Bijlage
Bijlage A
Tabel 1

Energie
Ingevuld Raamwerk voor de Trendanalyse

Trendanalyse

OLIE

Kans op probleem

Impact

Vooruitzicht

Netto import afhankelijkheid
(1)

Laag
EU importafhankelijkheid is aanzienlijk
(86%). Dit dwingt de EU
om na te blijven denken
over mitigatiemaatregelen in relatie tot disruptie van olietoevoer.
Echter, importafhankelijkheid is op zichzelf
niet een probleem,
omdat wereldmarkten
werken.

Groot
Importafhankelijkheid heeft effect op
economische structuur,
op infrastructuur, en op
beleid, en heeft invloed
op de percepties inzake
energievoorzieningszekerheid.

Negatief
Importafhankelijkheid
groeit, in een wereld/
oliemarkt die meer
gefragmenteerd lijkt te
worden, tezamen met
mogelijke verslechtering
van politieke stabiliteit
in enkele olie-leverende
landen.

Interne politieke
stabiliteit in olie-
leverende landen
(2)

Middel
Relatieve politieke
interne stabiliteit
in de belangrijkste
olie-leverende landen
(Rusland, Noorwegen,
Saoedi‑Arabië), maar
niet in Libië, Irak en
Nigeria.

Middel
Liquiditeit en diepte van
de wereldwijde oliemarkt matigt de impact
van disruptie van een
enkele leverancier. Niettemin kan er een effect
zijn op olieprijsniveau.

Negatief
Financieel-economische
gevolgen van de lage
olieprijzen vergroten
mogelijk de politieke
instabiliteit in een
aantal landen; geen
verbetering voorzien in
het Midden-Oosten en
Noord-Afrika.

Moeizame politieke
relaties met olie-
leverende landen
(3)

Middel
De relatie met de EU’s
grootste leverancier van
olie, namelijk Rusland,
is verslechterd. Het
geaggregeerde beeld
van relaties met andere
leveranciers laat weinig
verandering zien.

Middel
Liquiditeit en diepte van
de wereldwijde oliemarkt matigt de impact
van disruptie van een
enkele leverancier.

Stabiel
Geen reden om een
verdere verslechtering,
noch een verbetering,
van de relatie met Rusland te veronderstellen
in de periode onder
studie.
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Beperkingen in import infrastructuur
(4)

Laag
Voldoende aanvoercapaciteit in havens en
pijpleidingen.

Groot
Het hebben van
voldoende importinfrastructuur is essentieel.

Stabiel
Geen significante
verandering in het
vooruitzicht.

Beperkingen in opslagmogelijkheden
(5)

Laag
Voldoende opslagcapaciteit (en opslagfaciliteiten zijn vol dankzij de
marktsituatie (overaanbod, lage prijzen)).

Middel
Opslag is zeer relevant,
maar secundair aan het
hebben van voldoende
importinfrastructuur.

Stabiel
Geen significante verandering (marktsituatie
kan wel veranderen).

Tekort aan diversificatie-opties
(6)

Laag
Markt is liquide en
er zijn vele potentiële
olieleveranciers waar de
EU een beroep op kan
doen in geval van een
disruptie.

Groot
Het hebben van alternatieven is van groter
belang dan een (al dan
niet dominante) relatie
tussen een producent
en consument op een
bepaald moment.

Stabiel
Een aantal kwetsbare leveranciers zou
minder kunnen gaan
produceren. Daar staat
tegenover dat de VS het
exportverbod t.a.v. ruwe
olie hebben opgeheven.
Markt blijft voldoende
liquide tot 2021.

AARDGAS

Kans op probleem

Impact

Vooruitzicht

Netto import afhankelijkheid
(7)

Middel
Importafhankelijkheid is
substantieel en groeit.
Dit heeft nadelen, maar
importafhankelijkheid
op zichzelf is niet een
groot zorgpunt (de
context telt, analoog
aan olie).

Groot
Importafhankelijkheid heeft effect op
economische structuur,
op infrastructuur, op
beleid, en heeft invloed
op de percepties inzake
energievoorzieningszekerheid.

Negatief
Naar verwachting groeit
de importafhankelijkheid voor gas.

Interne politieke stabiliteit in leverende
en/of transit landen
(8)

Groot
Transit van (significante
hoeveelheden) gas door
Oekraïne vanuit Rusland is problematisch
gebleken.

Groot
Door de grotere mate
van rigiditeit in gasmarkten en –infrastructuur (vergeleken met
olie) is de beschreven
impact van beperkte
interne politieke stabiliteit groter dan met olie.

Negatief
Financieel-economische
gevolgen van de lage
olie- en gasprijzen
vergroten mogelijk de
politieke instabiliteit
in landen die in sterke
mate afhankelijk zijn
van olie en gas-inkomsten, zoals Rusland.

2

Energie: Bijlage | Clingendael Strategische Monitor 2017

Moeizame politieke
relaties met leveranciers
(9)

Middel
In voorbije jaren zijn de
politieke relaties met
de EU’s voornaamste
gasleverancier Rusland
verslechterd; relaties
met andere gasleveranciers zijn goed.

Groot
Door de grotere mate
van rigiditeit in gasmarkten en –infrastructuur (vergeleken met
olie) is een moeizame
relatie met gasleveranciers een groter punt
van zorg dan bij olie.

Stabiel
Geen reden om een
verdere verslechtering,
noch een verbetering,
van de relatie met Rusland te veronderstellen
in de periode onder
studie.

Beperkingen in import infrastructuur
(10)

Klein
Per saldo is er in de
EU redundantie in
importcapaciteit, zowel
wat betreft pijpleidingen
als LNG-conversiefaciliteiten.

Groot
Beschikking hebben
over voldoende importcapaciteit is cruciaal.

Positief
Import infrastructuur is
verder in ontwikkeling
(capaciteit neemt toe).

Beperkingen in opslagmogelijkheden
(11)

Klein
Op geaggregeerd
niveau beschikt de
EU over voldoende
opslagmogelijkheden,
al kan dit op het niveau
van enkele individuele
lidstaten anders liggen.
Toegang tot opslag is
soms een aandachtspunt.

Middel
Gasopslag is een
belangrijk aspect van
gasinfrastructuur, kan
fysiek in geen geval
een alternatief zijn
voor gasleveranties en
importinfrastructuur.

Stabiel
Geen verandering van
betekenis voorzien.

Tekort aan diversificatie-opties
(12)

Middel
De gasmarkt is niet zo
liquide als de oliemarkt,
maar in de periode
onder studie is er
relatief ruim aanbod
van gas van diverse
aanbieders in de
wereldmarkt, wat op
geaggregeerd Europees
niveau opties biedt.
Echter, niet elke lidstaat
heeft in dezelfde mate
toegang tot dat gas.

Groot
Het hebben van alternatieven is van groter
belang, dan een (al dan
niet dominante) relatie
tussen een producent
en consument op een
bepaald moment.

Positief
LNG (vloeibaar aardgas,
uit onder meer de VS)
zal beschikbaar komen
voor de Europese markt.
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KOLEN

Kans op probleem

Impact

Vooruitzicht

Netto import afhankelijkheid
(13)

Klein
64% van de kolenconsumptie (‘hard
coal’) van de EU-28
wordt voorzien middels
import.a Hoewel de EU
beschikt over aanzienlijke kolenreserves in de
grond (reserve/productie ratio van 112 jaar),
kan deze productie niet
of nauwelijks concurreren in de wereldmarkt.b

Middel
Importafhankelijkheid heeft effect op
economische structuur,
op infrastructuur, op
beleid, en heeft invloed
op de percepties inzake
energievoorzieningszekerheid. Vergeleken
met olie en gas is de
kolenmarkt relatief vrij
van geopoliek.

Stabiel
Zowel Europese
productie als Europese
consumptie van kolen
laten al jaren een
dalende trend zien en
de verwachting is dat
hier geen verandering
in komt in de periode
onder studie. Daarmee
blijft de rol van importkolen significant.

Beperkingen in import infrastructuur
(14)

Klein
Transport- en overslagcapaciteit en havens en
over spoor is goed ontwikkeld in de EU. Een
aantal Oost-Europese
lidstaten zijn relatief
afhankelijk van spoortransport van kolen uit
Rusland (echter, slechts
4,6% van totale import
uit Rusland.)c In geval
van disruptie kan echter
ook worden teruggevallen op (meer kostbaar)
wegvervoer.
Opslag van kolen is
relatief eenvoudig in
havens en bij elektriciteitscentrales.d

Groot
Gelet op de grote rol
voor importkolen, is
beschikking hebben
over voldoende importcapaciteit cruciaal.
Geen opslagfaciliteit
kan de noodzaak voor
importinfrastructuur
wegnemen.

Stabiel
Er worden geen grote
problemen voorzien op
geaggregeerd Europees
niveau. Er wordt overigens gewerkt aan verbeteringen in het Duitse
spoornet wat de route
van kolen van Rotterdam naar Duisburg zal
verbeteren,e gerelateerd
aan Betuwelijn.

Tekort aan diversificatie-opties
(15)

Klein
De wereldwijde kolenmarkt kent voldoende
mogelijkheden om te
diversifiëren. Markten
zijn liquide en diep,
en er zijn voldoende
partijen actief.f

Groot
Het hebben van alternatieven is van groter
belang, dan de (al dan
niet dominante) relatie
tussen een producent
en consument op een
bepaald moment.

Stabiel
Per saldo worden geen
substantiële veranderingen voorzien. Er blijft
ruim aanbod in de periode onder studie. Producenten in de VS zijn
op zoek naar nieuwe
afzetmarkten. De markt
is competitief wat ook
kan betekenen dat er
aanbieders omvallen en
verdwijnen.

4

Energie: Bijlage | Clingendael Strategische Monitor 2017

a
b
c

d
e
f
g
h

NUCLEAIR

Kans op probleem

Impact

Vooruitzicht

Front-end van de
nucleaire brandstofcyclus
(16)

Klein
De productie van
nucleaire brandstof
is technologie-intensief. Beheersing
van de stappen in de
brandstofcyclus zijn
strategisch belangrijker
dan de productie van
natuurlijk uranium. EU
lidstaten hebben een
sterke positie verworven
wat betreft beheersing
van de stappen in de
brandstofcyclus.

Klein
Voorraden zijn gemiddeld voldoende om de
Europese reactoren drie
jaar lang ongestoord
door te laten draaien.g

Stabiel
Uranium alsmede
noodzakelijke verrijkingsdiensten zijn in
voldoende mate zeker
gesteld door Europese
energiebedrijven voor
de periode onder
studie.h

Verein der Kohlenimporteure, Import Coal Market at a Glance: Coking Imports, 2015.
BP, Statistical Review of World Energy, juni 2016.
Zie: Eurostat, Statistical analysis of EU trade in energy products, with focus on trade with the Russian
Federation, Tabel 7, http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Archive:Trade_in_
energy_products.
Europese Commissie, In-depth study of European Energy Security, 2014, Commission Staff working
document, SWD(2014) 330 final/3, 68-70.
Verein der Kohlenimporteure, Annual report 2014, Facts and Trends 2013/2014.
Europese Commissie, op. cit.
Euratom Supply Agency, Annual Report 2015, 36.
Ibid.

Bijlage B

Verantwoording richtpunten van de trendanalyse

Wat volgt uit Figuur 1 is het enorme belang van olie en gas voor de finale
energieconsumptie (rechts), in combinatie met een aanzienlijke rol voor elektrische
energie.1 Ten aanzien van elektrische energie moet opgemerkt worden dat het
grootste deel van de Europese elektrische energie wordt opgewekt met thermische
elektriciteitscentrales op basis van gas, kolen (solid fuels), en nucleaire warmte
(geproduceerd middels kernsplijting in kernreactoren). Uit de figuur blijkt dat het
gepaard gaat met aanzienlijke conversieverliezen, waarbij warmte als afvalproduct geen
verder doel heeft (dit energieverlies zien we meer bij kernenergie dan bij kolen, en we
zien meer energieverlies bij kolen dan bij gas).

1

De EU importeert momenteel 53% van alle energie die geconsumeerd wordt. Deze energie-importen
zijn 20% van de totale importen in de EU. De EU importeert: 90% van de ruwe oliebehoefte; 66% van het
aardgas; 42% van de kolen en andere vaste brandstoffen; en 40% van het uranium en andere nucleaire
brandstoffen. De EU is dus een netto energie importeur. Zie: Europese Commissie, Imports and secure
supplies, 22 november 2016, https://ec.europa.eu/energy/en/topics/imports-and-secure-supplies.
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Europese finale energieconsumptie in 20142

© CIEP

Figuur 1

Olie
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Een bescheiden deel van de finale energieconsumptie kan worden vervuld middels
hernieuwbare energie (RES), al dan niet via een conversieslag naar elektriciteit. De
grootste bron van hernieuwbare energie is overigens vaste biomassa (‘solid biofuels’),
veelal lokaal geproduceerd hout ten behoeve van verwarming in grote delen van de EU.
De rol van de opkomende energietechnologieën zoals zon (‘solar’) en wind is (nog) zeer
beperkt als aandeel in de finale energie consumptie.
Wat zijn nu op basis van figuur 1 de richtpunten voor de verdere trendanalyse in relatie
tot energy security/voorzieningszekerheid? Op basis van de linkerzijde van het figuur is
het verleidelijk om een vijftal energiebronnen mee te nemen: olie (petroleum products),
gas, kolen (solid fuels), kernenergie (nuclear heat), en hernieuwbaren (RES). Echter
RES is niet een unitaire energievorm; feitelijk is het een verzamelnaam voor een reeks
van energie technologieën, die ieder eigen karakteristieken hebben. Ieder van de
RES energiebronnen op zich, is in de periode tot 2021 beperkt relevant voor Europese
energy security/voorzieningszekerheid.
De focus van de trendanalyse ligt op die onderdelen van het energiesysteem, die
het meest relevant zijn in de periode onder studie. Om deze reden concentreert de
trendanalyse zich op de energiebronnen olie, gas, kolen, en kernenergie, en niet op

2

CIEP, op basis van Eurostat, 2014.
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de nieuwe technologieën zoals zon, wind, geothermie, etc. die ieder op zich te beperkt
relevant zijn in het licht van deze trendanalyse.
Hier dient natuurlijk wel opgemerkt te worden dat toename van RES de potentie heeft
om het gewicht van andere energiebronnen in de totale finale energieconsumptie te
verkleinen. Het is echter niet gezegd dat afnemende consumptie van energiebronnen
direct (‘lineair’) leidt tot minder energy security/voorzieningszekerheid zorgen ten
aanzien van die bestaande bronnen. Het tegendeel kan zelfs het geval zijn. 3 Daarnaast
kan de introductie van nieuwe energiebronnen leiden tot nieuwe voorzieningszekerheid
uitdagingen, die veelal van interne aard zijn (bijvoorbeeld in relatie tot de stabiliteit van
de elektriciteitssystemen ten gevolge van variabele zon en windproductie. Een ander
voorbeeld is de levensvatbaarheid van raffinage-activiteiten in Europa en de implicaties
die dat kan hebben voor de productie van afgeleide olieproducten als benzine, diesel,
kerosine, etc.).
Ten aanzien van olie, gas, kolen, en kernenergie is een verdere rangorde aan te brengen.
Die rangorde zal impliciet zichtbaar zijn in het verdere analytische kader. In het kort: de
analyse van kolen en nucleair is beperkter van opzet dan de analyse voor olie en gas.
Wat kernenergie betreft, is het relevant te beseffen dat het veelal als een binnenlandse
(‘domestic’) energiebron wordt beschouwd. De voornaamste reden voor deze zienswijze
is de beperkte hoeveelheid grondstof (uranium) die nodig is voor de productie van
grote hoeveelheden kernenergie. Onderbrekingen in de grondstoftoevoer leiden niet
direct tot problemen omdat brandstofelementen langjarig in reactoren geplaatst zijn
en het aanhouden van meerjarige voorraden relatief eenvoudig is. Leveringsproblemen
in relatie tot nucleaire brandstof hebben een wezenlijk andere uitwerking dan
leveringsproblemen in relatie tot olie en gas.
De trendanalyse in relatie tot kolen is uitgebreider dan die van kernenergie, maar nog
altijd beperkter dan die in relatie tot olie en gas. Daar zijn diverse redenen voor. Een
aanzienlijke hoeveelheid kolen wordt (met name bruinkool) in de EU geproduceerd.
Daarnaast worden veel kolen ingezet voor elektriciteitsproductie, waar alternatieve
opties voorhanden zijn. Over het algemeen is er sprake van een reserve marge in
termen van elektriciteitscentrales wat zorgt voor een zekere mate van redundantie in het
elektriciteitssysteem. Met andere woorden, een tijdelijke vermindering van kolenaanvoer
van buiten de EU kan enigszins opgevangen worden door gebruik te maken van die
redundantie en bijvoorbeeld bestaande gascentrales in te zetten. Tot slot is het zo dat
de kolenmarkt een goed ontwikkelde en liquide wereldmarkt is, waar geopolitieke
overwegingen, zorgen en twistpunten relatief beperkt aanwezig zijn (mede door de

3

CIEP, Security of Supply in the run up to the post-2020 period, 2014, http://www.clingendaelenergy.com/inc/
upload/files/Ciep_paper_2014-04.pdf.
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geografische spreiding van de herkomst van de kolen) bij zowel energieconsumenten als
energieproducenten.

Bijlage C

Trendanalyse Olie

Olie heeft een aandeel van ongeveer 34% in de EU energiemix, waarbij de
transportsector en de petrochemische industrie de belangrijkste afnemers zijn. De
productie en consumptie van ruwe olie in de EU daalt al jaren, maar doordat consumptie
veel minder snel daalt, stijgt het aandeel van importen in de totale EU olievraag.
Niettemin neemt de import in volumes af. In 2005 importeerde de EU-25 ruim 4,1 miljoen
vaten per dag. In 2015 lag het niveau op 3,8 miljoen vaten per dag voor EU-28.
Na een lange periode van redelijk stabiele vraag naar olie, is de consumptie sinds
2008 verder afgenomen, deels door efficiëntere auto’s (geprikkeld door zowel beleid
als relatief hoge olieprijzen in de vijf jaar daarvoor) en deels door de afgenomen
economische groei door de financiële en economische crisis. Olie en olieproducten
worden vooral geconsumeerd in de transportsector, in de luchtvaart (kerosine),
vrachtvervoer (diesel) en personenauto’s (diesel en benzine), en petrochemie en maar
heel beperkt in andere sectoren (zoals elektriciteitsopwekking).
Figuur 2

Olie importen van buiten de EU in 2005 en 20154
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Bron: European Commission, DG Energy Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the European Union (EU28)

Zelfs tijdens de periode van substantiële Noordzee olieproductie in de jaren tachtig
en negentig van de vorige eeuw was de EU een netto-olie importeur (van EU 6-12-15
tot 28). Met het dalen van de EU productie sinds 1999 is de importafhankelijkheid veel

4

European Commission, DG Energy Registration of Crude Oil Imports and Deliveries in the European Union
(EU28)
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groter geworden. In 2005 kwam nog ongeveer een vijfde van de olie uit het Verenigd
Koninkrijk (VK) en Noorwegen (zie Figuur 2).
In 2015 werd ongeveer 90% van de oliebehoefte geïmporteerd uit niet-EU landen
(3,8 miljoen vaten per dag), daarvan kwam om en nabij de 30% uit Rusland (1,1 miljoen
vaten per dag), 12% uit Noorwegen (446 duizend vaten per dag), iets meer dan 8%
uit zowel Nigeria (320 duizend vaten per dag) als Saoedi Arabië (308 duizend vaten
per dag), iets meer dan 7% uit Irak (281 duizend vaten per dag) en ongeveer 6% uit
Kazachstan (243 duizend vaten per dag).
Ingedeeld naar regio’s komt het neer op bijna 25% van de importen uit Afrika (949
duizend vaten per dag), zo’n 17% uit het Midden-Oosten (648 duizend vaten per dag),
ongeveer 5% uit de Amerika’s (197 duizend vaten per dag) en bijna 42% uit de landen
van de Voormalige Sovjet Unie (1,55 miljoen vaten per dag). Opvallend is dat het aandeel
van het Midden-Oosten in de importen van de EU is afgenomen in deze periode (zie
Figuur 3) en dat de internationale oliehandel veel meer regionaal geconcentreerd is
geworden sinds de opkomst van Azië. Het Midden-Oosten is vooral een aanbieder van
olie naar Azië geworden en in mindere mate naar Noord-Amerika en de EU.
De internationale oliemarkt is zeer liquide (veel handelsmogelijkheden en mogelijkheden
tot het indekken van risico’s op financiële markten) en door bijvoorbeeld de opkomst
van de Braziliaanse sub-salt offshore olie, de Canadese teerzanden en de light tight
oil (LTO of schalie olie) is het aanbod in de afgelopen jaren geografisch meer divers
geworden. Ook het herstel van de productie in Irak en de terugkeer van Iran op de
oliemarkt heeft het aanbod verbreed. In Afrika heeft Angola zich ontwikkeld tot een
tweede grote aanbieder van olie naast Nigeria. De LTO of schalie olie heeft zich ook snel
van een marginale oliebron (duurste) naar midden-kosten olie ontwikkeld door de snelle
ontwikkelingen in productietechnologie en de verbeterde organisatie van de productie
van deze nieuwe bron van olie. Het aanbod van olie is door een periode van relatief hoge
olieprijzen zelfs harder gegroeid dan de vraag, waardoor er sinds 2014 sprake is van een
overschot aan olieaanbod met als gevolg grote olieprijsdalingen, van 110-120 dollar per
vat in 2014 tot 40-50 dollar per vat in 2016.

9

Energie: Bijlage | Clingendael Strategische Monitor 2017

Figuur 3

Grote regionale concentratie in handel in ruwe olie5
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De voorzieningszekerheid van de EU is in de huidige kopersmarkt niet in gevaar, er is
immers meer aanbod dan vraag. Echter, lange looptijden van investeringen kunnen bij
een oplopende vraag, vooral in Azië, zorgen voor een omslag naar een verkopersmarkt.
In een dergelijke markt stijgt de vraag sneller dan het aanbod en wordt de markt
krapper en de prijzen hoger. Daar is de internationale markt nu nog lang niet, maar de
flink gedaalde investeringen in olieproductie als gevolg van de lage olieprijzen in 2015
en 2016 kunnen zorgen voor krapte in latere jaren als het overschot is weggewerkt en
de nieuwe investeringen nog geen nieuwe olie opleveren. Naarmate de lage prijsperiode
langer duurt en de investeringen zakken onder het niveau dat nodig is om het natuurlijke
verval van olieproductie uit bestaande velden te compenseren (decline rate), kan de
tijdelijke krapte voor flinke prijsfluctuaties zorgen. Daar de vraag naar olie vooral de
mobiliteit betreft, kan, afhankelijk van de conjunctuur, de impact op de economie
aanzienlijk zijn. In de huidige lage groei, en de lage inflatie fase van de EU-economie,
zal de impact van een omslag op de oliemarkt beperkt blijven. Inmiddels wordt ook
getwijfeld aan een fors herstel van de olieprijs in 2017, zodat een omslag van een
kopers- in een verkopersmarkt, ondanks alle onzekerheden, nog niet wordt verwacht.
Daar de vraag in de EU in volumes langjarig gestaag daalt (de lagere olieprijzen kunnen
extra vraag hebben aangewakkerd die nog niet in de statistieken is verwerkt) zal een
dergelijke omslag van een kopers- in een verkopersmarkt niet door de EU worden

5

Figuur ontworpen door CIEP, 2016. Gebaseerd op BP Statistical Review of World Energy 2015,
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veroorzaakt. De ontwikkeling van de vraag in Azië en elders in de wereld heeft meer
invloed.
Figuur 4 toont dat vooral Azië een steeds groter beroep op geïmporteerde olie zal doen.
Azië importeert al veel meer olie dan de EU, waarbij China de grootste importeur van
olie in de wereld is geworden. De demografische en economische groei van Azië vertaalt
zich in een oplopend handelstekort in olie. De toekomstige voorzieningszekerheid
discussie in de wereld zal zich dan ook steeds vaker toespitsen op de noden van grote
landen als China en India en de mate waarin zij zich comfortabel voelen bij de inrichting
van de internationale oliemarkt. De EU daarentegen is een marktvolger geworden,
afhankelijk van de ontwikkelingen in vraag en aanbod buiten de EU.
Figuur 4

Vooruitzicht import/export olie handelsbalans van verschillende regio’s6
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Voor de opkomst van schalie olie (of LTO) waren ook de VS steeds afhankelijker van
geïmporteerde olie. De VS ‘drongen’ er bij producerende landen sterk op aan om
de olie vrij verhandelbaar te houden (en dus niet bilateraal handelen tussen twee
staatsoliebedrijven) en zorgde tevens voor de beveiliging van maritieme knelpunten in
olie en gasroutes (Straat van Hormuz, Straat van Malakka, Suezkanaal, Bosporus en
Panamakanaal). De EU kon meeliften met het beleid van de VS en redelijk gemakkelijk
(en goedkoop) toegang krijgen tot olie. Ondanks de grotere mate van zelfvoorziening
van de VS is de noodzaak om internationale oliemarkten open te houden groot gebleven

6

ExxonMobil, Energy Outlook: A View to 2040, 2014.
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omdat de chemische samenstelling van het nieuwe Amerikaanse aanbod (LTO is
een vrij lichte oliesoort) en de toerusting van de raffinage sector in de VS vergen dat
oliesoorten uit binnen- en buitenland moeten worden gemengd om een optimale
samenstelling te bereiken voor verwerking. De VS behouden daarmee een belang in
de vrije internationale ruwe olie- en olieproductenmarkt, omdat het zowel olie in- als
uitvoert. Overigens is op het gebied van handel in olieproducten momenteel ook een
interessante situatie ontstaan (overschot). De VS voeren zowel olieproducten in als uit,
afhankelijk van de aansluiting op binnenlandse netwerken en de lokale vraag. De EU
voert benzine uit en importeert diesel. De vraag naar benzine en diesel in de EU is mede
door de fiscale behandeling van personenauto’s in het verleden niet afgestemd op de
productie van de huidige EU raffinaderijen. In China is ook een dieseloverschot ontstaan
zodat exporten naar de EU momenteel groeien. Terwijl ruwe oliemarkten regionaal
geconcentreerder worden, worden de markten in olieproducten momenteel juist minder
geconcentreerd.
Het is echter duidelijk dat grote Aziatische landen het strategische belang van olie en
import-afhankelijkheid hoog op de politieke en economische agenda hebben staan.
Ieder jaar neemt de importafhankelijkheid en de concentratie van de herkomst van
de importen toe. De import van Azië uit het Midden-Oosten is zeer groot geworden
en dit wordt gereflecteerd in de steeds nauwere betrekkingen tussen deze landen.
Waar vroeger OECD landen de belangrijkste markten vormden voor de OPEC landen,
zijn dat nu de Aziatische landen. Het is logisch dat Aziatische landen steeds meer het
voortouw nemen in het verzekeren van de olietoevoer. Of daarbij de belangen van de
EU ook meegewogen worden zoals in de periode waarbij de VS vooral het voortouw
namen, is maar de vraag. De kosten van het zekerstellen van de olieaanvoer (in termen
van het aanhalen van relaties met producerende landen, het bewaken van maritieme
knelpunten) zullen toenemen, indien de VS de ‘olie-kastanjes’ minder of niet uit het vuur
halen.
Tot aan 2021 zal de voorzieningszekerheid van de EU weinig problemen ondervinden.
Er is echter waakzaamheid geboden. Het relatief grote aandeel van Rusland in de
importen van de EU kunnen, ook vanwege de afstemming van de raffinaderijen op de
chemische kwaliteit van de import, wellicht moeilijk elders in de internationale markt
gekocht worden. Daar staat tegenover dat de Russische overheid veel afhankelijker is
van de inkomsten uit olie-exporten dan uit de export van gas of welk ander product of
belastinginkomst dan ook, waardoor een onderbreking van de handel met de EU niet
snel door Rusland zal worden geïnitieerd. Te meer omdat de capaciteit om naar Azië te
exporteren voor 2021 beperkt van omvang zal zijn.
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De positie van de Nederlandse raffinagesector
Nederland heeft een omvangrijke raffinagesector die zowel levert aan Europese
petrochemische bedrijven als ook benzine en andere olieproducten exporteert
naar Europese buurlanden en buiten de EU-28. Ook is Nederland een transitland
voor ruwe olie en olieproducten naar buurlanden. De oliestromen die Nederland
binnenkomen reflecteren derhalve zowel de grote raffinage sector (havens
van Rotterdam en Amsterdam) als de doorvoer naar Duitsland en België en
exporten van olieproducten naar de wereldmarkt. Nederland is in NW-Europa
een draaischijf voor olie (samen met de haven van Antwerpen). Het binnenlandse
verbruik van olie is bescheiden in vergelijking met de olie-economie van Neder
land. De omvang van de Nederlandse olie-en olieproducteneconomie legt wel
een extra verantwoordelijkheid bij de Nederlandse overheid wat betreft het
voorzieningszekerheid beleid voor de EU.

Bijlage D

Trendanalyse Gas

Het aandeel van aardgas in de finale energie consumptie in de EU is 23.5% (2013).
Gas wordt vooral geconsumeerd door de elektriciteitssector, de residentiele sector
(verwarming) en industrie. De productie in de EU daalt al enige jaren, eerst snel in het
Verenigd Koninkrijk en recentelijk door het beperken van het aardbevingsrisico, ook in
Nederland.
Gasconsumptie in de EU heeft in 2015 een niveau van 426 Bcm bereikt, iets meer dan
de 409 Bcm in 2014.7 Deze stijging volgt op een periode van een sterk dalende gasvraag
en gasprijzen.8 Ook de importvolumes zijn sinds 2010 gedaald,9 omdat vooralsnog de
Europese gasproductie minder snel is gedaald dan de gasvraag.10 Geïmporteerd gas dekt
op dit moment ongeveer 70% van de gasconsumptie in de EU.11

7

Eurogas data (schattingen van 2016 en definitieve data van 2015 verwijzen naar 2015 en 2014,
respectievelijk).

8

Volgens Eurostat en Eurogas data, is de vraag naar aardgas gedaald met ongeveer 100 Bcm sinds 2010,
en met 50 Bcm alleen in 2014; volgens Platts data zijn de gemiddelde Europese importtarieven drievoudig
gekrompen sinds 2012.

9

De vermindering van de invoer is bijna gelijk verdeeld over de verschillende pijpleiding leveranciers –
waarbij Rusland een marktaandeel behoudt van ongeveer 30% van het verbruik en 40% van de import.
De import van LNG is gedaald tegen een hoger tarief mede dankzij een grotere flexibiliteit en de
mogelijkheid om een gedeelte opnieuw te exporteren.

10

Gas productie in de EU is met ongeveer 52 Bcm gedaald tussen 2010 en 2015 (BP, op. cit.). Nederland in
het bijzonder produceerde 27.5 Bcm minder dan in 2010 en productie in het VK is gedaald met 17.4 Bcm.

11

Franza, L. 2016. ‘Developments in Gas Supplies to Europe: a March 2016 Update’, Clingendael International
Energy Programme (CIEP), maart.
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Deze cijfers zouden op zichzelf de indruk kunnen wekken dat politieke zorgen omtrent
voorzieningszekerheid inzake gas de laatste jaren minder zouden zijn geworden. Maar
het tegendeel is waar, zoals blijkt uit het politieke discours.12 Gasvoorzieningszekerheid
staat hoog op de politieke agenda, wat blijkt uit initiatieven als het Winterpakket, de Gas
Stress Tests, en de Energie Unie.13 Omdat het gasaanbod op de EU markt momenteel
uitermate ruim is, kan gesteld worden dat de zorgen omtrent gasvoorzieningszekerheid
niet geworteld kunnen zijn in de schaarste van gasaanbod.14
Zal de hiervoor genoemde situatie aanhouden tot 2021? Het is op dit moment nog te
vroeg om vast te stellen of de vraagstijging in 2015 een echte breuk met de dalende
trend sinds 2010 is of niet. Een vergelijking van vraagscenario’s van een reeks instituten
wijst op grote onzekerheden inzake de gasvraagontwikkeling in de EU de komende
jaren.15 Daar staat tegenover dat er brede consensus is over het feit dat de EU
gasproductie sneller daalt dan voorheen, veroorzaakt door ‘maturing’ van EU gasvelden,
versterkt door het beperken van gaswinning uit het Groningenveld. Zodoende is met
relatief veel zekerheid te stellen dat de gasimportbehoefte toeneemt in de periode onder
studie (zie Figuur 5).16

12

Skalamera, M. 2015. ‘Energy Security in the Wake of the Ukraine Crisis: Getting the Real Threats Right’,
Harvard University, Global Policy Essay.

13

Rutten, D. 2015. ‘CIEP Briefing Paper on the Energy Union’, Clingendael International Energy Programme
(CIEP), april.

14

CIEP, Pesentation at CIEP/Nogepa Gas Day, 8 September 2016, http://www.clingendaelenergy.com/files.
cfm?event=files.download&ui=2E601A86-5254-00CF-FD03CD6852746B36.

15

Pisca, I. 2016. ‘Outlook for EU Gas Demand and Import Needs to 2025’, Clingendael International Energy
Programme (CIEP), september.

16

Ibid.
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Figuur 5

Schatting van toename gasimportbehoefte17
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Het is echter niet aannemelijk dat dit leidt tot schaarste in de EU gasmarkt. Het
aanbod in de internationale LNG markt is ruim en Rusland beschikt over substantiële
reservecapaciteit wat betreft productie (meer dan 100 Bcm)18 dat naar de markt
gebracht kan worden zonder veel nieuwe investeringen. Daar komt bij dat de EU
beschikt over de importinfrastructuur die nodig is om de benodigde importvolumes te
verwerken. Op dit moment wordt slechts 45 van 190 Bcm aan LNG-conversiecapaciteit
benut,19 terwijl daarnaast zo’n 75 Bcm aan onbenutte pijpleidingcapaciteit bestaat
(waarbij het zinvol is op te merken dat technische, regulatorische en politieke factoren
toegang tot fysieke capaciteit kunnen beperken). 20 De conclusie is hiermee dat
schaarste aan beschikbare gasvolumes in de markt, evenals beperkingen in de (fysieke)
transportinfrastructuur niet een reden tot zorg hoeven te zijn tot 2021.
Vanwege afnemende EU gasproductie, neemt de importafhankelijkheid van de EU
toe (dit wordt doorgaans in relatieve termen uitgedrukt). Dit is op zichzelf niet een

17

Ten opzichte van het 2015 importniveau; Figuur ontworpen door CIEP, 2016.

18

Rogers, H.V. 2016. ‘Asian LNG Demand: Key Drivers and Outlook’, Oxford Institute for Energy
Studies (OIES), april, https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/04/Asian-LNGDemand-NG-106.pdf.

19

CIEP, berekeningen gebaseerd op GIIGNL data, 2016.

20

CIEP, berekeningen gebaseerd op IEA Gas Trade Flow (GTF) data, 2016.
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bedreiging van de gasvoorzieningszekerheid.21 Deze zorg is echter alleen gegrond
wanneer de importafhankelijkheid gepaard gaat met een of meerdere van de volgende
factoren: a) een bovenmatige afhankelijkheid van gas in de bredere energiemix;
b) afhankelijkheid van één dominante gasleverancier (dan wel van dominante
aanleverroutes, ‘transit-pijpleidingen’); en c) gebrek aan opties om over te schakelen
naar een alternatieve leverancier (of aanleverroute) in geval van een verstoring. Deze
factoren zijn van groot belang voor het goed functioneren van handel op gasmarkten,
daar waar andere commoditymarkten doorgaans meer liquiditeit (en diepte) kennen.
Gas wordt vaak gezien als een commodity die relatief sterk omgeven is door
veiligheidsrisico’s, met het oog op het gebrek aan substitutiemogelijkheden. 22
Dit laatste is het geval in een aantal Oost-Europese lidstaten, zeker de landen die
gas ontvangen dat aangevoerd wordt door Oekraïne afkomstig uit Rusland. Het
is zeer wel mogelijk dat in de periode onder studie met name deze landen hun
importafhankelijkheid als risicovol beoordelen en dat deze landen zullen proberen de rol
van aardgas in hun energiemix te verkleinen, diversificatie van gasleveranties proberen
te realiseren, of optionaliteit proberen te creëren door nieuwe gasinfrastructuur te
realiseren. Tevens is het aannemelijk dat dit doorwerkt in de Brusselse agenda in de
komende jaren, waarmee het ook indirect consequenties heeft voor andere lidstaten.
West-Europese lidstaten hebben meer diversiteit in gasleveranties en beschikken
over meer optionaliteit (zie Figuur 6), maar dat betekent niet dat de zorgen omtrent
gasvoorzieningszekerheid afwezig zijn.

21

In een ideale situatie, als er geen politieke of technische verstoringen zijn voor de handel en beide kanten
zijn tevreden met de commerciële voorwaarden, komt een toename van de import-afhankelijkheid niet
overeen met een verhoogd veiligheidsrisico. Integendeel, een dergelijke toename kan op de lange termijn
commerciële en politieke relaties vaststellen en de onderlinge economische afhankelijkheid vertalen naar
een hoger niveau van politieke samenwerking.

22 Nordhaus, W. 2009. ‘The Economics of an Integrated World Oil Market’, Venice International Energy
Workshop, juni; ‘From the international trade perspective, the gas market appears poorly integrated
globally, and much less integrated than oil or coal markets’ in Allsopp, C. en Stern, J. 2012. ‘The future of
gas: what are the analytical issues related to pricing?’ in Stern, J. (ed.) 2012. ‘The Pricing of Internationally
Traded Gas’, Oxford University Press; Victor, D., et al. 2004. ‘Natural Gas and Geopolitics: From 1970 to 2040’,
Cambridge University Press.
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Figuur 6
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Zoals uit de EU Gas Stress Tests is gebleken, vormt een disruptie van de gasaanvoer
door Oekraïne een serieus veiligheidsrisico voor Italië en Centraal Europa. Een volledige
disruptie van gasaanvoer uit Rusland (alleen voor te stellen wanneer de relatie tussen
de EU en Rusland verder en drastisch verslechtert door onenigheid over de status van
Oekraïne) zou verregaande consequenties hebben voor het gehele continent. Hoewel
het in het belang is van zowel Rusland als de EU om een crisis te voorkomen - zoals
blijkt uit de relatieve zelfbeheersing van EU, Oekraïne, en Rusland - vormen politieke
instabiliteit in Oekraïne en spanningen tussen de EU en Rusland op dit moment het
voornaamste risico in relatie tot gasvoorzieningszekerheid. 24 Het vooruitzicht tot 2021
wordt als stabiel beoordeeld, aangezien het conflict gestaag lijkt te ‘bevriezen’ en de
onenigheid over de status van de Krim (en de samenhangende sancties) onopgelost

23 CIEP, op basis van GIIGNL data.
24

Stulberg, A. 2015. ‘Out of Gas? Russia, Ukraine, Europe and the Changing Geopolitics of Natural Gas’,
Problems of Post-Communism, 62(2),114.
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blijft. De aandacht bij voorzieningszekerheid moet echter niet enkel uitgaan naar het
oosten. Ook het politieke risico in Algerije en Libië wordt, respectievelijk, als groot en
zeer groot beschouwd, 25 wat gasleveranties aan Zuid-Europese lidstaten aan nog meer
politiek risico blootstelt.

Figuur 7

Mogelijke Russische gasleveranties (jaarvolumes) en import capaciteit door
Oekraïne en andere routes26
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technische beperkingen in het Oekraïense netwerk; of capaciteit gebruikt voor het voorzien van niet-EU landen via EU territorium.

Niet vanwege schaars aanbod, maar vanwege spanningen omtrent Oekraïne, zou
diversificatie van aanvoerroutes de gasvoorzieningszekerheid positief beïnvloeden.
Rusland promoot een noordelijke route (Nord Stream-2) als ook de realisatie van een
zuidelijke route (Turk Stream of één van de alternatieven), maar politieke oppositie
tegen nieuwe Russische pijpleidingen in de EU leiden waarschijnlijk tot een verhindering
van de realisatie van die projecten, dan wel tot vertraging voorbij 2021, waarmee die
aanvoerroutes niet beschikbaar zijn in de periode onder studie. Het is niet aannemelijk

25

World Bank’s Worldwide Governance Indicators.

26

CIEP, berekeningen op basis van IEA GTF data.
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dat een aantal diversificatie opties die door de EU politiek ondersteund worden (zoals
nieuwe aanvoer vanuit Azerbeidzjan, Turkmenistan, Iraaks Koerdistan, Iran, en de
Oostelijke Middellandse Zee) gerealiseerd worden, en zeker niet voor 2021. De eerste
reden is dat deze projecten zeer kapitaalintensief zijn en daardoor gepaard moeten
gaan met substantiële investeringen – in een context waar geen marktspeler bereid is
tot lange-termijn verplichtingen ten gevolge van substantiële onzekerheden ten aanzien
van de toekomstige EU gasimportbehoefte. De tweede reden is dat, zelfs wanneer de
projecten strikt op economische gronden haalbaar zouden blijken, de geopolitieke
situatie een belangrijke complicerende factor is. 27 Ook land-specifieke problemen
zouden opgelost moeten worden.
Figuur 8

LNG-liquifactiecapaciteitstoename vanuit in-aanbouw-zijnde projecten28
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Franza, L. 2016. ‘Outlook for Gas Imports from New Suppliers into the EU to 2025’, Clingendael International

28

CIEP-analyse gebaseerd op data van bedrijfswebsites.

Energy Programme (CIEP), september.
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LNG kan rekenen op politieke steun in de EU als een middel om te komen tot
diversificatie van gasaanvoer, en de wereldwijde gasmarktsituatie lijkt LNG in de
richting van de EU te sturen tot 2021. Daarmee draagt LNG positief bij aan de
gasvoorzieningszekerheid in de periode onder studie.

Bijlage E

Trendanalyse Kolen

De productie van kolen in de EU is nog altijd substantieel (zie Tabel 2). 29 Niettemin
importeren EU lidstaten een aanzienlijke hoeveelheid kolen om aan de totale behoefte
te kunnen voldoen. Ruwweg de helft van de consumptie wordt voldaan met eigen
productie.30
Kolen (‘solid fuels’) beslaan een spectrum van vaste fossiele brandstoffen, welke
variëren wat betreft verbrandingswaarden, vochtgehalte, etc. Zo bestaat er, naast
‘reguliere’ steenkool, ook bruinkool (‘lignite’). Bruinkool heeft een lagere energetische
waarde dan steenkool, wat zich vertaalt in een hogere CO2 intensiteit per kilowattuur
elektriciteit. Bruinkool wordt nog altijd in substantiële hoeveelheden benut voor
elektriciteitsproductie, met name in Duitsland en Polen; deze bruinkool wordt in dezelfde
grote hoeveelheden geproduceerd in de betreffende landen. Een internationale markt
voor bruinkool bestaat niet, wat te verklaren valt uit de aard van het materiaal; transport
van bruinkool is kostbaar in relatie tot de energie die het in zich draagt.
Ook reguliere steenkool wordt voornamelijk benut voor elektriciteitsproductie.
Anders dan voor bruinkool, bestaat er voor steenkool een uitstekend functionerende
wereldmarkt, met diverse prijsbenchmarks, waaronder ARA (Amsterdam-RotterdamAntwerpen).
China is veruit de grootste producent van kolen, maar ook de grootste consument.
Chinese kolen worden daarom nauwelijks internationaal verhandeld. Ook in de
Verenigde Staten wordt het grootste deel van de productie nationaal geconsumeerd,
maar een deel van de Amerikaanse kolen vindt wel degelijk haar weg naar de
wereldmarkt en de EU, zeker na de schaliegasrevolutie. Ook India is een grote
producent, maar ook de productie in India vervult met name de eigen behoefte.

29 De EU beschikt over substantiële kolenreserves, met een reserve productie/productie ratio van 112 jaar.
Deze reserves zijn echter kostbaar en kunnen bij lange na niet allemaal economisch worden ontgonnen.
Gegeven de lage importprijzen is het vaak voordeliger om kolen te importeren.
30 Europese Commissie, Security of Supply Study, 2014, 62.
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Tabel 2

Kolenproducenten en kolenexporteurs31

Kolenproducenten (Mt)

Kolenexporteurs (Mt)

2012

2013

2014

3532.5

3843.6

3747.5

Indonesië

387.4

427.9

410.9

VS

932.3

903.7

916.2

Australië

301.5

336.1

375.0

India

602.9

610

668.4

Rusland

131.7

140.8

155.5

Australië

430.8

458.9

491.2

VS

114.1

106.7

88.3

Indonesië

444.5

487.7

470.8

Colombia

83.3

80.2

80.3

China

2012

2013

2014

Rusland

329.4

326

334.1

Zuid-Afrika

76

74.6

76.4

Polen

258.6

256.3

253.2

Nederland

13.7

31.9

38.7

197

191

186.5

Canada

34.8

39.1

34.5

Colombia

144.1

142.9

137.1

Kazachstan

32.7

33.8

28.9

Canada

120.5

119.6

115.5

Mongolië

20.9

18.4

19.3

Kazachstan

89

85.5

88.6

12

16.7

15.6

Andere

682.6

650.3

613.5

Andere

66.4

68.5

60.2

Wereld

7763.9

8075.5

8022.5

Wereld

1274.5

1374.7

1383.6

Turkije

Noord-Korea

De grootste exporteurs van kolen zijn Australië en Indonesië. Daarnaast spelen Rusland,
de VS, Colombia, en Zuid-Afrika een belangrijke rol. Nederland is een doorvoerland en
komt daarom ook met regelmaat voor op exportranglijsten, hoewel in Nederland geen
kolen worden geproduceerd.
Ook worden kolen in delen van de EU nog altijd benut voor verwarmingsdoeleinden. Met
name in het Oosten, maar bijvoorbeeld ook nog in delen van het Duitse platteland, is
deze vorm van verwarming onmisbaar.
Hoewel de kolenmarkt een wereldmarkt is, leiden economische factoren
(transportkosten) in de praktijk tot twee markten, het zogenaamde Atlantisch Bassin
en het Pacifische Bassin. De EU krijgt haar kolen met name van landen die gunstig
gepositioneerd zijn ten opzichte van het Atlantisch Bassin, zoals Colombia, de VS,
maar ook Rusland, en Zuid-Afrika. 32 Echter, in het geval van relatieve schaarste in het
Atlantisch Bassin, verschuiven stromen en kan ook de vraag in het Atlantisch Bassin

31

IEA, Coal Information, 2015.

32

Colombia, Rusland en de VS zijn de drie grootste exporteurs naar de EU met elk zo’n 25% van de EU
importen. Hoewel Australië en Indonesië de grootste exporteurs zijn wereldwijd, bedienen deze landen
maar een marginaal deel van de EU importen. Zuid-Afrika is geografisch goed gepositioneerd om beide
bassins te bedienen.
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worden vervuld met aanbod uit het Pacifische Bassin, bijvoorbeeld uit Australië en
Indonesië.
Aangejaagd door de enorme groei in de vraag naar kolen in China, is er wereldwijd
in voorbije jaren geïnvesteerd in nieuwe kolenproductie. Recent is de vraag naar
kolen echter afgevlakt, waardoor er op dit moment een overschot is in de wereldwijde
kolenmarkt.
De wereldmarkt blijft gevoelig voor Chinese beleidsmaatregelen die de importbehoefte
beïnvloeden. Meer of minder kolenconsumptie, maar ook meer of minder productie
in China, werken sterk door in de wereldwijde vraag/aanbod balans. Problemen op
de wereldmarkt worden echter niet voorzien in de periode onder studie. Het is meer
aannemelijk dat de wereldmarkt ontspannen blijft dan dat er een aanhoudende periode
van problematische krapte ontstaat.
Figuur 9

Productie van vaste brandstoffen in de EU33
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Omdat kolen bij verbranding aanzienlijk meer CO2-emissies veroorzaken dan aardgas,
heeft klimaatbeleid in potentie een matigend effect op het gebruik van kolen, indien
CO2-afvang en opslag niet van de grond komt. Omdat bovendien kolenproductie in de
EU niet goed kan concurreren op de wereldmarkt, is het aannemelijk dat de dalende
trend van kolenproductie in de EU zich zal voortzetten. Als elektriciteit onverhoeds toch
in aanzienlijke mate uit kolen geproduceerd blijft worden, kan dat betekenen dat de

33 Europese Commissie, Security of Supply Study, 2014.
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importafhankelijkheid toeneemt. Gelet op het karakter van de wereldmarkt, is dat echter
niet een punt van grote zorg.
Figuur 10 Consumptie van vaste brandstoffen in de EU34
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De koleninfrastructuur die de EU verbindt met de wereldmarkt is goed ontwikkeld.
Havens, overslag, en treinverbindingen vormen geen belemmering. Enkel in OostEuropa kan er lokaal een grote afhankelijkheid bestaan van importen via spoorwegen,
wat in geval van een verstoring kan leiden tot aanvoerproblemen. Echter, in geval
van crisis kan worden teruggevallen op (kostbaar) transport over de weg. Tot slot
is het zinvol om nogmaals te benadrukken dat kolen hoofdzakelijk worden ingezet
voor elektriciteitsproductie. In het elektriciteitssysteem bestaat een zekere mate van
redundantie, waardoor verminderde beschikbaarheid van kolen tot op zekere hoogte
kan worden opgevangen door andere elektriciteitsproductie in te zetten, bijvoorbeeld uit
aardgas.

34 Europese Commissie, Security of Supply Study, 2014.
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Bijlage F

Trendanalyse Kernenergie

De productie van nucleaire brandstof, welke gebruikt wordt in EU kernreactoren, is
technologie-intensief. Beheersing van de stappen in de brandstofcyclus zijn strategisch
belangrijker dan de productie van natuurlijk uranium, temeer omdat uranium vanuit een
reeks verschillende landen aangevoerd wordt. EU lidstaten hebben een sterke positie
verworven, wat betreft beheersing van de stappen in de brandstofcyclus. Niettemin is
het cruciaal dat er voldoende geïnvesteerd blijft worden in nieuwe mijnen om langetermijn beschikbaarheid van uranium te garanderen. 35
Figuur 11 Nucleaire brandstof cyclus36

Productie van nucleaire brandstof begint met de winning van (natuurlijk) uranium. 37
Die winning vindt plaats in diverse landen, waarbij Kazachstan de voornaamste
producent is. De lijst wordt aangevuld door Canada, Australië, Niger, Namibië, Rusland,
Oezbekistan, de Verenigde Staten, China, en een aantal nog kleinere producenten.

35 Euratom Supply Agency, Report on Nuclear Fuel Security of Supply, juni 2015.
36

IAEA, Nuclear Energy and the IAEA: Fostering the Efficient and Safe Use of Nuclear Power, https://www.iaea.
org/sites/default/files/ne0606.pdf.

37

Naast winning van natuurlijk Uranium wordt er ook gebruik gemaakt van gerecycled materiaal, bijvoorbeeld
uit nucleaire wapens.
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Tabel 3

Commerciële UF6 conversiefaciliteiten in 2015 (ton uranium per jaar) 38

Bedrijf

Naamplaatcapaciteit
(tU in de vorm van UF6)

Aandeel in wereldwijde
capaciteit

Atomenergoprom (Rosatom) (Rusland)

12 500

21%

Cameco (Canada)

12 500

21%

ConverDyn (VS)

15 000

25%

Comurhex (Areva) (Frankrijk)

15 000

25%

4 000

7%

100

1%

59 100

100%

CNNC (China)
Ipen (Brazilië)
Totaal

Conversie van natuurlijk uranium via het millingproces naar U3O8 en dan
naar het gasvormige uranium hexafluoride (UF6) vindt voornamelijk plaats bij
Atomoenergoprom (Rusland), Cameco (Canada en Verenigd Koninkrijk), ConverDyn
(Verenigde Staten), Comurhex (Areva) (Frankrijk), en CNNC (China). 39 Daarop
volgende verrijkingsactiviteiten vinden met name plaats bij vier partijen, 40 namelijk
Atomenergoprom (Rusland), Urenco (Nederland, Duitsland, Verenigd Koninkrijk),
Areva-GBII (Frankrijk) en CNNC (China).41
Tabel 4

Commerciële verrijkingsfaciliteiten in 2015 (ton uranium per jaar) 42

Bedrijf

Naamplaatcapaciteit
(tU in de vorm van UF6)

Aandeel in wereldwijde
capaciteit

TVEL/Tenex (Rusland)

26 600

47%

Urenco (VK, Duitsland, Nederland, VS)

19 100

21%

Areva-GBII (Frankrijk)

7 000

25%

CNNC (China)

4 220

7%

175

1%

57 095

100%

Andere (CNEA, INB, JNFL)
Totaal

38 Euratom Supply Agency, Annual Report 2015, 20.
39 Europese Commissie, Euratom Supply Agency, en Nuclear Observatory. ’Nuclear Fuel Cycle – Front-end,
Conversion’,http://ec.europa.eu/euratom/observatory_segments_c.html.
40 Wanneer niet met verrijkt uranium wordt gewerkt (bijvoorbeeld in de Canadese CANDU-reactoren) is de
UF6 stap niet nodig, maar wordt het U3O8 omgezet in het UO2.
41

Europese Commissie, Euratom Supply Agency, en Nuclear Observatory. ’Nuclear Fuel Cycle – Front-end,

42

Euratom Supply Agency, Annual Report 2015, 21.

Enrichment’,http://ec.europa.eu/euratom/observatory_segments_e.html.
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Uiteindelijke fabricage van brandstofelementen vindt vervolgens plaats in de EU
(Frankrijk, Duitsland, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk), Rusland, de
Verenigde Staten, en nog een aantal andere landen, veelal onder licentie van de grote
leveranciers.43
Leveranties aan Europese kernreactoren zijn over het algemeen gediversifieerd. Echter,
een viertal landen, te weten Bulgarije, Tsjechië, Hongarije, en Slowakije, beschikken
enkel over de zogenaamde VVER reactors, welke voor hun brandstofvoorziening volledig
afhankelijk zijn van één leverancier (Atomenergoprom). Daarnaast zijn in Finland
twee van de vier reactoren van datzelfde type, en daarmee afhankelijk van dezelfde
leverancier, maar het betreft hier (slechts) 10 % van de nationale elektriciteitsproductie.
In de EU heeft het Euratom Supply Agency de wettelijke taak de voorzieningszekerheid
van nuclear fuel te monitoren en te bewaken. Uranium als ook noodzakelijke
verrijkingsdiensten zijn in voldoende mate zeker gesteld door Europese
energiebedrijven voor de periode onder studie.44 Bovendien zijn voorraden van
energiebedrijven gemiddeld voldoende om de EU reactoren drie jaar lang ongestoord
door te laten draaien.45 Deze eigenschap is misschien wel de belangrijkste die de
voorzieningszekerheid van nucleair opgewekte elektriciteit positief beïnvloed ten
opzichte van elektriciteitsproductie uit kolen en gas. Hoewel bij een aantal hernieuwbare
technologieën (zon, wind) brandstofleverantie ook geen directe kwestie is, maakt de
variabiliteit van weersomstandigheden die technologieën indirect afhankelijk van de
beschikbaarheid van conventionele brandstoffen, omdat reservecapaciteit (veelal op
basis van kolen en gas) alleen benut kan worden bij gegarandeerde beschikbaarheid
van die brandstoffen.46

43 Europese Commissie, Euratom Supply Agency, Nuclear Observatory. ’Nuclear Fuel Cycle – Front-end,
Fabrication’, http://ec.europa.eu/euratom/observatory_segments_f.html
44 Euratom Supply Agency, op. cit., 36.
45 Euratom Supply Agency, op. cit., 36.
46 Zie de methodiek die ENTSO-E hanteert inzake het bepalen van de adequaatheid (‘system adequacy’ en
‘generation adequacy’) van het Europese elektriciteitssysteem (ENTSO-E, Scenario Outlook & Adequacy
Forecast, 30 juni 2015;ENTSO-E, Yearly Statistics & Adequacy Retrospect 2014, 5 februari 2016).
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Figuur 12 Mate waarin Europese behoeftes aan uranium en verrijkingsservices
reeds zijn afgedekt47
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In de EU zijn ongeveer 130 reactoren actief ten behoeve van de commerciële productie
van elektriciteit. Het beeld is dat externe (politieke) schokken slechts beperkt van
invloed zijn op die productie. Het voornaamste risico inzake de voorzieningszekerheid
omtrent nucleaire energie is niet zozeer extern, maar intern. Dat wil zeggen, in verband
met de oplopende leeftijd van het reactorpark zullen uitval van reactoren en permanente
sluitingen steeds vaker leiden tot verminderde beschikbaarheid van nucleaire energie,
zeker op langere termijn voorbij de periode onder studie.

47

Euratom Supply Agency, Annual Report 2015.
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