
 
UNIVERSITEIT GENT 

 
FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 

 
ACADEMIEJAAR 2008 – 2009 

 
 
 
 
 

De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen 
op de mondiale vraag naar olie. 

 
 
 
 
 

Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van 
 

Master in de algemene economie 

 
Celine Van Wesemael  

 
onder leiding van 

 
Prof. Dr. J. Albrecht 

 
 

UNIVERSITEIT GENT 
 

FACULTEIT  ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE 
 
 
 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           2

 
PERMISSION 

 

Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of 

gereproduceerd worden, mits bronvermelding. 

 

Celine Van Wesemael 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           3

Woord vooraf  

 

Graag zou ik mijn promotor, Prof. Dr. Johan Albrecht, willen bedanken voor de hulp bij mijn 

masterproef. Ook dank ik hem voor de mogelijkheid die hij gaf om dit zeer boeiende 

onderwerp te bestuderen. 

 

Verder wil ik Melissa Van Crombrugghe, een vriendin, bedanken voor het nalezen van deze 

masterproef. 

 

Ook dank aan mijn ouders, zussen en vrienden voor hun steun en suggesties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           4

Inhoudsopgave 
 

Inleiding ..................................................................................................................................... 9 

Deel 1: De mondiale olieconsumptie en –productie ................................................................ 10 

1.1 De mondiale vraag naar aardolie.................................................................................... 10 

1.2 Het aanbod van olie........................................................................................................ 13 

1.2.1 Zorgen over onze toekomst: het peak-oil moment.................................................. 13 

1.2.2. Oliecrisissen ........................................................................................................... 16 

1.3 Besluit............................................................................................................................. 17 

Deel 2: Hybride technologieën................................................................................................. 19 

2.1 Wat zijn hybride technologieën?.................................................................................... 19 

2.2 Soorten hybrides............................................................................................................. 20 

2.3 De geschiedenis van de hybride wagen.......................................................................... 21 

2.4 Kosten-batenanalyse van hybride technologieën ........................................................... 23 

2.5 Het aanbod van hybride technologieën .......................................................................... 26 

2.6. De vraag naar hybride technologieën............................................................................ 27 

2.7 Hybride technologieën in de toekomst........................................................................... 29 

2.8 Besluit............................................................................................................................. 30 

Deel 3: Biobrandstoffen ........................................................................................................... 31 

3.1 Omschrijving, productie en vermenging van biobrandstoffen....................................... 31 

3.2 Generaties biobrandstoffen............................................................................................. 32 

3.3 Bio-ethanol en biodiesel................................................................................................. 34 

3.3.1 Bio-ethanol .............................................................................................................. 34 

3.3.2 Biodiesel.................................................................................................................. 37 

3.4 De baten van biobrandstoffen......................................................................................... 38 

3.5 Barrières van biobrandstoffen ........................................................................................ 41 

3.6 Beleidsmaatregelen voor het stimuleren van biobrandstoffen ....................................... 46 

3.6.1 Beleidsmaatregelen en voorzieningen in Europa .................................................... 47 

3.6.2 Beleidsmaatregelen en voorzieningen in de Verenigde Staten ............................... 50 

3.6.3 Beleidsmaatregelen in Brazilië................................................................................ 51 

3.7 Biobrandstoffen in de toekomst ..................................................................................... 51 

3.8 Besluit............................................................................................................................. 53 

 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           5

Deel 4: De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de ................................ 54 

4.1 Het laisser faire-scenario ................................................................................................ 54 

4.2 Het ‘OPEC’-scenario...................................................................................................... 56 

4.3 Het optimistisch scenario ............................................................................................... 60 

4.3.1 De 10% biobrandstofmaatregel ............................................................................... 61 

4.3.2 De Europese stortmaatregel .................................................................................... 62 

4.3.3 De hybride 1-maatregel ........................................................................................... 64 

4.3.4 De hybride 2-maatregel ........................................................................................... 65 

4.3.5 De impact van het optimistisch scenario op de mondiale vraag naar olie .............. 67 

4.4 Besluit............................................................................................................................. 69 

Deel 5: Algemeen besluit en discussie..................................................................................... 70 

Referenties................................................................................................................................ 71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           6

Gebruikte afkortingen 
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Inleiding 

 

De komst van een sterke economische groei en een alsmaar groter wordende populatie leidt 

volgens het EIA (2008) tot een sterke toename in de wereldenergieconsumptie (EIA, 2008). 

Het daarmee gepaard gaande onbeperkt en klimaatswijzigend karakter van olie wijst op het 

primordiaal belang van alternatieven (Demain, 2009; EIA, 2008, IEA, 2008). Biobrandstoffen 

worden steeds meer en meer het epicentrum van de vele debatten over het niet-grenzeloze 

gebruik van fossiele brandstoffen. Ook hybride technologieën zijn een belangrijke stap om het 

energieverbruik in auto’s efficiënter te regelen en zo het gebruik van klassieke brandstoffen te 

temperen. Deze twee milieuvriendelijke alternatieven hebben tegenwoordig nog geen grote 

impact op de mondiale vraag naar olie, maar daar kan, onder invloed van beleidsmaatregelen, 

sterk verandering in komen.  

Dit werk gaat de beleidsimpact na van hybride technologieën en biobrandstoffen op de 

mondiale vraag naar olie. Vorige onderzoeken gaven ons al een beeld van de gevolgen van 

eerder voorzichtige en niet-omvangrijke beleidsmaatregelen. Wat de impact zal zijn van een 

aantal extreme beleidsmaatregelen, zowel op Europees als mondiaal vlak, betreffende 

biobrandstoffen en hybride technologieën, wordt in deze studie onderzocht. Dit optimistisch 

scenario wordt in deel vier uitgewerkt aan de hand van de beschikbare cijfers van o.a. de 

OPEC en het EIA. Deel één geeft ons een kijk op de olieconsumptie en –productie in de 

wereld. De hybride technologie, een eerste oliereducerend mechanisme, wordt bestudeerd in 

deel twee. Deel drie behandelt de biobrandstoffen, een tweede substituut voor olie. 
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Deel 1: De mondiale olieconsumptie en –productie 
 

In dit eerste gedeelte richten we ons op deze meest gebruikte fossiele energiebron, aardolie. 

Volgens Demain (2009) is 79 procent van het globale energiegebruik afkomstig van fossiele 

energiebronnen, waarvan hij 35 procent toeschrijft aan ruwe olie (Demain, 2009). In wat volgt 

bekijken we de wereldwijde olieconsumptie en -productie, m.a.w. de vraag en het aanbod van 

olie. Er wordt nagegaan hoe zij evolueren in de toekomst en of zij op elkaar zijn afgestemd. 

Zo komen we, met het oog op onze onderzoeksvraag, te weten wat de toekomstige trend zal 

zijn in de mondiale vraag naar olie. We concentreren ons hiervoor op predicties uit de World 

Oil Outlook 2008 en 2009 die lopen tot 2030. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen 

de OESO-landen en de niet-OESO landen. Bovendien bekijken we welke factoren een invloed 

uitoefenen op de mondiale vraag naar olie. Het aanbod van olie, dat we ook als een niet-

onbelangrijke component beschouwen, wordt uitgebreider toegelicht aan de hand van het 

peak-oil moment en de impact van de oliecrisissen.  

 

1.1 De mondiale vraag naar aardolie 
 

Zowel de OPEC (2009b), het EIA (2009) als het IEA (2008) voorspellen een wereldwijde 

toename in de vraag naar olie. Zij berekenden dat de mondiale vraag naar het schaarse goed 

zal stijgen van 85 miljoen vaten per dag in 2007 naar 105 à 106 miljoen vaten per dag in 2030 

(OPEC, 2009b; EIA, 2009; IEA, 2008). Enkel bij het IEA (2008) zijn de biobrandstoffen in 

dit aantal vaten niet ingerekend (IEA, 2008). De stijging van de mondiale olievraag 

(uitgezonderd biobrandstoffen) komt volgens hun World Energy Outlook 2008 (WEO2008) 

neer op 1% per jaar (IEA, 2008). Demain (2009) daarentegen stelt dat 105 miljoen vaten per 

dag al in 2015 (in plaats van in 2030) zullen geconsumeerd worden (Demain, 2009). Wat 

betreft de toekomstige mondiale vraag naar olie, volgen wij doorheen deze studie de 

predicties van de OPEC. 

De WEO2008 vermeldt dat de voorspelde stijging in de mondiale vraag naar olie 

voornamelijk afkomstig zal zijn van de niet-OESO landen. Zo voorspelt dit rapport dat India 

en China, omwille van hun snelgroeiende economieën, de grootste groei zullen kennen in de 

vraag naar olie (IEA, 2008). Demain (2009) wijst er op dat dit de druk voor het mededingen 

naar olievoorraden zal doen toenemen, aangezien de globale oliereserves en nieuwe 

olieontdekkingen niet genoeg zullen zijn om aan de jaarlijkse wereldwijde vraag te voldoen. 
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Hij voegt hier ook de sterke schommelingen in de marktprijzen als bijkomende moeilijkheid 

aan toe (Damain, 2009). Laatst genoemde auteur benadrukt dat de versnelde olieconsumptie 

een strenge klimaatsverandering en een verminderde kwaliteit van onze omgeving 

bewerkstelligt. Zo stelt hij dat het transport grote hoeveelheden broeikasgassen, voornamelijk 

CO2, genereert. Demain (2009) stelt dat deze verwacht worden toe te nemen van ongeveer 1,9 

biljoen metriek ton in 2004 naar ongeveer 2,7 biljoen metriek ton in 2030 (Demain, 2009). 

Het IEA (2008) acht zowel in de niet-OESO landen als de OESO landen de transportsector de 

grootste bron van de toekomstige groei in de olievraag (IEA, 2008). De WOO2009 verwacht 

dat deze sector in 2030 een aandeel zal hebben van 60 procent in de totale toename van de 

olievraag in 2030 (OPEC, 2009b).  

In de WEO2008 werd geconstateerd dat indien men enkel de OESO landen in beschouwing 

neemt, de vraag naar olie een daling kent. Dit wijten ze aan de dalende niet-transport 

olievraag. Het IEA (2008) berekent dat het aandeel in de olievraag van de OESO-landen in de 

toekomst zal dalen van 57 procent in 2007 naar 43 procent in 2030 (IEA, 2008).  

De mondiale vraag naar olie wordt bepaald door een aantal factoren. Volgens de WOO2008 

speelt ten eerste de olieprijs een belangrijke rol. Volgens dit rapport hangt de olieprijs 

voornamelijk af van de waarde van de dollar, de rol van de gereguleerde futures van olie en 

de ongereguleerde over-the-counter wisselkoersen (OPEC, 2008). Volgens de Annual Energy 

Outlook 2009 (AEO2009) speelt ook de onzekerheid mee over de mate waarin de niet-OPEC 

landen en de landen buiten de OESO, zoals bv. Rusland, de economische toegang beperken 

voor potentiële productieve hulpbronnen. Ook de investeringsbeslissingen van OPEC dragen 

hier, volgens de AEO2009, toe bij (EIA, 2009b). De WOO2009 geeft aan dat de olieprijzen 

een roller-coaster patroon kenden. In begin 2008 werd er 92 Amerikaanse dollar genoteerd 

voor een vat olie. Het rapport geeft aan dat deze in begin juli tot maar liefst $141 dollar per 

vat steeg, om daarna op het einde van het jaar weer te gaan dalen tot $33 per vat (OPEC, 

2009b). Ondanks de olieprijsdaling in de hele wereld in 2008, voorspelt men in de AEO2009 

hogere wereldolieprijzen in 2030. De predicties geven aan dat de prijzen opnieuw zullen 

stijgen in 2010, als de economie terug herleeft. In 2030 zal de gemiddelde reële prijs van ruwe 

olie $130 per vat zijn in dollars van 2007, of ongeveer $189 per vat in nominale dollars (EIA, 

2009b). Een tweede gewichtige factor die de mondiale vraag naar olie beïnvloedt, is de 

populatiegroei. De WOO2008 verwacht tot 2030 een gemiddelde groei van één procent per 

jaar. Zo voorspellen ze dat onze planeet in 2030 bevolkt zal worden door 8,2 biljoen mensen. 

Zij geven aan dat vergeleken met 2006 dit een groei van 1,7 biljoen is, die voor 94 procent 
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afkomstig is van de ontwikkelingslanden (OPEC, 2008). Door deze populatiegroei 

verwachten we in de toekomst een toenemende vraag naar olie. De productiviteit van een land 

vormt een derde factor die invloed heeft op de mondiale vraag naar olie. Volgens de 

referentiecase van de WOO2008 zal de wereld een economische groei kennen van 3,5 procent 

per jaar. Volgens dit rapport vindt de hoogste groei plaats in Indië, Pakistan en China met 

gemiddeld 5 à 6 procent per jaar (OPEC, 2008). OPEC (2008) wijst hierbij op de mondiale 

groei van het aantal auto’s. Dit leidt ertoe dat we in de toekomst zullen geconfronteerd 

worden met een verhoogde vraag naar olie (OPEC, 2008). Van Mierlo & Maggetto (2007) 

geven aan dat de wereldwijde toename van voertuigen in 2030 zal verdubbeld zijn tegenover 

2007. Ze spreken van een overgang van 800 miljoen voertuigen naar 1,6 miljard (Van Mierlo 

& Maggetto, 2007). Ook het energiebeleid en de technologieën veranderen doorheen de tijd. 

Dit zijn volgens de WOO2008 de voorlaatste en zeer invloedrijke factoren in de wereldwijde 

vraag naar olie. Zo voorzien beleidsplannen volgens OPEC (2008) grote reducties van de 

broeikasgasemissies, alsook een toenemend aandeel van hernieuwbare energie (OPEC, 2008). 

Deze vierde factor vormt een cruciaal element in deze studie. We vragen ons dan ook af 

welke de impact is van biobrandstoffen en hybride technologieën op de mondiale vraag naar 

olie. Ten slotte bepaalt het aanbod ook de mondiale vraag naar olie. Hoe groter het aanbod, 

hoe groter de vraag. De olieproductie op wereldvlak wordt uitgebreid behandeld in deel 1.2. 

Hoewel de predicties een toenemende vraag naar olie voorspellen, blijkt uit de zeer recente 

Monthly Oil Market Reports van OPEC (2009a) dat deze wereldwijde vraag naar olie in 2008 

een dipje kende (OPEC, 2009a). De WEO2008 wijst in zijn voorspellingen op een daling van 

10 miljoen vaten per dag ten opzichte van vorig jaar. Dit rapport acht de wereldwijde 

economische crisis hiervoor verantwoordelijk, die resulteerde in hogere olieprijzen en een 

tragere groei van het BBP (IEA, 2008). Men stelt dat een groot deel van de dalende vraag 

gedeeltelijk werd gecompenseerd door het koudere weer in het begin van het jaar. Zo stellen 

ze vast dat de temperatuur in de OESO regio’s gemiddeld 10 procent kouder was, maar 

desondanks kon men de daling van 0,2 miljoen vaten per dag in 2008 niet tegengaan. Ook 

2009 vaart, volgens het WEO2009, in het kielzog van 2008 en vertoont een negatief patroon, 

dit voor ten minste de eerste drie kwartalen van het jaar (IEA, 2009). De Monthly Oil Market 

Reports van de OPEC geven aan dat de daling in de vraag naar olie voornamelijk afkomstig is 

van Noord-Amerika (OPEC, 2009a). De vraag naar olie in deze regio kende in 2008 een 

daling van 1,2 miljoen vaten olie per dag, en dit vergeleken met alle OESO-landen die 1,6 

miljoen vaten per dag minder verbruikten (OPEC, 2009).  
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Middelkoop & Koppelaar (2008) wijzen de Verenigde Staten aan als het land met het hoogste 

olieconsumptieverbuik ter wereld. Deze auteurs stellen dat de vijf procent van de 

wereldbevolking die er woont, maar liefst een kwart van alle olie gebruikt. Dit verbruik 

bedroeg in 2007 iets meer dan 20 miljoen vaten per dag (Middelkoop & Koppelaar, 2008). 

Demain (2009) bevestigt dit cijfer en stelt dat 60 procent van hun dagelijks aantal vaten 

geïmporteerd wordt. Deze auteur stelt dat deze afhankelijkheid, samen met de 

energieonzekerheid en klimaatproblemen, leidt tot een onstabiele situatie en een nood aan 

alternatieve energiebronnen (Demain, 2009). De Europese Unie kende volgens Middelkoop & 

Koppelaar (2008) in 2007 een verbruik van ongeveer 14 miljoen olievaten per dag, de olie-

economieën (OPEC, Rusland, Mexico) iets meer dan 10 miljoen vaten per dag, China 7 

miljoen vaten per dag en India 2,5 miljoen vaten per dag (Middelkoop & Koppelaar, 2008).  

 

 

1.2 Het aanbod van olie 

 
In het vorige deel werd aangetoond dat de vraag naar olie wereldwijd blijft stijgen. Maar kan 

het aanbod –de productie van aardolie- deze vraag wel blijven volgen? Om deze vraag te 

beantwoorden richten we ons op het peak-oil moment en bekijken welke invloed oliecrisissen 

hebben op het aanbod. Het aanbod van olie wordt hier uitgebreider besproken, aangezien dat 

een niet onbelangrijke rol speelt in de mondiale vraag naar olie. 

 
1.2.1 Zorgen over onze toekomst: het peak-oil moment 

 

Middelkoop & Koppelaar (2008) wijzen erop dat we onze welvaart te danken hebben aan het 

pijlsnel uitputten van onze grondstoffen zonder daarbij argwaan te hebben over de gevolgen 

voor de toekomst. De auteurs benadrukken dat sinds 2006 de mondiale vraag naar olie groter 

is dan het aanbod (Middelkoop & Koppelaar, 2008), waardoor we geconfronteerd worden met 

een niet te ontkennen probleem. Dit feit op zich spoort ons al aan op zoek te gaan naar 

mogelijke alternatieven om onze toekomstige oliebehoefte op peil te houden. Tabel 1 toont 

aan dat er sinds eind 2006 een tekort van ongeveer één miljoen vaten per dag is op de 

wereldwijde oliemarkt. Volgens Middelkoop & Koppelaar (2008) verklaart dit meteen 

waarom de olieprijs tot ver boven de 100 dollar (tot begin 2008) is gestegen en waarom vele 
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arme landen nu al de grootste moeite hebben om hun olierekeningen te betalen (Middelkoop 

& Koppelaar, 2008).  

 

Tabel 1: De mondiale vraag en - aanbod van olie (2004-2007) 
  

TOTALE VRAAG 

 

TOTALE 

PRODUCTIE 

 

VERSCHIL 

2004 82,3 83,1 + 0,8 

2005 83,7 84,6 + 0,9 

2006 84,8 84,6 - 0,2 

2007 85,7 84,6 - 1,1 
                                                                                                Bron: EIA – Short-term Energy Outlook, maart 2008 

 

De Ierse geoloog Colin Campbell introduceerde in de jaren negentig het begrip ‘peak oil’, dat 

oorspronkelijk bedacht is door de Shell-geoloog Hubbert in 1956 (Bardi, 2008). Volgens 

Middelkoop & Koppelaar (2000) verwijst de term ‘peak oil’ naar “het 

maximumproductieniveau van olie in een bepaald gebied en geeft deze aan dat het een 

eindige natuurlijke hulpbron is die op kan raken” (Middelkoop & Koppelaar, 2008, p. 35). 

Bardi (2008) stelt dat er algemeen wordt aangenomen dat de globale piek van de olieproductie 

zal plaatsvinden tijdens de eerste tien jaar van de 21ste eeuw. Hij vermeldt hierbij dat er toch 

een aantal analisten van mening zijn dat het peak-oil moment al gebeurd is in 2005 of 2006 

(Bardi, 2008). Middelkoop & Koppelaar (2008) geven te kennen dat het peak-oil moment 

door velen als een keerpunt voor de mensheid wordt gezien dat dramatische veranderingen zal 

teweegbrengen in de wereldeconomie en in het sociale systeem (Middelkoop & Koppelaar, 

2008). Bardi (2008) benadrukt dat het concept steeds meer gemediatiseerd wordt (Bardi, 

2008). 

Middelkoop & Koppelaar (2008) geven drie redenen aan waarom de olieproductie niet kan 

blijven groeien. Ten eerste wijzen ze op de geologische wetten. De auteurs omschrijven het 

proces als volgt: “Olie zit onder hoge druk opgeslagen in de grond in poreuze gesteentes. 

Wanneer een aardoliebron aangeboord wordt, zal de olie wegens de hoge druk uit de grond 

spuiten. In het begin blijft de productie in het olieveld toenemen. Als de druk na verloop van 

tijd afneemt, kan de productie met allerlei technieken kunstmatig hoog worden gehouden. 

Maar als de druk te veel gedaald is, bereikt de productie haar piek en begint deze kort daarna 

structureel en vaak snel te dalen” (Middelkoop & Koppelaar, 2008, p.36). Ten tweede stellen 
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ze dat milieurampen zoals orkanen en tsunami’s, maar ook stakingen en ander onheil de 

booreilanden en productieplatforms kunnen aantasten, en zo de productie kunnen bedreigen. 

Ten derde wijzen ze erop dat nieuwe olievelden de toenemende vraag naar olie moeten 

kunnen bijhouden. Middelkoop & Koppelaar (2008) concluderen dat de toenemende 

olieproductie uit alle nieuwe velden op een bepaald moment niet meer voldoende zal zijn om 

deze drie factoren te kunnen compenseren. Indien dit zich voordoet, verwachten zij op 

wereldvlak de komst van het peak-oil moment. Deze auteurs achten dit niet snel te gebeuren, 

aangezien bepaalde olievelden en onconventionele oliebronnen, die voorheen niet rendabel 

waren, nu wel worden ontgonnen (Middelkoop & Koppelaar, 2008). Ook Willem Schulte, 

benoemd tot Shell’s Chief Scientist reservoir engineering, en Satish Pai, de topman van 

dienstverlener aan de olie- en gasindustrie Schlumberger, zijn positief over de olietoekomst. 

Beiden hebben het over nieuwe technieken die ingezet worden om zoveel mogelijk olie uit 

bestaande bronnen te halen. Willem Schulte, die zich bezighoudt met het maximaliseren van 

de hoeveelheid olie die uit een reservoir geproduceerd kan worden, beweert dat de wereld 

door nieuwe technologieën zo’n duizend miljard winbare vaten conventionele olie meer zal 

gaan bezitten. Volgens hen is er van een doemscenario absoluut geen sprake (Shell, 2008; 

Schlumberger, 2008). Ook de voorspellingen van de WOO2009 over de wereldolievoorraad 

en –consumptie lijken eerder optimistisch. Enkel het huidige jaar en 2020 vertonen een 

grotere vraag dan het aanbod (OPEC, 2009b). 

 
 
Tabel 2: de mondiale vraag en –aanbod van olie (2008-2030) 
  

TOTALE VRAAG 

 

TOTALE 

PRODUCTIE 

 

VERSCHIL 

2008 85,6 85,8 + 0,2 

2009 84,2 83,1 -1,1 

2010 84,6 84,7 + 0,1 

2011 85,6 85,8 + 0,2 

2012 86,7 87,0 + 0,3 

2013 87,9 88,2 + 0,3 

2015 90,2 90,5 + 0,3 

2020 96,4 95,7 - 0,7 

2025 100,4 100,7 + 0,3 
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2030 105,6 105,9 + 0,3 

 

Middelkoop & Koppelaar (2008) zijn van oordeel dat beursgenoteerde oliemaatschappijen de 

woorden ‘peak oil’ liever niet in de mond nemen, om geen onrust te creëren bij hun 

aandeelhouders (Middelkoop & Koppelaar, 2008). Dit verklaart wellicht het verschil tussen 

de trend in de EIA-cijfers (tabel 1) en deze van de OPEC (tabel 2). Laatst genoemde auteurs 

geven wel toe dat het eerlijk informeren van de markt regelrecht gevaarlijk is. Ze wijzen erop 

dat oliespeculanten en hedgefondsen onmiddellijk de olieprijs omhoog zouden stuwen 

wanneer ze beseffen dat de olie binnen enkele jaren steeds schaarser wordt (Middelkoop & 

Koppelaar, 2008). 

 

 

 1.2.2. Oliecrisissen 

 

Niet alleen het peak oil-moment, maar ook oliecrisissen ten gevolge van politieke macht, 

baart Middelkoop & Koppelaar (2008) zorgen (Middelkoop & Koppelaar, 2008). Hoe 

afhankelijker een land is van buitenlandse olie, hoe hoger de vraag naar de olie. Maar indien 

het olieaanbod door oorlogen wordt verminderd, m.a.w. als er een olieboycot plaatsvindt, 

zullen wij ook minder olie kunnen vragen. Dit was het geval in de oliecrisis van 1973 (van 

den Heuij, 2000). Om onze toekomstige oliebehoefte op peil te houden, worden we zodoende 

verplicht na te denken over bruikbare alternatieven, zoals biobrandstoffen en hybride 

technologieën. Dit zou onze afhankelijkheid van buitenlandse olie moeten reduceren. 

De eerste oliecrisis in 1973 betrof een wereldwijd tekort aan aardolie. Van den Heuij (2000) 

beschouwt deze eerste oliecrisis als dé oliecrisis. Deze auteur (2000) stelt dat de Arabische 

oliestaten toen hun olie als ‘wapen’ gebruikten. Zo zegt hij dat de OPEC een verviervoudiging 

van de olieprijzen afdwong, zodat een vat van gemiddeld drie US dollar in 1973 tot meer dan 

12 US dollar in 1974 steeg. Ook verwijst hij naar het dalende olieaanbod van de Arabische 

landen (van den Heuij, 2000). Van den Heuij (2000) geeft te kennen dat de Verenigde Staten 

en een aantal West-Europese landen door de OPEC werden geboycot als represaille voor hun 

steun aan Israël in het Arabisch-Israëlisch conflict. Zo berekent hij dat de Nederlandse olie-

import daalde van 72,2 miljoen ton in 1973 naar 46,6 miljoen ton in 1974. Van den Heuij 

(2000) wijst op de autoloze zondagen die werden ingevoerd om het olieverbruik te beperken. 

De oliecrisis had volgens hem wereldwijd een grote impact op de economie, omdat veel 
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economische sectoren afhankelijk waren van de olie. Bovendien acht hij de oliecrisis 

verantwoordelijk voor de toenmalige inflatie. De tweede oliecrisis van 1979-1980 had 

volgens van den Heuij (2000) een veel minder politiek karakter dan de eerste. Zo stelt hij dat 

het probleem hier vooral de prijsstijging was, en niet zozeer het aanbod (van den Heuij, 

2000).  

Middelkoop & Koppelaar (2008) spreken over een permanente oliecrisis sinds 2005. Er zijn 

twee harde feiten op basis waarvan deze auteurs durven te stellen dat ‘de permanente 

oliecrisis’ al begonnen is. Ten eerste vermelden ze, net als het EIA (2008), dat de vraag naar 

olie sinds begin 2006 groter is geworden dan de productie, waardoor de prijs van een vat olie 

al tot ver boven de 100 dollar is gestegen (EIA, 2008; Middelkoop & Koppelaar, 2008). 

Daarnaast geven ze aan dat de olieproductie wereldwijd nu al niet meer stijgt. Zo stellen ze 

dat sinds eind 2004 er elk jaar minder olievaten worden geproduceerd, waardoor velen denken 

dat de piek in de productie nu al een feit is (Middelkoop & Koppelaar, 2008). Verder 

verwijzen ze naar de verwoestende Amerikaanse orkanen Rita, Katrina en Dennis die de 

olieproductie in de Golf van Mexico compleet verstoorden. Zo vermeldt Schwartz (2006) dat 

het Mars-productieplatform van Shell, die gewoonlijk 250000 vaten per dag produceert, 

urenlang geteisterd werd door de orkaan Katrina. De productie lag een paar maanden 

compleet stil (Schwartz, 2006). Middelkoop & Koppelaar (2008) voegen hier ook het 

gloednieuwe Thunder Horse-platform van het Engelse British Petroleum aan toe. Volgens hen 

dreigde dit platform na het overtrekken van orkaan Dennis zelfs in het water te verdwijnen. 

Laatstgenoemde auteurs wijzen erop dat het herstel van zulke platformen jaren duurt. Het 

platform wordt sindsdien ‘Blinder Horse’ genoemd. Middelkoop & Koppelaar (2008) 

concluderen dat er door de orkanen maandenlang een olieproductie wegviel van meer dan één 

miljoen vaten per dag. Zij beweren dat de oliemarkt die verstoring nooit meer helemaal te 

boven is gekomen en spreken daarom vanaf 2005 over de permanente oliecrisis (Middelkoop 

& Koppelaar, 2008). 

 

 

1.3 Besluit 

 
De predicties van de WOO2009 geven een opwaartse trend aan in de mondiale vraag naar 

olie. Men verwacht dat de wereld in 2030 106 miljoen vaten olie per dag zal consumeren 

(OPEC, 2009b). Over het peak-oil moment bestaat er geen unanimiteit, maar volgens velen is 
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dit een probleem voor de verre toekomst. Volgens de OPEC (2009b) zal de olievoorraad in 

2030 nog steeds groter zijn dan de vraag naar olie. De groei in de mondiale vraag is 

voornamelijk afkomstig van de niet-OESO landen. Deze groei wordt beïnvloed door de prijs, 

de populatiegroei, de productiviteit, het aanbod, het beleid en de technologieën (EIA, 2009; 

OPEC, 2008-2009; Middelkoop & Koppelaar, 2008). Vooral deze laatste groep factoren, 

beleid en technologie is belangrijk voor onze onderzoeksvraag. Intuïtief verwachten we dat, 

ceteris paribus, indien biobrandstoffen en hybride technologieën verder gepromoot zullen 

worden, we een verminderde vraag naar olie krijgen. Hoe groot deze invloed zal zijn, wordt in 

deel vier voorspeld aan de hand van beschikbare gegevens.  
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Deel 2: Hybride technologieën 

 
In de WEO2008 wordt olie als dé wereldbron van energie beschouwd. Men verwacht dat dit 

gedurende vele jaren nog steeds het geval zal zijn, zelfs onder de meest gunstige 

voorspellingen van het ontwikkelingstempo en het gebruik van alternatieve technologieën. In 

het rapport stelt men dat de vraag naar dit schaarse goed wereldwijd blijft toenemen (IEA, 

2008). Zoals in deel één aangetoond, spelen een aantal factoren een belangrijke rol in deze 

wereldomvattende vraag naar olie. We stelden vast dat een toenemende bevolking en 

mondiale productiviteitstijging zullen leiden tot een hogere mondiale vraag naar olie (OPEC, 

2008). EDUCAM (2009) stelt dat deze factoren in combinatie met een verminderd aanbod 

(omwille van de eindige fossiele brandstoffen en de potentiële olieboycotten), 

olieprijsstijgingen en de bezorgdheid over het milieu mensen aanspoort hun olieverslaving te 

verminderen (EDUCAM, 2009). Hierdoor worden we verplicht op zoek te gaan naar 

alternatieven voor aardolie, zodat we onze afhankelijkheid ervan kunnen temperen.  

In deel twee richten we onze aandacht op een eerste mogelijk alternatief, de hybride 

technologie. Deze duurzame technologie is niet alleen een manier om onze gebondenheid aan 

olie te verminderen, het komt daarenboven ook ten goede aan het milieu. Kessels et al. (2008) 

wijzen er op dat de automobielsector doorheen de jaren niet alleen aandacht geeft aan de 

veiligheid en het comfort van auto’s, maar tegelijkertijd ook probeert te voldoen aan de strikte 

omgevingsvoorschriften. Eén van de heersende technologieën in het verkeer, die garant staat 

voor een duurzame mobiliteit, is de hybride elektrische wagen (HEV)  (Kessels et al., 2008).  

In wat volgt beschrijven we wat het begrip ‘hybride technologieën’ precies inhoudt en wat de 

verschillende soorten en hun geschiedenis zijn. Vervolgens wordt een kosten-batenanalyse 

gemaakt van dit soort technologieën. Ten slotte bekijken we de mondiale vraag en het aanbod 

van deze groene technologie. De cruciale vraag blijft of hybride voertuigen echt zullen 

doorbreken of ze enkel maar een hype zijn? 

 

 

2.1 Wat zijn hybride technologieën? 

 

Van Mierlo & Maggetto (2007) definiëren hybride technologieën als “voertuigen die 

elektrische- en andere energiesystemen combineren, zoals een interne verbrandingsmotor, 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           20

gasturbines of brandstofcellen” (Van Mierlo & Maggetto, 2007, p.2). FEBIAC (2008c) geeft 

aan dat deze term vandaag vooral gebruikt wordt voor een voertuig dat zowel een klassieke 

verbrandingsmotor als een elektrische motor heeft (Febiac, 2008c). De verbrandingsmotor in 

hybride voertuigen maakt, volgens Van Mierlo en collega’s (2006), meestal gebruik van 

benzine, maar ook (bio)diesel, LPG, CNG, enzovoort kunnen dienen als brandstof (Van 

Mierlo et al., 2006). Auto’s die een benzinemotor combineren met een elektrische motor 

worden hybride elektrische voertuigen (HEV) genoemd (Diamond, 2009). Reynolds & 

Kandlikar (2007) maken duidelijk dat HEV’s bovenop de conventionele, interne 

verbrandingsmotor ook gebruik maken van batterijen, een elektrische motor, een regenererend 

remsysteem en daarenboven een verminderd brandstofgebruik tegengaan (Reynolds & 

Kandlikar, 2007).  

 

 

2.2 Soorten hybrides 
 
 
Enerzijds hebben we de microhybrides. Van Mierlo (2008a) omschrijft deze als “hybrides die 

enkel een start-stopsysteem bevatten en aldus slechts een vijftal procent brandstofbesparing 

realiseren” (Van Mierlo, 2008a). FEBIAC (2008e) stelt dat deze een klassieke 

verbrandingsmotor hebben om de wielen aan te drijven, en gebruik maken van een (kleine) 

elektromotor om de remenergie te recupereren. De elektriciteit wordt gebruikt om de 

boordapparatuur aan te drijven (FEBIAC, 2008e). Anderzijds bestaan er ook full hybrids. Van 

Mierlo (2008a) definieert deze als volgt: “hybrides met een veel grotere elektrische 

ondersteuning die tot meer dan 30% brandstof kunnen besparen” (Van Mierlo, 2008a). Hierbij 

maakt men steeds een onderscheid tussen serie- en parallelhybrides. FEBIAC (2008e) 

formuleert dat bij de serie hybrides alleen de elektromotor de wielen aandrijft. De 

verbrandingsmotor dient uitsluitend om de elektromotor van elektriciteit te voorzien. Zo doet 

de verbrandingsmotor enkel dienst wanneer de batterij onder een bepaald niveau daalt en 

zorgt er op die manier voor dat de verbrandingsmotor steeds in een gunstig regime 

(draaisnelheid waarbij emissies en verbruik zo laag mogelijk zijn) kan draaien (FEBIAC, 

2008e). Van Mierlo (2007) wijst zulke systemen toe aan o.a. de Irisbus en de (niet meer 

geproduceerde) Renault Kangoo RE (Van Mierlo et al., 2006). Bij de parallelconfiguratie 

drijven beide motoren de wielen aan. Wanneer de verbrandingsmotor geen arbeid moet 

leveren op de wielen, kan hij worden aangesloten op de elektromotor om elektriciteit te 
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produceren (FEBIAC, 2008e). We vinden deze terug bij de Honda Civic en de Honda Insight 

(Van Mierlo et al., 2006; Mobimix, 2009c). De combinatie van een serie en parallel hybride 

structuur wordt een ‘gecombineerd’ of serieparallel hybride structuur genoemd. Toyota Prius 

is hiervan een voorbeeld (Van Mierlo et al., 2006). Ten slotte hebben we de plug-in hybrides. 

Dit zijn hybrides waarbij men de batterij ook kan opladen via het elektriciteitsnet (Van Mierlo 

et al., 2006). Høyer (2008) stelt dat deze aangepaste hybride technologie populair is in de 

Verenigde Staten. Zo zijn de batterijgrootte en – capaciteit verbeterd, en kan de batterij van de 

auto opgeladen worden met een gewoon huishoudelijk elektrisch stopcontact. Na het opladen, 

dat ’s nachts gebeurt, kan de auto 100 kilometer op louter elektrische energie rijden. Op deze 

manier wordt de verbrandingsmotor minder gebruikt, waardoor de brandstofconsumptie 

vermindert, samen met de lokale luchtvervuiling en klimaatgasuitstoten, aldus Høyer (2008). 

Van Mierlo (2008a) geeft aan dat deze plug-in hybride wagens voor een korte afstand (50km) 

beroep doen op hun elektrische motor en voor een lange afstand zowel de verbrandings- als 

elektrische motor als aandrijving voor het voertuig gebruiken (Van Mierlo, 2008a). Høyer 

(2008) stelt dat de hybride wagen eigenlijk zo tot zijn oorspronkelijke vorm, de elektrische 

wagen, komt. 

 

 

2.3 De geschiedenis van de hybride wagen 

 
Volgens Høyer (2008) kent de hybride auto reeds een geschiedenis van meer dan 100 jaar. Hij 

stelt dat er in deze periode verschillende soorten hybride auto’s zijn ontwikkeld (Høyer, 

2008). Deze auteur beweert dat de hybride wagens van vandaag worden geproduceerd door de 

grootste benzine- en dieselautofabrikanten ter wereld. De hedendaagse twee best bekende 

modellen zijn de Japanse Toyota Prius en de Honda Insight. Høyer (2008) geeft aan dat de 

hybride wagen werd ontwikkeld om tegemoet te komen aan de tekortkomingen van de 

elektrische wagens zoals een beperkt bereik, lage batterij efficiëntie en oplaadmoeilijkheden. 

Hij deelt mee dat nu vooral de plug-in hybrides (PHEV) in de kijker staan (Høyer, 2008).  

Høyer (2000) verwijst naar de ‘Electric and Hybrid Vehicle Act’ van 1976. In dit jaar keurde 

Het Congres het beleidsprogramma goed, dat als doel had van de V.S. een volledige 

elektrische auto-economie te maken tegen 2000. General Motors investeerde veel in de 

ontwikkeling van elektrische en hybride wagens, maar de verdere interesse vloeide volgens 

Høyer (2008) langzaam weg. Hij voegt er aan toe dat er een algemeen beeld ontstond waarin 
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zowel elektrische als hybride wagens niet in staat waren te concurreren met ICE (internal 

combustion engine) auto’s. Volgens Høyer (2008) kreeg men pas in de jaren ’90 opnieuw 

belangstelling voor de hybride wagen. Hij vermeldt dat er in 1993 onder Clinton het initiatief 

‘Partnership for a New Generation of Vehicles (PNGV)’ werd aangekondigd. De doelstelling 

was de ontwikkeling van een ‘clean car’ met een brandstofverbruik van 4 liter per 100 km. 

Uiteindelijk werden drie hybride prototypes voorgesteld, maar werden deze nooit 

geproduceerd, aldus Høyer (Høyer, 2008).  

Høyer (2008) geeft aan dat Toyota de eerste was die het aandurfde de eerste hybride wagen 

op de markt te brengen (Høyer, 2008). Zo kwam in 1997 de populaire Toyota Prius op de 

Japanse markt (Toyota in the world, 2009). Audi volgde als eerste Europese fabrikant met zijn 

(plug-in) hybride Duo, maar had volgens Høyer (2008) niet veel succes, waardoor de 

productie al snel werd beëindigd. Hij stelt dat er in deze periode meer R&D werd verricht in 

het verbeteren van de diesel ICE auto, met betrekking op reducties in de broeikasgassen. 

Høyer (2008) ziet de Japanse fabrikant Honda in 1999 met zijn hybride wagen als eerste 

tevoorschijn komen op de Noord-Amerikaanse markt. Dit was het tweedeur Insight model, 

dat een onmiddellijk succes kende. In 2000 was ook de Toyota Prius klaar om de wereldmarkt 

te veroveren (Toyota in Europe, 2008). Ook dit model werd volgens Høyer (2008) tegen alle 

verwachting in een succes. Een paar jaar later, in 2003, bracht Honda zijn tweede benzine-

elektrische hybride op de markt, de Honda Civic Hybrid (Høyer, 2008). Reynolds & 

Kandlikar (2007) concluderen dat er in 2004 drie nieuwe HEV op de markt werden gebracht: 

de tweede generatie Toyota Prius, de Honda Civic en de (eerste Amerikaanse hybride) Ford 

Escape. De eerste generatie Prius werd stopgezet (Reynolds & Kandlikar, 2007). Toyota 

voegt hier aan toe dat de Toyota Prius II heel wat prijzen won. Zo won hij in 2005 de 

‘European Car of the Year’ Awards. Bovendien werd hij ook onderscheiden voor zijn 

bescheiden brandstofgebruik (Toyota in Europe, 2008). Høyer (2008) stelt dat andere grote 

autofabrikanten gevolgd hebben met modellen in de daaropvolgende jaren (Høyer, 2008). In 

april 2009 werd de Honda Insight op de Europese markt gebracht (Honda, 2009a). Bij de 

Toyota Prius is men al gekomen tot een derde generatie, die in mei 2009 werd gelanceerd 

(Toyota in the world, 2009). 

Wanneer Høyer (2008) terugblikt op de 100 jaar geschiedenis, ziet hij de jaren ’90 als de 

meest lonende periode in het onderzoek en de ontwikkeling van elektrische en hybride auto’s. 

Efficiëntere batterijen vervaardigen, was toen de uitdaging, aldus Høyer (2008). Hij 

concludeert dat dit ontwikkelingsverloop schommelend van aard was. De grote 
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investeringsstappen, meent hij, waren reeds 100 jaar geleden gemaakt. Elektrische motoren, 

batterijen en herlaadbare infrastructuur waren volgens hem toen al gekend (Høyer, 2008). 

 

 

2.4 Kosten-batenanalyse van hybride technologieën 
 

Zoals elke technologie, wordt ook de hybride technologie geconfronteerd met zowel voor- als 

nadelen. In wat volgt voeren we een kosten-batenanalyse uit van deze tweekrachtbronnen 

technologie. We stellen hierbij toch wat onenigheid vast over een aantal pluspunten van de 

hybride wagen. Volgens Høyer (2008) situeren de ups zich in een altijd veranderende context: 

van een reductie van de lokale vervuiling en geluidsvermindering tot een globale 

houdbaarheidsontwikkeling en klimaatsverandering (Høyer, 2008).  

Een eerste baat zien Kessels et al. (2008) in de brandstofbesparing. Door de tweede 

krachtbron zijn hybride wagens, vergeleken met traditionele wagens, brandstofefficiënter 

(Kessels et al., 2008). Van Mierlo et al. (2006) geven aan dat de brandstofbesparing ontstaat 

doordat men de verbrandingsmotor kan uitschakelen wanneer er geen vermogen gevraagd 

wordt (in start-stop verkeer, voor een rood licht) (Van Mierlo et al., 2006). Ook FEBIAC 

(2008e) en Reynolds & Kandlikar (2007) bevestigen het brandstofprofijt bij hybride 

voertuigen (FEBIAC, 2008e; Reynolds & Kandlikar, 2007). Van Mierlo et al. (2006) stellen 

dat het brandstofverbruik gereduceerd kan worden met 8 tot 15 procent. Ook kan de 

remenergie tijdens het remmen opgeslagen worden in de batterij, wat een energiebesparing 

van 15 procent kan opleveren voor personenwagens (Van Mierlo et al., 2006). In vergelijking 

met moderne efficiënte diesel of benzine ICE auto’s, vindt Høyer (2008) deze 

brandstofbesparing eerder bescheiden (Høyer, 2008). FEBIAC (2008e) en Van Mierlo & 

Maggetto (2007) gaan hier tegen in door te stellen dat indien hybride auto’s worden gebruikt 

voor korte afstanden, zij volledig kunnen rijden op elektriciteit, en dan zelfs een 

brandstofbesparing van 100 procent opleveren (FEBIAC, 2008e; Van Mierlo & Maggetto, 

2007). FEBIAC (2008e) geeft aan dat dit sterk aan bod komt in de al voorheen beschreven 

plug-in hybride (FEBIAC, 2008e). Høyer (2008) stelt zich ook hier vragen bij de bron van 

elektriciteit. Deze is afkomstig van nucleaire en fossiele energieproductie, waardoor de totale 

omgevingswinsten volgens hem niet meer duidelijk zijn (Høyer, 2008). Reynolds & 

Kandlikar (2007) deden een onderzoek naar de brandstofbesparing bij HEV’s (Hybrid-electric 

vehicle) en ICEV’s (internal combustion engine vehicle). Zij concludeerden dat het 
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gemiddelde brandstofvoordeel van HEV’s 2,65 liter/ 100 km is, vergeleken met ICEV’s. Zij 

vermelden hier wel bij dat dit voordeel verdwijnt bij zwaardere en krachtigere HEV’s 

(Reynolds & Kandlikar, 2007). Het tweede pluspunt volgt uit het voorgaande. FEBIAC 

(2008a) stelt dat hybride technologieën, door de besparing van het brandstofgebruik, beperkte 

broeikasgassen, zoals CO2, uitstoten en veel stiller zijn in stedelijke gebieden (FEBIAC, 

2008a). Høyer (2008) resumeert dat hybride technologieën worden geproduceerd als een 

oplossing voor omgevingsproblemen, die veroorzaakt worden door ICE-motors. Ook wijst hij 

de energiecrisis en de focus op hernieuwbare energie een rol toe in het gebruik van hybride 

auto’s (Høyer, 2008). Reynolds & Kandlikar (2007) verwachten dat de hybride-elektrische 

technologie een belangrijke rol zal spelen in het bereiken van een wereldwijde reductie van de 

koolstofemissies (Reynolds & Kandlikar, 2007).  

FEBIAC (2008a) benadrukt dat ook conventionele auto’s steeds zuiniger worden. Op 10 jaar 

tijd zou er een CO2-daling van 15 procent zijn waargenomen. Zij stellen dat de gemiddelde 

uitstoot van CO2 bij nieuwe voertuigen ongeveer 150g/km is. FEBIAC (2008a) bemerkt dat 

de discussies over CO2-normen op Europees vlak volop aan de gang zijn. Tegen 2015 zou er 

niet meer dan 120g/km CO2 mogen uitgestoten worden. FEBIAC (2008a) stelt dat hybride 

auto’s de ‘properste’ auto’s zijn, met hun 120g/km of minder CO2-uitstoot, wat zeer positief is 

voor het milieu (FEBIAC, 2008a). Volgens Bontemps (2008) heeft een wagen het recht een 

‘schone’ auto genoemd te worden wanneer hij weinig CO2-uitstoot en aan de recentste 

“Euronormen” van de Europese commissie voldoet, de normen Euro-4 en 5 (Bontempts, 

2008). Moerman (2007) publiceert dat de Toyota Prius slechts 104g/km uitstoot en 4 à 4,5 

liter gebruikt, afhankelijk van het rijgedrag (Moerman, 2007). Deze auto kunnen we dus zeker 

een ‘schone’ auto noemen. Van Mierlo (2008a) voegt een derde baat toe. Deze auteur stelt dat 

niet alleen broeikasgassen worden verminderd, maar dat ook andere polluenten (zoals NOx, 

koolwaterstoffen en CO) worden gereduceerd met 40 tot 60 procent in vergelijking met een 

benzinewagen (Van Mierlo, 2008a). FEBIAC (2008a) geeft aan dat het terugdringen van de 

CO2-uitstoot bij auto’s, samen met het elimineren van schadelijke stoffen (zoals roetdeeltjes, 

stikstofoxide) in de uitlaatgassen dé grote milieu-uitdaging is van autofabrikanten (FEBIAC, 

2008a). Het taksvoordeel van hybride auto’s beschouwen we als een vierde pluspunt. Van 

Mierlo et al. (2006) concludeerden dat het fiscaal profijt voor voertuigen met lage CO2-

uitstoot in het voordeel van de hybride wagens speelt. Deze auteurs pleiten voor een fiscaal 

systeem dat gebaseerd is op de Ecoscore, zodat de totale milieuschade, en niet enkel de CO2-

uitstoot wordt bekeken (Van Mierlo et al., 2006). De Standaard publiceert dat de hybride 
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wagen in de schaal tussen 105 en 115 gram CO2-emissie per kilometer zit, en daardoor geniet 

van een belastingsvermindering van 3 procent op de aankoopprijs (Nissan breekt met Toyota, 

2006). Deze krant stelt dat indien auto’s minder dan 105 gram/km uitstoten dit een ecokorting 

oplevert van 15 procent (Spaarmobiel voor de stad, 2008). Het vijfde pluspunt is er één ten 

opzichte van elektrische voertuigen. Van Mierlo & Maggetto (2007) stellen dat hybride 

voertuigen omwille van hun twee ingebouwde energiebronnen een langere draagkracht 

hebben dan elektrische voertuigen (Van Mierlo & Maggetto, 2007).  

Toch zijn er niet alleen baten, maar ook kosten verbonden aan de hybride technologieën. We 

sommen enkel de niet-betwistbare minpunten op. Høyer (2008) beschouwt het prijskaartje als 

eerste en voornaamste nadeel. Hij stelt vast dat hybride auto’s duurder zijn om te produceren 

dan gewone ICE auto’s. Ook Diamonds (2009) bevestigt deze hoge initiële productiekosten 

(Diamonds, 2009). Høyer (2008) beschouwt dit als één van de redenen waarom ze geheel 

verdwenen zijn van de markt vóór 1920, en er niet in slaagden terug te komen gedurende de 

jaren ’70 (Høyer, 2008). Toch weerlegt Honda de dure aankoopprijs en beweert dat je met een 

CO2-premie van 15% nog maar 17000 euro betaalt voor een nieuwe Honda Insight (Mobimix, 

2009c). Volgens De Standaard probeert men hieraan tegemoet te komen door samen te 

werken met andere autoconstructeurs. De Standaard publiceerde in 2005 dat General Motors, 

de grootste autobouwer ter wereld, en DaimlerChrysler samen hybride motoren gingen 

produceren voor personenauto’s en trucks. Ook schrijven zij dat autofabrikanten de 

technische ontwikkeling uitbesteden aan anderen zoals Porsche en Nissan, die de hybride 

technologie inkopen bij Toyota. De Standaard stelt dat een samenwerking de oplossing is 

voor de ontwikkeling van hybride auto’s (Hybride auto’s, 2005). Toch publiceerde De 

Standaard in 2006 dat Nissan voortaan zelf hybride technologieën gaat ontwikkelen en zijn 

samenwerking met Toyota, die sinds 2002 van kracht was, stopzet. Deze krant meldt dat 

Nissan dit in 2006 besliste omwille van de toen recente toename van de vraag naar hybride 

omwille van de toenmalige hoge brandstofprijzen (Nissan breekt met Toyota, 2006). Ten 

slotte stelt Mobimix (2009c) dat de hybride wagen voornamelijk geschikt is bij stadsverkeer 

(Mobimix, 2009c). De dure batterijen, het klein bereik, de trage snelheden, en bij de plug-in 

hybride moeilijke en tijdconsumerende herlaadbare omstandigheden geeft Høyer (2008) aan 

als minpunten (Høyer, 2008).  

 

 

 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           26

2.5 Het aanbod van hybride technologieën 

 

Volgens FEBIAC (2008a) investeren autoconstructeurs massaal in het onderzoek en de 

ontwikkeling om hun auto’s in een versneld tempo schoner en zuiniger te maken (FEBIAC, 

2008a). Moerman (2007) stelt bovendien dat ook het Salon in Genève in 2007 opvallend veel 

aandacht had voor het leefmilieu, maar dat dit uit puur eigenbelang is. Zo stelt hij dat steeds 

meer landen zich spiegelen aan Californië, waar zwaar vervuilende auto’s verboden zijn 

(Moerman, 2007). 

Op de Belgische markt zijn hybride auto’s eerder beperkt. Uit cijfers van FEBIAC (2008d) 

stellen we vast dat het voertuigenpark in 2008 in België 5.086.756 voertuigen telde, waarvan 

536000 inschrijvingen voor nieuwe wagens. Een verwaarloosbaar cijfer van deze nieuwe 

wagens wordt toegeschreven aan de hybride wagens. (FEBIAC, 2008d). Moerman (2007) 

geeft aan dat er totnogtoe geen enkele hybride auto rondrijdt in België dat niet van een Japans 

merk is (Moerman, 2007). Dit wordt bevestigd in Mierlo et al.’s (2006) opsomming van het 

beperkte Belgische aanbod: Toyota Prius, Honda Civic, Lexus RX400h en Lexus GS450h 

(Van Mierlo et al., 2006). Aan dit rijtje moeten we de Honda Insight toevoegen die eind maart 

2009 op de Belgische markt werd gebracht (Hybride Honda, 2009b). Moerman (2007) stelt 

wel dat Mercedes en Peugeot hybride plannen hebben met diesel als brandstof (Moerman, 

2007). Volgens Miller (2006) wordt Europa minder aangetast door de hybrides, aangezien 47 

procent van alle nieuwe auto’s die verkocht worden diesels zijn met brandstofbesparingcijfers 

die op eenzelfde lijn liggen dan die van de benzine-elektrische hybrides (Miller, 2006).  

Als we ons richten op de Amerikaanse markt zijn vooral Toyota en Honda de belangrijkste 

merken van hybride wagens. Miller (2006) publiceert dat Toyota en Honda in 2006 

voorspelden dat HEV’s tegenwoordig 10 tot 15 procent zullen uitmaken van de Amerikaanse 

markt. Toyota verklaart dat zij vanaf 2012 één miljoen hybrides per jaar zal produceren op de 

Amerikaanse markt (Miller, 2006). 

Volgens Miller (2006) is er een opmerkelijke globale interesse in het HEV 

aandrijvingssysteem (Miller, 2006). Analisten berekenden dat het aanbod van hybrides in de 

wereld in 2008. Zij kwamen uit op een mondiale afzet van 750000 eenheden in 2008 en meer 

dan 1000000 hybride auto’s in 2010 (Hyundai versnelt introductie, 2008). 
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2.6 De vraag naar hybride technologieën 
 

De cijfers van FEBIAC (2008d) tonen aan dat de vraag naar hybride auto’s in België zeer 

gering is (FEBIAC, 2008d). Moerman (2007) bevestigt de minieme belangstelling en 

publiceerde dat er in 2007 zo’n 150 hybride Honda’s en 1600 hybride Lexussen en Toyota’s 

in België rondreden (Moerman, 2007). P.R.- manager van autofabrikant Honda, Maxime De 

Cordier, heeft het over een Belgische verkoop van slechts 1520 hybride wagens in 2008. Ook 

hij bevestigt de minuscule vraag, door dit cijfer te vergelijken met een totaal van 530000 

wagens die verkocht worden in België (Knack, 2009). De P.R.- manager beweert dat enkel 

door een gedragswijziging of door een toewijzing van fiscale voordelen men de vraag naar 

dergelijke auto’s zou kunnen vermeerderen (Knack, 2009). Moerman (2007) stelt in zijn 

publicatie dat de autoconstructeurs vinden dat de overheid de groene auto’s nauwelijks 

promoot (Moerman, 2007).  

Ook op Europees vlak, stelt het aantal hybride wagens, volgens Anne Potemans van Toyota, 

niet veel voor (Moerman, 2007). Toyota geeft aan dat er in 2006 50000 Toyota Priussen 

rondreden (Toyota in Europe, 2008). Een jaar later stelt Anne Potemans dat er 75000 hybride 

Toyota’s rondrijden in Europa (op een wereldwijd aanbod van 860000 hybride Toyota’s) 

(Moerman, 2007). Wat de nieuwe Honda Insight betreft stelt autoproducent Honda vast dat in 

de maand april van dit jaar de best verkochte hybride auto is in Europa. Autofabrikant Honda 

deelt mee dat er in de eerste verkoopsmaand (april 2009) 2001 Insights werden verkocht in 

Europa. Sinds zijn introductie werden dit er intussen bijna 5400 (Honda Insight, 2009a). 

De overheid, die een duidelijke strategie kan uitstippelen voor de toekomst en die deze kan 

ondersteunen met financiële maatregelen en een wetgeving, mag volgens FEBIAC (2008a) 

niet onderschat worden. FEBIAC (2008a) vindt het belangrijk de consument te overtuigen van 

schone en zuinige voertuigen door dit fiscaal te blijven bevoordelen (FEBIAC, 2008a). 

Moerman (2007) vermeldt in zijn artikel dat de autoconstructeurs meer inspanning 

verwachten van de overheid om hybride technologieën en andere milieuvriendelijke wagens 

te promoten. Tot nu toe is dit volgens hen weinig gebeurd. Moerman (2007) geeft aan dat men 

15 procent van de aankoopprijs mag aftrekken van zijn personenbelastingaangifte indien de 

auto minder dan 105 gram/km uitstoot. Hij geeft aan dat dit enkel het geval is bij de Toyota 

Prius en een aantal piepkleine autootjes. Bovendien stelt hij vast dat zelfs bij auto’s met een 

uitstoot van minder dan 115 gram/km, de koper beloond wordt met een aftrekpercentage van 

3 procent. Moerman (2007) berekende dat een gemiddelde verdiener, al na twee jaar na 
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aankoop, daar ongeveer de helft van terugkrijgt (Moerman, 2007). Dit is op zich al veel, en 

leidt er dus toe dat men voor zulke conventionele auto’s met lage uitstoot kiest, in plaats van 

hybride wagens die veel duurder zijn (Moerman, 2007). Moerman (2007) publiceerde dat de 

overheid in België vindt dat ze niet meer kan doen. Zo stellen ze dat vanaf 2007 de uitstoot bij 

een nieuwe wagen moet aangegeven zijn en dat ze ook sensibiliseringsprogramma’s op poten 

zetten. Bovendien ondersteunen ze Europa in zijn plan de fabrikanten hogere normen op te 

leggen. Moerman (2007) geeft aan dat Vlaanderen de verkeersbelasting vanaf 2009 wil 

hervormen, met aandacht voor de econormen. Volgens hem zal de verkeersbelasting hoger 

zijn voor wagens die meer broeikasgassen of andere polluenten uitstoten, meer lawaai maken 

en dergelijke (Moerman, 2007). 

In de Verenigde Staten stelt Anne Potemans van Toyota een grotere vraag vast, aangezien ze 

daar gewoon zijn om met zware benzinemotoren te rijden. De Europeanen daarentegen zijn 

meer gesteld op iets lichtere diesels, die al een stuk minder CO2-emissie kennen (Moerman, 

2007). De Standaard publiceert dat de Japanse autoconstructeur Toyota heeft aangekondigd 

dat hij zijn bekende hybride Priusmodel vanaf 2010 ook in de V.S. zal worden gebouwd, dit 

omwille van de grotere vraag ernaar door Amerikaanse consumenten (Toyota gaat Prius, 

2008).  

Het NRC Handelsblad geeft aan hoe het Amerikaanse consumptiepatroon van hybride 

technologieën in tijden van de huidige financiële crisis verandert. Zo schrijft zij dat de 

Amerikaanse auto-industrie in begin 2008 zeer grote verwachtingen had van de hybride 

wagen. De ommekeer kwam er door de wereldwijde financiële crisis die begon eind 2008. 

Het NRC Handelsblad stelt de lage olieprijzen verantwoordelijk voor de dalende verkoop van 

hybride wagens op de Amerikaanse markt. De Amerikaanse verkoop daalde maar liefst 57 

procent ten opzichte van 2007 (Verkoop ‘groene’ auto’s, 2008). FEBIAC (2008b) stelt vast 

dat een daling van de autoverkoop de introductie van nieuwe en milieuvriendelijke 

technologieën op de huidige automarkt vertraagt (FEBIAC, 2008b). De krant concludeert dat 

hoe lager de benzineprijs, hoe langer het duurt vooraleer men zijn voordeel kan terugwinnen 

uit een hybride wagen. Zij berekende dat men na 3,5 jaar uit de kosten was na de aankoop van 

een hybride auto in begin 2008. Nu duurt het acht jaar vooraleer de duurdere aankoopprijs 

(die tussen 2100 en 3500 euro hoger ligt) weggewerkt is. Dit is een spijtige zaak voor de – 

vooral Amerikaanse- autoproducenten, die ook op de conventionele markten rake klappen 

kregen. Het NRC Handelsblad stelt vast dat er net investeringen, in de verdere ontwikkeling 

en productie van hybride auto’s voor de Amerikaanse markt, aan de gang waren bij de 
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producenten Ford, G.M., Toyota en Honda, die allen hun vestiging hebben in de Verenigde 

Staten. De verkoop van de befaamde Prius van Toyota kende in één jaar tijd een halvering 

van de verkoop. De Amerikaanse auto-industrie heeft van het Amerikaanse Congres recent 

leningen als steun gekregen met het oog op de verdere ontwikkeling van milieuvriendelijke 

technologieën. Volgens de Financial Times is de leiding van de Amerikaanse autofabrikanten, 

zoals Alan Mulally, de topman van autoconcern Ford, inmiddels voorstander van de invoering 

van een benzineaccijns, om Amerikanen op deze manier te dwingen zuiniger met brandstof 

om te springen. Het NRC Handelsblad concludeert dat er in de Amerikaanse autosector nooit 

over benzineaccijnzen werd gesproken, aangezien de benzine, door de lage belasting, er 

spotgoedkoop is, vergeleken met de benzineprijzen in Europa, waar de accijnzen gevoelig 

hoger zijn (Verkoop ‘groene’ auto’s, 2009). De Standaard publiceerde dat hoewel meer dan 

drie op de vier Amerikanen beweert interesse te hebben voor een alternatieve energiewagen, 

ze niet bereid zijn om comfort en motorvermogen op te offeren als ze daar nog eens 

tienduizend dollar extra voor moeten betalen. Daarom werd het voorbije jaar minder dan zes 

procent wagens verkocht met een alternatieve aandrijving zoals hybride en elektrische auto’s 

(Bye, big spenders, 2008). De Telegraaf publiceert dat de Amerikaanse markt in 2009 

ongeveer 670000 hybride wagens voor zijn rekening neemt (Nieuwe Toyota Prius, 2009), op 

een totaal van ongeveer 300 miljoen wagens in Amerika (OPEC, 2009b). De Standaard 

concludeert dat ook “de conservatieve Amerikaan niet zo wild loopt van dat alternatief gedoe” 

(Bye, big spenders, 2008). 

Globaal gezien zijn er volgens Toyota in 2007 al 1295300 hybrides verkocht. 940000 hiervan 

werden toegeschreven aan de Toyota Prius (Toyota, 2007). Wereldwijd zijn er nu al 1,7 

miljoen hybride Toyota’s (Prius of Lexus) rondrijden (Toyota verkoopt miljoenste, 2009). Als 

we dit vergelijken met de ongeveer 820 miljoen auto’s die vandaag rondrijden in de wereld 

(OPEC, 2009b), is dit eerder een bescheiden aantal. Mobimix (2009b) deelt mee dat er van de 

Honda Insights wereldwijd dit jaar meer dan 38000 verkocht zijn (Mobimix, 2009b).  

 

 

2.7 Hybride technologieën in de toekomst 
 

Reynolds & Kandlikar (2007) stellen dat hybride technologie nieuw is, en zal evolueren als de 

technologie volledig ontwikkeld en verspreid wordt binnen het wagenpark. Deze auteurs 

toonden aan dat zelfs in de relatief korte tijd HEV’s commercieel beschikbaar werden, en er 
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opmerkelijke veranderingen zijn gebeurd in de dimensies, prestatie en brandstofconsumptie 

van het wagenpark. Zij stellen dat het aantal beschikbare modellen nog steeds klein is, maar 

dat dit een onvermijdelijke uitdaging wordt voor de toekomst (Reynolds & Kandlikar, 2007). 

FEBIAC (2006) vermoedt dat hybride wagens ook in België geleidelijk hun intrede zullen 

doen in het wagenpark. Zij voorspelt dat tegen 2030 ongeveer 30% van de Belgische 

voertuigen hybride zal zijn (FEBIAC, 2006).  

De AEO2008, met projecties tot 2030, voorspelt een stijging in de verkoop van hybride auto’s 

in de V.S. Deze zouden er stijgen tot 2,7 miljoen in 2030 (EIA, 2008a), vergeleken met een 

totaal van 325 miljoen auto’s in 2030 (OPEC, 2009).  

Ook van Mierlo en collega’s (2006) vermoeden dat hybride voertuigen een belangrijke en 

misschien wel overheersende plaats zal innemen in het brandstoffenaanbod (Van Mierlo et al, 

2006). Van Mierlo (2008) is van mening dat in 2020 de meeste voertuigen uitgerust zullen 

zijn met hybride systemen. Laatstgenoemde auteur verwacht dat de microhybride, de hybride 

met het start-stopsysteem, zal doorbreken. Ook over de full hybrids is Van Mierlo (2008) 

positief. Volgens hem zullen ook deze hun weg vinden naar de markt (Van Mierlo in 

Mobimix, 2008).  

 

 

2.8 Besluit 
 

Hybride technologieën zijn, omwille van hun additionele niet-verbrandingsmotor, een manier 

om het olieverbruik in voertuigen te verminderen. Globaal gezien kent deze duurzame 

technologie nog geen grote aanhang. In tegenstelling tot de zeer zwakke vraag van Europa, 

neemt de Amerikaanse markt bijna de helft van de hybrides voor zijn rekening. Globaal 

gezien maakt de hybride wagen nog geen halve procent uit van het totale aanbod van 

voertuigen. Autoconstructeurs pleiten dan ook voor meer overheidsinitiatieven om de hybride 

technologieën te promoten. Velen hebben dan ook een positief toekomstbeeld van deze 

‘groene’ technologie. 
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Deel 3: Biobrandstoffen 

 
 

Biobrandstoffen vormen een tweede alternatief. Ook zij kunnen een reductie veroorzaken in 

de mondiale vraag naar olie. Velen zien de zorg om het klimaat als de voornaamste reden om 

het gebruik van biobrandstoffen aan te moedigen. Maar ook onze sterke afhankelijkheid van 

niet-oneindige fossiele brandstoffen dwingt ons na te denken over deze alternatieve brandstof 

(Demain, 2009). Deel drie moet ons een idee geven over de (evolutie van) de mondiale vraag 

en het aanbod van de biobrandstoffen, alsook over hun kosten en baten. Zowel de eerste, de 

tweede als de derde generatie biobrandstoffen worden toegelicht. We richten ons op de twee 

belangrijkste en welbekende biobrandstoffen bio-ethanol en biodiesel. Vervolgens gaan we 

het toekomstbeeld na van deze “groene” brandstoffen samen. Ten slotte verdiepen we ons in 

de bestaande beleidsmaatregelen pro biobrandstof en in hun bestaande voorzieningen. 

 

 

3.1 Omschrijving, productie en vermenging van biobrandstoffen 
 

Koh & Ghazoul (2008) omschrijven biobrandstoffen als “hernieuwbare brandstoffen die 

geproduceerd worden uit biologisch materiaal, die zowel liquide vormen zoals bio-ethanol 

(benzine-equivalent) of biodiesel (dieselequivalent) als gasachtige vormen zoals biogas (bv. 

methaangas) of waterstof omvatten” (Koh & Ghazoul, 2008, p.2451). Koh & Ghaoul (2008) 

geven aan dat deze duurzame brandstoffen gebruikt worden als een substituut voor fossiele 

brandstoffen. Zij noteren een stijging van de wereldwijde productie van biobrandstoffen 

tussen 1980 en 2005. Die steeg van 4,4 naar 50,1 biljoen liter (Koh & Ghazoul, 2008). Per 

dag komt dit volgens de IEO2009 in 1990 neer op een productie van 0,2 miljoen vaten 

biobrandstoffen per dag, in 2006 op 0,8 miljoen vaten per dag. Een jaar later werd dit aantal 

vermeerderd met 0,3 vaten per dag. Vergeleken met de conventionele vloeistoffenproductie 

van 81,1 miljoen vaten per dag in 2007 (EIA, 2009), concluderen we dat deze 

biobrandstoffenproductie zeer laag is.  

Het Renewable Fuels Agency (2008) benadrukt dat de biobrandstoftechnologie al even lang 

bestaat als verbrandingsmotoren, maar dat de bezorgdheden over de energiezekerheid en de 

klimaatverandering geleid heeft tot plannen voor een opmerkelijke expansie in de productie 
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van biobrandstoffen doorheen de wereld. Hierdoor werd ook het R&D in de tweede generatie 

biobrandstoffen gestimuleerd (Renewable Fuels Agency, 2008).   

Bio-ethanol en biodiesel zijn volgens het Renewable Fuels Agency (2008) de meest gebruikte 

biobrandstoffen, die vermengd kunnen worden met respectievelijk benzine en diesel 

(Renewable Fuels Agency, 2008). FEBIAC (2008c) geeft aan dat bij een blend van kleine 

hoeveelheden biobrandstof met klassieke brandstof er geen aanpassing aan de motor nodig is 

(5 procent biodiesel bij diesel, 10 procent bio-ethanol in benzine). Indien er hogere 

percentages biobrandstof worden toegevoegd, stelt FEBIAC (2008c) dat zij een aangepaste 

verbrandingsmotor vereisen. Bovendien meldt deze Belgische federatie van de auto- en 

tweewielersindustrie dat in de Flexible Fuel Vehicles’s (FFV’s), auto’s die kunnen rijden op 

elk mogelijk mengsel van klassieke- en biobrandstof, het aandeel biobrandstof kan oplopen 

tot 80 procent. Indien deze brandstof ethanol is, wordt zij vaak aangeduid als ‘E85’. FEBIAC 

(2008c) geeft aan dat een sensor de concentratie biobrandstof meet en zo de werking van de 

motor kan aanpassen (FEBIAC, 2008c). Ook B100 bestaat. Dit is een brandstof die 100 

procent biodiesel bevat (Renewable Fuels Agency, 2008; IEA, 2004). 

 

  

3.2 Generaties biobrandstoffen 

 
Het biologische materiaal van biobrandstoffen kan zowel uit landbouwgewassen, afval als 

algen bestaan. Men maakt dan ook een onderscheid tussen de eerste, de tweede en de derde 

generatie biobrandstoffen.  

De eerste generatie biobrandstoffen wordt door Reijnders (2009) voorgesteld als brandstoffen 

die gemaakt worden uit voedselgewassen die suiker, zetmeel en olie voortbrengen (Reijnders, 

2009). Koh & Ghazoul (2008) noemen deze eerste generatie de commercieel beschikbare 

biobrandstoffen (Koh & Ghazoul, 2008). Reijnders (2009) stelt dat bio-ethanol gemaakt wordt 

uit suikerriet, suikerbiet, maïs of tarwe. Koolzaad, sojabonen en palmolie zijn volgens hem 

veel gebruikte producten voor de productie van biodiesel (Reijnders, 2009). Koh & Ghazoul 

(2008) wijzen er op dat de eerste generatie biobrandstoffen momenteel een omstreden 

onderwerp zijn, en deel uitmaken van een politiek debat. Zij stellen dat deze eerste generatie 

biobrandstoffen echter niet ideaal is omwille van haar concurrentie met de voedsel- en 

veevoederproducten (Koh & Ghazoul, 2008). Uit het onderzoek van Syal & Kumari (2009) 

komen we te weten dat de geografische positie, de energienoden en de overvloed aan een 
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bepaalde biomassa, de geschikte materie bepaalt waaruit de biobrandstof wordt vervaardigd. 

Zo geven zij aan dat de Verenigde Staten graan gebruikt voor het produceren van bio-ethanol, 

terwijl Brazilië zich richt op zijn suikerriet (Syal & Kumari, 2009). Wat betreft de 

landbouwgrond, stelt het IEA (2004) dat als 10 procent van de hedendaagse landbouwgrond 

gewijd is aan biobrandstofgewassen, er 8 procent van de hedendaagse benzine- en 

dieselconsumptie vervangen kan worden door biobrandstoffen, eerder dan de hedendaagse 0,5 

procent (IEA, 2004). De Europese Commissie geeft te kennen dat een uitbreiding van 

ethanolgewasproductie niet mogelijk is omwille van de beperkte landbouwsubsidies en door 

de Blair House (trade) Agreement met de V.S. die de subsidies beperkt van koolzaad, 

zonnebloemgewassen en sojabonen (IEA, 2004). 

Luc Bontemps, gedelegeerd bestuurder van FEBIAC (2008a) benadrukt dat de technologie 

bijzonder snel evolueert en dat we al aan de tweede generatie biobrandstof toe zijn (FEBIAC, 

2008f). Koh & Ghazoul (2008) geven aan dat de tweede generatie biobrandstof gewonnen 

wordt uit o.a. overblijvende grassen, hout, groenafval en voedselresten (Koh & Ghazoul, 

2008). Middelkoop & Koppelaar (2009) lichten toe dat cellulose, de houtachtige stof die 

stevigheid geeft aan elke plantenstengel en boomtak, omgezet wordt in vloeibare brandstof 

(Middelkoop & Koppelaar, 2008). Koh & Ghazoul (2008) wijzen dan weer op het voordeel 

dat de meeste van deze gewassen gekweekt kunnen worden op marginale landbouwgrond. 

Aangezien dit plantenmateriaal in overvloed bestaat, vormt dit volgens deze auteurs ook geen 

competitie met voedsel (Koh & Ghazoul, 2008). Het IEA (2004) voegt hier aan toe dat het 

gebruik van cellulose leidt tot een ethanol met zeer lage well-to-wheels broeikasgassen (IEA, 

2004). Syal & Kumari (2009) beschouwen deze tweede generatie biobrandstof als een 

langdurige en houdbare oplossing voor de energiecrisis (Syal & Kumari, 2009). Biobrandstof 

uit cellulose wordt door vele auteurs gezien als een heel goede vervanger voor aardolie (Koh 

& Ghazoul, 2008; Syal & Kumari, 2009; IEA, 2004). Middelkoop & Koppelaar (2008) maken 

er ons attent op dat de conversie van cellulose naar biobrandstof geen eenvoudige en 

goedkope techniek is en het naar verwachting nog tot 2020 zal duren vooraleer de tweede 

generatie biobrandstof op de markt zal komen (Middelkoop & Koppelaar, 2008).  

Macro-algen zijn een andere mogelijke bron voor biobrandstof. Dit wordt de derde generatie 

biobrandstof genoemd. Middelkoop & Koppelaar (2008) geven aan dat algen de snelst 

groeiende planten op aarde zijn, wat bijgevolg leidt tot een enorm productiepotentieel. 

Bovendien wijzen zij erop dat de wieren geteeld worden in de zee, waardoor kostbare 

landbouwgrond niet meer gebruikt hoeft te worden. Bovendien stellen de auteurs dat deze 
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algen voor hun groei voornamelijk het broeikasgas CO2 opnemen, wat dan weer ten goede 

komt aan het milieu. Volgens de auteurs is de productie uit algen veelbelovend (Middelkoop 

& Koppelaar, 2008). 

Concluderend kunnen we stellen dat de meest gebruikte biobrandstoffen tegenwoordig deel 

uitmaken van de eerste generatie. De productie van de tweede en derde generatie 

biobrandstoffen zijn nog niet commercieel haalbaar (Koh & Ghazoul, 2008), maar de 

toekomstverwachtingen ervan zijn alvast zeer rooskleurig (Middelkoop & Koppelaar, 2008). 

 

 

3.3 Bio-ethanol en biodiesel 

 
Bio-ethanol en biodiesel zijn de bekendste biobrandstoffen. In wat volgt komen we onder 

andere te weten uit welke ‘feedstock’ ze kunnen ontstaan, hoe hun ontstaansgeschiedenis 

verliep, wie hun grootste producenten zijn, tot welke hoeveelheid ze veilig kunnen bijgevoegd 

worden, en hoe hun (wereldwijde) consumptie en productie eruitziet. 

 
3.3.1 Bio-ethanol 

 

Volgens Koh & Ghazoul (2008) is bio-ethanol een alternatieve brandstof die door velen in de 

auto-industrie, alsook in politieke middens wordt geprefereerd (Koh & Ghazoul, 2008). 

Fulton et al. (2004) en het IEA (2004) duiden bio-ethanol aan als veruit de meest gebruikte 

biobrandstof ter wereld (Fulton et al., 2004; IEA, 2004). Koh & Ghazoul (2008) geven aan dat 

deze hernieuwbare brandstof ontstaat door gisting van maïs, suikerriet of andere zetmeel- of 

suikerrijke gewassen. Aan dit rijtje grondstoffen voor de productie van bio-ethanol, voegen de 

auteurs ook cellulose materialen toe (Koh & Ghazoul, 2008).  

Het IEA (2004) duidt de Verenigde Staten en Brazilië aan als de grootste producenten van 

bio-ethanol (IEA, 2004). Koh & Ghazoul (2008) voegen hier ook nog China aan toe (Koh & 

Ghazoul, 2008). Het IEA (2004) geeft aan dat Brazilië zijn bio-ethanolproductie uit suikerriet 

in 1975 startte, terwijl de Verenigde Staten pas vijf jaar later begonnen met de productie van 

bio-ethanol uit graan (IEA, 2004). Koh & Ghazoul (2008) schrijven Brazilië ook een 

pioniersrol toe wat betreft het op gang brengen van de biobrandstofproductie op grote schaal. 

Zij vermelden dat de Braziliaanse biobrandstofindustrie ontstond naar aanleiding van de 

oliecrisis in de jaren ’70, wanneer de olieprijzen hoog waren, en de suikerprijzen laag. 
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Laatstgenoemde auteurs geven aan dat de productie van ethanol, gebaseerd op suikerriet, de 

enige uitweg was om zich tegen de afhankelijkheid van buitenlandse olievoorraden te 

verzetten (Koh & Ghazoul, 2008).  

Hoewel het IEA (2004) de Verenigde Staten aanduidt als één van de grootste bio-

ethanolproducenten, wijst dit agentschap er op dat ethanol in de V.S. minder dan 2% van de 

transportbrandstof vertegenwoordigt. Brazilië daarentegen neemt 30% voor zijn rekening 

(IEA, 2004). De Renewable Fuels Association (RFA) stelt vast dat de ethanolproductie in de 

Verenigde Staten indrukwekkend is gestegen van 4 biljoen liter per jaar in 1996 naar meer 

dan 24 biljoen liter per jaar in 2007 (RFA in Morrone et al., 2009). Wat Brazilië betreft, geeft 

het IEA (2004) aan dat de ethanolproductie uit suikerriet er een piek kende in 1997 met 15 

biljoen liter, maar een opvallende daling meemaakte in 2000, die leidde tot de productie van 

11 biljoen liter. Dit werd volgens het IEA (2004) veroorzaakt door de veranderende 

beleidsdoelen en maatregelen. Het IEA (2004) meldt dat de ethanolproductie in Brazilië in 

2004 terug aan het stijgen was, en opnieuw de productie van de Verenigde Staten overtrof 

(IEA, 2004). Het MO*magazine stelt dat de V.S. in 2007 iets meer bio-ethanol produceerden 

dan Brazilië, maar wijzen daarbij op de 40 procent hogere productiekost van de Verenigde 

Staten in vergelijking met Brazilië. Dat verklaart volgens het MO*magazine ook waarom 

Brazilië in 2006 1,6 miljard liter bio-ethanol kon exporteren naar de V.S., ondanks een 

invoerheffing van 54 dollarcent per gallon (Brazilië wil ethanolproductie, 2007). Ook 

Morrone et al. (2009) bevestigen de groei van de ethanolindustrie in de Verenigde Staten. 

Volgens RFA-data zijn er twee keer zo veel ethanolfabrieken in de VS in 2007 dan dat er in 

1999 waren (RFA in Morrone et al., 2009). Dit heeft er volgens Morrone et al. (2009) toe 

geleid dat de V.S. de wereldleider in ethanolproductie, Brazilië, heeft voorbijgestoken. Toch 

stellen Morrone et al (2009) dat Brazilië veel verder gegaan is dan de V.S. in de promotie van 

het gebruik van ethanol (Morrone et al., 2009). Zo stellen Koh & Ghazoul (2008) dat de 

Braziliaanse regering de vermenging van benzine met ethanol verplichte, subsidies aanbood 

voor de productie van suikerrietgebaseerd bio-ethanol, geld uitgaf aan de ontwikkeling van 

distilleerderijen en distributie-infrastructuren, alsook de productie van E-100 (puur 

ethanolverbrandende) voertuigen promootte. Deze auteurs stellen dat Brazilië eind jaren ’80 

zijn biobrandstofsector had gedereguleerd en een minder indringende aanpak volgde, die 

gebaseerd was op twee beleidsmaatregelen: verplichte 20% vermenging van ethanol bij 

benzine en taksen die het gebruik van bio-ethanol en de FFV’s aanmoedigden (Koh & 

Ghazoul, 2008). Niettegenstaande benadrukken Morrone et al. (2009) dat de V.S. op 
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beleidsvlak in toenemende mate competitief zijn met Brazilië. Laatstgenoemde auteurs wijzen 

er bovendien op dat beide landen ook de voordelen inzien van de export naar het buitenland 

(Morrone et al., 2009)  

Ten slotte belichten we de (toekomstige) vraag en het aanbod van bio-ethanol. We richten ons 

eerst op de grootste bio-ethanolproducenten, de Verenigde Staten en Brazilië, en verruimen 

daarna onze blik naar de ganse wereld. Het EIA (2008) geeft aan dat de ethanolproductie in de 

V.S. vier procent uitmaakt van het motorbenzinereservoir. Voorspellingen van het EIA (2008) 

geven aan dat dit in 2030 gestegen zal zijn tot 15,8 procent (EIA, 2008). In de AEO2009 

wordt aangetoond dat deze stijgt van 6,5 biljoen gallons in 2007 naar 29,6 biljoen gallons in 

2030. Het ethanolgebruik in de V.S. dat vermengd wordt met benzine groeit tot 12,2 biljoen 

gallons en de E85 consumptie tot 17,5 biljoen gallons in 2030. De ethanolvoorraad wordt 

gemaakt van zowel graan als cellulose grondstof, met graan goed voor 15 biljoen gallons en 

cellulose 12,6 biljoen gallons van de ethanolproductie in 2030 (EIA, 2009). Wat betreft 

Brazilië stelt het IEO2009 vast dat de FFV’s daar alsmaar populairder worden. Sinds hun 

introductie in maart 2003 zouden ze er stijgen van 49000 naar 3 miljoen in 2008. Volgens dit 

rapport nemen zij 86% van de nieuwe verkoop van auto’s in Brazilië voor hun rekening (EIA, 

2009). Het MO*magazine stelt vast dat Brazilië 2,6 miljoen auto’s telt die op bio-ethanol 

kunnen rijden. Van de twee miljoen nieuwe auto’s die er elk jaar bijkomen, is twee derde 

uitgerust om op ethanol te rijden. Bovendien publiceert het MO*magazine dat experten 

denken dat het mogelijk is de huidige productie van 17,3 miljard liter per jaar op te voeren tot 

250 miljard liter per jaar in 2025. Dit magazine geeft aan de globale vraag naar benzine 1,7 

biljoen liter per jaar zal bedragen in 2025, een stijging van 48 procent. Brazilië wil tegen dan 

genoeg produceren om aan 10 procent van de vraag te voldoen en ook zijn binnenlandse 

markt te bevoorraden (Brazilië wil ethanolproductie, 2008). 

Op wereldvlak, stellen Koh & Ghazoul (2008) vast dat de productie bio-ethanol er steeg van 

4,4 biljoen liter in 1980 naar 46,2 bbl in 2005 (Koh & Ghazoul, 2008). VODO (2009) geeft 

aan dat de wereldwijde productie van ethanol tussen 2000 en 2005 is verdubbeld (VODO, 

2009). Volgens Middelkoop & Koppelaar (2008) komt de wereldproductie bio-ethanol in 

2006 neer op één miljoen vaten per dag (Middelkoop & Koppelaar, 2008). De EVD 

internationaal ondernemen en samenwerken (2009) geeft aan dat de wereldproductie van bio-

ethanol voor brandstof in 2008 al 65 miljard liter bedroeg. Brazilië produceerde hiervan 38 

procent, de V.S. 52 procent (De EVD internationaal ondernemen en samenwerken, 2009).  
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3.3.2 Biodiesel 

 

Morrone et al. (2009) geven aan dat biodiesel de tweede meest gebruikte biobrandstof ter 

wereld is. Deze auteurs (2009) vermelden dat deze duurzame brandstof meestal wordt 

gemaakt van plantaardige olie (bv. olie van sojabonen, zonnebloemen of koolzaad), hoewel 

ook dierlijke vetten en algen kunnen gebruikt worden als een alternatieve grondstof (Morrone 

et al., 2009).  

Wood (2005) wijst Europa aan als werelds grootste biodieselindustrie (Wood, 2005). Het IEA 

(2004) vernoemt Frankrijk, Duitsland en Italië als de voornaamste biodiesel producerende 

landen (IEA, 2004). Volgens Stephenson (2008) is de Europese productie voornamelijk 

afkomstig van koolzaadolie, aangezien dit gewas gekweekt kan worden in een koud en 

gematigd klimaat. Andere olieproducerende gewassen echter vereisen warmere oorden 

(Stephenson et al., 2008).  

Zoals het IEA (2004) aangeeft, wordt biodiesel in vele OESO-landen vermengd met 

conventionele dieselbrandstof. Dit vermengingpercentage loopt van 5 procent in Frankrijk tot 

20 procent in de Verenigde Staten. Toch wijst het IEA (2004) er op dat er in Duitsland 

vrachtwagens bestaan die uitgerust zijn met 100 procent biodiesel (IEA, 2004).  

Wood (2005) publiceerde dat het European Biodiesel Board had berekend dat Europa in 2004 

2,2 miljoen ton biodiesel produceerde, in tegenstelling tot de V.S. die een aanbod had van 

minder dan 70000 ton (Wood, 2005). Maar de AEO2009 maakt er ons attent op dat de 

Europese productie van biodiesel en bio-ethanol samen, zeer klein is vergeleken met de 

productie in Brazilië of de Verenigde Staten. De globale biodieselproductie stijgt van 11,4 

miljoen liter in 1991 naar 50 miljoen liter in 2005 (Koh & Ghazoul, 2008). Middelkoop & 

Koppelaar (2008) berekenden dat dit in 2006 per dag neerkomt op slechts 100000 vaten per 

dag, in vergelijking met één miljoen vaten bij bio-ethanol (Middelkoop & Koppelaar, 2008) 

Het Vlaams Overleg Duurzaam Ondernemen (VODO) (2009) bevestigt dat biodiesel in 

mindere mate wordt geproduceerd dan bio-ethanol, maar stelt dat het een snellere stijger is op 

de wereldmarkt. VODO (2009) geeft immers aan dat de productie van biodiesel in de periode 

van 2000 en 2005 maar liefst verviervoudigd is (VODO, 2009).  

 

 

 

 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           38

3.4 De baten van biobrandstoffen 
 

Het International Energy Agency (2004) spreekt over moeilijk te meten voordelen van 

biobrandstoffen. Dit is in tegenstelling tot hun productiekosten, die vrij eenvoudig berekend 

kunnen worden. Het IEA (2004) stelt dat hierdoor de marktprijzen van biobrandstoffen de 

baten van deze duurzame brandstoffen niet adequaat reflecteren. Aangezien biobrandstoffen 

‘duur’ zijn, worden volgens de IEA (2004) de niet-markt voordelen vaak genegeerd. Dit 

benadeelt biobrandstoffen ten opzichte van fossiele brandstoffen (IEA, 2004). Morrone et al. 

(2008) menen dat de stijgende prijzen van petroleumgebaseerde brandstoffen in 2008 de 

wereldwijde interesse in hernieuwbare biobrandstoffen hebben aangewakkerd (Morrone et al., 

2009). Maar deze ‘groene’ brandstoffen hebben ook tal van continue baten, hoewel sommige 

daarvan betwistbaar zijn. Het IEA (2004) bemerkt dat het vooral de niet-markt voordelen zijn 

die als drijvende kracht gelden achter het gebruik van biobrandstoffen (IEA, 2004). Hill et al. 

(2006) spreken van een waardig alternatief voor fossiele brandstoffen als een biobrandstof 

voldoet aan een positieve netto energiebalans, economisch competitief is, 

omgevingsvoordelen heeft en produceerbaar is in grote hoeveelheden zonder de 

voedselvoorraden te verminderen (Hill et al., 2006). 
Een eerste pluspunt van de biobrandstof heeft betrekking op het klimaat. Hill et al. (2006) 

noemen biobrandstof een ‘propere’ energievorm (Hill et al., 2006). Koh & Ghazoul (2008) 

kwamen tot de vaststelling dat over een periode van 30 jaar de globale uitstoot van 

broeikasgassen is gestegen met 70% (Koh & Ghazoul, 2008). Roger et al. (2006) voorspellen 

dat de CO2-uitstoot in China in 2030 zal toenemen met een factor van 3,4 en in India zelfs met 

een factor van 5,8 (Roger et al., 2006). Duurzame brandstoffen bieden hier een oplossing 

voor. Zo stellen Hill et al. (2006) dat deze brandstoffen de globale broeikasgasemissies 

verminderen en dus bijdragen tot een verbetering van de luchtkwaliteit (Hill et al., 2006). Het 

IEA (2004) spreekt van een 20 tot 50 procent reductie van broeikasgassen, vergeleken met de 

uitstoot bij fossiele brandstoffen (IEA, 2004). Uit levenscyclusanalyses van de voorbije 15 

jaar komen Koh & Ghazoul (2008) tot een gelijkaardige vaststelling. Ook bij hen resulteert de 

vervanging van benzine of diesel door biobrandstoffen in een gemiddelde nettoreductie van 

de broeikasgassen van 31% bij bio-ethanol, 54% bij biodiesel en 71% bij cellulose-ethanol. 

Wanneer bovendien suikerriet wordt gebruikt in de productie van bio-ethanol, stelt het IEA 

zelfs een reductie vast van 92% (IEA, 2004)! Toch waarschuwen Koh & Ghazoul (2008) voor 

dergelijke uitspraken. Zij wijzen er op dat het reductiepercentage voor elk type biobrandstof 
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afhankelijk is van de gemaakte assumpties in de onderzoeken, alsook van het soort proces dat 

de energie nodig heeft in de productiefasen van de biobrandstoffenproductie. Volgens Koh & 

Ghazoul (2008) bekomt men bij de ene studies netto positieve broeikasgassen en bij de andere 

zero broeikasgassen (Koh & Ghazoul, 2008). Zo beweren Pimentel et al. (1994) dat de 

productie en het gebruik van ethanolbrandstof bijdragen aan de toename van atmosferische 

CO2 en aan de globale opwarming (Pimentel et al., 1994). In het bekomen van een waardige 

biobrandstof, stellen Hill et al. (2006) de positieve omgevingsvoordelen als een noodzakelijke 

vereiste (Hill et al., 2006). 

De IEO2007 ziet de verminderde vraag naar olie als een tweede voordeel. Zij stellen dat de 

beperkte petroleumvoorraden ons in de richting van de biobrandstoffen duwen. Zij verklaren 

dit aan de hand van het hernieuwbare karakter van deze duurzame brandstoffen. Hierdoor 

vormen ze een alternatief voor de eindige fossiele brandstoffen (EIA, 2007). Gallagher (2008) 

spreekt in dit geval over een energiezekerheid (Gallagher, 2008). Zoals we in deel één zagen, 

voorspelde de WOO2009 een toename in de globale olieconsumptie voor de volgende 30 jaar. 

Men had het over een stijging van 85 miljoen vaten per dag in 2008 naar 106 miljoen vaten 

per dag in 2030 (OPEC, 2009b). Bovendien verwacht Kerr (1998) dat de ‘world oil peak’ zich 

tussen 2010 en 2020 zal manifesteren (Kerr, 2008). Indien Kerr’s voorspelling waarheid 

wordt, zal een afnemende productie, die gepaard gaat met een toenemende vraag, voor 

problemen zorgen, die deels door biobrandstoffen opgelost kunnen worden. Het IEA (2004) 

stelt dat biobrandstoffen in hedendaagse auto’s fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Ze 

wijst er op dat de reducties niet 1:1 zijn, aangezien biobrandstoffen een lagere energie-inhoud 

hebben. Berekeningen tonen aan dat men voor het produceren van één liter biobrandstof 0,15 

tot 0,20 liter fossiele brandstof nodig heeft. Het IEA (2004) stelt bovendien dat dit gebruik 

van petroleum nodig is voor het maken van meststoffen, de boerderijuitrusting, het transport 

van grondstoffen en voor de productie van de finale biobrandstof (IEA, 2004). Hieraan 

gekoppeld bieden biobrandstoffen ons een verminderde afhankelijkheidspositie ten opzichte 

van olie-exporterende landen. Het IEA (2004) stelt dat we hierdoor voor een deel kunnen 

ontsnappen aan de olie-import vanuit politiek onstabiele delen van de wereld (IEA, 2004). Dit 

is van groot belang voor de V.S., aangezien zij volgens Demain (2009) een grote olie-

importeur zijn (Demain, 2009). Het IEA (2004) beweert dat men hierdoor een grotere 

diversificatie bekomt in het aanbod van de energievoorraadbronnen. Zij voegt hier aan toe dat 

bio-ethanol en biodiesel afkomstig zullen zijn uit andere delen van de wereld dan waar de 

huidige productie van fossiele brandstoffen plaatsvindt. Hierdoor is het Midden-Oosten niet 
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langer de enige bron van brandstof, maar kan men bijvoorbeeld ook beroep doen op Latijns-

Amerika, aldus het IEA (IEA, 2004). 

De netto energie balans (NEB) wijst op een derde (niet door iedereen aanvaard) voordeel van 

biobrandstoffen. Volgens Morrone et al. (2009) wijst deze balans op de ratio van de energie 

die gewonnen wordt tegenover de energie die men gebruikt in de productie (Morrone et al., 

2009). De analyse van Hill et al. (2006) toont aan dat zowel ethanol uit maïsgraan en 

biodiesel gemaakt uit sojabonen resulteert in een positieve netto energie balans (NEB). In het 

onderzoek vonden Hill et al. (2006) geen bewijs dat deze biobrandstoffen meer energie 

vereisen dan opbrengen bij het produceren van het product. Wel wijzen zij op de lage NEB 

van ethanol gemaakt uit maïsgraan. Deze lage NEB is afkomstig van de hoge energie input 

die vereist is om maïs te produceren en om te zetten naar ethanol. Ethanol van maïsgraan 

voorziet ongeveer 25% meer energie dan vereist voor zijn productie, maar bijna alles van de 

NEB is toe te schrijven aan de energie van zijn coproduct, nl. dierlijk vet, eerder dan aan de 

ethanol zelf. Hill et al. (2006) geven ter vergelijking aan dat biodiesel van sojabonen ongeveer 

93% meer energie vrijgeeft dan vereist is voor zijn productie (Hill et al., 2006). Pimentel et al. 

(1994) daarentegen zijn het niet eens met de conclusies van Hill en collega’s. Zij stellen dat er 

twee keer zoveel fossiele energie wordt verbrand in de ethanolproductie dan dat er zelf 

ethanol wordt geproduceerd (Pimentel et al., 1994).  

Het IEA (2004) beschouwt als een vijfde pluspunt de rurale ontwikkelingen die gepaard gaan 

met de productie van biobrandstoffen. De winning van biobrandstoffen uit gewassen zoals 

graan en tarwe (voor ethanol) en soja en koolzaad (voor biodiesel) voorziet een additioneel 

product voor landbouwers, aldus het IEA (2004). Dit brengt economische voordelen met zich 

mee voor de rurale gemeenschap. Maar het IEA (2004) stelt dat dit voordeel ook kan omslaan 

in een nadeel. De gewassen voor de productie van biobrandstof kunnen de gewassen voor de 

voedselproductie verstoren, wat zich vervolgens vertaalt in hogere prijzen voor de consument. 

Er zal dus steeds een trade-off zijn tussen de voedselproductie en de productie van 

biobrandstoffen. Deze keuze wordt in vele landen bemoeilijkt door de aanzienlijke subsidies 

voor de landerijen. Het IEA (2004) stelt dat deze subsidies voor de productie van 

biobrandstoffen dienen, maar wijzen erop dat eenmaal deze op gang komen, de subsidies 

verschuiven naar andere doeleinden. In zulke gevallen stelt het IEA (2004) dat het 

nettoniveau van de subsidie voor de productie van biobrandstoffen lager is dan vaak wordt 

verondersteld (IEA, 2004). 
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De relatief goedkope begininvestering is een vijfde baat bij het gebruik van biobrandstoffen. 

Morrone et al. (2009) stellen dat de begininvestering in de infrastructuur relatief klein is 

vergeleken met andere alternatieve energiemiddelen (Morrone et al., 2009).  

Het laatste voordeel dat we hier zullen bespreken heeft hoofdzakelijk betrekking op het 

gebruik van biodiesel. Morrone et al. (2009) geven te kennen dat deze alternatieve brandstof 

een zelfde densiteit en viscositeit bezit als petroleumdiesel, en dus vermengd kan worden in 

een variëteit van ratio’s. Daarom moeten ook de bestaande dieselbrandstofpompen niet 

aangepast worden wanneer diesel vervangen wordt door biodiesel. Ook beschouwen 

laatstgenoemde auteurs biodiesel als laagtechnologisch en dus relatief eenvoudig te 

produceren, vooral wanneer het vergeleken wordt met het verfijningsproces van fossiele 

brandstoffen. Vooral door zijn gelijkaardige verbrandingseigenschappen, zien Morrone et al. 

(2009) biodiesel als een aantrekkelijk alternatief voor petroleum. Hoewel sommigen biodiesel 

niet als hét beste middel zien om het petroleumolievoorraadprobleem op te lossen, kan 

biodiesel volgens Morrone et al. (2009) toch een aantrekkelijk supplement zijn voor onze 

petroleumolievoorraad (Morrone et al., 2009).  

 

 

3.5 Barrières van biobrandstoffen 
 

Het Britse RFA deelt ons mee dat er het afgelopen jaar veel discussie is geweest over de 

duurzaamheid van de biobrandstoffen. Zij stellen dat de effectiviteit van de reductie van de 

broeikasgasuitstoot, de mogelijke effecten op de voedselprijzen en het risico van ontbossing 

en aantasting van de biodiversiteit centraal staan in deze discussie (Renewable Fuels Agency, 

2008). Morrone et al. (2009) en Koh & Ghazoul (2008) bevestigen dat het vooral de 

omgevingskosten zijn die een grote rol spelen in de nadelen van biobrandstoffen (Morrone et 

al., 2009; Koh & Ghazoul, 2008). 

Een eerste groot nadeel schuilt in de voedselprijzen. Het IEA (2004) toont aan dat een 

vervanging van vijf procent benzine in de EU ongeveer vijf procent van de beschikbare grond 

nodig heeft om het gewas voor de ethanolproductie te telen. In de V.S. bedraagt dit zelfs acht 

procent. Het IEA (2004) maakt bovendien een zelfde analyse voor biodiesel. Hier bekomen ze 

zelfs percentages van 15% in de EU en 13% in de V.S. Dit hogere percentage bij biodiesel 

wijten ze aan de lagere energie die ze uit de gewassen halen, in vergelijking met ethanol. Dit 

kan volgens het IEA (2004) leiden tot voedselprijsstijgingen, maar zoals eerder vernoemd ook 
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voordelen opleveren voor de boeren en de rurale gemeenschap (IEA, 2004). Westcott (2007) 

toont aan dat de grotere vraag naar biobrandstof en de productie ervan zal leiden tot hogere 

wereldprijzen. Volgens hem zal dit niet alleen zo zijn voor de grondstoffen van 

biobrandstoffen, maar ook voor ander voedsel en veevoergewassen die concurreren voor 

dezelfde landbouwgrond (Westcott, 2007). Doordat een steeds groter deel van deze gewassen 

voor de brandstofproductie wordt gebruikt, wijzen Koh & Ghazoul (2008) er op dat er minder 

grond overblijft voor de productie van voedsel. Dit leidt uiteraard tot stijgende voedselprijzen. 

Laatstgenoemde auteurs vinden dit fenomeen vooral terug in de Verenigde Staten. 

Middelkoop & Koppelaar (2008) geven aan dat in 2007 maar liefst 30% van de maïsproductie 

werd omgezet in biobrandstof. Deze auteurs vinden het nog verontrustender dat steeds meer 

landbouwgrond verschuift van de productie van andere gewassen naar die van maïs. Reijnders 

& Huijbregts (2008) geven aan dat de aanplanting van maïs in de Verenigde Staten in 2007 

toenam van 32 miljoen naar 38 miljoen hectare. Zij stellen dat dit ten koste ging van de  

landbouwgrond voor de productie van sojabonen en katoen (Middelkoop & Koppelaar, 2008; 

Reijnders & Huijbregts, 2009). Koh & Ghazoul (2008) maken er ons wel attent op dat ook 

andere factoren bijdragen aan de hoge voedselprijzen. Zo veroorzaakt slecht weer een 

mindere oogst en leidt bijgevolg tot hoge prijzen (Koh & Ghazoul, 2008). Volgens Westcott 

(2007) zullen deze hogere prijzen de vraagcompetitie versterken tussen binnenlandse 

industrieën en buitenlandse verkopers van granen (Westcott, 2007). Koh & Ghazoul (2008) 

voegen hier aan toe dat het vooral de armen zijn die door de prijsstijgingen getroffen zullen 

worden, aangezien zij 50 tot 60 procent van hun inkomen aan voedsel spenderen (Koh & 

Ghazoul, 2008). Het omzetten van voedselgewassen in biobrandstof is volgens Middelkoop & 

Koppelaar (2008) een heel gevaarlijke trend die nu al tot sociale onlusten leidt in veel arme 

landen (Middelkoop & Koppelaar, 2008). Hill et al. (2006) zien een productie op grote schaal, 

zonder de voedselvoorraden te reduceren, als één van de vereisten om te komen tot een 

respectabel alternatief voor fossiele brandstof. Voedselgebaseerde brandstoffen kunnen 

volgens hen maar een klein deel uitmaken van de energienoden voor transport. Zij oordelen 

dat energiebehoud en biobrandstoffen die niet op voedsel gebaseerd zijn, van groter belang 

zullen zijn in de toekomst. Biobrandstoffen zoals koolwaterstof of cellulose-ethanol hebben 

potentieel om brandstofvoorraden te voorzien met grotere omgevingsvoordelen dan petroleum 

of hedendaagse voedselgebaseerde biobrandstoffen (Hill et al., 2006).  

Vervolgens zijn we aanbeland bij een tweede barrière, nl. de verdwijning van de bossen, de 

weiden en familielanderijen. Aangezien producenten een maximale productie van 
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biobrandstoffen voor ogen hebben, worden we volgens Morrone et al. (2009) geconfronteerd 

met een verlies aan bossen. Deze bossen slaan CO2 op uit de atmosfeer en verwijderen ze. 

Deze auteurs concluderen dat de omschakeling van bossen naar landbouwgrond de waarde 

van koolstofdioxide in de atmosfeer verhoogt. Volgens Righelato (2007) moet het 

bebouwbare land teruggebracht worden tot bossen, omdat de koolstof, die opgeslagen wordt 

door de vegetatie, zwaarder zal doorwegen dan de emissies die vermeden worden bij de 

productie van biobrandstoffen (Righelato in Morrone et al., 2009). Morrone et al. (2009) 

benadrukken dat het afwegen van het verlies van de bossen en de hiermee gepaard gaande 

vermeerdering van koolstof in de atmosfeer tegenover de emissies die vermeden worden door 

het gebruik van biobrandstof, in de toekomst stof tot discussie zal zijn (Morrone et al, 2009). 

Bovendien publiceerde De Standaard dat onderzoekers concludeerden dat de teelt van 

biobrandstoffen ook een negatieve impact heeft op de biodiversiteit in ons land. Zo stellen de 

onderzoekers dat de teelt van koolzaad zeer bedreigend is voor de biodiversiteit. Zij bemerken 

dat vooral akkervogels hierdoor getroffen worden, aangezien weiden omgezet worden tot 

akkers (Teelt voor biobrandstof, 2009). Morrone et al. (2009) wijzen dan weer op het verlies 

van familielanderijen. Zij stellen dat de brandstofproducenten deze gebieden opkopen om er 

grondstoffen te laten groeien die worden gebruikt voor de productie van biobrandstoffen 

(Morrone et al., 2009).  

 

De competitie voor water brengt ons bij een derde minpunt van biobrandstoffen. Pickett et al. 

(2008) geven aan dat de druk op watervoorraden globaal is toegenomen omwille van een 

groeiende populatie, maar ook door de impact van de klimaatverandering. Zij geven aan dat 

water hierdoor schaars wordt. Een toegenomen gebruik van water voor biobrandstoffen zal 

volgens hen de vraag naar water doen stijgen, en dus ook een negatieve impact hebben op de 

waterbeschikbaarheid voor andere gebruiken. Pickett et al. (2008) wijzen er wel op dat de 

watervereisten tijdens het proces en bij het eindgebruik niet bekend zijn. Deze auteurs ijveren 

dan ook voor een onderzoek die de watervereisten tijdens het ganse biobrandstoffenproces in 

kaart brengen (Pickett, 2008). Phillips et al. (2007) berekenden dat het watergebruik bij 

maïsethanolinstallaties stijgt van drie tot zeven gallons per geproduceerde gallon van ethanol. 

Deze ratio is echter wel gedaald van een gemiddelde van 5,8 gallon water per geproduceerde 

gallon ethanol in 1998 naar 4,2 gallon water per gallon in 2005 (Phillips et al., 2007). Maar 

Pate et al. (2007) geven aan dat dit, in vergelijking met het watergebruik in een 
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olieraffinaderij, 1,5 gallon water per gallon olie, nog steeds veel is (Pate et al. in Koh & 

Ghazoul, 2008).  

Vervolgens komen we bij een vierde (niet door iedereen aanvaarde) kost. Volgens een aantal 

auteurs werkt ethanol lucht- en watervervuilend (Pimentel et al, 1994; Hill et al., 2006). 

Hoewel ethanol aangekondigd werd als een brandstof die  luchtvervuiling vermindert, 

wanneer ze gemengd wordt met benzine of als enige brandstof verbrand wordt, is er volgens 

Pimentel et al. (1994) geen reductie wanneer het productiesysteem in zijn totaliteit wordt 

beschouwd. De productie en het gebruik van ethanolbrandstof draagt bij aan de verhoogde 

atmosferische CO2 en aan de globale opwarming van de aarde omdat er twee keer zoveel 

fossiele energie wordt verbrand in de ethanolproductie dan dat er geproduceerd wordt als 

ethanol (Pimentel et al., 1994). FEBIAC (2008e) gaat hier niet mee akkoord. Zij stellen dat 

biobrandstoffen net als fossiele brandstoffen ook uit koolstof en waterstof bestaan, maar dat 

ze toch minder CO2 uitstoten. Zij verklaren dit door het feit dat planten CO2 opnemen uit de 

lucht om te groeien. De CO2 wordt dus uit de lucht opgenomen door de plant en later weer 

uitgestoten door de auto, wat een cyclus genereert die in theorie geen netto CO2 in de 

atmosfeer brengt. FEBIAC (2008e) geeft wel toe dat er in de praktijk bij transport en 

productie van biobrandstof nog steeds CO2 zal ontstaan, maar toch blijkt uit de meeste studies 

dat bij een duurzaam productieproces zowat 30 tot 70 procent reducties van de CO2-emissies 

mogelijk is, afhankelijk van het soort biobrandstof en het productieproces (FEBIAC, 2008e). 

Hill en collega’s (2006) hebben het over de watervervuiling. Zij beweren dat grotere emissies 

van stikstof, fosfor en pesticiden per eenheid van energiewinst worden gevonden bij ethanol 

gemaakt op basis van maïsgraan. Dit in tegenstelling tot de biodiesel geproduceerd uit 

sojabonen. Volgens hen heeft deze uitstoot essentiële gevolgen voor de omgeving. Zij geven 

aan dat deze stikstofuitstoten terechtkomen in gezond water. Hill en collega’s (2006) beweren 

dat de pesticiden die gebruikt worden in maïsproductie schadelijker en hardnekkiger zijn voor 

de omgeving dan degene die gebruikt worden om sojabonen te laten groeien (Hill et al., 

2006). 

Niet alleen socio-politieke barrières, maar ook economische hindernissen temperen het 

enthousiasme over biobrandstoffen. Ten eerste hebben we te maken met hoge productiekosten 

die leiden tot hogere prijzen voor biobrandstof dan voor fossiele brandstof (Hill et al., 2006). 

Het IEA (2004) deelt mee dat in IEA-landen de productiekosten van bio-ethanol en biodiesel 

tegenwoordig hoog zijn, zelfs meer dan het drievoud van de kosten van fossiele brandstoffen 

(IEA, 2004). Ook Hill et al. (2006) en Morrone et al.(2009) bevestigen dit (Hill et al., 2006; 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           45

Morrone et al., 2009). Uit de cijfers van de American Automobile Association blijkt dat 

ethanol gemiddeld de laagste prijs per gallon heeft onder de brandstofopties, maar dan wel 

weer een vrij hoge prijs per btu heeft (Morrone et al, 2009). Het IEA (2004) wijst er wel op 

dat de productiekosten voor biobrandstoffen veel lager zijn in de (sub)tropische landen – 

voornamelijk ontwikkelingslanden met lage grond- en arbeidskosten (bv. Brazilië) – dan in de 

ontwikkelde, gematigde landen (bv. de meeste IEA-landen) en ze in de eerstgenoemde landen 

zelfs bijna de productiekosten van petroleum benaderen. Het IEA (2004) voorspelt dat dit in 

de komende jaren ook het geval zal zijn voor de andere landen, wanneer de productiekosten 

ook daar beginnen te dalen (IEA, 2004). Weliswaar gaat het hier volgens het IEA (2004) om 

een zeer trage daling. Toch achten zij een competitie van oliezaden- of graangemaakte 

biobrandstoffen met benzine of diesel als onmogelijk, tenzij de wereldolieprijzen aanzienlijk 

stijgen. Bovendien stelt het IEA (2004) dat er een mismatch is tussen die landen waar er aan 

lage kosten kan geproduceerd kunnen worden en de landen waar de vraag voor 

biobrandstoffen het snelst stijgt (IEA, 2004). Het IEA (2004) stelt dat indien eerste generatie 

biobrandstoffen van IEA-landen in de toekomst geproduceerd worden op grote schaal, de 

kosten ervan een heel stuk lager zouden kunnen liggen, en dat hun potentieel voor een 

mondiale olievervanging in grote mate zou kunnen toenemen (IEA, 2004). Dit in tegenstelling 

tot de tweede generatie biobrandstof, met cellulose als grondstof en met een geavanceerde 

technologie, waar de productiekosten laag zijn (IEA, 2004).  

Morrone et al. (2009) maken er ons attent op dat de huidige hogere kosten van 

biobrandstoffen worden overgedragen aan de consumenten, wat resulteert in hogere prijzen 

aan de pomp. Laatstgenoemde auteurs wijzen wel op de recente ontwikkelingen aangaande de 

olieprijzen. Door de huidige hoge prijs van ruwe olie, die de kleinhandelsprijs van zowel 

benzine als dieselbrandstof heeft doen toenemen, is de competitie tussen biobrandstoffen sterk 

toegenomen. Deze auteurs berekenden dat van 1995 tot 2005 de gemiddelde kleinhandelsprijs 

van diesel ongeveer $1,32 per gallon was. In het begin van 2008 steeg deze prijs naar $4,50 

per gallon. De hoogste prijs vond plaats op 17 juli 2008, nl. $4,845 per gallon. E85 werd aan 

de pomp zelfs $0,50 tot meer dan $1,50 per gallon goedkoper dan benzine of diesel (Morrone 

et al., 2009).  

Een laatste economische barrière voor biobrandstoffen zijn de overheidssubsidies. Morrone et 

al. (2009) wijzen erop dat in de Verenigde Staten de markt voor ethanol sterk afhankelijk is 

van federale subsidies. Cascone (2007) stelt dat bioproducten hoofdzakelijk politiek ‘gepusht’ 

zijn door de markt, maar er niet door worden aangetrokken (Cascone in Morrone et al., 2009). 
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Dit betekent volgens hem dat de consumentenvraag niet groot genoeg is om een grote 

schaalproductie economisch mogelijk te maken, waardoor de overheid er kritisch tegenover 

staat. Zo stelt hij dat biobrandstoffen in de Verenigde Staten gepromoot worden door 

subsidies en takskredieten. Ook ethanol wordt volgens hem indirect gesubsidieerd door het 

landbouwbeleid dat boeren aanmoedigt om specifieke gewassen te kweken (Morrone et al, 

2009). Hill et al. (2006) beschouwen de economische competitiviteit als één van de 4 

voorwaarden voor een waardige productie. Zo geven zij aan dat in 2005 geen enkele 

biobrandstof zonder subsidie kostencompetitief was met petroleumgebaseerde brandstoffen. 

Subsidies zijn dus noodzakelijk voor het voortbestaan van de biobrandstoffen. In de 

Verenigde Staten zijn er federale gewassubsidies die de maïs- en sojaboonprijzen verlagen. 

Hill et al. (2006) geven ook aan dat de vraag naar ethanol vooral afkomstig is uit wetten en 

voorschriften, die het vermengen van biobrandstoffen met petroleumolie verplichten. Ook een 

stijging in de petroleumbrandstofprijzen verbetert volgens hen de kostencompetitiviteit van 

biobrandstoffen (Hill et al., 2006).   

 

 

3.6 Beleidsmaatregelen voor het stimuleren van biobrandstoffen 

 
In wat volgt bekijken we wat de overheid doet om het gebruik van biobrandstoffen aan te 

moedigen bij de bevolking. We beginnen op een laag niveau, België, om vervolgens uit te 

breiden naar Europa en de V.S. en zo te eindigen op een mondiaal niveau. 

Rekening houdende met de hoge hedendaagse kosten van biobrandstoffen, vergeleken met 

fossiele brandstoffen, komt het IEA (2004) tot de conclusie dat een wijdverspreid gebruik van 

biobrandstoffen niet tot stand kan komen zonder een strenge overheidsinterventie (IEA, 

2004). In het Monthly Oil Market Report werd gesteld dat de zwaar gesubsidieerde 

biobrandstoffen hard getroffen zijn door de financiële crisis. Net als het IEA zijn ook zij van 

oordeel dat de biobrandstofindustrie niet kan overleven zonder overheidssteun, zelfs niet in de 

zomermaanden van 2008 wanneer de olieprijzen hoog waren. In tijden van lage olieprijzen, 

wat zich voordeed op het einde van 2008, heeft de biobrandstofindustrie zelfs nog meer 

subsidies nodig om zijn bestaan veilig te kunnen stellen (OPEC, 2009).  

Volgens het IEA (2004) worden er wel degelijk veel inspanningen geleverd, in zowel IEA- als 

niet IEA-landen, om het gebruik van biobrandstoffen te promoten (IEA, 2004). Koh & 

Ghazoul (2008) daarentegen vinden dat ondanks de stijgende wereldproductie van 
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biobrandstof, de politieke en publieke steun ervan achterwege blijft. Zij geven de omgevings- 

en voedselzekerheid, alsook de - door recente rapporten- in vraag gestelde 

koolstofvermindering aan als reden (Koh & Ghazoul, 2008).  

Het IEA (2004) maakt er ons attent op dat, voornamelijk in de EU, het beleid voor 

biobrandstoffen vaak gedreven wordt door landbouwmotieven en minder gericht is op het 

energiebeleid. Hoewel de OESO het gebruik van landbouwsubsidies niet steunt, acht het IEA 

(2004) deze subsidies toch van groot belang in de toekomst, in functie van de gewassen voor 

biobrandstoffen (IEA, 2004). 

 

 

In wat volgt bekijken we de beleidsmaatregelen en voorzieningen van de grootste 

ethanolproducenten, de V.S. en Brazilië, alsook van Europa, die er een relatief hoge 

biodieselproductie op nahoudt.  

 

3.6.1 Beleidsmaatregelen en voorzieningen in Europa 

 

De Standaard stelt dat het in België zo goed als onmogelijk is om biobrandstoffen te tanken. 

Zij deelt mee dat sinds 2006 Ford, Volvo en Saab wagens aanbieden die rijden op bio-ethanol, 

en zelfs aangepast zijn aan de biobrandstof E85. Toch wijzen ze er op dat er in België slechts 

één enkel privaat tankstation bestaat dat bio-ethanol aanbiedt (Teelt voor biobrandstof, 2009). 

FEBIAC (2008f) vindt dat de politieke verantwoordelijken in ons land werk moesten maken 

van de invoering van de groene brandstof E85. FEBIAC-topman Bontemps pleitte ervoor 

deze introductie zo snel mogelijk op touw te zetten. Hij stelt dat E85 in Brazilië, de V.S. en 

Zweden al op grote schaal wordt gebruikt, en bij onze buurlanden aan belang wint (FEBIAC, 

2008f). Tot voor kort waren er in ons land nog steeds geen wetten over de bijmenging van 

biobrandstoffen (Bio-Energy Valley, 14 februari 2009). Gelukkig is daar nu verandering in 

gekomen. Sinds 1 juli 2009 zijn producenten van benzine en diesel in België verplicht om in 

hun brandstoffen 4 procent biodiesel of bio-ethanol te mengen. Deze nieuwe federale 

verplichting geldt voorlopig voor twee jaar (Vier procent bio, 2009). De Standaard meldt dat 

er in 2008 slechts één procent werd bijgemengd. Dit betekent volgens hen dat biobrandstoffen 

toen slechts 1,1 procent uitmaakten van de verbruikte brandstof in België. Toch wijzen ze er 

op dat de Belgische fabrieken nochtans een capaciteit van 10 procent biobrandstoffen hebben, 

maar dat het de oliemaatschappijen zijn, die niet staan te springen om er aan te kopen. Dat 
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heeft volgens L’Echo onder meer te maken met de daling van de olieprijzen. De federale 

regering is van plan om de quota dwingender te maken, aldus de krant. Zo heeft men een taks 

voor ogen voor oliemaatschappijen die weigeren om het aandeel bio in hun voorraden uit te 

breiden (Regering overweegt taks, 2009). De Standaard concludeert dat de vorige maatregel, 

die producenten via fiscale voordelen aanmoedigde om biobrandstoffen te kopen bij zeven 

Belgische biobrandstofbedrijven, onvoldoende bleek te zijn als stimulans. Zij stelt dat deze 

zeven biobrandstofbedrijven de voorbije drie jaar 500 miljoen euro hadden geïnvesteerd en 

300 jobs hadden gecreëerd. Verscheidene bedrijven kampten hierdoor met financiële 

problemen (biobrandstof-bedrijven herademen, 03 april 2009). Zo pleitte het Gentse 

biobrandstoffenbedrijf Ghent Bio-Energy Valley in februari 2009 al voor de invoering van 

biobrandstofwetten. Het bedrijf produceerde het quotum dat door de regering was toegekend, 

maar hadden vaak geen afnemers, waardoor de onderneming dreigde ten onder te gaan (Bio-

Energy Valley, 2009).  

Volgens De Standaard “dreigt België op Europees vlak alweer een van de slechtste leerlingen 

van de klas te worden” (biobrandstof-bedrijven herademen, 2009). Nochtans zei een Europese 

richtlijn al sinds 2003 dat er tegen december 2005 2 procent biobrandstof in alle brandstoffen 

moest zitten die werden gebruikt voor auto’s en vrachtwagens en tegen december 2010 5,75 

procent. Volgens het IEA (2004) zou dit moeten leiden tot een vertienvoudiging in de 

biodieselproductie in de EU (IEA, 2004). Deze doelstelling was niet verplicht, maar de 

overheden dienden wel plannen op te stellen om aan deze doelstelling tegemoet te komen 

(IEA, 2004). Volgens de Vries et al. (2004) hadden toch een aantal landen, reeds vóór deze 

Europese richtlijn, initiatieven ontplooid. Zo zijn Spanje, Frankrijk en Zweden 

toonaangevende landen geworden op ethanolgebied en Duitsland, Italië en ook Frankrijk de 

leiders in biodiesel. De Vries en collega’s (2004) verklaren dit door de accijnsvrijstelling die 

deze landen hebben doorgevoerd, alsook door investeringspremies die beschikbaar zijn 

gesteld in een aantal gevallen (de Vries et al., 2004). Dolorado et al. (2006) voegen hier aan 

toe dat in 2003 biodiesel in Spanje zelfs werd vrijgesteld van brandstofaccijnstaksen (Dorado 

et al., 2006). De Vries en collega’s (2004) wijzen erop dat Duitsland een hoge 

biodieselproductie kende doordat biodiesel uitsluitend als pure brandstof werd gebruikt, en 

dus niet gemengd werd met fossiele diesel. Zij geven aan dat dit inmiddels is veranderd en dat 

bijmenging de grootste bestemming wordt van biodiesel. Zo stellen zij dat biodiesel in 

Frankrijk voornamelijk gemengd wordt met fossiele diesel. Verder melden zij dat Frankrijk 

overigens recent de accijnsverlaging op biobrandstoffen heeft verminderd (de Vries et al., 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           49

2004). Het IEA (2004) maakt er ons attent op dat de incentives voor biobrandstoffen meer en 

meer zullen afhangen van landbouwsubsidies, maar dat deze in de toekomst dreigen te 

verminderen. Men richt zich nu eerder op differentiële brandstoftaksen en omgevingsgronden 

(IEA, 2004). Het IEA (2004) stelt hoge diesel- en benzinetaksen vast in Europa en andere 

landen, alsook lage biobrandstoftaksen in verscheidene landen (directe subsidies in Noord-

Amerika). Deze kunnen een aansporing zijn tot een hoger gebruik van biobrandstoffen (IEA, 

2004). In 2003 werd een wet aanvaard die zich richt op de taksen van biobrandstoffen (IEA, 

2004). De FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie stelt dat, gezien de hogere 

kostprijs van biobrandstoffen, de Europese Unie de lidstaten toelaat om biobrandstoffen onder 

bepaalde voorwaarden fiscaal te begunstigen. De Wet betreffende biobrandstoffen van 2006 

legt een vermindering van de accijnzen vast voor benzine en diesel waarin een hoeveelheid 

biobrandstoffen zijn vermengd. Dankzij het Koninklijk Besluit van 10 maart 2006 wordt pure 

koolzaadolie, gebruikt als motorbrandstof, onder bepaalde voorwaarden sinds 3 april 2006 

vrijgesteld van accijnzen (Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en 

Energie, 2009). De IEA (2004) geeft aan dat de EU bijkomende accijnzen stelt voor 

brandstoffen ter compensatie van de taksverminderingen voor biobrandstoffen. Volgens deze 

nieuwe richtlijn kunnen brandstoffen vermengd met biobrandstoffen vrijgesteld worden van 

het Europees minimumtarief. Een aantal landen in Europa - Finland, Frankrijk, Duitsland, 

Italië, Spanje, Zweden en het Verenigd Koninkrijk - bieden taksreducties aan voor 

biobrandstoffen (IEA, 2004). De Vries et al. concludeerden dat de landen waar er een 

accijnsverlaging of –vrijstelling is ingevoerd een stijgend gebruik van biobrandstoffen kennen 

(de Vries et al., 2004).  

De WOO (2009) stelt dat de Europese Unie in 2007 een akkoord heeft bereikt over de 

doelstelling “20-20-20”. De Europese unie is namelijk de verbintenis aangegaan om tegen 

2020 20% hernieuwbare energiebronnen te gebruiken (waarvan 10% biobrandstoffen), 20% 

energie-efficiënter te zijn en de uitstoot van broeikasgassen met 20% te verminderen ten 

opzichte van het referentiejaar 1990. Deze doelstellingen werden vervolgens vertaald in 

concrete voorstellen van de Europese Commissie en de lidstaten in het Europese 

Klimaat/Energiepakket (OPEC, 2009b). De WOO2008 wijst er op dat dergelijke 

doelstellingen zeer ambitieus zijn, maar dat zij enkel “voorstellen” zijn, en dus nog niet in een 

wet zijn omgezet (OPEC, 2008). 

Het Gallagher-rapport, dat in opdracht van de Britse overheid is opgesteld, is heel wat 

negatiever. Dit rapport heeft vooral aandacht voor de negatieve aspecten van biobrandstoffen. 
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Volgens dit rapport is een duurzamer biobrandstoffenindustrie in de toekomst mogelijk als de 

productie van biobrandstof gericht wordt op “idle and marginal land” en de winning van 

biobrandstof uit afvalstoffen en residuen. Omdat dit op dit moment nog niet gegarandeerd kan 

worden adviseert het Gallagher-rapport dan ook een lager groeitempo van het verplichte 

bijmengingspercentage. Voor de EU zou dit betekenen dat de biobrandstofdoelstelling voor 

2020 vooralsnog van 10% naar 5% tot 8% (inclusief 1% tot 2% biobrandstoffen verkregen uit 

geavanceerde technologieën) verlaagd zou moeten worden (Commissie Gallagher, 2008).  

 
3.6.2 Beleidsmaatregelen en voorzieningen in de Verenigde Staten 
 

  
Het IEA (2004) geeft aan dat de eerste wetgeving in de V.S., die de productie en het gebruik 

van biobrandstof als motorbrandstof aanmoedigde, er kwam in 1970. Verder stelt zij dat men 

in 1992 de Energy Policy Act (EPACT) uitbracht, die het gebruik van alternatieve 

brandstoffen bevorderde. Het wagenpark van de V.S., alsook dat van de staat en van 

alternatieve brandstofleveranciers, werden verplicht een percentage van hun auto’s op 

alternatieve brandstof te laten rijden. De Clean Cities Program, een vrijwillige maatregel 

onder deze wet, spitst zicht toe op het creëren van lokale markten voor alternatieve 

brandstofvoertuigen. Dit programma werkte samen met steden om wagenparken te 

ontwikkelen waarvan de wagens rijden op een lage vermenging van ethanol en E85. Dit 

gebeurde voornamelijk in de steden van het Midwesten van de V.S., dichtbij 

ethanolproductieplaatsen. Het IEA (2004) stelt vast dat deze programma’s gedurende de jaren 

’90 een stijging van de ethanolconsumptie veroorzaakten van 2,5% per jaar. Het IEA (2004) 

voegt hier aan toe dat de ban van het Environmental Protection Agency (EPA) op MTBE, een 

grondwatervervuilende stof in benzine (EPA, 2008), ook heeft bijgedragen tot de boost in de 

vraag naar - MTBE-substituut – ethanol (IEA, 2004).  

In 2007 krijgen we een eerste alternatieve en hernieuwbare brandstoffenwet in de Verenigde 

Staten. De WOO2009 heeft het over de U.S. Energy Independence and Security Act (EISA) 

van 2007 (OPEC, 2009b). De WOO2008 stelt dat de EISA van de Verenigde Staten 

substantiële veranderingen aanbracht aan de Corporate Average Fuel Economy (CAFE) 

normen en aanzette tot ambitieuze verplichtende minimumbijdragen van hernieuwbare en 

alternatieve brandstof om het benzinegebruik in de transportsector te verminderen (OPEC, 

2008). Wat betreft de tankstations voor E85, publiceert De Standaard dat eigenaars van 

FFV’s zich nauwelijks kunnen bevoorraden. Zij geven aan dat er in het Amerikaanse 

continent amper 1000 tankstations zijn met E85-brandstof (Bye, big spenders, 2008) 
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3.6.3 Beleidsmaatregelen in Brazilië 

 

Volgens het IEA (2004) zette de stijging in de olieprijzen Brazilië in de jaren ’70 aan tot de 

productie van brandstofethanol, gemaakt uit suikerriet (IEA, 2004). De IEO2009 geeft aan dat 

de Braziliaanse overheid in 1975 zijn Nationaal Alcohol Programma – pró Álcool – lanceerde 

om het gebruik van ethanol in de transportsector te doen toenemen. Dit rapport concludeert 

dat het programma een succes was (EIA, 2009). Zo toont de IEO2009 aan dat de 

ethanolconsumptie in Brazilië steeg van 0,1 biljoen gallon in 1975 naar 4,4 biljoen gallon in 

2007 (EIA, 2009). Het IEA (2004) stelt dat na de tweede oliecrisis in ‘78/’79 stappen werden 

ondernomen voor het gebruik van gehydrateerde onvermengde ethanol (typisch 96% ethanol 

en 4% water). Deze publicatie stelt dat de Braziliaanse auto-industrie hiervoor zijn motors 

aanpaste. Bovendien wijzen zij er op dat de taksreducties de consumenten nog meer 

aanspoorden tot het gebruik van bio-ethanol. De scherpe dalingen in de olieprijzen deed het tij 

helaas keren. Het aandeel van de voertuigen met onvermengde ethanol daalde van maar liefst 

100% naar minder dan 1% in het midden van de jaren ’90! Toch zijn het aantal ethanol auto’s, 

na een daling van 4,4 miljoen in 1994 naar 1,1 miljoen in 2002, terug aan het stijgen. Ook de 

vraag naar blends met ethanol kent een stroomversnelling (IEA, 2004). In 2002 werd volgens 

het IEA (2004) het ‘pró Álcool’ programma terug in leven geroepen. Zo stellen ze dat 

subsidies, taksen en kredieten opnieuw de bovenhand namen. Het IEA (2004) stelt dat de 

Braziliaanse President aankondigde dat Brazilië een potentieel had om zijn ethanolproductie 

te verdubbelen, met het oog op het voorzien van exporten naar internationale markten voor 

biobrandstoffen. Zo stelt men dat Brazilië aan het onderhandelen is met een aantal landen, 

zoals Mexico, China, Japan, Zuid-Korea, de V.S. en Mexico, die interesse hebben in de 

aankoop van Braziliaanse ethanol. Terwijl de V.S. één van de dichtst bijzijnde en potentieel 

grootste markten is, verhinderen importbeperkingen en landbouwsubsidies de Braziliaanse 

exportinspanningen in het land, aldus het IEA (IEA, 2004). 

 

 

3.7 Biobrandstoffen in de toekomst 

 
Uit voorspellingen van het IEA (2004) blijkt dat een derde of meer van transportbrandstoffen 

wereldwijd kan vervangen worden door biobrandstoffen in de periode 2050-2100. Toch wijst 

het IEA (2004) er op dat de meeste studies eerder een technische invalshoek hanteren en 
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minder aandacht schenken aan het economisch potentieel, wat bijgevolg leidt tot onzekere 

schattingen (IEA, 2004). In de IEO2009 is men van mening dat biobrandstoffen een alsmaar 

toenemende en belangrijke bron zullen zijn van de onconventionele vloeistoffenvoorraad 

(EIA, 2009). De IEO2009 vermoedt dat er in 2030 5,9 miljoen vaten biobrandstoffen per dag 

zullen worden geconsumeerd (EIA, 2009). De WOO2009 verwacht dan weer dat het verbruik 

van biobrandstoffen in de periode 2008-2013 gegroeid zal zijn met 0,7 miljoen vaten meer per 

dag (OPEC, 2009b). De IEO’s voorspellingen voor de productie van biobrandstoffen gaat van 

1,9 miljoen vaten per dag in 2010, naar 3,9 in 2020, tot 5,9 miljoen vaten per dag in 2030 

(EIA, 2009).  

 Bovendien wijst het EIA (2009) de V.S. aan als een sterke groeier. De productie 

biobrandstoffen zou er volgens hen stijgen van 0,3 miljoen vaten per dag in 2006 naar 1,9 

miljoen vaten per dag in 2030. Zij stellen dat deze stijging mee veroorzaakt wordt door de 

steun van de Energy Independence and Security Act van 2007 dat een toenemend gebruik van 

biobrandstoffen in de V.S. mandateerde. Brazilië zou in de periode 2006-2030 0,74 miljoen 

vaten biobrandstof per dag produceren (EIA, 2009).  

Het rapport deelt ook mee dat andere regio’s aanzienlijke voorspelde toenames in de 

biobrandstoffenproductie hebben, zoals OESO-Europa, niet-OESO-Europa, Azië en Centraal 

en Zuid-Amerika. Het rapport voorspelt dat deze regio’s, samen met de V.S., 75% zullen 

uitmaken van de mondiale toename in de productie van de biobrandstoffen (EIA, 2009).  

Specifiek voor ethanol, geeft het IEA (2004) aan dat de jaarlijkse groeicijfers van de 

ethanolproductie in de toekomst 7% zullen zijn voor Europa, 2,5% voor Noord-Amerika en 

Brazilië en 2,3% voor de hele wereld. Dit zou volgens hen leiden tot een globale toename van 

ongeveer 30 biljoen liter in 2003 naar 40 biljoen liter in 2020. Door beleidsmaatregelen en 

veranderingen in trends leidt dit tot een verviervoudiging van de wereldproductie naar meer 

dan 120 biljoen liter in 2020. In het WEO-rapport werd berekend dat -lage kosten- suikerriet 

afkomstig van ethanol, tegen 2020 10% benzine kan vervangen en 3% dieselbrandstof. 

Hierbij stellen ze dat deze ethanol voornamelijk geproduceerd zou worden in de 

ontwikkelingslanden, terwijl de vraag, omwille van zijn hogere consumptie van 

transportbrandstof,  vooral afkomstig is van ontwikkelde landen. Middelkoop & Koppelaar 

(2008) wijzen er op dat als het lukt om één of beide typen biobrandstof snel en op grote schaal 

goedkoop te produceren, de negatieve gevolgen van de olieschaarste zelfs voor een groot deel 

opgelost zullen zijn. Deze auteurs verwachten dat bio-ethanol de grootste groei zal kennen, 

omdat de productiekosten sneller dalen dan deze van biodiesel (Middelkoop & Koppelaar, 
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2008). In de WOO2009 verwacht men dat de initiële groei zal komen van ethanol, gemaakt uit 

graan, maar men voegt hier aan toe dat deze in 2015 vooral afkomstig zal zijn van de tweede 

generatie biobrandstoffen (OPEC, 2009b). De referentiecase in het WOO2009 voorziet een 

voorraad biobrandstoffen in Noord-Amerika van 2 miljoen vaten per dag in 2030 (OPEC, 

2009b). In het Early Release Overview van de AEO2009 worden cijfers gegeven over de 

consumptie van biodiesel in de Verenigde Staten. Het gebruik van biodiesel stijgt tot 1,9 

biljoen gallons in 2030, of ongeveer 2,3 percent van de totale dieselconsumptie per volume 

(EIA, 2009). 

Aangezien zowel olie-importafhankelijkheid als reductie van de broeikasgassen globale 

problemen zijn, pleit de IEA (2004) voor een internationale handel in biobrandstoffen. Dit zou 

leiden tot een daling van de kosten en een toename van de voorraad in de IEA-landen. Zij 

stellen voor dat IEA-landen investeren in de productie van biobrandstoffen in landen die deze 

duurzame brandstoffen goedkoper kunnen produceren (IEA, 2004) Maar volgens het IEA 

(2004) moeten deze landen eerst hun eigen infrastructuur en industrieën ontwikkelen en hun 

eigen potentiële markten verzadigen. Pas dan achten zij een internationale handel nuttig (IEA, 

2004). Het IEA (2004) stelt vast dat veel IEA-landen importtarieven hebben op vloeibare 

biobrandstoffen. Volgens hen hecht ook het WTO te weinig aandacht aan die problemen, 

gerelateerd aan de totstandkoming van een internationale handel van biobrandstoffen (IEA, 

2004).  

 

 

3.8 Besluit 

 
Biobrandstoffen vormen een “groen” alternatief voor fossiele brandstoffen, en leiden dus tot 

een reductie in het oliegebruik. Hill et al. (2006) vinden deze brandstof een goed substituut 

voor de klassieke brandstof, op voorwaarde dat ze voldoet aan een positieve netto 

energiebalans, omgevingsvoordelen heeft en produceerbaar is op grote schaal zonder de 

voedselvoorraden te verminderen (Hill et al., 2006). Deze hernieuwbare brandstoffen hebben 

tegenwoordig slechts een klein aandeel in de totale transportbrandstoffen, maar lijkt door de 

tweede en derde generatie biobrandstoffen een veelbelovend en zeer voordelig oliealternatief 

te worden in de toekomst. Ook hier wordt de rol van de overheid sterk benadrukt als promotor 

van biobrandstoffen, en dus van het reduceren van de mondiale vraag naar olie (EIA, 2008).  
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Deel 4: De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de 

               mondiale vraag naar olie 

 

Zoals in de literatuur sterk wordt benadrukt, heeft het beleid een grote impact op de 

toekomstige vraag naar olie (OPEC, 2009; EIA, 2009). In wat volgt zullen we een aantal extra 

beleidsmaatregelen voorstellen met het oog op een toename in de consumptie van 

biobrandstoffen en hybride technologieën. We onderzoeken welke de impact zal zijn van deze 

additionele maatregelen op de toekomstige mondiale vraag naar olie tot 2030. Eerst leiden we 

uit de WOO2008 het ‘laisser faire’-scenario af. Hierin berekenen we hoeveel vaten olie er per 

dag zouden geconsumeerd worden onder een laisser faire-beleid. Vervolgens bekijken we het 

‘OPEC’-scenario, waarin twee energiebeleidsmaatregelen zijn opgenomen (OPEC, 2009b). 

Deze cijfers worden vergeleken met die van het laisser faire-scenario. Wij bouwen verder op 

het ‘OPEC’-scenario, maar gaan de ontwikkeling na van zeer optimistische Europese en 

mondiale beleidsmaatregelen, in tegenstelling tot het “gewoon" scenario van de OPEC. 

Hierdoor komen we te weten in welke mate de mondiale vraag naar olie gewijzigd zal zijn 

onder invloed van dit zeer rooskleurig beleidsplan. 

 

 

4.1 Het laisser faire-scenario 
 

In dit scenario voert de overheid een laisser faire-beleid: iedereen consumeert wat hij wil, er 

worden geen verplichte energiebeleidsmaatregelen opgelegd. De overheid moedigt noch 

hybride technologieën, noch biobrandstoffen aan.  

In de WOO2008 werd de gecombineerde impact nagegaan van de energiebeleidsmaatregelen 

van de EU en de V.S. op de mondiale vraag naar olie. Zo komen we tot de berekening dat er 

in 2030 ongeveer 110 miljoen olievaten per dag zouden geconsumeerd worden, indien er geen 

energiebeleidsmaatregelen werden genomen (OPEC, 2008). Tabel drie toont ons de 

berekeningen over de ganse periode 2000-2030. Zij geeft aan hoeveel vaten er per dag 

geconsumeerd werden met een laisser faire-beleid in de periode 2000 tot 2006 en hoeveel er 

dit zouden zijn in de hierop volgende jaren. 
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Tabel 3: Het aantal geconsumeerde (toekomstige) olievaten (uitgedrukt in mb/d) onder aanname van 
het laisser faire-beleid (2000-2030) 
 
 Laisser faire-beleid 

2000 76,2 

2001 76,6 

2002 77 

2003 79,35 

2004 82,26 

2005 83,35 

2006 84,9 

2007 86 

2008 85,8 

2009 85,45 

2010 85 

2011 86,3 

2012 87,7 

2013 89,15 

2015 91,95 

2020 99,1 

2025 104,25 

2030 109,6 
Bron: OPEC (WOO2008-2009)   

 

Tabel 3 toont onmiddellijk aan dat de vraag naar olie wereldwijd toeneemt. Deze stijgt van 

76,2 miljoen vaten per dag in 2000 naar 109,6 miljoen vaten per dag in 2030. Enkel 2008, 

2009 en 2010 vertonen een kleine daling ten opzichte van het vorige jaar. De WOO2009 geeft 

aan dat deze daling te wijten is aan het U-vormig economisch herstel van de wereldwijde 

economische crisis die begon in 2008. Bovendien wijzen zij er op dat in de huidige 

voorspellingen, het aantal olievaten per dag in 2013 5,7 mb/d lager is dan in de voorspellingen 

van 2008. Zij verklaren dit door de sterk dalende olievraag in de OESO-landen, en dan 

voornamelijk in Noord-Amerika (OPEC, 2009b). Grafiek 1 geef ons de trend in de mondiale 

vraag naar olie onder invloed van het laisser faire-beleid. 
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Grafiek 1: Mondiale vraag naar olie: het laisser faire-scenario 
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Bron: OPEC (WOO2008-2009) 
 

 

4.2 Het ‘OPEC’-scenario 

 
In het ‘OPEC’-scenario, alias de referentiecase van de WOO2009, worden twee 

beleidsinitiatieven opgenomen: de Energy Independence and Security Act (EISA) van de V.S. 

en het klimaat en energie wetgevend programma van de Europese Unie. De WOO2008 geeft 

aan dat de EISA aanzet tot ambitieuze verplichtende minimumbijdragen van hernieuwbare en 

alternatieve brandstof om het benzinegebruik in de transportsector te verminderen (OPEC, 

2008). Het EU-programma houdt de 20-20-20 doelstelling in (OPEC, 2009b). De WOO2009 

formuleert dat de Europese Unie tegen 2020 de uitstoot van schadelijke broeikasgassen met 

20% moet terugdringen (ten opzichte van het basisjaar 1999), het energieverbruik met 20% 

moet doen dalen en het aandeel hernieuwbare energie optrekken moet worden tot 20%. 
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Bovendien moet 10% van de transportbrandstof uit biobrandstof bestaan (OPEC, 2009b). Dit 

rapport benadrukt sterk de toenemende impact van beleidsmaatregelen op de olievraag 

(OPEC, 2009b). Zo stelt het rapport dat de EISA wet van 2007 en het klimaat- en 

energieprogramma van de EU belangrijke implicaties hebben met betrekking tot het 

olieverbruik per voertuig (OPEC, 2009b). De WOO2008 bevestigt dat de introductie van de 

CAFE-normen, die deel uitmaken van de EISA wet, een aanzienlijke impact hebben op de 

olievraag. Zij berekenden dat er door deze regulering een verminderde vraag zal zijn van 1,1 

miljoen vaten per dag in 2020 en 2,1 mb/d in 2030 (OPEC, 2008). Bovenop de CAFE-normen 

werden er in de WOO2008 bijkomende ambitieuze biobrandstofdoelstellingen gesteld. Deze 

doelstelling verwachte een verbruik van minimum 36 miljard gallons hernieuwbare en 

alternatieve brandstof tegen 2022. Zij gaven aan dat tot 2015 de groei van biobrandstoffen 

afkomstig is van ethanol, afkomstig van graan, en na 2015 deze groei zal komen van tweede 

generatie biobrandstoffen (OPEC, 2009b). In de WOO2009 stellen ze dat er nog veel R&D is 

rond de tweede generatie biobrandstoffen en dat deze nog niet commercieel beschikbaar 

geacht worden voor 2020 (OPEC, 2009b) Net zoals in de WOO2008 twijfelt men ook in de 

WOO2009 aan de uitvoerbaarheid van deze doelstellingen en stelt men dat deze niet zullen 

volbracht worden tegen 2022, zodat slechts de helft van de toegevoegde 

biobrandstoffendoelstelling opgenomen wordt in de referentiecase van het WOO2009. Wat 

betreft de impact van de 20-20-20-doelstelling, verwacht de OPEC (2009b) in West-Europa 

één miljoen niet-OPEC biobrandstofvaten per dag tegen 2030. (OPEC, 2008-2009b). De 

WOO2008 verwacht over de hele wereld 3,5 mb/d niet-OPEC biobrandstoffen in 2030 

(OPEC, 2008). 

Wat betreft hybride technologieën zijn er nog geen beleidsmaatregelen opgenomen in de 

referentiecase van de WOO2009, maar dit rapport incorporeert enkel de plug-in hybride 

voertuigen (PHEV’s) in zijn referentiecase. Zij verwachten dat er in 2010 één miljoen PHEV, 

in 2015 drie miljoen PHEV’s en vijf jaar later 6,3 miljoen PHEV’s zullen rondrijden over 

gans de wereld (OPEC, 2009b).  

In grafiek 2 zien we welke de impact is van deze twee beleidsmaatregelen en de verwachting 

van de PHEV-verkoop. Niet alleen de OPEC-publicaties (2009b), maar ook andere rapporten 

tonen aan dat de consumptie van olie wereldwijd toeneemt en dat in 2030 105,6 miljoen 

olievaten per dag zullen verbruikt worden (IEA, 2008; EIA, 2009; OPEC, 2009). Dit is dus 

een daling van 4mb/d ten opzichte van het laisser faire-beleid (zie grafiek 1). Zoals eerder 

aangetoond, is de transportsector de belangrijkste bron van de toekomstige groei in de 
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olievraag. Volgens het WOO2009 had de straattransportsector in 2006 een aandeel van 40 

procent van de mondiale vraag naar olie en blijft dit aandeel alsmaar stijgen (OPEC, 2009b). 

Zo voorspelde men in dit rapport dat deze sector in 2030 een aandeel zal hebben van 60 

procent in de totale toename van de olievraag in 2030 (OPEC, 2009b). Uitgedrukt in miljoen 

vaten olie equivalent per dag, betekent dit volgens de referentiecase van WOO2009 dat de 

olievraag in straattransport zal stijgen van 33,5 mboe/dag in 2007 naar 41,2 mboe/dag in 2030 

(OPEC, 2009b). Tabel 4 toont ons de daling in de mondiale vraag naar olie, ten opzichte van 

het laisser faire-scenario. Dit noemen we het ‘OPEC’-scenario. Een eerste daling in het aantal 

olie bemerken we in 2007, wanneer de EISA-wet van de V.S. wordt ingevoerd. Het aantal 

olievaten daalt er met 0,1 miljoen per dag. In 2022, wanneer volgens de WOO2009, de 

biobrandstoffendoelstelling slechts 5% zal zijn, zien we dat het aantal vaten per dag 

gereduceerd zal zijn met iets meer dan 3,7 miljoen vaten per dag. Voor 2030 voorspelt men 

een verminderde olievraag van 4mb/d in vergelijking met het laisser faire-beleid (OPEC, 

2009b).  

     

Tabel 4: het ‘OPEC’-scenario. De reductie van het aantal geconsumeerde olievaten ten opzichte van 
het laisser faire-scenario (uitgedrukt in mb/d) 
 Laisser faire-scenario Het ‘OPEC’-scenario 

2000 76,2 0 

2001 76,6 0 

2002 77 0 

2003 79,35 0 

2004 82,26 0 

2005 83,35 0 

2006 84,9 0 

2007 86 -0,1 

2008 85,8 -0,2 

2009 85,45 -0,25 

2010 85 -0,4 

2011 86,3 -0,7 

2012 87,7 -1 

2013 89,15 -1,25 

2015 91,95 -1,75 
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2020 99,1 -3,7 

2025 104,25 - 3,85 

2030 109,6 -4 

 

Het verschil in de mondiale vraag naar olie tussen het laisser faire-beleid en het ‘OPEC’-

scenario wordt duidelijk in grafiek 2. De ‘OPEC-scenario’lijn (blauw) komt vanaf 2007 onder 

de ‘laisser faire-scenario’-lijn (roos) te liggen. De maatregelen van de EU en de V.S. hebben 

dus een duidelijke impact op de mondiale vraag naar olie. 

 

Grafiek 2: mondiale vraag naar olie: het ‘OPEC’-scenario 
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4.3 Het optimistisch scenario 

 
De WOO2009 geeft aan dat de leidende rol van olie in de fossiele brandstoffen, die 80 procent 

van het totale energieverbruik omvatten, zeker nog tot 2030 zal behouden blijven (OPEC, 

2009b). Tegenwoordig is er wel een grote belangstelling voor biobrandstoffen en hybride 

technologieën, waaraan een veelbelovende rol wordt toegeschreven in het temperen van het 

mondiaal oliegebruik (Van Mierlo, 2006;2007, FEBIAC, 2007). Zoals we eerder aangaven is 

het gebruik van deze oliereducerende alternatieven tegenwoordig eerder beperkt.  

In wat volgt bouwen we verder op het ‘OPEC’-scenario (zie 4.2), maar gaan we de impact na 

van zeer optimistische beleidsmaatregelen. De OPEC nam slechts twee beleidsmaatregelen op 

in zijn analyse, nl. de EISA van de V.S. en het klimaat en energie wetgevend programma van 

de Europese Unie (OPEC, 2009b). Zoals FEBIAC (2008a) reeds aangaf mag de overheid, die 

een duidelijke strategie kan uitstippelen voor de toekomst en deze kan ondersteunen met 

financiële maatregelen en wetgevingen, niet onderschat worden (FEBIAC, 2008a). Het IEA 

(2004) kwam zelfs tot de conclusie dat een wijdverspreid gebruik van biobrandstoffen niet tot 

stand kan komen zonder een strenge overheidsinterventie (IEA, 2004). Met de cijfers die we 

ter beschikking hebben, stellen we een aantal extreme wetten voor op Europees en mondiaal 

vlak. Deze drastische verplichte maatregelen worden door de overheid ingevoerd met het oog 

op een toename in het gebruik van biobrandstoffen en hybride technologieën, en bijgevolg 

een daling teweegbrengen in de mondiale vraag naar olie. Volgens het WOO2009 is het 

straattransport met zijn aandeel van meer dan 40 procent, de grootste olieconsumerende sector 

in de wereld. Van deze sector wordt verwacht dat zij de grootste groei in de olievraag zal 

veroorzaken (OPEC, 2009b). Daarom richten we ons op maatregelen die een aanzienlijke 

impact hebben op de voertuigensector. 

Ons optimistisch scenario ziet er als volgt uit. Vanaf 2010 moeten biobrandstoffen over de 

hele wereld 10 procent uitmaken van de transportbrandstoffen. Vervolgens stellen we een wet 

voor die alle EU-15 inwoners verplicht hun auto(‘s) van acht jaar en ouder tegen 2012 naar 

het stort te brengen, met een schrootpremie ter compensatie. Verder voeren we een wet in dat 

alle nieuw aangekochte wagens ter wereld tegen 2020 hybride moeten zijn. Ten slotte stellen 

we voor dat in 2030 ‘alle’ wagens ter wereld verplicht uitgerust moeten zijn met dergelijke 

technologie. Deze extreme maatregelen zouden er moeten voor zorgen dat een aanzienlijk 

percentage van de vraag naar olie wordt gereduceerd.  
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4.3.1 De 10% biobrandstofmaatregel 

 

De eerste mondiale maatregel die we voorstellen en die van start gaat in 2010, houdt in dat 

biobrandstoffen een aandeel moeten hebben van 10% in het wereldwijd gebruik van de 

transportbrandstoffen. Deze maatregel geldt dus niet alleen in Europa, wat wel het geval was 

in het ‘OPEC’-scenario. Bovendien werd in dit scenario ook verwacht dat het aandeel van 

biobrandstoffen in Europa slechts 5% zal zijn tegen 2022, i.p.v. 10% tegen 2020.  

De WOO2009 geeft aan dat de mondiale olievraag in het straattransport van 32,7 mboe/d in 

2010 naar 41,2 mboe/d zal stijgen in 2030 (OPEC, 2009). Onze maatregel stelt dat 

biobrandstoffen in het straattransport een aandeel moeten hebben van 10%. Dit betekent dus 

3,27 mboe/d in 2010, 3,75 mboe/d in 2020 en 4,12 mboe/d in 2030 die voor biobrandstoffen 

zullen dienen, en dus een verlies zijn voor de olievraag. Hiervan moeten we telkens de 

dubbeltelling van W-EU nog aftrekken die al werd opgenomen in het ‘OPEC’-scenario. Zo 

komen we tot een vermindering van 2,67 mboe/d in 2010, 3,15 mboe/d in 2020 en 3,52 

mboe/d in 2030. Aangezien er voor de tussenliggende jaren geen exacte voorspellingen 

werden gemaakt, houden we bij de jaren 2011 tot 2015 het zelfde aantal vaten aan als het 

voorgaande 10-voudige jaar. Zo hebben de jaren tussen 2010 en 2020 een reductie gelijk aan 

het jaar 2010, nl. 2,67 mboe/d. De jaren tussen 2015 en 2020, tussen 2020 en 2025 en tussen 

2025 en 2030 worden niet opgenomen in de tabel, aangezien de voorspellingen van OPEC 

(2009b) over de mondiale vraag naar olie ook niet berekend werden in de WOO2009. Tabel 5 

toont ons per jaar de reductie van het aantal olievaten per dag door het invoeren van de 10% 

biobrandstofmaatregel. Het verminderd aantal vaten start in 2010, wanneer de wet wordt 

ingevoerd en eindigt in 2030, het laatste jaar van onze voorspelling. 

 

Tabel 5: De reductie van het aantal olievaten d.m.v. de 10% biobrandstofmaatregel (uitgedrukt in 
mb/d) 
 10% biobrandstof-

maatregel 

2000 0 

2001 0 

2002 0 

2003 0 

2004 0 



- De impact van hybride technologieën en biobrandstoffen op de mondiale vraag naar olie -           62

2005 0 

2006 0 

2007 0 

2008 0 

2009 0 

2010 -2,67 

2011 -2,67 

2012 -2,67 

2013 -2,67 

2015 -2,67 

2020 -3,15 

2025 -3,15 

2030 -3,52 

 

 

 4.3.2 De Europese stortmaatregel 

 

Van Mierlo (2008a) benadrukte in deel twee het belang van overheidsmaatregelen om de 

aankoop en het gebruik van milieuvriendelijke voertuigen te promoten (Van Mierlo, 2008a). 

Mobimix (2009b) geeft aan dat er in Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Spanje en 

Portugal reeds een schrootpremie bestaat voor oude wagens (Mobimix, 2009a). In België 

heeft de federale ministerraad beslist dat er in ons land geen schrootpremie wordt ingevoerd, 

aldus Knack (Knack, 2009b). In de landen waar deze schrootpremie bestaat, werden de 

inwoners enkel gestimuleerd, en dus niet verplicht, om hun oude wagen naar het stort te 

brengen. Indien men nu een wet zou instellen dat alle EU-15 landen ‘verplicht’ zijn hun 

wagen die in 2007 acht jaar of ouder was, naar het stort te brengen in het jaar 2012, met een 

schrootpremie ter compensatie. Dit moet leiden tot de vergroening van het wagenpark. De 

schrootpremie weert zo de inefficiënte auto’s van de markt, aangezien deze oude, CO2-

vervuilende auto’s worden vervangen door nieuwe milieuvriendelijkere wagens. Dit betekent 

dat er meer “schone” auto’s onze wegen zullen betreden, wat dus leidt tot een verminderd 

brandstofgebruik, en bijgevolg de vraag naar olie doet kelderen. 

De Volkkrant (2008) publiceerde dat het Europese wagenpark (zonder de nieuwe EU-landen) 

in 2007 voor 36 procent uit auto’s van acht jaar en ouder bestond (Europese verkoop, 2008). 
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Aangezien de cijfers van OPEC (2009b) aantonen dat er in 2007 in West-Europa 238 miljoen 

wagens rondreden (OPEC, 2009b), betekent dit dat er ongeveer 86 miljoen wagens naar het 

stort zouden kunnen gebracht worden.  

Van Mierlo et al. (2006) formuleren dat een kleine benzineauto gemiddeld 7 liter per 100 km 

verbruikt, terwijl een grotere gezinswagen rond de 9 liter/100km opslorpt. Kleine dieselauto’s 

wijzen zij een verbruik van gemiddeld 5 liter/100km aan en de grote variant ervan 7 

liter/100km (Van Mierlo et al., 2006). Hoewel FEBIAC (2003) benadrukt dat de rijstijl en de 

technische staat van de auto een doorslaggevende invloed hebben op het brandstofverbruik 

(FEBIAC, 2003), en er ook op wijst dat een dieselwagen 15 à 20 procent minder verbruikt 

dan een vergelijkbare benzinemotor (FEBIAC, 2009), nemen we voor een auto een gemiddeld 

brandstofverbruik aan van 7,5 liter/100km. Bovendien geeft FEBIAC (2009) aan dat het 

brandstofgebruik van nieuwe auto’s ongeveer 20 procent lager ligt dan 10 jaar geleden 

(FEBIAC, 2009). Zo komen we tot de berekening dat oude auto’s een gemiddeld 

brandstofverbruik hebben van 9 liter/100km. Dit levert ons dus een brandstofbesparing op van 

1,5 liter per 100km. 

Onder de aanname dat 86 miljoen wagens naar het stort worden gebracht, en indien we 

veronderstellen dat een auto ongeveer 50 km per dag aflegt, betekent dit een 

brandstofbesparing van 64,5 miljoen liter per dag (86 miljoen wagens x 0,75 liter 

brandstofbesparing). Uitgedrukt in verminderde olievaten per dag in 2012, komt dit neer op 

0,41 miljoen. Tabel 6 toont ons deze 1-jarige reductie in 2012. 

 

Tabel 6: De reductie van het aantal olievaten d.m.v. de Europese stortmaatregel (uitgedrukt in mb/d) 
 10% biobrandstofmaatregel Stortmaatregel 

2000 0 0 

2001 0 0 

2002 0 0 

2003 0 0 

2004 0 0 

2005 0 0 

2006 0 0 

2007 0 0 

2008 0 0 

2009 0 0 
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2010 -2,67 0 

2011 -2,67 0 

2012 -2,67 -0,41 

2013 -2,67 0 

2015 -2,67 0 

2020 -3,15 0 

2025 -3,15 0 

2030 -3,52 0 

 

 

 4.3.3 De hybride 1-maatregel 

 

Zoals we eerder aangaven, ziet Van Mierlo en collega’s (2006) dat er op korte en middellange 

termijn kan gerekend worden op een doorbraak van hybride technologieën, op voorwaarde dat 

er voldoende modellen op de markt worden aangeboden (Van Mierlo et al., 2006). FEBIAC 

(2006) vermoedt dat hybride wagens ook in België geleidelijk hun intrede zullen doen in het 

wagenpark. Zij voorspelt dat tegen 2030 ongeveer 30% van de voertuigen hybride zal zijn 

(FEBIAC, 2006). De WOO2009 verwacht dat er in 2010 één miljoen PHEV’s, in 2015 drie 

miljoen PHEV’s en vijf jaar later 6,3 miljoen plug-in hybride auto’s zullen rondrijden over 

gans de wereld (OPEC, 2009). Van Mierlo (2008) ziet een veel positievere evolutie en 

oordeelt dat de meeste voertuigen in 2020 uitgerust zullen zijn met hybride systemen (Van 

Mierlo, 2008). Naar aanleiding van deze uitspraak, voeren we een wet in die stelt dat alle 

nieuwe wagens ter wereld vanaf 2020 hybride moeten zijn. Uit de cijfers van het WOO2009 

komen we te weten dat het aantal nieuwe wagens in de periode 2020-2030 neerkomt op 300 

miljoen (OPEC, 2009b). Indien we de brandstofbesparing van 2,65 liter/100km overnemen uit 

het onderzoek van Reynolds & Kandlikar (2007) komt dit neer op 390 miljoen 

brandstofbesparing per dag. Dit is dus 300 miljoen nieuwe auto’s x 1,30 liter 

brandstofbesparing. Dit betekent dus een vermindering van 2,45 miljoen olievaten per dag. 

Tabel 7 geeft de verminderde olievaten weer van elk jaar apart door het invoeren van de 

hybrid 1-maatregel. 
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Tabel 7: De reductie van het aantal olievaten d.m.v. hybrid 1-maatregel (uitgedrukt in mb/d) 
 10% biobrandstofmaatregel Stortmaatregel Hybrid 1-maatregel 

2000 0 0 0 

2001 0 0 0 

2002 0 0 0 

2003 0 0 0 

2004 0 0 0 

2005 0 0 0 

2006 0 0 0 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 -2,67 0 0 

2011 -2,67 0 0 

2012 -2,67 -0,41 0 

2013 -2,67 0 0 

2015 -2,67 0 0 

2020 -3,15 0 -2,45 

2025 -3,15 0 -2,45 

2030 -3,52 0 -2,45 

 

 

4.3.4 De hybride 2- maatregel 

 

De AEO2008, met projecties tot 2030, voorspelt een stijging in de mondiale verkoop van 

hybride auto’s. Deze zouden stijgen tot 2,7 miljoen in 2030 (EIA, 2008a). Wij zoeken nu uit 

hoe de vraag zal slenken als alle auto’s nu eens hybride zouden zijn tegen dan. De OPEC 

(2009b) berekende dat dit neerkomt op een aantal van 1,3 miljard wagens (OPEC, 2009b). De 

maatregel gaat van start in 2020 en men wordt verplicht binnen de tien jaar een hybride auto 

te hebben.  

Reynolds & Kandlikar (2007) geven aan dat het gemiddelde brandstofvoordeel van HEV’s 

2,65 liter/100 km is, vergeleken met ICEV’s (Reynolds & Kandlikar, 2007). De 
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brandstofbesparing die we winnen bij een ‘hybride autowereld’, als we aannemen dat een auto 

gemiddeld 50 km per dag op de baan doorbrengt is 1,69 miljard liter (1,30 x 1,3 miljard).  

Zoals het WOO2009 aangeeft, zouden er in 2030 106 miljoen vaten per dag geconsumeerd 

worden. Dit komt neer op 16,854 miljard liter (OPEC, 2009). Met onze hybride 2-

beleidsmaatregel zal de vraag naar olie, uitgedrukt in liter, in 2030 meer dan een miljard 

kleiner zijn, zodat dit neerkomt op een mondiale olievraag van 15,164 miljard liter in 2030. 

Dit komt overeen met 95 miljoen vaten per dag. Dit is een reductie van maar liefst 11 miljoen 

vaten per dag over de periode 2020-2030. We verdelen deze hoeveelheid willekeurig over 

deze periode, zodat we op een vermindering uitkomen van 3mb/d in 2020, 3mb/d in 2025 en 

5mb/d in 2030 (zie tabel 8). 

 

Tabel 8: De reductie van het aantal olievaten d.m.v. de hybride 2-maatregel (uitgedrukt in mb/d) 
 10% 

biobrandstofmaatregel

Stortmaatregel Hybride 1-

maatregel 

Hybride 2- 

maatregel 

2000 0 0 0 0 

2001 0 0 0 0 

2002 0 0 0 0 

2003 0 0 0 0 

2004 0 0 0 0 

2005 0 0 0 0 

2006 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 -2,67 0 0 0 

2011 -2,67 0 0 0 

2012 -2,67 -0,41 0 0 

2013 -2,67 0 0 0 

2015 -2,67 0 0 0 

2020 -3,15 0 -2,45 -3 

2025 -3,15 0 -2,45 -3 

2030 -3,52 0 -2,45 -5 
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4.3.5 De impact van het optimistisch scenario op de mondiale vraag naar olie 

 

Indien we alle reducties van het aantal olievaten per dag optellen, die tot stand zijn gekomen 

door inbreng van de optimistische beleidsmaatregelen, bekomen we vanaf 2010, wanneer de 

eerste beleidsmaatregel van start ging, een eerste reductie op het aantal olievaten per dag. 

Deze vermindering worden bekeken ten opzichte van het ‘OPEC’-scenario. In 2012 komt hier 

de vermindering van 0,41mb/d bij, door de 10% biobrandstofmaatregel. In 2020 tot 2025 

krijgen we een reductie van 8,60 mb/d. Dit werd veroorzaakt door de Europese 

sloopmaatregel en de ‘hybride 1’- maatregel. Ten slotte bekomen we een vermindering van 

10,97 mb/d in 2030 door de 10% biobrandstofmaatregel, de ‘hybride 1’-maatregel en de 

‘hybride 2’-maatregel samen. Tabel 9 toont ons de reductie in het aantal olievaten per dag 

voor elk jaar apart, vergeleken met het ‘OPEC’-scenario. 

 

Tabel 9: De reductie van het aantal olievaten ten opzichte van het OPEC-scenario door inbreng van 

het optimistisch scenario (2000-2030) (uitgedrukt in mb/d) 

 OPEC-scenario Optimistisch 

scenario  

2000 76,2 0 

2001 76,6 0 

2002 77 0 

2003 79,35 0 

2004 82,26 0 

2005 83,35 0 

2006 84,9 0 

2007 85,9 0 

2008 85,62 0 

2009 84,2 0 

2010 84,6 - 2,67 

2011 85,6 - 2,67 

2012 86,7 -3,08 

2013 87,9 -2,67 

2015 90,2 -2,67 

2020 95,4 -8,60 
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2025 100,4 -8,60 

2030 105,6 -10,97 

 

Als we dit in een grafiek omzetten, ziet deze er als volgt uit: 

 

Grafiek 3: De mondiale vraag naar olie (2000-2030): het optimistisch scenario 
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Een eerste blik op de grafiek toont ons dat de mondiale vraag naar olie ook in het optimistisch 

scenario nog steeds een stijgend verloop kent. Indien we het curveverloop vergelijken met het 

‘OPEC’-scenario (blauwe lijn) bemerken we vanaf 2010 een aanzienlijk lager liggende lijn. 

Dit wijst op een daling in het aantal olievaten ten opzichte van het ‘OPEC’-scenario. De 

daling begint vanaf 2010, aangezien de eerste ‘10% biobrandstoffenmaatregel’ dan wordt 

ingevoerd. Tegen 2030, wanneer alle voertuigen ter wereld hybride zullen zijn en bovendien 

alle biobrandstoffen ter wereld 10% zullen uitmaken van de transportbrandstof zien we een 
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daling van ongeveer 11mb/d in vergelijking met het ‘OPEC’-scenario. Het aantal olievaten 

per dag zal in 2030 volgens het optimistisch scenario 94,63 mb/d bedragen, in vergelijking 

met de voorspelde 105,6 mb/d in het ‘OPEC’-scenario. We kunnen hieruit concluderen dat 

beleidsmaatregelen betreffende biobrandstoffen en hybride technologieën een cruciale rol 

spelen in het temperen van het wereldwijd oliegebruik 

Natuurlijk moeten we ook rekening houden met de toekomstige olieprijzen. Deze hebben ook 

een grote impact op de mondiale olieconsumptie. Zoals in deel één aangetoond, geven de 

predicties van het AEO2009 aan dat de prijzen, in vergelijking met 2008, opnieuw zullen 

stijgen in 2010, wanneer de economie verwacht wordt terug te herleven. Men voorspelt ook 

hogere wereldolieprijzen in 2030. De predicties gaven aan dat in 2030 de gemiddelde reële 

prijs van ruwe olie $130 per vat zal zijn in dollars van 2007, of ongeveer $189 per vat in 

nominale dollars (EIA, 2009b). Volgens het WOO van 2009 verwacht men dat de nominale 

prijzen tussen 2009 en 2030 zullen liggen tussen $70 en $100 per vat (OPEC, 2009b). Dit 

beschouwen we als een ‘normale’ prijs. Van hoge olieprijzen zal er volgens de OPEC-

voorspellingen geen sprake zijn. Zolang de olieprijzen niet drastisch dalen, past dit in ons 

optimistisch scenario. 

 

 

4.4 Besluit 
 

Indien alle voorgestelde beleidsmaatregelen worden uitgevoerd, zullen we in 2030 worden 

geconfronteerd met een daling van 10,97 miljoen olievaten per dag ten opzichte van het 

‘OPEC’-scenario. De 10% biobrandstofmaatregel levert ons tussen de twee en de vier miljoen 

verminderde olievaten op per dag. De Europese sloopwet zorgt voor een eenjarige oliedaling 

van 0,41 miljoen vaten per dag. De hybride 1-maatregel doet het olieverbruik ten opzichte van 

het ‘OPEC’-scenario dalen met 2,45 mb/d. Ten slotte stellen we een vermindering vast van 

ongeveer 11 mb/d, in vergelijking met het ‘OPEC’-scenario, door de invoering van de hybride 

2-maatregel. Zo komt het aantal vaten in 2030 in het optimistisch scenario neer op 94,63 

miljoen per dag, in vergelijking met de voorspelde 105,6 mb/d in het ‘OPEC’-scenario. Net 

zoals in de literatuur, bevestigen wij dat beleidsmaatregelen betreffende biobrandstoffen en 

hybride technologieën, naast de gebruikelijke demografische factoren, een aanzienlijke 

invloed hebben op de mondiale vraag naar olie. De overheid kan dus een cruciale rol spelen in 

het reduceren van het wereldwijd oliegebruik. 
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Algemeen besluit en discussie 

 

Biobrandstoffen en hybride technologieën lijken meer dan enkel een hype te zijn. Velen zijn 

overtuigd van hun doorbraak in de nabije toekomst. In de literatuur werd meermaals 

vernoemd dat beleidsmaatregelen een aanzienlijke impact hebben op de mondiale vraag naar 

olie. Ook in dit onderzoek is dit duidelijk gebleken. Door een aantal zeer optimistische 

beleidsmaatregelen in te voeren, bemerken we vanaf de eerste maatregel, een sterke daling ten 

opzichte van het ‘OPEC’-scenario. In 2030, wanneer alle “groene” maatregelen zijn 

ingevoerd, bekomen we zelfs een reductie van ongeveer 11 miljoen olievaten per dag ten 

opzichte van het ‘OPEC’-scenario. We voorspellen dus dat de vraag naar olie in 2030 gedaald 

zal zijn van 105,6 mb/d naar 94,63 mb/d onder aanname van het optimistisch scenario. 

Toch moeten we er op wijzen dat dit onderzoek eerder een ideaaltype is, dat wellicht niet 

gemakkelijk in de praktijk is om te zetten. Wij vermoeden dan ook dat er een aantal 

problemen zullen opduiken die dit verhinderen. Ten eerste moeten alle landen instemmen met 

de voorgestelde mondiale maatregelen, wat politiek gezien niet makkelijk haalbaar is. Ten 

tweede zijn de kosten en de baten van de eerste generatie biobrandstoffen nog steeds stof tot 

discussie. De tweede en derde generatie daarentegen vereisen nog veel R&D. Hierdoor kan 

hun doorbraak uitblijven. Ten derde spelen de olieprijzen ook een belangrijke rol. Zo 

bedreigen lage olieprijzen de alternatieve energiebronnen en houden zo de ‘vergroening’ van 

de wereld tegen. Bovendien wijzen we op de nogal ruwe berekeningen in ons onderzoek. 

Deze kunnen wellicht veel preciezer uitgevoerd worden, maar door het gebrek aan bepaalde 

beschikbare gegevens en we bovendien niet bij machte zijn een exacte berekeningstechniek te 

hanteren, was dit helaas niet mogelijk in dit onderzoek. Een laatste minpunt is het feit dat een 

brandstofbesparing in principe niet gelijk kan gesteld worden aan een zelfde verlies van ruwe 

olie, wat in de analyse wel is gebeurd. Ook dit kan een ietwat vertekend beeld opleveren, waar 

we ons zeker van bewust zijn. Hoewel de berekeningen voor verbetering vatbaar zijn, toont de 

analyse ons een grove schatting van de niet geringe impact van het bewerkstelligen van zeer 

vooruitstrevende beleidsmaatregelen op het mondiaal olieverbruik. 
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