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10 miljoen ton
in de EU geproduceerde 
hernieuwbare waterstof  
tegen 2030

40 GW
elektrolyse-
installaties voor 
hernieuwbare 
waterstof in de EU 
tegen 2030

Hernieuwbare en koolstofarme gassen, zoals waterstof, zullen een 
centrale rol spelen bij het bereiken van klimaatneutraliteit. Biogas en biomethaan, 
hernieuwbare en koolstofarme waterstof en synthetische brandstoffen (e-gas) 
hebben het potentieel om fossiele gassen, waaronder aardgas, geleidelijk te 
vervangen en kunnen worden gebruikt als brandstof, energiedrager of grondstof 
om de emissies te verminderen in moeilijk te decarboniseren sectoren, met name in 
de industrie en het vervoer. Zij zullen tegen 2030 en 2050 een zeer groot aandeel 
van de gasvormige brandstoffen in de energiemix vertegenwoordigen.

Het gebruik van binnen de EU geproduceerde hernieuwbare en koolstofarme 
gassen zal Europa minder afhankelijk maken van de invoer van fossiele brandstoffen 
en minder gevoelig voor schokken op de mondiale markt, en op die manier het 
energiesysteem van de EU veerkrachtiger maken.

De voorstellen in het “Fit for 55”-pakket bevorderen het gebruik van 
hernieuwbare en koolstofarme gassen door middel van mandaten, de uitbreiding 
van het EU-ETS en fiscale voorkeursbehandeling.

Zo wordt in het voorstel voor een herziene richtlijn hernieuwbare energie het gebruik van hernieuwbare 
gassen bevorderd door de EU-brede certificering voor hernieuwbare brandstoffen uit te breiden tot waterstof, 
en door de industrie, het zware vervoer en het langeafstandsvervoer koolstofvrij te maken aan de hand van 
concrete doelstellingen.

De in december 2021 gepresenteerde voorstellen omvatten specifieke wetgeving inzake het koolstofvrij 
maken van de gasmarkten, waterstof en de totstandbrenging van een markt voor waterstof, 
waarbij wordt voortgebouwd op de EU-waterstofstrategie van juli 2020.
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Het pakket inzake markten voor waterstof en koolstofvrij gas:

Omvat de herziening van de verordening betreffende aardgastransmissienetten en 
de herziening van de richtlijn betreffende gemeenschappelijke regels voor de interne 
markt voor aardgas van 2009. Het pakket bevat ook wijzigingen van de desbetreffende 
wetgevingsbesluiten, zoals de verordening betreffende de veiligstelling van de gaslevering.

Schept de voorwaarden om het aandeel van hernieuwbare en koolstofarme gassen in ons 
energiesysteem te vergroten en het aandeel van fossiel aardgas te verkleinen

Creëert een passend kader voor marktspelers. Het pakket maakt het mogelijk een 
Europese markt voor hernieuwbare en koolstofarme gassen tot stand te brengen, voert een 
uitgebreide certificeringsregeling in en zorgt tegelijkertijd voor energiezekerheid, marktliquiditeit 
en concurrentievermogen

Beschermt consumenten en maakt hen slagvaardiger door de overstap naar een andere 
energieleverancier gemakkelijker te maken en de bepalingen aan te scherpen inzake contractuele 
basisrechten, nauwkeurige, eerlijke en transparante vergoedingen en de mogelijkheid om 
hernieuwbare en koolstofarme gassen te kiezen in plaats van fossiele brandstoffen

Vergemakkelijkt de integratie en toegang van hernieuwbare en koolstofarme gassen tot 
het bestaande gasnet

Moedigt geïntegreerde netwerkplanning aan tussen elektriciteits-, gas- en 
waterstofnetwerken

Verhoogt de veerkracht van het energiesysteem in de EU en vergroot de energiezekerheid

Roept het Europees netwerk van netbeheerders voor waterstof in het leven, bevordert 
de totstandbrenging van specifieke waterstofinfrastructuur, grensoverschrijdende coördinatie en 
interconnectie, en omvat specifieke technische voorschriften
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Totaal verbruik van gasvormige brandstoffen in 2050

Bron: PRIMES, MIX scenario

 Totaal fossiel gas   Totaal biogas   Totaal e-gas   Nettototaal waterstof


