
Leveringszekerheid gas 

Rusland levert momenteel veel minder gas aan Europa dan afgesproken. Hierdoor lopen de 

energieprijzen verder op en neemt het risico op gastekorten toe. Er is op dit moment geen sprake van 

een gastekort in Nederland. Het kabinet neemt maatregelen om Nederland zo goed mogelijk voor te 

bereiden op de winterperiode en minder afhankelijk te worden van Rusland. Overheden, huishoudens 

en bedrijven wordt gevraagd om bij te dragen door minder energie te gebruiken. Hier lees je hoe het 

zit met de status van de gaslevering, wat de overheid doet om tekorten te voorkomen, wat het KVGO 

doet en wat u zelf kunt doen. 

Wat doet de overheid? 

In Nederland is op 20 juni het eerste niveau van een gascrisis afgekondigd: de ‘vroegtijdige 

waarschuwing’. Daarmee treedt het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) in werking. In het 

Bescherm- en Herstelplan Gas staan de maatregelen opgenomen die Nederland kan nemen als er 

een tekort aan gas dreigt. Er zijn nu geen acute gastekorten in Nederland, maar teruglopende 

gasleveringen kunnen wel gevolgen hebben. Bijvoorbeeld voor de energieprijzen en voor het vullen 

van de gasopslagen in Nederland en Noordwest-Europa voor de komende winterperiode. Met het 

eerste niveau van een gascrisis moeten gasbedrijven dagelijks informatie over gasleveringen met de 

overheid delen. Daardoor kan het kabinet de gasmarkt nog strakker monitoren en aanvullende 

maatregelen nemen wanneer de situatie daarom vraagt. Maatregelen van de overheid op dit moment: 

• Import vloeibaar gas: om goed voorbereid te zijn op de komende winter, gaat Nederland 

ervoor zorgen dat de gasopslagen goed worden gevuld. En dat Nederland meer vloeibaar gas 

(LNG-gas) uit andere landen kan toelaten. 

• Afkondigen eerste niveau van een gascrisis: met het eerste niveau van een gascrisis moeten 

gasbedrijven dagelijks informatie over gasleveringen met de overheid delen. 

• Opheffen productiebeperking kolencentralen: het kabinet heeft op 20 juni 2022 besloten per 

direct de productiebeperking voor kolencentrales voor 2022 tot en met 2024 in te trekken. Dat 

betekent dat de kolencentrales weer op vol vermogen mogen produceren, waardoor er minder 

gas nodig is voor de productie van elektriciteit door gascentrales. Hiermee wordt het risico op 

gastekorten kleiner. Ook kan het makkelijker worden om de gasopslagen in Nederland en 

Europa te vullen. 

• Gasbesparingstender: het kabinet scherpt de energiebesparingsplicht voor bedrijven aan en 

zal een nationaal doel voor energiebesparing uitwerken. Ook werkt het kabinet op korte 

termijn een tijdelijke gasbesparingstender uit, waarmee grote gasverbruikers een financiële 

prikkel krijgen om hun gasverbruik te verminderen.  

• Energiebesparing: het kabinet doet een dringende oproep aan bedrijven en huishoudens om 

zoveel mogelijk energie te (blijven) besparen, ook in de zomer. Nederland en Europa gaan 

hun energieverbruik in hoger tempo verminderen en verduurzamen. Bijvoorbeeld het versneld 

isoleren van woningen, sneller zorgen voor meer groen gas, waterstof en extra windmolens op 

de Noordzee. 

Updates situatie gasmarkt 

Via deze Rijksoverheid-website (https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/gas/updates-gaslevering) 

vind je de wekelijkse updates over de huidige situatie op de gasmarkt. Je leest hier de actuele cijfers 

over de zekerheid van de gaslevering en de ontwikkeling van de gasprijzen. 

Bescherm- en Herstelplan Gas 

Het is voor elke lidstaat van de Europese Unie verplicht om een noodplan te hebben, dat maatregelen 

bevat om de effecten van een verstoring van de gaslevering weg te nemen of te beperken. In 

Nederland is daarom in 2019 het Bescherm- en Herstelplan Gas (BH-G) vastgesteld 

(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2019/10/04/bescherm-en-herstelplan-gas). Het 

BH-G onderscheidt drie niveaus van gascrisis: 

1. Vroegtijdige waarschuwing 

2. Alarm 

3. Noodsituatie 
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Tijdens vroegtijdige waarschuwing (1, de huidige situatie) en alarmsituatie (2) zijn grote marktpartijen 

aan zet om een gascrisis met behulp van marktgebaseerde maatregelen te bestrijden (bijvoorbeeld 

inzet gasvoorraden, inzet van gas uit buurlanden, extra levering door producenten in Nederland etc.). 

Indien dit niet volstaat en een noodsituatie (3) wordt afgekondigd door het ministerie van EZK, voorziet 

het BH-G in een ladder van niet-marktgebaseerde maatregelen die achtereenvolgens door de 

overheid overwogen kunnen worden ter bestrijding van de betreffende noodsituatie.  

Op grond van de maatregelenladder (pag. 5 van het BH-G) bekijkt de overheid daarbij of eerst 

voldoende kan worden bestreden met behulp van vrijwillige maatregelen (o.a. oproep minder 

gasverbruik). Pas daarna kan de overheid dwingende maatregelen overwegen waarbij in eerste 

instantie zal worden gekeken naar het gedwongen omschakelen van industrie en 

elektriciteitsproductie (maatregel 5 en 6). Voor het (deels) afschakelen van niet-beschermde afnemers 

(maatregel 7) is begin 2022 een inventarisatie gedaan bij de zestig grootste gasafnemers over de 

afgelopen winterperiode om inzicht te krijgen in de veiligheids- en milieuaspecten en economische- en 

ketengevolgen die een rol spelen bij het toepassen van deze stap uit het BH-G voor een korte periode 

(dagen tot enkele weken) in de winter. Ook eventuele effecten op het elektriciteitssysteem zijn in de 

uitvraag meegenomen. Deze inventarisatie gaf geen noodzaak voor het inzetten van de noodsituatie 

(3). 

Het ministerie EZK werkt nu samen met brancheorganisaties verder aan de voorbereiding op een 

potentiële acute noodsituatie waarin het BH-G geactiveerd zou moeten worden. Daarbij wordt 

specifiek gekeken naar de zogenaamde keteneffecten bij eventuele afnamebeperkingen van 

bedrijven.  

Wat doet het KVGO? 

Het afkondigen van de vroegtijdige waarschuwing heeft op dit moment geen gevolgen voor de fysieke 

leveringen van gas aan KVGO-leden. Samen met andere brancheorganisaties hebben wij ingezet op 

een tijdige ketenimpact-analyse, ofwel simulatie van processen om tijdig in beeld te hebben in welk 

scenario onze leden mogelijk wel worden geraakt. Een soort stresstest. Deze ‘simulatie’ wordt 

opgestart na de zomer om het Bescherm- en Herstel plan zo effectief mogelijk vorm te geven. 

Onze grote vrees is dat enkele papier- en pulpproducenten bij een verdere energiecrisis gedwongen 
worden om hun productie al dan niet gedeeltelijk te verminderen of stil te leggen. Met natuurlijk grote 
gevolgen voor de gehele sector.  

Als brancheorganisatie roepen we de beleidsmakers in Den Haag en in Europa op om per direct 

maatregelen te nemen ten behoeve van MKB-bedrijven bedrijven in energie-intensieve sectoren. 

Zeker in een open markt waar grafische bedrijven opereren, is het belangrijk dat er een gelijk 

speelveld ontstaat. Het kan in onze ogen niet zo zijn dat Nederland binnen Europa geen 

steunmaatregelen treft, terwijl er in andere Europese landen wel initiatieven worden genomen om 

bijvoorbeeld energieprijzen te maximeren en toevalswinsten te belasten om hiermee consumenten en 

bedrijven tegemoet te komen. 

We zijn hierover onder meer in gesprek met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). 

Zo spraken we in juni rechtstreeks met minister Jetten, en riepen we in juli de bevoegde 

bewindslieden op om acties te ondernemen om onder meer de KVGO-bedrijven te ondersteunen in 

deze crisistijden. Zie ook: https://kvgo.nl/fors-oplopende-energiekosten-houden-kvgo-leden-in-de-

greep/ 

Op dit moment hebben we ook contact met zowel individuele leden van de Tweede Kamer als het 

Europees Parlement. Ook benadrukken we de precaire situatie van grafische bedrijven op dit terrein 

bij VNO-NCW. 

Het eerste resultaat is alvast het verlagen van de Energiebelasting op elektriciteit per 1 januari 2022. 

En recent is ook de verlaging op de Opslag Duurzame Energie (ODE) elektriciteit in de 2e en 3e schijf 

overgenomen in Belastingplan 2023 en zal per 1 januari 2023 worden ingevoerd. Daarnaast werkt 

KVGO nauw samen met VNO-NCW aan een ontzorgingsplan mkb met beter toepasbare regelingen. 
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Wat kan jij zelf doen? 

De overheid voert campagne en doet daarmee een urgente oproep aan huishoudens en bedrijven op 

om bij te dragen aan energiebesparing. De snel stijgende energieprijzen, vermindering van 

afhankelijkheid van Russisch gas en de klimaatverandering zijn de achtergronden van de campagne. 

Ook KVGO faciliteert jou bij deze uitdagingen. Deelnemers van de SEI kunnen hiervoor gebruikmaken 

van het SEI energiebesparingsproject voor een hoogwaardige energie-audit (https://kvgo.nl/positieve-

eerste-resultaten-van-het-sei-energiebesparingsproject/). Uit de eerste resultaten blijkt dat 

deelnemende bedrijven na deze audit een gemiddelde besparing op stroom van 14% en op gas van 

24% realiseren op het energieverbruik van de klimaatinstallaties. 
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