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De Europese Unie wil biobrandstoffen inzetten als instrument tegen 
klimaatverandering. Daarom heeft de Europese Commissie voorgesteld 
om in 2020 tien procent biobrandstoffen verplicht bij te laten mengen in 
transportbrandstoffen (richtlijn hernieuwbare energiebronnen). Het 
huidige streefdoel staat op 5,75 procent in 2010. Daarnaast is de 
voorgestelde brandstofkwaliteitsrichtlijn (10 procent CO2-reductie per liter 
transportbrandstof) een stimulans voor het gebruik van biobrandstoffen. 
De laatste tijd zijn biobrandstoffen echter steeds meer onder vuur komen 
te liggen, ze zijn al lang niet meer de gedroomde oplossing tegen 
klimaatverandering. Welke rol is er nog weggelegd voor biobrandstoffen? 
Onder welke voorwaarden kunnen we ze nog wel gebruiken en 
stimuleren? Deze vragen dienen te worden beantwoord.

De discussie in Brussel richt zich momenteel voornamelijk op de volgende 
twee punten:

1. Willen we de verplichte doelstelling van 10 procent biobrandstoffen in 
2020 nog wel? 
opties:
- doelstelling ongewijzigd invoeren
- doelstelling wijzigen in een niet-bindende doelstelling
- percentage van 10 procent naar beneden bijstellen

Wat mij betreft moet de doelstelling gewijzigd worden in ofwel een niet-
bindende doelstelling of een doelstelling die lager is dan 10 procent.
 
2. Biobrandstoffen kunnen slechts worden gestimuleerd als ze voldoen 
aan een aantal duurzaamheidscriteria. Welke criteria zijn nodig?
CO2-reductie criterium: de productie en verbranding van een liter 
biobrandstof moet leiden tot minimaal 50 procent minder CO2-uitstoot 
vergeleken met een liter fossiele brandstof.
biodiversiteitscriterium: biobrandstoffen mogen niet worden geproduceerd 
op land waar nu oerwouden of andere waardevolle natuurgebieden staan.
milieucriteria: de productie van biobrandstof mag niet leiden tot veel 
luchtvervuiling, bodemvervuiling of een hoog gebruik van zoet water.
sociaal criterium: producenten van biobrandstoffen moeten rapporteren 
over de sociale omstandigheden waaronder biobrandstoffen worden 
geproduceerd.

• De Europese Commissie wil de CO2-reductie beperkt houden tot 35 
procent, en wil de milieu- en sociale criteria zeer beperkt houden. 

• Het Europees Parlement en de Raad van milieuministers én 
energieministers moeten het eens worden over de precieze 
formulering van de criteria. Het EP moet het met de Raad van 
energieministers eens worden over de 10 procent doelstelling.


