 
Rusland leveren elk zo’n 25-30% van het Franse gas, Nederland circa 12%. 
Hoewel er geen radicale groei van de gasmarkt wordt verwacht is er wel 
sprake van forse investeringen in het gastransportnetwerk (van Parijs naar 
het noorden, naar Zwitserland, naar Spanje, naar Italië).
GdF, het Franse staatsbedrijf waar momenteel privatiseringsplannen voor 
bestaan, had van oudsher het import- en verkoopmonopolie, het eigendom 
van opslag en het eigendom van 30% van het transport- en bijna 100% van 
het distributienetwerk. De belangrijkste concurrent voor GdF is de olie- en 
gasmaatschappij TotalFinaElf dat beschikt over een deel van het 
transportnetwerk en daarmee eigen gas naar de Franse markt kan brengen. 
GdF ontwikkelt in joint ventures upstream initiatieven. Ook is er sprake van 
een fusie met voormalige elektriciteitsmonopolist EdF. Gaz de France en 
EdF werken samen in de distributiesector.

DUITSLAND

Duitsland is de tweede gasmarkt van Europa qua absolute omvang, de 
energiemix bestaat voor meer dan 20% uit gas. De elektriciteitsproductie is 
voor ongeveer 10% gasgestookt. De nationale gasproductie omvat minder 
dan een vijfde van de nationale consumptie. Deze nationale productie is in 
handen van dochters van oliemaatschappijen. De gasimport komt volledig 
door middel van pijpleidingen het land binnen, 36% vanuit Rusland, 21% 
vanuit Noorwegen en 19% vanuit Nederland.
Duitsland kent 19 transportbedrijven waarvan er 9 gas importeren. Ruhrgas 
is veruit de grootste: 56% van het gasaanbod. De drie daaropvolgende 
gasaanbieders (BEB, VNG en Wingas) leveren zo’n 15% van het gasaanbod. 
BEB is inmiddels opgesplitst in Shell en ExxonMobil. De gasaanbieders 
leveren het gas aan grote industriële afnemers en circa 700 regionale en 
lokale distributiebedrijven/leveranciers. Zeer veel van de regionale en lokale 
distributiebedrijven zijn in handen van de grote gasaanbieders.
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De Duitse gasindustrie is van oudsher privaat en kende concurrentie tussen 
transportnetwerken (distributie was altijd in handen van regionale en lokale 
overheden). 
Inmiddels hebben alle grote elektriciteitsbedrijven aandelen verworven op de 
verschillende gasdeelmarkten, met als extreem voorbeeld de E.ON-Ruhrgas 
fusie. Deze fusie wordt afgekeurd door de Duitse mededingingsautoriteit 
maar werd overruled door de Duitse regering. 
Zo’n 10-15 jaar geleden was er in Duitsland een markt met vele spelers, zij 
het met niet-aanvalsverdragen. E.ON en RWE, de beide energiegiganten in 
Duitsland zijn in de laatste jaren met behulp van de overheid vrijwel vanuit 
het niets opgestaan. Deze twee bepalen nu de setting in de Duitse markt. 

BELGIË

België verbruikt ongeveer 20 miljard m3 gas per jaar, hetgeen een aandeel 
van 25% in de primaire energievoorziening betekent. Een kwart van het gas 
wordt in elektriciteitscentrales verstookt. De elektriciteitsproductie is voor 
25% gasgestookt, het grootste deel van de elektriciteit wordt nucleair 
opgewekt.
België heeft geen eigen gasproductie en voert gas in uit Algerije in de vorm 
van LNG (25%), Noorwegen (bijna 50%) en Nederland (25%).
Distrigas is recent gesplitst in een handelsmaatschappij (Distrigas) en een 
transportmaatschappij (Fluxis). Beide maatschappijen kennen dezelfde 
aandeelhouders. In deze constructie is er dus sprake van een holding.

DENEMARKEN

De primaire energiebehoefte in Denemarken wordt voor ongeveer een kwart 
gedekt door aardgas.
De binnenlandse gasmarkt omvat circa 6 miljard m3. De eigen productie 
bedraagt momenteel ongeveer 10 miljard m3. Het verschil wordt 
geëxporteerd naar Zweden en Duitsland en binnenkort naar Nederland. De 
binnenlandse productie loopt echter binnen afzienbare tijd terug, waarna 
Denemarken in toenemende mate zal zijn aangewezen op gasimport.
Het gasaandeel in centrales zal groeien door vervanging van olie en kolen 
door gas (Kyoto-doelstellingen). De belangrijkste speler op de Deense markt 
is Dong. Dong is een geïntegreerd gasbedrijf, waarvan de aandelen volledig 
berusten bij de staat. 
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NOORWEGEN

Noorwegen is na Rusland de belangrijkste gassupplier in Europa. Het 
opmerkelijke is dat men in Noorwegen nauwelijks gas verbruikt op de 
binnenlandse markt en vrijwel al het gewonnen gas exporteert of injecteert 
in olievelden.
De totale export omvat circa 80 miljard m3. Duitsland en Frankrijk nemen 
hiervan 60% voor hun rekening.
De eigen energievoorziening in Noorwegen bestaat vrijwel geheel uit 
waterkracht. Alhoewel de capaciteit hiervan aan de krappe kant is, is de 
bouw van gascentrales al jaren uit milieu-overwegingen omstreden. Het 
‘gasgebouw’ in Noorwegen is recent gereorganiseerd. De invloed van de 
staat is ook in de nieuwe constructie groot, belastingmaatregelen bepalen in 
belangrijke mate de ruimte voor de verschillende spelers. 
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INTRODUCTIE

Een van de deelmarkten binnen de gasketen is de markt voor flexibele 
levering van gas. Binnen deze deelmarkten zijn een aantal instrumenten die 
in de vraag naar flexibele levering kunnen voorzien. Deze zijn onder te 
verdelen in instrumenten gericht op het beperken van de vraag naar flexibele 
levering, en een aantal gericht op flexibele levering van gas. Deze 
instrumenten zijn:
– Afschakelbare afnamecontracten;
– Flexibiliteit uit opslagfaciliteiten;
– Flexibiliteit uit opslag in netwerk (‘line pack’);
– Flexibiliteit uit importcontracten;
– Flexibele productie.
Naast het onderscheid tussen vraag- en aanbodgerichte instrumenten 
kunnen de flexibiliteitopties ook worden geclassificeerd in tijdsdimensies. 
Zo zijn sommige opties zeer geschikt voor afname die per uur verschilt 
(bijvoorbeeld opslag in het netwerk)en zijn andere meer geschikt voor 
afnameverschillen per seizoen (bijvoorbeeld opslag in zoutcavernes). 

In navolgende zal geen onderscheid meer worden gemaakt naar 
tijdsdimensie. De focus in deze bijlage ligt op de markt voor de opslag van 
gas. Voor een aantal Europese gasmarkten zal echter wel worden aangegeven 
wat het relatieve belang is van opslag in verhouding met de andere 
flexibiliteitopties.

CONCURRENTIE IN OPSLAG EN FLEXIBILITEIT

Om vast te stellen of een zekere markt competitief is kan men kijken of een 
klant op een bepaalde locatie/markt de keuze heeft uit dermate veel 
aanbieders dat de aanbieders moeten concurreren op prijs, aanvullende 
diensten en innovatie. Hierbij is de belangrijkste vraag is: wat is de relevante 
markt?

Voor de markt voor opslag betekent dit dat de relevante geografische markt 
moet worden gedefinieerd. Voor een specifieke afnemer op een bepaald 
geografisch punt geldt dat hij kan kiezen voor een X aantal leveranciers. Een 
mogelijke aanpak is dan om te kijken naar het aantal aanbieders in de directe 

43  Deze bijlage is voor een belangrijk deel gebaseerd op informatie van ECN.
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omgeving (een straal van bijvoorbeeld 400 kilometer). Dit kan een indicatie 
geven van de mate van competitie maar er wordt hier wel voorbij gegaan aan 
een van de kenmerkende karakteristieken: gas is voor levering gebonden aan 
een netwerk met een per definitie beperkte capaciteit. Zo kan het voorvallen 
dat een Nederlandse afnemer gesitueerd dicht bij de grens met Duitsland 
geen gebruik kan maken van de diensten van enkele Duitse opslagaanbieders 
omdat de interconnector van Duitsland naar Nederland volgeboekt zit. In 
dat geval zal het competitie niveau dusdanig kunnen afnemen dat er op dat 
moment geen sprake kan zijn van een competitieve markt.

Kortom: een analyse over de competitiviteit van de opslagmarkt in een 
bepaalde regio in Europa kan niet los worden gezien van de bezettingsgraad 
van het netwerk. Enkel met gedetailleerde gegevens omtrent de 
bezettingsgraden over de dag en over de seizoenen zou men in combinatie 
met de locatie van gasopslagfaciliteiten een uitspraak kunnen doen over de 
mate van competitiviteit. Vast staat in ieder geval dat een afbakening van de 
geografische markt naar landsgrenzen zeker niet geschikt is, aangezien het 
belangrijke spelers die over de grens liggen buiten sluit. 

REGELGEVING TEN AANZIEN VAN OPSLAG

In de tweede Europese Gas Richtlijn (de zogenaamde Acceleration 
Directive) wordt de lidstaten de keuze gegeven om te opteren voor een 
gereguleerde of onderhandelbare TPA voor opslaginfrastructuur. 
Uitgangspunt bij de keuze moet het streven naar een level-playing field zijn. 
De redenen voor deze ruimte zijn de volgende.

De markt voor de opslag van gas kan een hele competitieve zijn. Er is in 
principe niets wat een bedrijf kan tegenhouden als het een opslagfaciliteit wil 
bouwen, ook al zijn er een aantal beperkende voorwaarden, zoals op het 
gebied van ruimtelijke ordening. In een competitieve markt is het vervolgens 
zeer goed mogelijk dat een onderhandelbare TPA wordt geïntroduceerd, 
waarbij de nationale reguleerder een stapje terug kan doen. Eigenaren van 
opslagfaciliteiten kan dan de vrijheid worden gegeven om met klanten te 
onderhandelen over tarieven en condities.

Aan de andere kant bestaat er in veel lidstaten de situatie waarbij een of 
enkele partijen de markt voor de opslag van gas domineert. In dergelijke 
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gevallen kan ook voor een onderhandelbare TPA worden geopteerd, maar 
om een competitieve markt te creëren zijn dan aanvullende maatregelen van 
de reguleerder nodig op het gebied van niet-discriminerende toegang, gelijke 
toegangscondities (bijvoorbeeld moederbedrijf versus derden) en tarifering. 
Een regime van gereguleerde TPA zou daarom effectiever kunnen zijn voor 
markten die nog onvoldoende concurrentie bieden.

De Nederlandse regelgeving heeft ten aanzien van de markt voor de opslag 
van gas is vastgelegd in de richtlijnen gasopslag van de DTe. In aansluiting 
op bovenstaande heeft Nederland gekozen voor een onderhandelbare TPA 
met ex post regulering.

MARKTSITUATIE IN NEDERLAND

Het aantal spelers op de Nederlandse markt is vooralsnog klein. In 
onderstaande tabel staan de kerngegevens voor de huidige Nederlandse 
opslagfaciliteiten. Het totale werkvolume van Nederlandse opslagfaciliteiten 
bedraagt 5% van de Nederlandse vraag.

Naam Eigenaar Type Werkvolume Peak-output
   (106 m3) (106 m3/dag)

Alkmaar BP/Amoco Oud gasveld 500 36
Grijspkerk NAM Oud gasveld 1.500 54
Norg NAM Oud gasveld 3.000 54
LNG NAM LNG peak shaver 78 31
maasvlakte

Totaal   5.078 175

Dit cijfer zegt echter niet alles. Zo wordt in Nederland een groot deel van de 
flexibiliteit in het aanbod geleverd door het Groningerveld (alwaar gas 
geproduceerd wordt onder de NAM). In feite kan Groningen, als een van de 
weinige gasvelden in de wereld economisch verantwoord de productie 
aanpassen aan de vraag. Het is moeilijk vast te stellen wat het exacte 
‘gasopslagequivalent’ voor dit veld is. Aldus ontstaat het probleem dat de 
exacte omvang van de Nederlandse gasopslagcapaciteit niet eenduidig vast te 
stellen is. Echter, zonder exact de omvang te kunnen vast te stellen kan 
gezegd worden dat er sprake lijkt van marktdominantie.
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De ogenschijnlijke dominantie is voor een deel al tenietgedaan door de 
geïntroduceerde onderhandelbare TPA-regeling voor toegang tot opslag. 
Deze regeling geldt overigens voor alle marktpartijen en dus ook voor de 
concessiehouders van Alkmaar. Verder is er door de DTe in de Richtlijnen 
gasopslag een aantal principes neergelegd waar de spelers op de 
gasopslagmarkt zich aan moeten committeren. Zo zijn ze onder meer 
verplicht indicatieve tarieven te publiceren.

Bij het beoordelen van de huidige mate van concurrentie op de Nederlandse 
markt voor de opslag van gas dient ook rekening te worden gehouden met de 
projecten die reeds ‘in de pijplijn’ zitten. De afgelopen jaren zijn er een aantal 
initiatieven genomen, waar vooral Essent een belangrijke rol speelt. Zo werd 
in juni 2003 bekend dat Essent voor 20% ging participeren in de 
gasproductie van de velden bij Waalwijk. Deze velden zijn bijna volledig 
leeggehaald en Essent zou deze dan willen gebruiken voor de bouw van een 
gasopslagfaciliteit. De capaciteit hiervan zou circa 600-800 miljoen m3 
moeten gaan bedragen. Verder besloot Essent in de herfst van hetzelfde jaar 
om een ondergrondse gasopslag te bouwen in de zoutcavernes bij Epe in 
Duitsland. Deze krijgen een gasopslagcapaciteit van ongeveer 200 miljoen 
m3. Deze initiatieven ondersteunen de gedachte dat de markt voor de opslag 
van gas inderdaad competitief kan zijn: iedereen kan een eigen 
gasopslagfaciliteit gaan bouwen.

Buiten de spelers op de Nederlandse markt moet ook worden gekeken naar 
de Duitse spelers die binnen de relevante geografische ruimte vallen. Dit kan 
worden geïllustreerd met het feit dat Gasunie Transport Services (GTS) in 
december 2003 een contract heeft gesloten met EWE, eigenaar van 
gasopslag Nuttermoor, gelegen bij de grens nabij Oude Statenzijl, voor de 
levering van balansgas. Zonder in te gaan op specifieke geografische locaties 
van de Duitse opslagfaciliteiten is op voorhand wel te zeggen dat er een groot 
aantal faciliteiten direct aan de grens liggen en dat de Duitse markt met in 
totaal 17 spelers zeer competitief is. Afhankelijk van de interconnectie-
capaciteit met Duitsland moet een deel van deze spelers worden 
meegenomen in de analyse over de mate van competitiviteit van de 
Nederlandse gasmarkt. Met België hoeft wat dat betreft weinig tot geen 
rekening te worden gehouden: daar heeft alleen Distrigas twee zeer 
bescheiden opslagfaciliteiten.
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MARKTSITUATIE IN ANDERE EUROPESE LANDEN

DUITSLAND

Duitsland kan als verreweg de meest competitieve opslagmarkt voor Europa 
worden beschouwd. Het is tevens de op-een-na grootste opslagmarkt. 
Daarnaast betrekt het zeer veel flexibiliteit uit Nederlandse en Noorse 
importen. De totale opslagcapaciteit omvat meer dan 20% van de jaarlijkse 
geconsumeerde hoeveelheid gas.

In totaal bezit Duitsland op het moment 39 verschillende opslagfaciliteiten 
die verdeeld zijn over ongeveer 20 ondernemingen. Het betreft hier zowel 
upstream handelaren als downstream distributiebedrijven (bijvoorbeeld 
‘Stadtwerke’). Logischerwijs is er daarom in Duitsland geopteerd voor een 
onderhandelbaar TPA-regime.

FRANKRIJK

Voor Frankrijk geldt dat opslagfaciliteiten in het merendeel van de 
flexibiliteitbehoefte voorziet. Eigen productie is niet aanwezig en ook de 
flexibiliteit die geleverd wordt met import is beperkt. Daarentegen zorgen 
enkele LNG-aanlandingspunten nog wel voor enige flexibiliteit.

Frankrijk heeft maar liefst 15 verschillende opslagfaciliteiten met een 
gezamenlijk werkvolume dat gelijk staat aan bijna 25% van de jaarlijkse 
gasconsumptie. Echter, de mate van concurrentie op de Franse opslagmarkt 
laat te wensen over. Bijna alle bestaande opslagfaciliteiten zijn in handen van 
Gaz de France (13), terwijl de resterende in handen zijn van de enige 
concurrent. 

ITALIË

Ook Italië betrekt de meeste flexibiliteit uit opslag. De flexibiliteit in 
geïmporteerde volumes is, uitgezonderd de import uit Nederland, zeer 
beperkt. Een deel van de aanwezige opslagcapaciteit volgt direct uit een 
ongeschreven regel voor gas importeurs om 10% van de importvolumes uit 
landen buiten de EU in opslagfaciliteiten aan te houden. Dit resulteert in 
een totaal werkvolume van opslagfaciliteiten die gelijk is aan ongeveer 18% 
van de jaarlijkse consumptie.
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De Italiaanse markt voor de opslag van gas is verre van competitief, er zijn 
slechts twee partijen actief. Hier zijn de houders van de hierboven 
beschreven houders van strategische voorraden niet logischerwijs niet 
meegenomen. De onderneming STOGIT beheert 95% van het totale 
Italiaanse werkvolume van opslagfaciliteiten. Toegang tot de markt is echter 
verzekerd via een strikt gereguleerd TPA regime, waarbij de toezichthouder 
op energiegebied de tarieven bepaalt.

VERENIGD KONINKRIJK

Op het moment betrekt het Verenigd Koninkrijk nog voor een groot deel 
haar flexibiliteit uit flexibele productie. Echter, de capaciteit om flexibel te 
leveren neemt af naarmate de uitputting van reserves nabij is. Dit speelt op 
dit moment nadrukkelijk. Een gedeelte van deze afname is reeds 
gecompenseerd door de beperkte flexibiliteit die de Interconnector met 
België biedt, maar zal in de nabije toekomst zeker om nog meer 
investeringen in opslagfaciliteiten vereisen. Op het moment heeft het Britse 
vasteland zeer in vergelijking met een aantal landen op het Europese 
vasteland een zeer laag werkvolume ten opzichte van de jaarlijkse 
consumptie. Deze bedraagt ongeveer 4%.

De markt voor de opslag van gas lijkt zeer competitief. Met 4 operationele 
opslagfaciliteiten (daarbij 5 LNG peak shavers niet meegerekend) en een 
aantal onder constructie is deze markt duidelijk in beweging. 
Desalniettemin lijkt Dynegy een zeer sterke positie te hebben met 
opslagfaciliteit Rough. Deze tekent voor om en nabij 85% van het totale 
werkvolume van alle bestaande opslagfaciliteiten.
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2004

Energietransitie: Klimaat voor nieuwe 
kansen.
Gezamelijk advies van de VROM-raad en 
de Energieraad
ISBN 90 8513 012 3

Behoedzaam stroomopwaarts
ISBN 90 74357 38 5

Jaarverslag , Energieraad
ISBN 90 74357 37 7

2003

Advies van de energieraad over de 
organisatie en het eigendom van 
energienetten
ISBN 90 74357 36 9

Aansprakelijkheid helder als het licht uitgaat
ISBN 90 74357 35 0

Energiemarkten op de weegschaal.
ISBN 90 74357 34 2

Dilemma’s en keuzes.
Jaarverslag , Energieraad
ISBN 90 74357 33 4

Zorgvuldig omgaan met de introductie van 
marktwerking rond vitale infrastructurele 
voorzieningen. 
Gezamenlijke uitgave van de Algemene 
Energieraad en de Raad voor Verkeer en 
Waterstaat

Briefadvies Energie-infrastructuur: 
Tijd voor verandering?
ISBN 90 74357 32 6

2002

Post-Kyoto energiebeleid
ISBN 90 74357 30 X

Internationale energievisies; 
Jaarverslag 
ISBN 90 74357 31 8

Briefadvies Energierapport 

2001

Briefadvies Energie en Ruimtelijke 
Ordening

Energieonderzoek, de krachten gebundeld
ISBN 90 74357 27 X

Briefadvies Energieonderzoek
Zorgen voor de Energie van Morgen 
ISBN 90 74357 28 8

De rol van de overheid 
in een vrije energiemarkt
ISBN 90 74357 29 6

2000

Advies naar aanleiding van het 
Energierapport 
ISBN 90 74357 25 3

Briefadvies Verantwoordelijkheden 
Energiebesparingsbeleid
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Energie en Ruimtelijke Ordening
ISBN 90 74357 26 1

1999

Advies Duurzame Energie
ISBN 90 74357 23 7

Overheidsbeleid voor de Lange Termijn 
Energievoorziening
ISBN 90 74357 24 5
Energie en Wegverkeer

1998

Liberalisatie van de Gassector
ISBN 90 74357 19 9

Advies Voorbereiding Nota 
Energiebesparing
ISBN 90 74357 20 2

De Kyoto-afspraken. 
Gevolgen voor Nederland op Energiegebied
ISBN 90 74357 21 0

Opzet Energierapport

Oliecrisisbeleid Tussen Risico en Realiteit
ISBN 90 74357 22 9

1997

Nutskarakter Elektriciteitssector en 
Privatisering
ISBN 90 74357 17 2

Optimale Lokale Energievoorziening 
ISBN 90 74357 18 0

1996

Nederlands energiebeleid 
op de drempel van de e eeuw
ISBN 90 74357 14 8

Energie-onderzoek in Nederland
ISBN 90 74357 15 6
Naar een nieuwe elektriciteitswet
ISBN 90 74357 16 4

1995

Nieuwe verhoudingen 
in de Nederlandse elektriciteitswereld
ISBN 90 74357 11 3

Advies naar aanleiding van het wetsvoorstel 
inzake een regulerende energiebelasting
ISBN 90 74357 13 1

Nederlands gasbeleid
ISBN 90 74357 13 X

1994

Advies naar aanleiding van het dossier 
kernenergie 
ISBN 90 74357 07 5

De Vervolgnota Energiebesparing  
ISBN 90 74357 08 3

Het Elektriciteitsplan - 
ISBN 90 74357 09 1

Bezuinigingen energiesubsidies
ISBN 90 74357 10 5
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