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OPINIE
een concurrentievoordeel voor Ame-
rikaanse bedrijven oplevert en een 
verlichting voor Amerikaanse fami-
lies, terwijl het exporteren van aard-
gas het economisch voordeel zou 
doen verdwijnen en hogere kosten 
voor consumenten zou betekenen.” 
Of deze argumentatie genoeg is om 
de Republikeinen mee te krijgen 
om de exportambities van de gas-
industrie aan banden te leggen, is 
nog maar de vraag. Wellicht dat een 
compromis wordt gevonden in een 
beperkte exportcapaciteit zodat het 
Amerikaanse concurrentievoordeel 
behouden kan blijven, maar de indu-
strie met de iets ruimere toegang tot 
de internationale markt een bodem 
in de prijs kan laten leggen. 

Natie of industrie
De ommezwaai in de Amerikaanse 
gasmarkt is een verbazingwekkend 
verhaal. Het concurrentievoordeel 
met andere landen zou inderdaad 
banen naar de VS kunnen terugha-
len. De Amerikaanse bevolkings-
opbouw is bovendien jonger dan 
die van China, zodat het perspectief 
van meer bedrijvigheid niet zo onre-
alistisch is. De Democraten spelen 
handig in op de concurrentieslag 
met andere landen en het verlangen 
naar werkgelegenheid in eigen land. 
Als traditionele voorvechter van de 
internationale vrije markt is de hui-
dige Amerikaanse discussie wel even 
wennen. Het wordt een interessant 
verkiezingsjaar, ook voor de interna-
tionale gasindustrie.
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We gebruiken, ruw geschat, maar 
2 procent van onze energie nuttig. 
Dus 98 procent van al de energie 
die we gebruiken, verspillen we. 
Maar het lijkt wel of we niet weten 
dat we zo enorm veel verspillen. 
Misschien weten we het wel, maar 
denken we dat er niets aan te doen 
is of dat dat erg duur is. Er wordt ons 
immers vaak voorgehouden dat als 
de welvaart stijgt het energiever-
bruik natuurlijk ook stijgt. Niets is 
minder waar, de energie-efficiëntie 
verhogen is niet duur en levert in 
veel gevallen geld op. We kunnen 
met groot gemak meer comfort be-
reiken zonder het energiegebruik te 
laten stijgen.

Om te illustreren hoe inefficiënt we 
bezig zijn, heb ik in mijn boek ‘Hoe 
kook ik een ei’ diverse voorbeelden 
gegeven. Vaak vertel ik het verhaal 
van onze deurbel. Er staat altijd een 
transformator aan om te kijken of er 
iemand aanbelt. Maar we moeten 
heel veel vrienden hebben, of bel-
letje trekkers, om ons deurbelknopje 
één uur per jaar ingedrukt te hou-
den. De andere 8.759 uren staat de 
transformator energie te gebruiken 
zonder dat het nodig is. 

Gemiddeld gebruikt zo’n transfor-
mator 50 kilowattuur per jaar. Als 
we dit met alle deurbellen van de EU 
vermenigvuldigen, zo’n 200 miljoen 
stuks, dan gebruiken we in totaal 
10 miljard kilowattuur stroom voor 
onze deurbellen. Dit zijn twee grote 
kolencentrales die continu aanstaan 
om deze stroom te produceren. En 
het kan simpel anders. Een klein 
zonnecelletje ter grootte van je na-
gel op de deurbel plakken. Dit zon-
necelletje ‘kijkt’ in feite of je aanbelt. 
En pas als je aanbelt, schakel je de 
transformator in. zo’n zonnecelletje 
produceert geen 50 kilowattuur, nee 
dat bespaart het. 

Ik hoor u al denken, tsja de deurbel, 
maar geldt dit dan ook voor al onze 
andere apparaten? En die nieuwe 
apparatuur, die is toch wel beter? Nu 
zijn we gelukkig wel een inhaalslag 
aan het maken; onze apparatuur 
wordt zeker zuiniger. We hebben nu 
warmtepompwasdrogers, LED-te-
levisies, energiezuinige intelligente 
wasmachines die kijken hoeveel 
was je er indoet en LED-verlichting. 

Toch blijkt het nog moeilijk om 
deze apparatuur aan de vrouw en 
man te brengen. We vergelijken op 

aanschafprijs, terwijl vaak de ener-
giekosten bepalen hoeveel geld je 
kwijt bent. Op www.greenem.nl kun 
je wel de totale kosten vergelijken. 
Dan blijkt bijvoorbeeld dat een C-
label wasdroger wel ongeveer 200 
euro in aanschafprijs goedkoper is 
dan een A+++ label, maar over de 
levensduur toch rond de 1.000 euro 
duurder. En zo geldt dat voor heel 
veel apparaten. Een energiezuinig 
apparaat kan wel duurder zijn in de 
aanschaf, maar is in feite goedkoper 
over zijn hele levensduur. Je bent 
een dief van je eigen portemonnee 
als je niet kiest voor de energiezui-
nige variant.

Toch presteren we het ook nu nog 
om apparaten op de markt te bren-
gen waar helemaal niet gelet is op 
de energie-efficiëntie. Moderne ap-
paraten zoals plasmascherm televi-
sies: het zijn kachels waarop je films 
kunt bekijken. Of neem nu de router, 
onze toegangspoort tot internet. Er 
worden routers geleverd die tijdens 
gebruik 17 watt vragen, maar in de 
stand-by stand nog steeds 16 watt 
gebruiken. Met enkele eurocenten 
aan kosten kan het stand-by ver-
bruik gemakkelijk terug naar min-
der dan 1 watt. 

Waarom gebeurt dat dan niet? Is 
dat desinteresse, het niet kunnen 
schelen, of wat is dit? Het moest 
verboden worden, denk ik dan. We 
hebben nu een labelsysteem, maar 
dat is echt veel te vrijblijvend. Je 
kunt dan wel zien welk apparaat 
meer of minder energie gebruikt, 
maar je weet niet wat het scheelt 
in kosten. En als je wilt, kan je nog 
steeds het energetisch onzuinige 
apparaat kopen. 

In de gezondheidszorg kennen we 
een systeem dat de witte lijst heet. 
Een geneesmiddel mag alleen op de 
markt komen als het uitgebreid is 
getest en inderdaad bijdraagt aan 
het verbeteren van de gezondheid. 
Waarom geldt zo’n vergelijkbare 
witte lijst voor apparaten niet? Een 
apparaat mag pas op de markt ko-
men als het energiezuinig is, geen 
milieugevaarlijke componenten be-
vat en niet gevaarlijk is. De gezond-
heid en zeker die van onze kinderen 
staat, in mijn sterke overtuiging, 
altijd voorop. 

Maar waarom lijkt het dan toch dat 
we de indruk wekken ‘wie dan leeft 
die dan zorgt?’ Gek toch, want we 
kunnen eigenlijk goed voor onze 
eigen portemonnee én de toekomst 
van onze kinderen zorgen. Waarom 
doen we dat dan niet?
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Twee procentWashington gedachte 2.0
In de VS is momenteel een interes-
sant debat gaande over het al dan 
niet toestaan van aardgasexporten 
naar landen waarmee geen bilatera-
le vrijhandelsovereenkomst bestaat, 
ofwel naar de wereldmarkt. Dit de-
bat geeft weer eens aan hoe snel de 
vooruitzichten voor de Amerikaanse 
gasbalans zijn veranderd.   

Het aanbod van schaliegas is in de 
laatste vier jaar snel toegenomen en 
de prijzen navenant gedaald. Nog in 
2008 werd voorspeld dat de impor-
ten van gas zouden toenemen tot 
bijna 20 procent van de consumptie 
in 2030. En slechts enkele jaren la-
ter ontspint zich dan een debat over 
het wel of niet toestaan van exporten 
van gas en de potentiële effecten van 
deze exporten op de Amerikaanse 
concurrentiepositie. 

Grondstofnationalisme
Op 14 februari diende het Democra-
tische Congreslid Edward Markey 
twee voorstellen in om te voorkomen 
dat aardgas wordt geëxporteerd; een 
om de bouw of ombouw van gasex-
portterminals te verbieden tot 2025 
en een andere om aardgas, gepro-
duceerd in of vervoerd over federaal 
land, voor Amerikaanse consumen-
ten te behouden. De eerste werd 
doorverwezen naar de commissie 
voor energie en handel, de tweede 
naar de commissie voor natuurlijke 

grondstoffen. Met de uitspraak ‘ drill 
here, sell there, pay more’ nam Mar-
key fors stelling tegen de wens van de 
gassector om de export toe te staan. 
Hij wil het voordeel van lage gasprij-
zen voorbehouden voor Amerikaan-
se consumenten en bedrijven. Uit 
een rapport van de Energy Informa-
tion Agency van 19 januari 2012 blijkt 
dat de Amerikaanse gasprijzen inder-
daad zullen stijgen bij het toestaan 
van (meer) gasexporten. Deze stij-
ging hangt af van een aantal zaken, 
de snelheid waarmee de exporten 
zullen stijgen, de economische groei 
in de VS en de hoeveelheid schaliegas 
die in de komende decennia gepro-
duceerd kan worden (winbare reser-
ves).  Deze studie was vorig najaar 
gevraagd om de besluitvorming over 
de exportvergunningen voor te berei-
den. Inmiddels heeft een aantal be-
drijven om een vergunning gevraagd 
en zou de export bij toekenning kun-
nen leiden tot zo’n 10-12 procent van 
de productie. De exporten zouden 
vooral naar Europa en mogelijk ook, 
na de uitbreiding van het Panamaka-
naal, Azië gaan om daar te profiteren 
van de hogere prijzen. 

Concurrentiepositie
In vergelijking met andere gasmark-
ten zijn de Amerikaanse gasprijzen 
inderdaad zeer laag. Door de zachte 
winter en het ruime aanbod zijn de 
prijzen deze winter tot 2,5 dollar 
gedaald. De verwachting is dat deze 
prijs de komende maanden weer iets 
zal stijgen, maar slechts langzaam 
het niveau dat schaliegas minimaal 
nodig heeft, tussen de 4 en 6 dollar 
per mbtu, zal bereiken. Europese 
en Aziatische prijzen liggen zeer 
aanzienlijk boven de huidige Ame-
rikaanse prijs. Begrijpelijk dat Ame-

rikaanse producenten zich aange-
trokken voelen tot de internationale 
gasmarkten, temeer daar het huidige 
Amerikaanse prijspeil de productie 
van veel schaliegas niet of nauwelijks 
ondersteunt. Een uitweg vinden naar 
lucratievere markten is dan zeer aan-
lokkelijk. Echter, het voordeel van 
lage gasprijzen voor de Amerikaanse 
industrie en elektriciteitsector zal 
verminderen. Er is al sprake van 
terugkeer van industrie naar de VS 
door de gunstige energieprijzen. In 
het rapport van de EIA valt overigens 
ook te lezen dat de CO2-uitstoot in 
de VS door de gasexport zal stij-
gen. Verder wordt verwacht dat de 
concurrentie voor de Amerikaanse 
gasexporten aanzienlijk zal zijn en 
niet de panacee zoals soms nu door 
voorstanders wordt voorgesteld. Wel 
zouden de Amerikaanse exporten de 
druk mogelijk kunnen vergroten op 
de Europese markt als iets meer spot 
LNG wordt aangeboden. 

Energiebeleid of verkiezingsstrijd
De discussie in het Amerikaanse 
huis van Afgevaardigden staat vooral 
in het teken van het herstel van de 
economische bedrijvigheid in het 
land, de Democratische ergernis 
over het Republikeinse boorenthou-
siasme en hun geringe aandacht 
voor verscherping van de eisen aan 
de mijnbouwindustrie en verduur-
zaming. In dit verkiezingsjaar is 
daar het argument van het concur-
rentievoordeel voor de Amerikaanse 
industrie, banen en lastenverlichting 
voor gezinnen bijgekomen. Daar-
mee gebruiken de Democraten han-
dig het lang uitgedragen verlangen 
naar energieonafhankelijkheid van 
de Republikeinen. In een toelichting 
zei Markey dat “lage aardgasprijzen 
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