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Samenvatting 
Hernieuwbare waterstof heeft, in combinatie met hernieuwbare elektriciteit, het 
potentieel om tegen 2050 de koolwaterstoffen in Europa volledig te vervangen. 
Dit artikel beschrijft een routekaart daarnaartoe met verschillende stappen. In de 
eerste fase worden waterstofprojecten gerealiseerd bij de waterstofvraag en ge-
koppeld aan het elektriciteitsnet, wordt een zogenaamde pan-Europese Hydrogen 
Backbone gebouwd en wordt, om de markt voor elektrolysers op te starten, begon-
nen met het bijmengen van waterstof in het gastransportnet. Na verloop van tijd 
zullen de meeste waterstofprojecten worden geïntegreerd en verbonden met de 
hydrogen backbone en zullen steeds meer klanten van aardgas en andere fossiele 
brandstoffen naar waterstof overstappen. De laatste fase betreft de volledige trans-
formatie naar een 100% waterstofinfrastructuur. 

Op dit moment zijn de beleidsinstrumenten die nodig zijn om die groei te structu-
reren en te stimuleren verdeeld over verschillende beleidssectoren: onder andere 
elektriciteit, transport, klimaat, industrie, aardgas, gebouwde omgeving en infra-
structuur. Deze huidige versnipperde aanpak is niet optimaal en zal hoogstwaar-
schijnlijk tot vertraging leiden. Om recht te doen aan de centrale rol die waterstof 
in het Europese economische bestel kan vervullen en voor de uitvoering van de 
hierboven beschreven routekaart voor de transitie van de gasmarkt is een robuust 
en eigen beleidskader nodig. Het kader, dat tot doel heeft aardgas en andere kool-
waterstoffen tegen 2050 volledig te vervangen door waterstof, moet juridische, 
commerciële en technische aspecten van de transitie omvatten.  

Daarom wordt de Clean Hydrogen Act voorgesteld, bestaande uit een Hydrogen 
Infrastructure Act en een Hydrogen Market Act. Samen vormen zij het beleids-
kader om de aardgasinfrastructuur en -markt tegen 2050 volledig om te vormen 
tot een hernieuwbare waterstofinfrastructuur en -markt. 

Het doel van de Hydrogen Infrastructure Act is ‘Een geavanceerde Europese water-
stofinfrastructuur die de aardgasinfrastructuur in 2050 volledig heeft vervangen’ 
met de volgende routekaart:
• In de eerste fase tot 2035 kan waterstof tot een maximum van 6% worden  

bijgemengd in het aardgasnet.
• Tot 2035 zal een speciale pan-Europese waterstofinfrastructuur, een  

Hydrogen Backbone, samen met waterstofregio’s, ‘Hydrogen Valleys’, worden 
gerealiseerd, deels door het ombouwen van de aardgasinfrastructuur en deels 
door het realiseren van nieuwe waterstofinfrastructuur.

• Ten slotte zal de aardgasinfrastructuur tot 2050 volledig worden omgezet naar 
waterstof. 
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Het doel van de Hydrogen Market Act is ‘Een volwassen markt voor betaalbare en 
betrouwbare hernieuwbare waterstof die aardgas en andere fossiele brandstoffen 
volledig heeft vervangen’: 

• Tot 2035 wordt de waterstofproductie gestimuleerd door productietarieven en 
een Europese clearing pool voor het bijmengen in het gasnet en het invoeden 
in het waterstofnet. 

• Naast productietarieven zal de vraag gestimuleerd worden door quota’s in 
geselecteerde sectoren en toepassingen zoals wegtransport en lucht- en zee-
vaart.

• Tot 2035 wordt de vraag naar waterstof gestimuleerd door de verkoopprijs van 
waterstof te koppelen aan de prijs van het alternatief dat het vervangt, voorna-
melijk de aardgasprijs.

• Vanaf 2035 zal er een waterstofmarkt worden ontwikkeld, waardoor het 
productietariefsysteem overbodig wordt en er een prijsstelling voor waterstof 
wordt ingevoerd.

• Er moet een Waterstof Guarantee of Origin-systeem worden ingevoerd:
• Tot 2035, in het productietariefsysteem om het koolstofgehalte van water-

stof als drempelwaarde voor acceptatie en het werkelijke tarief te bepalen. 
• Na 2035, wanneer een waterstofmarkt tot stand is gekomen, om de handel 

in de vermeden broeikasgasemissies mogelijk te maken. 

De volgende afbeelding geeft een overzicht van de voorgestelde Clean Hydrogen 
Act, de Hydrogen Infrastructure Act, de Hydrogen Market Act en de bijbehorende 
routekaart.
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Het voorgestelde rechtskader en de routekaart zijn nieuw en innovatief en verschil-
len fundamenteel van het huidige beleid en de huidige rechtskaders van de EU. Met 
het voorgestelde EU-rechtskader en de routekaart zijn wij er vast van overtuigd dat 
een energiesysteem met nuluitstoot sneller, goedkoper en betrouwbaarder kan 
worden gerealiseerd. Dit EU-brede systeem, dat ook openstaat voor toegang van 
landen buiten de Europese Unie, kan helpen om een innovatieve, concurrerende, 
schone en duurzame waterstofindustrie en -markt op te bouwen. 
 

Inleiding
Vele recente scenario’s tonen aan dat hernieuwbare waterstof een cruciale rol zal 
spelen in de koolstofvrije toekomstige economie van Europa. In een systeem dat al 
snel wordt gedomineerd door variabele hernieuwbare energiebronnen zoals zon en 
wind, verbindt waterstof elektriciteit met industriële warmte, materialen zoals staal 
en kunstmest, ruimteverwarming en transportbrandstoffen. Bovendien kan wa-
terstof op seizoensbasis worden opgeslagen en kostenefficiënt over lange afstan-
den worden getransporteerd, voor een groot deel met behulp van de bestaande 
aardgasinfrastructuur. Hernieuwbare waterstof in combinatie met hernieuwbare 
elektriciteit heeft het potentieel om koolwaterstoffen volledig te vervangen, hoewel 
fossiele waterstof met een laag koolstofgehalte op korte tot middellange termijn 
nog zal helpen aan de vraag naar waterstof te voldoen. Voorspellingen voor het 
aandeel van waterstof in de finale energievraag van de EU tegen 2050 variëren van 
24% tot 50% (FCHJU, 2019) (Van Wijk, Wouters, Rachidi, & Ikken, 2019). 

Momenteel is Europa toonaangevend op het gebied van waterstoftechnologie en 
Europese bedrijven en kennisinstellingen kunnen een belangrijke rol spelen bij de 
ontwikkeling van technologie en industriële schaalvergroting en daarmee bijdragen 
aan kostenconcurrerende koolstofarme waterstof. Vele andere landen en regio’s 
zijn echter even ambitieus en het is geenszins gegarandeerd dat Europa zijn leiden-
de positie kan behouden. De snelle ontwikkeling van een binnenlandse Europese 
markt is dan ook van cruciaal belang voor het veiligstellen van werkgelegenheid en 
het creëren van waarde in deze hightechsector. 

In het jaar 2020 zijn in vele Europese landen en in de Europese Unie als geheel wa-
terstofstrategieën ontstaan. Europese landen met een waterstofstrategie zijn onder 
meer Noorwegen, Nederland, Oostenrijk en Duitsland. Maar het belangrijkste is dat 
de Europese Commissie op 8 juli 2020 de Hydrogen Strategy voor een klimaatneu-
traal Europa heeft gepubliceerd (European Commission, 2020) als onderdeel van 
de European Green Deal. De European Hydrogen Strategy verwijst onder meer naar 
de ‘2x40GW Green Hydrogen Initiative’ (Van Wijk & Chatzimarkakis, 2020), uitge-
geven door Hydrogen Europe, waarin de rol van de waterelektrolyse tot 2030 wordt 
geschetst op basis van het ‘ambitieuze scenario 2030’ van de ‘Hydrogen Roadmap 
Europe’ (FCHJU, 2019). Deze strategieën hebben tot doel een gunstig klimaat 
te scheppen voor de ontwikkeling van een veilige, betaalbare en rechtvaardige 
waterstofeconomie in Europa. Hoewel de Hydrogen Council verwacht dat waterstof 
in het komende decennium voor vele toepassingen commercieel levensvatbaar zal 
worden (Hydrogen Council, 2020) is de realiteit dat er een ondersteunend beleids-
kader nodig is om de kostenkloof met alternatieven te overbruggen.
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Een pan-Europese waterstofinfrastructuur die goedkope productie met opslag en 
de vraagcentra verbindt, is veiliger en kostenefficiënter dan nationale oplossingen. 
Waterstof kan worden opgeslagen in zoutcavernes, en het potentieel voor een der-
gelijke opslag is aanzienlijk, maar de beschikbaarheid ervan is geografisch beperkt. 
Een pan-Europees waterstofinfrastructuurplan moet dus een pan-Europees mas-
terplan voor de opslag van waterstof bevatten. Naast deze fysieke waterstofinfra-
structuur is het van cruciaal belang om een markt voor waterstof in Europa tot stand 
te brengen. 

Dit artikel schetst de Clean Hydrogen Act, die bestaat uit twee delen, een Hydro-
gen Infrastructure Act en een Hydrogen Market Act. Het is een innovatief en 
nieuw beleidskader om de overgang van de gasinfrastructuur van aardgas naar wa-
terstof te ondersteunen, een functionerende markt te introduceren en de kosten-
kloof voor waterstof te overbruggen. De Hydrogen Infrastructure Act is hierbij het 
wettelijke kader voor de volledige omzetting van de aardgasinfrastructuur in een 
waterstofinfrastructuur en de Hydrogen Market Act biedt een kader voor de wijze 
waarop een duurzame waterstofmarkt uit de huidige aardgasmarkt kan ontstaan. 
Dit laatste weerspiegelt de succesvolle Duitse wet op hernieuwbare energie (2000) 
(Federal Ministry for the Environment, 2000) om waterstofvolume in het systeem 
te brengen en tegelijkertijd de kostenkloof te overbruggen. 

De routekaart voor de transitie van de gasinfrastructuur
Hernieuwbare waterstof heeft het potentieel om aardgas volledig te vervangen en, 
naast hernieuwbare elektriciteit, een fundament te worden voor het Europese ener-
giesysteem. Aangezien Europa heeft toegezegd tegen 2050 koolstofneutraal te zijn 
en aangezien het grootste deel van het gas wordt geïmporteerd, zou het nuttig zijn 
om tegen 2050 al het aardgas te vervangen door hernieuwbare waterstof. 

Het Europese transportnet voor aardgas is ongeveer 200.000 km lang, met een 
distributienet dat een veelvoud ervan is. Afbeelding 1 geeft een schematisch 
overzicht van het aardgassysteem en de infrastructuur. Het grootste deel van die 
bestaande infrastructuur kan worden gebruikt voor waterstof, wat een belangrijk 
voordeel is ten opzichte van elektriciteit, omdat grote extra investeringen nodig 
zijn om de toekomstige offshore-windenergieproductie uit Noordwest-Europa en 
de zonne-energieproductie uit Zuid-Europa te verbinden met de waterstofvraag. 
Naast het aardgasnet zijn er 10.000 km pijpleidingen die andere stoffen vervoeren 
zoals olie, kerosine, waterstof, ethyleen en stikstof. De meeste van deze pijplei-
dingsystemen zijn in privébezit en in eigen beheer, bijvoorbeeld om olieraffinaderij-
en te verbinden met chemieparken.

Opgemerkt moet worden dat Europa op dit moment al een dubbel gasnet heeft, voor 
laagcalorisch en hoogcalorisch gas. Het laagcalorische gas, of L-gas, is afkomstig uit 
het Groningen-gasveld in Nederland en wordt gebruikt in Nederland, België, Frankrijk 
en Duitsland. H-gas is afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen, Rusland, 
Algerije en via de invoer van LNG. Aangezien Nederland tegen 2022 de productie van 
L-gas zal stopzetten, wordt momenteel gewerkt aan een gasnetconversie. De L-gas- 
en H-gassystemen zijn gescheiden en veel elementen van het net, de meters, de 
eindgebruiksystemen enzovoort moeten worden omgebouwd. Bij de omzetting van 
aardgas naar waterstof kan een soortgelijk draaiboek worden gebruikt.
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Afbeelding 1: Een schematische weergave van een aardgassysteem

Een gefaseerde infrastructuurroutekaart voor de gastransitie tot 2050 zou de  
volgende structuur kunnen hebben:
• het bijmengen van waterstof in aardgas (2020-2035)
• een pan-Europese Hydrogen Backbone opbouwen (2020-2035)
• Hydrogen Valleys met regionale en lokale waterstofinfrastructuur opbouwen 

(2020-2035)
• omzetten van de resterende gasinfrastructuur naar waterstof (2035-2050)

Het bijmengen van waterstof in aardgas (2020-2035)
Het bijmengen van maximaal zes volumeprocent waterstof in aardgas. Wanneer er 
geen waterstofinfrastructuur beschikbaar of voorzien is over een periode van vijf jaar, 
is bijmenging in de regionale midden/hogedrukgaspijpleidingen mogelijk als aan een 
reeks eisen wordt voldaan. Bijmengen is een kortetermijnoplossing die het mogelijk 
maakt om de waterstofproductie op gang te brengen zonder dat er specifieke klanten 
of een waterstofinfrastructuur nodig is. Daarom is het slechts een tijdelijke oplossing, 
en de suggestie is dat er na 2035 geen nieuwe bijmengprojecten meer nodig zijn. 
Natuurlijk kunnen bestaande bijmengprojecten hun waterstof nog steeds bijmengen. 

Waterstof kan worden gemengd met aardgas en biedt zo een gemakkelijke toegang 
tot de waterstofeconomie, waardoor elektrolysers snel kunnen worden ingezet 
om de industrie een impuls te geven en een Europese leiderspositie te verzekeren. 
Hoewel de energie-inhoud van waterstof per m3 ongeveer een factor drie lager is 
dan die van aardgas, en de fysisch-chemische eigenschappen verschillen, is het 
mengen van een klein percentage waterstof met aardgas mogelijk zonder grote in-
vesteringen, of het compromitteren van gasspecificaties en gebruikersapparatuur.

Sommigen stellen dat methanisering van hernieuwbare waterstof een optie zou 
kunnen zijn. Dergelijke projecten combineren hernieuwbare waterstof met CO of 
CO2 uit biomassa of uit fossiele rookgassen om synthetisch methaan te produceren, 
dat volledig compatibel is met aardgas. Het belangrijkste argument is dat derge-
lijke projecten snel en zonder grote investeringen in het huidige systeem kunnen 
worden geïntegreerd.  
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Echter, als het uiteindelijke doel is om over te schakelen van aardgas op waterstof, 
zal methanisering slechts een kleine of zelfs helemaal geen rol spelen. En gezien de 
conversie naar waterstof in de nabije toekomst, kunnen potentiële ontwikkelaars 
het risico lopen om te investeren in activa die in de toekomst hun waarde verliezen. 

Volgens een studie van de Franse gastransmissienetbeheerders (GRTGaz, 2019) 
laten de gasspecificaties van de dragers, de opslagunits en de distributeurs mo-
menteel een maximumwaterstofgehalte van zes volumeprocent toe. Dit percentage 
kan op korte termijn worden bereikt in de meeste subzones van het Franse netwerk, 
met uitzondering van bepaalde eindapparatuur of bepaalde gevoelige klanten-
installaties (bv. CNG-stations, waar de tanks momenteel gecertificeerd zijn voor 
maximaal 2% waterstof, of installaties voor glasproductie). Het onderzoek conclu-
deerde verder dat in de toekomst, met meer kennis en praktijkervaring, en nadat 
netwerk- en downstreamapparatuur is aangepast aan waterstof, het percentage 
van waterstofbijmenging kan oplopen tot 10%, en uiteindelijk tot 20%. De drempel 
van 20% lijkt de bovengrens te zijn, waarboven aanzienlijke investeringen nodig 
zijn, met name voor downstreamtoepassingen. Door zowel de schommelingen in 
de waterstofproductie als in de gasvraag moeten de gemiddelde mengpercentages 
echter veel lager zijn dan 20% om te voorkomen dat de gebruikersapparatuur wordt 
beschadigd. Elektrolysers die op het elektriciteitsnet zijn aangesloten, zouden wa-
terstof kunnen produceren in een modus die de schommelende gasvraag volgt. De 
vraag naar gas is echter het laagst in het zomerseizoen, wanneer de productie van 
zonne-energie het hoogst is. Deze combinatie draagt niet bij aan de verlichting van 
elektriciteitsnetbeperkingen, noch aan goedkope waterstofproductie. Aan de ande-
re kant, als elektrolysers direct verbonden zijn met variabele zonne- en windbron-
nen, is de waterstofproductie ook variabel en kan deze de variaties in de gasvraag 
niet volgen. Dynamische simulaties van het invoeren van waterstof uit zonne-elek-
triciteit in een gasdistributienetwerk in Italië tonen aan dat, zelfs met zeer lage 
jaarlijkse gemiddelde mengpercentages, het waterstofpercentage sterk varieert en 
tot 100% stroomafwaarts van het invoerpunt kan liggen (Cavani, april 2020). 

We kunnen concluderen dat het mengen van waterstof in aardgasnetwerken ernsti-
ge beperkingen heeft. Het is raadzaam om het mengpercentage te beperken tot zes 
volumeprocent en alleen in te voeren in de midden/hogedruktransportleidingen op 
zorgvuldig geselecteerde locaties. 

Opbouw van een pan-Europese Hydrogen Backbone-infrastructuur (2020-2035)
Bouw van nationale Hydrogen Backbones, het verbinden van grootschalige koolsto-
farme en hernieuwbare waterstofproductie en voorzieningen voor zoutcaverneop-
slag met grootschalige industriële waterstofvraag in de chemische, petrochemische 
en staalsector. Het verbinden van deze nationale Hydrogen Backbones op pan-
-Europees niveau en met de waterstofproductie in de buurlanden (Noord-Afrika, 
Oekraïne, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Rusland enzovoort). 
 
Waterstof als grondstof in de chemische, petrochemische en staalindustrie en voor 
mobiliteit vraagt om pure waterstof. Een mengsel van aardgas met een klein per-
centage waterstof kan niet worden gebruikt. Daarom moeten we een infrastructuur 
voor zuivere waterstof ontwikkelen. Een dergelijke waterstofinfrastructuur is echter 
niet alleen noodzakelijk voor het fysieke transport van waterstof, maar ook van cru-
ciaal belang, en dus een voorwaarde voor een markt voor vloeibaar waterstofgas.  
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Zogenaamde Hydrogen Backbones verbinden gebieden van goedkope water-
stofproductie met grootschalige opslag- en vraagcentra elders. Deze backbones 
moeten zo snel mogelijk beschikbaar worden gesteld en de ontwikkeling ervan 
moet prioriteit krijgen, zodat tegen 2035 een pan-Europees Hydrogen Backbone- 
systeem met verbindingen met de buurlanden, met name Noord-Afrika, Oekraïne, 
het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Rusland, tot stand is gebracht. Dergelijke 
backbones kunnen nieuwe pijpleidingen zijn of omgebouwde aardgasleidingen.  
De Europese gasinfrastructuur kan, op enkele uitzonderingen na, worden gebruikt 
om 100% waterstof te vervoeren. Gasleidingen kunnen geschikt zijn voor zuivere  
waterstof, maar compressoren en debietmeters moeten worden aangepast of 
vervangen. Zoutcavernes kunnen worden gebruikt voor de opslag van waterstof, en 
Europa is gezegend met een aanzienlijk potentieel daarvoor. De meeste aardgas-
distributieleidingen, meestal gemaakt van PVC of PE, kunnen ook 100% waterstof 
accommoderen. Duitsland en Nederland hebben al plannen om een deel van hun 
aardgastransportsysteem om te bouwen tot een speciale Hydrogen Backbone.  
En in juli 2020 lanceerden elf Europese gasnetbeheerders hun plan om een  
geïntegreerde Europese Hydrogen Backbone te ontwikkelen (Enagás, 2020).
 

Afbeelding 2: Nationale Hydrogen Backbone-infrastructuur die zich ontwikkelt tot 
een pan-Europese Hydrogen Backbone-infrastructuur 

Realisatie van Hydrogen Valleys met regionale en lokale waterstofinfrastructuur  
(2020-2035)
Ontwikkeling van regionale Hydrogen Valleys met waterstofproductie en -verbruik.  
De omzetting van hernieuwbare elektriciteit in waterstof zou ook de beperkingen van 
het elektriciteitsnet kunnen verlichten. In de loop van de tijd worden de regionale  
Hydrogen Valleys verbonden met de nationale en Europese Hydrogen Backbones.  
Het in evenwicht brengen van vraag en aanbod van waterstof kan dan worden  
gerealiseerd via de Hydrogen Backbone, inclusief zoutcavernewaterstofopslag. 
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Een Hydrogen Valley is een geografisch gebied waar verschillende waterstof- 
toepassingen worden gecombineerd tot een geïntegreerd ecosysteem dat de hele 
waardeketen omvat: productie, opslag, distributie en eindgebruik. Het concept van 
de Hydrogen Valleys heeft geleid tot vele initiatieven in heel Europa, die tot de eerste 
Europese waterstofprojecten op schaal behoren. De regionale aardgasinfrastructuur 
(middendruktransport- en distributieleidingen) kan worden omgebouwd tot een 
regionale waterstofinfrastructuur. De vraag naar waterstof in de industrie (bakkerijen, 
wasserijen, voedingsindustrie, glas- en keramiekindustrie enzovoort), de mobiliteit 
en de verwarming van gebouwen is verbonden met de regionale waterstofinfrastruc-
tuur. Het evenwicht tussen waterstofvraag en -aanbod wordt bereikt via lokale opslag 
of import/export van waterstof per vrachtwagen, trein of schip. Uiteindelijk zullen 
deze hydrogen valleys worden aangesloten op een hydrogen backbone, waarmee het 
mogelijk is om vraag en aanbod in de regio op een meer kostenefficiënte manier in 
evenwicht te brengen door de integratie van zoutcaverneopslagvoorzieningen. Ook 
zou de invoer van goedkope hernieuwbare waterstof de energiekosten in dat  
specifieke Hydrogen Valley kunnen verlagen.

Omzetten van de resterende gasinfrastructuur naar waterstof (2035-2050)
Tussen 2035 en 2050 moet alle resterende aardgasinfrastructuur worden omgezet 
in waterstof, op basis van een Europese routekaart voor de komende tien jaar.

Aardgas moet volledig worden uitgefaseerd om tegen 2050 een nul-emissie- 
energiesysteem te bereiken. Hernieuwbare waterstof zal in 2050 het aardgas  
en het grootste deel van de vraag naar olie en kolen hebben vervangen. Europa zal  
een geïntegreerd systeem van hydrogen backbones hebben, dat het hele continent 
afdekt en aansluit op de aangrenzende regio’s. Hydrogen valleys zullen op hun beurt 
verbonden zijn met deze backbones. Van 2035 tot 2050 moeten alle resterende 
aardgasinfrastructuur, transportleidingen, zoutcaverneopslag en distributieleidingen 
worden omgebouwd tot waterstof. Dit betekent ook dat apparatuur voor eindgebruik 
moet worden omgebouwd of aangepast aan de waterstofproblematiek. Vooral de 
brandstofceltechnologie zal belangrijk worden voor elektriciteitsbalans- en  
verwarmingstoepassingen, bijvoorbeeld door het combineren van brandstofcellen 
met warmtepomptechnologie. 

Overzicht van de routekaart voor de transitie naar gasinfrastructuur
In het blokdiagram in Afbeelding 3 is een overzicht weergegeven van de infrastruc-
tuurtransitieroutekaart van aardgas naar waterstof.

 

Afbeelding 3: Routekaart van de gasinfrastructuurtransitie
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De gasmarkttransitieroutekaart
Op dit moment heeft Europa een aardgasmarkt met de gerelateerde instellingen,  
regelgeving, open infrastructuur, handelsplatformen, velerlei leveranciers en  
afnemers. Een open en transparante markt is essentieel om de laagste kosten te  
bereiken door een dynamische koppeling tussen vraag en aanbod. Wij verwachten 
dat waterstof en zijn derivaten de rol van olie en gas als de primaire wereldwijd  
verhandelde energiegrondstoffen zullen overnemen en dat er continentale en  
intercontinentale markten voor waterstof en waterstofderivaten zullen ontstaan. 
Als wereldwijde koploper kan de Europese Unie het voortouw nemen bij het ontwerp 
en de ontwikkeling van een gemeenschappelijke waterstofmarkt, waarin normen en 
voorschriften, regels voor de toegang tot de infrastructuur, handelsplatforms voor 
de energie-inhoud van waterstof en andere kwaliteiten zoals CO2-intensiteit, prijs-
bepalingsmechanisme, systeemdiensten en andere elementen zijn opgenomen. 

De vraag is hoe een dergelijke waterstofmarkt in de Europese Unie kan worden 
ontworpen en geïmplementeerd vanuit de huidige situatie, waarin er geen markt 
is, geen infrastructuur, en alleen besloten leveranciers en afnemers. Het is zinvol 
om een waterstofmarkt te ontwikkelen uit de aardgasmarkt, aangezien een groot 
deel van de waterstofapplicaties aardgas zal vervangen. Bij die transitie zal gebruik 
worden gemaakt van beleid dat in eerdere energietransities effectief is gebleken, 
met name totdat waterstof concurrerend is. Tot die tijd zal een onderscheid worden 
gemaakt tussen gebruiksgevallen die aardgas vervangen en diegene die andere 
energiedragers vervangen, met name wat betreft de prijsstelling. In de staalproduc-
tie kan waterstof bijvoorbeeld cokeskool vervangen en de waterstofprijs moet dan 
ook worden gekoppeld aan de koolprijs om een stimulans te geven voor de 
overschakeling op een andere brandstof.

Stimulering van de aanbodkant van de Europese waterstofmarkt (2020-2035)
In een eerste fase, totdat de kosten van de waterstofproductie kunnen worden  
afgestemd op de aardgasprijzen, wordt een Europees tariefmechanisme 
voorgesteld met een waterstof clearing pool om de kosten te verdelen over alle 
gasklanten, zodat er waterstofvolume op de markt wordt gecreëerd.

Op dit moment is hernieuwbare en koolstofarme waterstof duurder dan aardgas, 
zelfs als we rekening houden met de koolstofprijs. De meeste analyses voorspellen 
echter dat hernieuwbare waterstof in 2050 de goedkoopste gasoptie zal zijn 
vanwege de leercurves van elektrolyse en hernieuwbare elektriciteit. 

Een tariefmechanisme voor schone waterstof kan de productie stimuleren en 
waterstofvolume creëren door de aanvankelijke kostenkloof voor hernieuwbare 
en koolstofarme waterstof te bundelen in de periode tot de kostenpariteit voor 
waterstof op de markt is bereikt. De cumulatieve betaling voor de kostenkloof 
wordt via een verrekeningsmechanisme gelijkmatig en eerlijk verdeeld over alle 
aardgasklanten. Afbeelding 4 toont het gasnet, bestaande uit parallelle aardgas- 
en waterstofnetten, met een productietariefmechanisme voor schone waterstof 
en een waterstof clearing pool.
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Afbeelding 4. Parallel gasnet en waterstof clearing pool

Een wettelijk kader zal de waterstofproducenten in staat stellen om waterstof in 
het aardgasnet te voeden voor bijmenging of in een zuiver waterstofgasnet. Zij 
zullen recht hebben op een twintigjarige afnameovereenkomst voor waterstof met 
een tarief dat een eerlijk rendement op de investering garandeert. Het voorstel is 
een typisch rendement in de orde van 10% in het begin. De afnemer is ofwel een 
transmissienetbeheerder (TSO) voor grootschalige hogedrukwaterstof of een 
distributienetbeheerder (DSO) voor kleinschalige middendrukwaterstof. De DSO’s 
en TSO’s kunnen de marginale kosten, dat wil zeggen het verschil tussen het lokale 
productietarief voor waterstof en de (markt)prijs voor waterstof, doorberekenen 
aan een Europese waterstof clearing pool. Het marginale kostenverschil in de vorm 
van een hernieuwbare waterstoftoeslag wordt gelijkmatig en eerlijk verdeeld over 
alle Europese aardgas- en waterstofverbruikers. Er zij op gewezen dat de cumula-
tieve toeslag in verband met de waterstofhoeveelheden die worden gebruikt door 
andere sectoren dan de gassector, zoals de staal- en de vervoerssector, niet mag 
worden doorberekend aan de gasklanten. 

Wat we voorstellen is om de kosten te socialiseren door de hierboven beschreven 
waterstof clearing pool, in plaats van gebruik te maken van publieke middelen, of 
die nu nationaal of Europees zijn. Op die manier is het verschil tussen de kosten van 
waterstof en de som van de CO2- en aardgasprijs, die mettertijd zal dalen, fiscaal 
neutraal en niet afhankelijk van nationaal of Europees belastinggeld, waarvan de 
beschikbaarheid volatiel is en in concurrentie met andere waardevolle zaken. 

Bepaalde aardgas- of waterstofintensieve sectoren die in een internationale, 
concurrerende omgeving actief zijn, kunnen een vrijstelling krijgen voor het beta-
len van de toeslag voor hernieuwbare waterstof. Wij verwachten dat hernieuwbare 
waterstof tegen 2035 concurrerend zal zijn en dat een productietariefmechanisme 
niet langer nodig is en vervangen kan worden door veilingen en aanbestedingen.  
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Er moet een herzieningsmechanisme worden gedefinieerd om de vooruitgang te 
evalueren, een voortschrijdende prognose op te stellen en de kosten- en prijsniveaus 
te beoordelen. Om de drie jaar wordt een grote evaluatie uitgevoerd, in overeenstem-
ming met de huidige praktijken over langlopende aardgascontracten. Er is echter een 
halfjaarlijkse herziening nodig om de niveaus van de productietarieven te bench-
marken om over- of onderbetaling te voorkomen. Ook zal een zogenaamde sunset 
clausule voorgesteld worden, die bepaalt dat het mechanisme in 2030 eindigt. Een 
voortijdige evaluatie zal bepalen of een beperkte verlenging tot 2035 noodzakelijk is.

De Europese waterstofstrategie noemt een systeem van Carbon Contracts for 
Difference als mogelijk beleidsinstrument voor het opschalen van waterstof. Een 
dergelijk langetermijncontract met een publieke partij zou de investeerder ver-
goeden door het verschil tussen de CO2-uitoefenprijs en de werkelijke CO2-prijs in 
de Emissions Trading System (ETS) expliciet te betalen, waardoor de kostenkloof 
wordt overbrugd. Een verschil met het voorstel van de Europese Commissie is dat 
wij voorstellen de Carbon Contracts for Difference aan de producent te betalen, in 
plaats van aan de gasklant. Dit zal de kredietwaardigheid van de productieprojecten 
aanmerkelijk verhogen.

Stimulering van de vraagkant van de Europese waterstofmarkt (2020-2035)
Een liquide, diepe en transparante waterstofmarkt zal zich in de loop van de tijd 
ontwikkelen. Een vereiste is een Hydrogen Backbone-infrastructuur met voldoende 
waterstofleveranciers, afnemers en handelsplatformen. Om de markt een impuls te 
geven, moet de waterstofprijs in eerste instantie worden gekoppeld aan de energie-
drager die hij vervangt.

De Europese aardgasmarkt heeft zich in de jaren zestig ontwikkeld en heeft in de 
loop van de tijd en op de meeste plaatsen de markten voor stadsgas, kool en gasolie 
vervangen. Aangezien nutsbedrijven voornamelijk monopolies waren, was een kost-
prijs-plus-methode gebruikelijk, bijvoorbeeld voor stadsgas. Toen het Nederlandse 
aardgas voor het eerst werd verkocht aan België, Duitsland en Frankrijk, werd ech-
ter een netback tariferingssysteem ingevoerd dat was gelinkt aan de ‘marktwaarde’ 
van het gas en bedoeld om klanten te winnen in de brandstofconcurrentie, die per 
regio verschilde (Melling, 2010). Duitsland, een belangrijke klant van Groningen-
-gas, was een grote afnemer van kolengas. Als het marktaandeel van aardgas zou 
groeien, was een concurrerende prijsstelling voor kolengas nodig. In andere regio’s 
werd de prijsstelling voor andere brandstoffen ingevoerd. 

Momenteel wordt waterstof geproduceerd in de buurt van of op de locaties van de 
raffinaderijen en chemische fabrieken waar de waterstof wordt verbruikt. Het is een 
besloten markt zonder transparante prijsstelling en er is geen handelsplatform voor 
waterstof of waterstofsysteemdiensten. Er zijn stimulansen nodig om de waterstof-
markt uit te breiden, vooral voor diegene die van brandstof zullen veranderen. 

Om de waterstofmarkt effectief te kunnen lanceren, moeten we de prijsstelling van 
alternatieven evenaren. Wanneer waterstof in de plaats komt van aardgas, bijvoor-
beeld in industriële verwarming met een hoge temperatuur, huisverwarming of 
raffinaderijen, moet de prijs van waterstof overeenkomen met de prijs van aardgas. 
Deze volumes vallen onder het hierboven beschreven waterstoftoeslagmechanisme. 
Wanneer waterstof in de plaats komt van kolen, bijvoorbeeld bij de staalproductie, 
moet de waterstofprijs overeenkomen met de kosten van cokeskool.
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Wanneer waterstof vloeibare brandstoffen vervangt, bijvoorbeeld als transport-
brandstof (kerosine, zware stookolie, diesel, benzine enzovoort), moet er een 
bijbehorend prijsmechanisme worden vastgesteld.

Naast concurrerende brandstofprijzen zijn verplichtingen, zoals vastgelegd in de 
herschikking van de Renewable Energy Directive (REDII), concessionaire kredieten 
en investeringssteun nodig om investeringen van de particuliere sector in de 
waterstoftransitie te stimuleren.

Transitie naar een sterke, liquide en transparante waterstofmarkt (2035-2050)
Naarmate de kosten van hernieuwbare waterstof in de loop van de tijd dalen, 
zullen steeds meer toepassingen mogelijk worden zonder steun van het monetaire 
beleid. Vanaf 2035 zal waterstof steeds concurrerender worden en kan de beleids-
ondersteuning worden teruggebracht tot transparantie over het koolstofgehalte 
en de geografische herkomst van waterstof. De invoer van waterstof zal worden 
opgevoerd om tegen 2050 uiteindelijk de Europese productie te evenaren. 

De recente studie ‘Path to hydrogen competitiveness — a cost perspective’, uitge-
voerd door de Hydrogen Council, voorspelt in een analyse van 35 representatieve 
gebruiksgevallen dat waterstof sneller concurrerend zal worden dan vaak wordt ge-
dacht. In 22 van deze toepassingen zullen de totale cost of ownership tegen 2030 
gelijk zijn aan die van andere koolstofarme alternatieven, en negen zullen tegen 
die tijd ook concurrerend zijn met de conventionele opties. Dit zal bijvoorbeeld het 
geval zijn voor zware vrachtwagens, touringcars voor lange afstanden en vorkhef-
trucks (Hydrogen Council, 2020).

Naarmate meer en meer waterstoftoepassingen commercieel levensvatbaar wor-
den, moet het beleidskader worden aangepast. Verwacht wordt dat tegen 2035 een 
omslagpunt is bereikt, vanaf wanneer waterstof kan worden geproduceerd tegen een 
prijs waarop het merendeel van de toepassingen concurrerend is met alternatieven. 
Als waterstof concurrerend kan worden geproduceerd, kan het tariefsysteem worden 
vervangen door een veilingsysteem. Toch zal de waterstof clearing pool intact blijven 
tot de laatst overgebleven productietariefcontracten zijn afgelopen. Er moet een 
sterke, transparante en liquide markt voor waterstof ontstaan. Verschillende water-
stofproducten en -diensten zullen op meerdere marktplatforms worden verhandeld. 

Waterstof Guarantees of Origin
Guarantees of Origin (GO’s) kunnen zorgen voor transparantie over het koolstofge-
halte gedurende de levenscyclus, de waterstofproductietechnologie en de tem-
porele en geografische oorsprong van de waterstofvolumes. GO’s met een certifi-
catiesysteem maken het mogelijk bepaalde kwaliteiten waterstof te managen en 
uiteindelijk te handelen, ongeacht de fysieke levering van moleculen.

Waterstof Guarantees of Origin, systeemontwikkeling
Een Guarantee of Origin kan het koolstofgehalte van de geproduceerde waterstof 
tonen, evenals andere kenmerken. De EU moet een geharmoniseerd systeem van 
Waterstof Guarantees of Origin ontwikkelen, dat de handel in het koolstofgehalte 
in verband met de productie van waterstof mogelijk maakt.
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Het Europese CertifHy-project (certifhy) heeft een Europees certificeringssysteem 
uitgewerkt dat garanties van oorsprong voor waterstof omvat. Het bevat momenteel 
definities voor zogenaamde ‘CertifHy Green Hydrogen’ en ‘CertifHy Low-carbon 
Hydrogen’. Het eerste betreft waterstof die wordt gemaakt met elektrolyse met 
behulp van hernieuwbare elektriciteit. Het volgt de methode van de herschikking 
van de Renewable Energy Directive (REDII) in 2018. Het tweede betreft waterstof uit 
aardgas door stoommethaanreforming met koolstofafvang en -opslag, waarbij de 
vermindering van de CO2-emissies ten minste 60% bedraagt. 

Er zijn echter nog veel meer ‘waterstoftinten’: groen, geel, grijs, zwart, bruin, blauw, 
turquoise enzovoort, waarvoor we geen duidelijke definitie hebben. De Europese 
Commissie is van plan een Europees systeem van GO’s toe te passen en voor water- 
stof zou het CertifHy-project een startpunt kunnen zijn. Als het doel echter is om 
het gassysteem koolstofvrij te maken, moet de belangrijkste ‘valuta’ het koolstof-
gehalte van het resulterende gas over de gehele levenscyclus zijn. Er is extra werk 
nodig om de verschillende trajecten vast te leggen om uit elektriciteit, biogene 
residuen, biomassa en fossiele brandstoffen koolstofvrije en koolstofarme water-
stof te produceren. Speciale aandacht moet worden besteed aan de productie van 
waterstof uit biomassa en biogene residuen, processen die ook hernieuwbare CO2 
produceren. Als deze hernieuwbare CO2 wordt afgevangen en opgeslagen of als 
grondstof wordt gebruikt, kan de netto CO2-uitstoot zelfs negatief zijn.

Waterstof Guarantees of Origin in een productietariefsysteem (tot 2035)
Guarantees of Origin zijn nodig om te bepalen of de geproduceerde waterstof vol-
doet aan de minimumdrempel voor toelating tot bijmenging in het aardgas- of wa-
terleidingnet. Bovendien zullen de GO’s worden gebruikt om het werkelijke terug-
leveringstarief vast te stellen. Certificaten zullen worden afgelost wanneer water-
stof aan het gas- of waterleidingnet wordt toegevoerd. De TSO’s zijn verantwoorde-
lijk voor het beheer van de bepaling van de jaarlijkse gemiddelde broeikasgas-
emissies voor zowel de gasmix als voor de zuivere waterstofsystemen. 

Bij het begin van een productietariefsysteem moet er een GO-systeem bestaan. 
Aangezien het hoofddoel is het gassysteem koolstofvrij te maken, moet het kool-
stofgehalte van de waterstof die in het gasnet mag worden gemengd of aan het 
waterstofnet mag worden toegevoerd, onder een bepaalde drempel liggen. Het 
voorgestelde maximum is 1 kg CO2 per kg H2, gemeten en gevalideerd via het GO- 
systeem. Dit maximum impliceert waterstofproductie uit aardgas met minstens 
90% koolstofafvang en -opslag. Bovendien kan met het GO-systeem het terugle-
veringstarief worden bepaald op basis van de waterstofproductietechnologie en de 
temporele en geografische oorsprong. 

Certificaten op basis van deze GO’s worden uitgegeven op het moment van pro-
ductie en worden onmiddellijk afgelost wanneer de waterstof in het gasnet wordt 
gemengd of aan een waterstofnet wordt toegevoerd. Het is aan te raden om hier-
voor een blockchain-gebaseerd grootboek te gebruiken, om manipulatievrije trans-
parantie te waarborgen. De TSO’s zullen verantwoordelijk zijn voor de administratie 
van zowel de waterstof met aardgas als de waterstof die aan een waterstofnetwerk 
wordt toegevoerd. Aan het einde van elk jaar zullen de TSO’s de totale hoeveelheid 
waterstof die in het gasnet wordt gemengd en aan het waterstofnet wordt toege-
voerd, samen met het gemiddelde en het cumulatieve koolstofgehalte, publiceren. 
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Met deze methode kan het jaarlijkse gemiddelde koolstofgehalte van de aardgas- 
en waterstoftoevoer voor het door die specifieke TSO bestreken dienstengebied 
specifiek bepaald worden. Deze waarden kunnen door bedrijven en installaties 
worden gebruikt voor de administratie en rapportage van koolstofemissies.

Waterstof Guarantees of Origin in een waterstofmarktsysteem (vanaf 2035)
Certificaten op basis van GO’s kunnen worden verhandeld in een emissiemarkt. 
Een cap- en tradesysteem kan de uitstoot verminderen. Afhankelijk van een aantal 
factoren kan later worden bepaald en besloten of dit systeem deel uitmaakt van het 
Europese ETS-systeem of dat er een specifiek waterstof-ETS-systeem nodig is.

Naast een markt voor de energie-inhoud van de waterstof, uitgedrukt in volumes, 
kunnen ook andere elementen worden verhandeld, waaronder opslagcapaciteit, 
 futures en andere netwerkdiensten. Certificaten op basis van Guarantees of Ori-
gin worden op het moment van productie uitgegeven. Deze certificaten kunnen 
worden verhandeld op een certificatenmarkt. Bij gebruik zullen deze certificaten 
moeten worden ingelost. 

Met behulp van de hierboven beschreven drempel weten we dat het koolstofgehal-
te van de geproduceerde waterstof gelijk is aan of lager is dan 1 kg CO2 per kg H2. 
Aangezien de totale kooldioxide-uitstoot in de EU tegen 2050 echter nul moet zijn, 
wordt een cap- en tradesysteem voorgesteld om dat doel te ondersteunen. 

Op dit moment is het nog niet duidelijk of deze waterstof-GO’s kunnen worden 
gehandeld in het EU Emissions Trading System (ETS) of dat er een specifiek water-
stofemissiehandelssysteem nodig is. De filosofie achter het EU ETS is dat een markt 
voor de handel in emissierechten leidt tot de laagste kosten voor de vermindering 
van de kooldioxide-uitstoot. Er zij op gewezen dat in het huidige ETS, dat een be-
langrijke rol speelt bij het koolstofvrij maken van de elektriciteitssector, de kosten 
als productiekosten worden gedefinieerd. Het voordeel van waterstof is echter dat 
vooral de transport- en opslagkosten lager zijn dan bij elektriciteit. Daarom moet 
een eerlijk ETS de systeemkosten vergelijken en niet alleen de productiekosten. Als 
het ETS in 2035 nog steeds beperkt is tot de productiekosten, moet de handel in 
waterstofcertificaten in een specifiek systeem voor de handel in waterstofemissie-
rechten worden overwogen.

Waterstof Guarantees of Origin, import en export
Voor de in- en uitvoer van waterstof is een door de EU geïnitieerd internationaal 
GO-systeem vereist.

De GO’s zijn ook nodig om de kwaliteit van ingevoerde waterstof of waterstofproduc-
ten zoals hernieuwbare ammoniak te certificeren. Voorgesteld wordt dat de Europese 
Unie het initiatief neemt tot de ontwikkeling van een wereldwijd systeem voor Water-
stof Guarantees of Origin, met track-and-trace- en auditfunctionaliteit. Bedrijven of 
landen die hun waterstof naar de EU willen exporteren, moeten certificaten op basis 
van GO’s kunnen inwisselen die door een EU-orgaan aan de EU-grens zijn goedge-
keurd en gevalideerd.

In de periode tot 2035, wanneer er een systeem van productietarieven is, maar er 
nog geen markt voor waterstof bestaat, moet er een procedure zijn om te bepalen 
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hoeveel waterstof tegen welke prijs mag worden ingevoerd. Een mogelijke aanpak is 
dat in bilaterale overeenkomsten met buurlanden afspraken worden gemaakt over 
jaarlijkse volumes en waterstofprijzen. Waterstof Guarantees of Origin zijn nodig om 
te bepalen of de geproduceerde waterstof op de EU-markt mag worden gebracht.

Na 2035, wanneer er een waterstofmarkt is, zullen deze overeenkomsten achter-
haald zijn. Het internationale systeem van de Guarantees of Origin voor waterstof 
moet echter volwassen, fraudevrij en transparant zijn, wil het als basis dienen voor 
een solide, internationaal systeem voor de handel in emissierechten.

De totstandbrenging van een waterstof GO-systeem is cruciaal voor de ontwik-
keling van een waterstofmarkt. Wanneer de Europese lange termijn energie- en 
klimaatdoelen wettelijk zijn vastgelegd, zal de koolstofinhoud de nieuwe valuta 
worden in het energiesysteem en het economische herstelprogramma. Voor een 
betrouwbaar en robuust GO-systeem is het van belang dat de GO’s trackable, trace-
able, tradeable, transportable en trustworthy zijn, oftewel, volgbaar, traceerbaar, 
verhandelbaar, te transporteren en betrouwbaar.

Overzicht van de routekaart voor de transitie naar een gasinfrastructuur
Het volgende blokdiagram toont een overzicht van de markttransitieroutekaart van 
aardgas naar waterstof.

De Clean Hydrogen Act: Een nieuw Europees beleidskader 
De Europese waterstofstrategie voorziet een zeer belangrijke rol voor waterstof in 
de toekomst, met een sterk groeiend aandeel in het energiesysteem in de periode 
tot 2050. Op dit moment zijn de beleidsinstrumenten die nodig zijn om die groei te 
structureren en te stimuleren verdeeld over verschillende beleidssectoren: onder 
andere elektriciteit, transport, klimaat, industrie, aardgas, gebouwde omgeving en 
infrastructuur. Deze huidige versnipperde aanpak is niet optimaal en zal hoogst-
waarschijnlijk tot vertraging leiden. Om recht te doen aan de centrale rol die water-
stof in het Europese economische bestel kan vervullen en voor de uitvoering van de 
hierboven beschreven routekaart voor de transitie van de gasmarkt is een robuust 
en eigen beleidskader nodig. Het kader, dat tot doel heeft aardgas en andere kool-
waterstoffen tegen 2050 volledig te vervangen door waterstof, moet juridische, 
commerciële en technische aspecten van de transitie omvatten. 
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Daarom wordt de Clean Hydrogen Act voorgesteld, bestaande uit een Hydrogen 
Infrastructure Act en een Hydrogen Market Act. Samen vormen zij het beleidska-
der om de aardgasinfrastructuur en -markt tegen 2050 volledig om te vormen tot 
een hernieuwbare waterstofinfrastructuur en -markt.

De Clean Hydrogen Act biedt het wettelijk kader voor de gasmarkttransitieroutekaart, 
zoals hierboven geschetst. Een dergelijke Clean Hydrogen Act kan worden geïnte-
greerd in komende initiatieven gelanceerd door de Europese Commissie, bijvoor-
beeld: De Hydrogen Infrastructure Act kan in een herziening van de Trans-European 
Networks for Energy Regulation (TEN-E) geïntegreerd worden. Tevens kunnen be-
langrijke elementen van de Act die gerelateerd zijn aan infrastructuur in de revisie van 
de Directive betreffende alternatieve bandstoffen, alsmede de revisie van de Trans- 
European Networks for Transport Regulation (TEN-T) geïntegreerd worden.

De Hydrogen Market Act kan de revisie van de Gas Market Legislation en Renewable 
Energy Directive positief beïnvloeden, waardoor het fundament van een Europese 
waterstofmarkt gelegd wordt. 

Clean Hydrogen Act deel 1: Hydrogen Infrastructure Act
De uitgangspunten van de Hydrogen Infrastructure Act kunnen als volgt worden 
beschreven:

Doel 2050: Een geavanceerde Europese waterstofinfrastructuur die de 
aardgasinfrastructuur volledig heeft vervangen.

Inclusief:
• Wettelijk kader om de aardgasinfrastructuur om te zetten in een zuivere  

waterstofinfrastructuur.
• Wettelijk kader voor de bouw van nieuwe infrastructuur voor het vervoer  

en de opslag van waterstof. 
• Wettelijk kader voor het bijmengen van waterstof in het aardgasnet  

tot een maximum van gemiddeld 6% van het volume.
• Wettelijk kader voor de ontwikkeling van Hydrogen Valleys door de  

omzetting van regionale transmissie- en distributiegasnetwerken in waterstof-
infrastructuur en -netwerken of de aanleg van nieuwe infrastructuur.

• Wettelijk kader om het bijmengen van waterstof geleidelijk af te schaffen en 
over te schakelen op een zuivere waterstofinfrastructuur.

Clean Hydrogen Act
Hydrogen Infrastructure Act

Doel 2050

Een geavanceerde Europese 
waterstofinfrastructuur die de 
aardgasinfrastructuur volledig 

heeft vervangen

Hydrogen Market Act

Doel 2050

Een volwassen markt voor schone,
betaalbare en betrouwbare hernieuwbare
waterstof die aardgas en andere fossiele

brandstoffen volledig heeft vervangen
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Naar aanleiding van de in dit document beschreven elementen van de gasinfra-
structuurtransitieroutekaart zouden verschillende elementen moeten worden 
opgenomen in de Hydrogen Infrastructure Act:

Rechtszekerheid 

Het is belangrijk om de Hydrogen Infrastructure Act in elke Europese lidstaat 
in wetgeving om te zetten, zodat er in de hele EU een gelijk speelveld ontstaat, 
maar zodat ook de investeerders zekerheid wordt geboden. Zo zou het voor 
producenten mogelijk moeten zijn om waterstof in Spanje in het net in te 
voeren en voor Duitse gebruikers om die waterstof te kopen en vice versa.
Een Hydrogen Infrastructure Act moet een bepaling bevatten die het mogelijk 
maakt dat niet-EU-leden toetreden. 

Geharmoniseerde technische normen en standaards

De Europese Commissie of een andere onpartijdige Europese actor zorgt voor 
een geharmoniseerde reeks richtlijnen, specificaties en voorschriften voor de 
bijmenging van waterstof in het aardgassysteem. Deze omvatten alle veilig-
heidsaspecten, aspecten van de gaskwaliteit en meten en regelen van gas.

De Europese Commissie of een andere onpartijdige Europese actor zorgt voor 
een geharmoniseerde reeks richtlijnen, specificaties en voorschriften voor de 
infrastructuur, het vervoer en de opslag van waterstof. Dit zijn onder meer de 
kwaliteitsnormen voor waterstof (druk, zuiverheid, stroomsnelheden), veilig-
heidsnormen en -procedures, en protocollen en procedures voor meten en 
regelen.

Nettoegang en de kosten 

Er moet worden gezorgd voor een prioritaire open toegang met minimale 
administratieve belemmeringen voor producenten om waterstof aan de 
waterstofinfrastructuur te leveren of om waterstof in het aardgasnet te 
mengen, met bijzondere aandacht voor producenten van kleine volumes. 

De open toegang moet ook worden gegarandeerd voor de consumenten, 
van grote industriële consumenten tot kleine huishoudens.

De kosten van het netwerk moeten worden gesocialiseerd over alle 
gasverbruikers, waterstof en aardgas samen. 

Geharmoniseerde kosten voor het waterstofvervoer in de hele Europese 
Unie zijn belangrijk.

Reverse flow 

Op basis van de recente ervaringen met het aardgassysteem moet voldoende 
aandacht worden besteed aan het mogelijk maken van reverse flow oftewel bi-
directionale pijpleidingen in de primaire pijpleidingsystemen, die zowel de con-
currentie ondersteunen als de voorzieningszekerheid vergroten. Het realiseren 
van reverse flow-mogelijkheden is technisch gezien relatief eenvoudig, omdat 
hiervoor meestal alleen een aanpassing van de meetstations nodig is. 
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Geharmoniseerd transitieproces 

De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht om een waterstofinfrastruc-
tuur-vooruitzicht voor 2030, 2040 en 2050 op te stellen volgens een reeks 
EU-richtlijnen. Om de twee jaar worden de vooruitzichten voor de waterstof-
infrastructuur geactualiseerd. 

Om de twee jaar stellen de EU-lidstaten een verslag op over het mengen van 
waterstof en de vooruitzichten. De EU zal toezicht houden op de waterstof-
bijmengingsvolumes, op technische, organisatorische en juridische kwesties 
en op de vooruitgang.

Om de twee jaar stellen de EU-lidstaten ook een routekaart op wanneer en hoe 
de Hydrogen Valleys en andere regio’s op een zuivere waterstofinfrastructuur 
zullen aansluiten. 

De EU zal deze nationale vooruitzichten integreren in een EU Hydrogen 
Infrastructure Outlook, waarbij minimale capaciteitseisen voor grensover-
schrijdende gasinfrastructuur tussen de lidstaten en internationaal zullen 
worden geformuleerd. 

Hydrogen Infrastructure Fund 

Er is een speciaal EU Hydrogen Infrastructure Fund nodig dat leningen of lening-
garanties verstrekt voor aardgas en waterstof TSO’s/DSO’s voor het financieren 
in overeenstemming met de vastgestelde vooruitzichten voor de waterstof-
infrastructuur van:

• technische aanpassingen aan de infrastructuur voor het bijmengen van 
waterstof,

• waterstofinfrastructuur, inclusief waterstofpijpleidingenverbindingen en 
andere infrastructuur met buurlanden en waterstofopslagfaciliteiten.

Hervorming van Europese Concurrentiebeleid om de Green Deal te ondersteunen 

Het gecombineerde probleem van versnellende klimaatverandering en de  
economische malaise door COVID-19 vraagt om bijzondere maatregelen.  
Een speciaal hoofdstuk betreffende staatssteun voor schone waterstof zal de  
volgende elementen bevatten:

1. Tot 100% staatssteun voor schone waterstoftechnologieën wanneer  
ze voor het eerst op grote schaal toegepast worden,

2. het cumuleren van de maximale steun zal gebaseerd worden op een  
analyse van de redelijkheid van de financieringskloof, in plaats van  
een rigide systeem van toelaatbare kosten,

3. snellere en simpelere procedures,
4. verhogen van kennisgevingsdrempel naar € 200 miljoen,
5. duidelijke regels voor het cumuleren van staatssteun.

Ook zou het mogelijk moeten zijn de staatssteun voor Important Projects of  
Common European Interest die kwetsbaar of door COVID-19 getroffen zijn te  
verhogen naar 100%.

Clean Hydrogen Act deel 2: Hydrogen Market Act
De leidende principes van de Hydrogen Market Act zijn:
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Doel 2050: 
Een volwassen markt voor schone, betaalbare en betrouwbare hernieuwbare 
waterstof die aardgas en andere fossiele brandstoffen volledig heeft vervangen.

Inclusief:
• Wettelijk kader voor een waterstofproductietariefmechanisme en een clearing 

pool.
• Wettelijk kader voor het ontwerp en de implementatie van een waterstofmarkt.
• Wettelijk kader voor een taxonomie- en handelssysteem voor de Waterstof 

Guarantees of Origin. 
• Wettelijk kader voor de geleidelijke afschaffing van het aardgasverbruik tot nul 

in 2050. 

Naar aanleiding van de in dit document beschreven elementen van de gasmarkt-
transitieroutekaart zouden verschillende elementen moeten worden opgenomen  
in de Hydrogen Market Act:

Rechtszekerheid

De Hydrogen Market Act wordt in elke Europese lidstaat in wetgeving omgezet, 
zodat er in de hele EU een gelijk speelveld ontstaat, maar dat ook de investeer-
ders zekerheid biedt. Zo zou het voor producenten mogelijk moeten zijn om 
waterstof in Spanje in het net in te voeren en voor Duitse gebruikers om die 
waterstof te kopen en vice versa.

Een Hydrogen Market Act moet een clausule bevatten dat niet-EU-leden  
kunnen toetreden, waarbij specifieke voorwaarden, tariefregelingen en prijzen 
en boekhoudkundige beginselen zullen worden overeengekomen.

Hydrogen Market Design 

Er wordt een wettelijk kader vastgesteld om de waterstofprijs in eerste instantie 
te koppelen aan de energiedrager die hij vervangt, die voornamelijk aardgas is, 
maar die ook cokeskool in de staalproductie, kerosine in de luchtvaart of diesel 
in de scheepvaart en het wegvervoer kan zijn. 

Er is behoefte aan een ontwerp en een wettelijk kader voor de waterstofmarkt 
met een duidelijke definitie van de rollen en verantwoordelijkheden van de 
marktspelers, vergelijkbaar met de huidige gasmarkt. 

Daarnaast moet er, geïntegreerd in het marktontwerp, een wettelijk kader  
met duidelijke definities voor de Guarantees of Origin voor waterstof worden 
ingevoerd ter ondersteuning van het tariefsysteem, de ontwikkeling van de 
waterstofmarkt en import/export.

Duidelijkheid van de rollen

TSO ‘s en DSO’s opereren in een gereguleerde omgeving en moeten zich  
richten op het leveren van eerlijke, betrouwbare en kostengeoriënteerde  
netdiensten. Een onafhankelijke regelgever met pan-Europees toezicht  
bepaalt hun vergoedingen. TSO’s en DSO ‘s mogen technisch gezien water-
stofopslaginstallaties onderhouden om de bevoorrading te garanderen, maar 
zij mogen geen commerciële waterstofproductiefaciliteiten exploiteren om 
belangenconflicten te vermijden.
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TSO’s mogen kleine waterstofproductie-installaties bedrijven, enkel wanneer 
ze netdiensten bieden. Waterstofproductie zal in het algemeen door 
niet-gereguleerde bedrijven gedaan worden.

Fiscale neutraliteit

Het waterstof productietariefsysteem en de clearing pool is geen belasting- en 
uitgavensysteem en is dus begrotingsneutraal voor de Europese regeringen.  
Dit maakt het zeer robuust en grotendeels onafhankelijk van politieke veran-
deringen, zoals te zien is bij de Duitse wet op hernieuwbare energie, die een 
vergelijkbare structuur heeft en die al lange tijd door verschillende Duitse 
regeringen wordt gesteund. Een dergelijke beleidsstabiliteit is belangrijk om 
stop-and-go-effecten die elders worden gezien, te voorkomen. 

Sunset Clausule

Een zogenaamde sunset clausule zal voorgesteld worden, die bepaalt dat het 
productietariefmechanisme voor schone waterstof in 2030 eindigt. Een voortij-
dige evaluatie zal bepalen of een beperkte verlenging tot 2035 noodzakelijk is.

Samenvatting
In dit document wordt een nieuw beleidskader en een routekaart voor de ontwikke-
ling van een waterstofmarkt beschreven. De Clean Hydrogen Act wordt voorgesteld, 
bestaande uit een Hydrogen Infrastructure Act en een Hydrogen Market Act.

Het doel van de Hydrogen Infrastructure Act is ‘Een geavanceerde Europese  
waterstofinfrastructuur die de aardgasinfrastructuur in 2050 volledig heeft  
vervangen’ met de volgende routekaart:
• In een eerste fase tot 2035 kan waterstof tot maximaal 6% in de  

gasinfrastructuur worden bijgemengd. 
• Tot 2035 zal een speciale pan-Europese waterstofruggengraat, een Hydrogen 

Backbone, samen met waterstofregio’s, Hydrogen Valleys, worden gerealiseerd, 
deels door het ombouwen van de aardgasinfrastructuur en deels door het  
realiseren van een nieuwe waterstofinfrastructuur.

• Ten slotte zal de aardgasinfrastructuur tot 2050 volledig worden omgezet  
naar waterstof. 

Het doel van de Hydrogen Market Act is ‘Een volwassen markt voor betaalbare en 
betrouwbare hernieuwbare waterstof die aardgas en andere fossiele brandstoffen 
volledig heeft vervangen’: 
• Tot 2035 wordt de waterstofproductie gestimuleerd door productietarieven en 

een Europese clearingpool, voor het bijmengen in het gasnet en het voeden in 
het waterstofnet.

• Tot 2035 wordt de vraag naar waterstof gestimuleerd door de verkoopprijs  
van waterstof te koppelen aan de prijs van het alternatief dat het vervangt, 
voornamelijk de aardgasprijs.

• Vanaf 2035 zal er een waterstofmarkt worden ontwikkeld, waardoor het  
productietariefsysteem overbodig wordt en de prijsstelling voor waterstof 
wordt overgenomen.

• Er moet een Waterstof Guarantee of Origin-systeem worden ingevoerd:
• tot 2035, om het koolstofgehalte van de waterstof te bepalen voor de  

aanvaardingsdrempel en het productietariefsysteem.
• na 2035, om de handel in de vermeden broeikasgasemissies mogelijk  

te maken. 
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Afbeelding 5 toont de Clean Hydrogen Act, de Hydrogen Infrastructure Act en de 
Hydrogen Market Act, en de elementen van de routekaart die hieronder vallen.

 

Afbeelding 5: Clean Hydrogen Act met routekaarten voor de ontwikkeling van de 
waterstofinfrastructuur en de waterstofmarkt

Het voorgestelde rechtskader en de routekaart zijn nieuw en innovatief en verschil-
len fundamenteel van het huidige beleid en de huidige rechtskaders van de EU. Het 
uitgangspunt en de voorwaarde voor dit rechtskader is dat de EU, in onderlinge 
samenwerking met de lidstaten, de handelende en leidende partij is bij de ontwik-
keling van een waterstofmarkt. De traditionele energiemarkten ontwikkelden zich 
eerst (sub-)nationaal en werden later verbreed en geharmoniseerd. De reden voor 
deze nieuwe aanpak is dat waterstof de dominante, internationaal verhandelbare 
grondstof zal worden, waarbij grote hoeveelheden waterstof in de EU zullen worden 
getransporteerd en over de grenzen heen zullen worden verhandeld, samen met 
grote import- en exportvolumes van buiten de EU. Met het voorgestelde EU-rechts-
kader en de roadmap zijn wij er vast van overtuigd dat een energiesysteem met 
nuluitstoot sneller, goedkoper en betrouwbaarder kan worden gerealiseerd. Dit 
EU-brede systeem, dat ook openstaat voor toegang van landen buiten de Europese 
Unie, kan helpen om een innovatieve, concurrerende, schone en duurzame water-
stofindustrie en -markt op te bouwen. 
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