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Het huidige energielandschap kent vele grote uitdagingen, waaronder de noodzaak om de CO2-

voetafdruk te verminderen vanwege de klimaatverandering, strengere regelgeving ter ondersteuning 

van de energietransitie en ingrijpende veranderingen in de wereldwijde energievoorziening. Het 

aangaan van deze uitdagingen strookt volledig met Totals strategie en ambitie om de grootste te 

worden in verantwoorde energie. 

‘Alles over biobrandstoffen’ geeft je de informatie die nodig is om de biobrandstoffenindustrie en 

haar uitdagingen in de toekomst beter te begrijpen. 

Veel leesplezier!
Research Marketing Strategy

Product Marketing

TOTAL Marketing & Services

Hoewel conventionele brandstoffen nu nog een belangrijk deel uitmaken van 

de energiemix voor de transportsector is het duidelijk dat schone en duurzame 

brandstoffen een steeds grotere rol gaan spelen. 

Bij heel veel Total-vestigingen en aan Total gelieerde ondernemingen over de 

hele wereld worden alternatieve energiesoorten zoals biobrandstoffen, waterstof, 

vloeibaar aardgas (LNG), gecomprimeerd aardgas en groengas (CNG) en elektrische 

mobiliteit getest en gestimuleerd. Daarom vinden we het belangrijk onze kijk te 

geven op deze energiesoorten en de markten van de toekomst in een uitgebreide, 

praktische en makkelijk te begrijpen brochure.
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DE BASIS

Wat is een biobrandstof?

Biobrandstoffen worden geproduceerd uit hernieuwbare, ‘biobased’  materialen, voornamelijk planten.

Er zijn verschillende soorten biobrandstof:

* Brandstoffen op fossiele basis worden, in tegenstelling tot biobrandstoffen, hoofdzakelijk gemaakt  

  van gefossiliseerd organisch materiaal dat is gewonnen uit ondergrondse afzettingen.

** Bij afval kan het gaan om een restproduct, afgewerkte olie of dierlijke vetten.

Grondstof van
biologische
oorsprong*

Suikergewassen

Oliegewassen**

Oliegewassen
Afval**

Ethanol

ETBE
(ethyl-tert-butylether)

Hernieuwbare nafta

FAME
(Vetzuurmethylester, fatty acid methyl ester)

HVO
(waterstofbehandelde plantaardige olie, hydro-

treated vegetable oil)
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Opmerking
Het woord ‘biobrandstof’ kan worden gebruikt voor de moleculen die zijn afgeleid van biologische 

grondstoffen, maar ook voor het eindproduct aan de pomp (mix van biobased moleculen en conventionele 

brandstof). In deze brochure verwijst het woord ‘biobrandstof’ uitsluitend naar de biobased moleculen.

Wist je dat …
… biobased grondstoffen meestal 

zuurstofhoudend zijn? Dit wil zeggen dat ze 

zuurstofatomen bevatten. Deze zuurstofatomen 

zitten in ethanol, ethyl-tert-butylether (ETBE) en 

vetzuurmethylester (FAME). Dit betekent dat ze 

beperkt kunnen worden bijgemengd in verband 

met de motorcompatibiliteit.

Waterstofbehandelde plantaardige olie (HVO) 

en hernieuwbare nafta daarentegen worden 

verkregen via een hydrogeneringsproces dat 

niet-zuurstofhoudende biobrandstoffen oplevert. 

Daardoor kunnen dit soort producten – ook wel 

drop-in-biobrandstoffen genoemd – makkelijker 

worden bijgemengd. 

1
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DE BASIS

Hoe worden biobrandstoffen
geproduceerd?
Van oudsher zijn er twee belangrijke sectoren voor biobrandstof:

Bijproducten: maïs-/tarwe-eiwit, suikerbie-

tenpulp (diervoeder)

Fermentatie 

+ isobuteen

ETBESuikers Ethanol

BENZINE

1. DE BENZINESECTOR

1

Suikerbieten
Maïs

Tarwe
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DE BASIS

Waterstof-

behandeling

Verestering

FAME

HVO

DIESEL

1

Bijproducten:

Hernieuwbare nafta

BENZINE

2. DE DIESELSECTOR

Plantaardige olie
Gebruikte olie

Restolie
Dierlijk vet
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DE BASIS

Redenen om biobrandstoffen
te gebruiken
Momenteel liggen de productiekosten voor 

biobrandstoffen hoger dan die voor conventionele 

brandstoffen. Hoewel de overheid het gebruik van 

biobrandstof stimuleert door regelgeving, ligt prijs 

aan de pomp voor een duurzame biobrandstof 

gemiddeld wat hoger dan die van conventionele 

brandstoffen.

Een land kan verschillende doelen voor ogen 

hebben: energieonafhankelijkheid, steun voor de 

landbouw, beleid voor landgebruik of aanpak van de 

klimaatverandering.

Wist je dat …
… biobrandstoffen helpen om de uitstoot van broeikasgassen 

door vervoer te verminderen? Ze hebben ook aantrekkelijke 

technische eigenschappen. Ethanol heeft bijvoorbeeld een heel goed 

octaangehalte en FAME heeft heel goede smeereigenschappen.

Zie pag. 19 voor meer informatie.

1
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DE BASIS

Producten met biobrandstoffen

VS
E10

BRAZILIË
E27 en E100

CHINA
 E10 en B5

INDONESIË
B20

AUSTRALIË
 E10

EU
 E10 en B7

Voorbeelden van biobrandstofsoorten in specifieke landen en regio’s

Biobrandstoffen zijn voornamelijk verkrijgbaar in landen waar regelgeving het gebruik ervan 

stimuleert. Het percentage biobrandstof in een product hangt af van regelgeving en brandstofspecificaties. De 

volgende benamingen specificeren het percentage biobrandstof in een mix:

>  E + % maximaal ethanolvolume (pure ethanol of ETBE). E10 komt bijvoorbeeld overeen met een 

maximaal ethanolvolume van 10%.

> B + % maximaal FAME-volume. Zo komt B7 overeen met een maximaal FAME-volume van 7%. Deze bena-

mingen geven de eigenschappen weer die een brandstof moet hebben om compatibel te zijn met voertuigmotoren.

Omdat HVO en hernieuwbare nafta niet-zuurstofhoudende biobrandstoffen zijn, hebben ze geen compatibiliteitspro-

blemen. 

Daarom is er geen specifieke benaming voor deze drop-in-brandstoffen.

Vrijwel alle voertuigen in Brazilië zijn 

zogeheten fl exfuelvoertuigen (zie pagina 

20 voor meer informatie).

Overeenkomstig lokale specifi caties.

1
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DE BASIS

De biobrandstoffen in de wereld 

Wereldwijd zijn biobrandstoffen goed voor 4,3% van het totale brandstofverbruik op de weg.

Biobrandstoffen worden voornamelijk gebruikt in de landen waar ze worden geproduceerd. 

Er wordt in beperkte mate geëxporteerd.

VS

LATIJNS-AMERIKA 

46 Mt/jaar

9 Mt/jaar

4 Mt/jaar

15 Mt/jaar

25 Mt/jaar

6 Mt/jaar
19 %

9 %

EUROPA

AZIË

7 Mt/
jaar
5 Mt/
jaar

2 %

   Biobenzine-verbruik, 2018       FAME- en HVO-verbruik, 2018   %  aandeel brandstof wegvervoer in 2018

BIOBENZINE 
Een Amerikaanse markt. 
Groeiende vraag in de 

Verenigde Staten en Brazilië

WERELDWIJDE VRAAG:  :

UP 9% / JAAR
Tussen 2015 en 2018

FAME & HVO
Een Europese markt. Groei 

van HVO in Europa

WERELDWIJDE VRAAG:

UP 35% / JAAR
Tussen 2015 en 2018

WERELDWIJD
4,3% =

1,8 MBOE/d in 2018
(82 Mt/jaar ethanolbrandstof en
38 Mt/jaar FAME en HVO)

5 %

Bronnen: FO Licht, Eurobserver, LMC, USDA GAIN-rapporten, RFA, UNICA, ePURE.

1
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IN DE PRAKTIJK

Ethanol/ETBE/hernieuwbare
nafta bijmengen in benzine
De fysische en chemische eigenschappen van biobrandstoffen zijn anders dan die van conventionele 

brandstoffen. Daarom mag er alleen onder speciale voorwaarden worden bijgemengd.

Ruwe
olie

Ethanol Hernieuwbare 
nafta

Raffi naderij
ethanol + isobuteen -> ETBE

Depot
mengsel van benzine en ethanol

Ethanolfabriek

Benzine met of zonder ETBE

Benzine met biobrandstof bijmengen: een mix ‘op recept’
Om een benzine-ethanolmix te krijgen die voldoet aan de lokaal geldende specifi caties, moet de benzine de vereiste 

eigenschappen hebben wat betreft dampdruk, zuurstofgehalte, destillatiekarakteristieken, octaangehalte enz.

2
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IN DE PRAKTIJK

Diesel met biobrandstof bijmengen: een mix ‘op recept’
Om aan plaatselijke specifi caties te voldoen, moeten een mix van diesel met FAME en/of HVO aan twee essentiële eisen voldoen.

Bioraffi-
naderij

Raffi naderij
mix van diesel en FAME/HVO

Depot
mix van diesel en FAME/HVO

Diesel 

FAME moet zeer specifi eke eigenschappen hebben om aan de speci-

fi caties van de eindbrandstof te voldoen. Er wordt aanbevolen antioxi-

danten toe te voegen om de stabiliteit van de verestering te garanderen.

HVO kan makkelijk in diesel worden bijgemengd 

zonder de maximale dichtheid van de geldende 

specifi catie te overschrijden.

1 2

FAME/HVO bijmengen in diesel

HVO

FAME

Bioraffi naderij

Veresteringsinstallatie

2
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In depots
Personeel moet geschikte persoonlijke 

beschermingsmiddelen dragen bij het 

werken met biobrandstoffen, zoals bij 

aardolieproducten.

Specifieke aanbevelingen voor het 

werken met zuurstofhoudende 

biobrandstoffen:

• Ethanol: opslagtanks moeten schoon 

zijn en al het sediment of water moet 

vóór gebruik worden verwijderd 

om verontreiniging en corrosie te 

voorkomen.

• FAME: om oxidatie te beperken, mag 

de opslag niet langer dan 6 maanden 

duren.

In tankstations
Afhankelijk van het percentage 

zuurstofhoudend product 

(ethanol, ETBE of FAME) kan de 

mix van conventionele brandstof 

en biobrandstof schade aan de 

apparatuur van het tankstation 

veroorzaken, bijv. aan buizen, 

afdichtingen en elastomeren.

Alle materialen moeten 

compatibel zijn.

Tijdens transport
Personeel moet altijd de juiste 

persoonlijke beschermingsmiddelen 

dragen bij het werken met 

biobrandstoffen. Om de kwaliteit 

van de mix met zuurstofhoudende 

producten

(ethanol, ETBE of FAME) te 

behouden is het cruciaal om 

verontreiniging met water, residu of 

roest te vermijden. 

Het is vooral erg belangrijk te zorgen 

dat apparatuur schoon is, er geen 

afzettingsresten zijn en dat leidingen 

droog zijn en behandeld met een 

corrosieremmer ...

IN DE PRAKTIJK

Veiligheidsmaatregelen, van opslag 
naar distributie

2
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De mixen van conventionele brandstof en zuurstofhoudende biobrandstof die in tankstations worden 
verkocht, zijn compatibel met de meeste voertuigen op de weg. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, zoals 
oldtimers.

Weet je niet zeker of de brandstof compatibel is met je motor?
•  Raadpleeg eerst de gebruikershandleiding.

•  Je kunt ook informatie vinden bij erkende organisaties zoals het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat en verenigingen van autofabrikanten zoals ACEA in 

Europa. Op hun websites vermelden ze de compatibiliteit van de voertuigen met de 

verschillende brandstoffen.

Tanken
Volg bij de pomp dezelfde veiligheidsmaatregelen als voor benzine of diesel, ongeacht het 

biobrandstofgehalte:

• Rook niet en breng geen warmtebron in de buurt van het voertuig.

• Do not use your cellphone.

* Lijst opgesteld door de European Automobile Manufacturers Association (ACEA): https://www.acea.be/uploads/publications/130329_(revised)_ALL_ACEA_SAAB_JAMA_E10_COMPATIBILITY.pdf en 
https://www.acea.be/uploads/publications /ACEA_B10_compatibility.pdf

Wist je dat ...
… flexfuelvoertuigen compatibel zijn met alle benzinesoorten (E85, SP95-E10, SP98 en 

    SP95)? De brandstoffen worden opgeslagen in één brandstoftank. Meer details vind je op pagina 20.

IN DE PRAKTIJK

Veiligheidsmaatregelen voor klanten
2
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Rijden
Als biobrandstoffen compatibel zijn met het voertuig, hebben ze geen invloed op
de acceleratie, het remmen en het rijcomfort. Het onderhoud aan de auto is hetzelfde
als bij conventionele brandstof.

CO2-uitstoot
Biobrandstoffen helpen de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Het gebruik
van bijvoorbeeld B7-diesel vermindert de CO2-uitstoot met minimaal 3,5%.

Actieradius
Biobrandstoffen hebben niet per se dezelfde energie-inhoud als conventionele brandstoffen. Dit

kan de actieradius beïnvloeden. Een hoog biobrandstofgehalte kan effect hebben op het verbruik.

E85 geeft bijvoorbeeld een overconsumptie van 25% ten opzichte van een conventionele brandstof.  

Kosten
Het is nu nog duurder om biobrandstoffen te produceren dan conventionele brandstoffen.

De prijs die de eindgebruiker betaalt, is afhankelijk van talrijke factoren, waaronder lokale

belastingen.

Diesel
35 GJ/cu. m

HVO
34 GJ/cu. m

FAME
33 GJ/cu. m

Benzine
35 GJ/cu. m

Ethanol
21 GJ/cu. m

IN DE PRAKTIJK

Rijden in een voertuig met
een biobrandstof  

2
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Total houdt rekening met het klimaat in zijn bedrijfsstrategie en heeft de ambitie om de grootste speler te 

worden in verantwoorde energie. Om dit te bereiken, blijft Total zijn activiteiten in hernieuwbare energiebronnen 

uitbreiden en is het bezig met de bouw van CO2-arme faciliteiten, o.a. voor biobrandstoffen, zodat deze een 

aanzienlijk deel van het portfolio gaan uitmaken.

Vervoer is verantwoordelijk voor meer dan 25% van de wereldwijde CO2-uitstoot en is nog steeds sterk 

afhankelijk van fossiele brandstoffen.

Het gebruik van biobrandstof wordt gezien als een van de oplossingen om de uitdagingen het hoofd te bieden 

zoals vermeld in het ‘Scenario voor duurzame ontwikkeling’ van het Internationaal Energieagentschap. Total 

gebruikt dit rapport als uitgangspunt.

Total neemt actief deel aan diverse programma’s om 

oplossingen te ontwikkelen voor de omzetting van alle 

beschikbare soorten biomassa. We werken in onze eigen 

laboratoriums en via R&D-samenwerkingsverbanden 

met fabrikanten, start-ups, universiteiten en particuliere 

laboratoriums.

IN DE PRAKTIJK

Biobrandstoffen, een integraal
onderdeel van Totals strategie

2
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Biobrandstof bijmengen bij Total 

Total is al sinds 1994 bezig met het bijmengen van biobrandstoffen en is een toonaangevende speler in 

deze industrie. Het bijmengen wordt meestal in Europa gedaan, maar afhankelijk van nationale regelgeving 
kunnen we dit ook doen in Azië, Amerika en Afrika.

500,000
TON ETHANOL

Total voegde bijna

(pure ethanol of ETBE)

toe aan benzine in zijn depots in 2018.

1.9 MILJOEN
TON FAME EN HVO

Total voegde meer dan

toe in diesel in zijn raffi naderijen in 2018.

Ethanol/ 
ETBE

FAME/
HVO

2 IN DE PRAKTIJK
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Total begon al in de 

vroege jaren negentig 

van de 20e eeuw 

met de productie 

van biobrandstoffen. 

ETBE was het eerste 

product. Sinds 2009 

produceert Total ETBE 

en HVO via

co-processing.

La Mède
Total kondigde in 2015 aan te beginnen met het ombouwen van de La Mède-installatie (Zuid-Frankrijk) tot een 

bioraffinaderij van wereldklasse. In 2019 is de installatie in bedrijf gegaan, en nu is het een van de grootste 

bioraffinaderijen in Europa. De raffinaderij is dusdanig ontworpen dat alle soorten olie verwerkt kunnen worden en 

voldoet daarmee aan de behoeftes van de energiemarkt. De productiecapaciteit is 500.000 ton HVO op jaarbasis.

IN DE PRAKTIJK

Biobrandstofproductie bij Total
2
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Anders dan bij conventionele brandstoffen wordt bij de verbranding van biobrandstoffen de uitstoot van 

kooldioxide gecompenseerd doordat de kooldioxide wordt opgenomen tijdens de groei (fotosynthese) van 

planten.

CO2-opname
CO2-uitstoot

CO2-op
name

Fotos
ynthes

e

Biobrandstoffen Conventionele 
brandstoffen

ONTDEK MEER

De impact op CO2-uitstoot
3
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Geschikte voertuigen:
Flexfuelvoertuigen kunnen op alle soorten benzine rijden, met een ethanolgehalte variërend van 0% tot 100%. 

Citroën, Ford, Peugeot en Volvo zijn enkele fabrikanten die flexfuelvoertuigen maken. Vraag na bij je dealer of 

jouw auto geschikt is voor E85.

E85:
• is bij een klein aantal stations verkrijgbaar in Nederland. Total biedt het in Nederland niet aan
• is geschikt voor een nichemarkt. Slechts een aantal voertuigen zijn in de fabriek uitgerust met
 een flexfuelmotor.
• heeft een hoger brandstofgebruik dan conventionele en fossiele E95
• heeft een hogere pompprijs dan E95

ONTDEK MEER

Brandstoffen met een hoog
biobrandstofgehalte (zoals E85) 

3
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ONTDEK MEER

HVO, de biobrandstof die in iedere 
hoeveelheid in diesel kan worden
bijgemengd (zoals E85)

Een niet-zuurstofhoudende biobrandstof
Waterstofbehandelde plantaardige olie (HVO) bestaat voornamelijk uit paraffine, met dezelfde moleculen als in 

conventionele diesel. Een gewone verbrandingsmotor kan daarom op HVO puur of diesel bijgemengd met HVO 

rijden. 

De sterke punten van HVO
• Geen wijzigingen nodig in vergelijking met conventionele diesel: dezelfde voertuigen, dezelfde brandstoftoevoer 

 en hetzelfde onderhoud.

• Betere werking bij koude start en betere 

 opslagstabiliteit vergeleken met conventionele 

 diesel.

• Flinke vermindering van minimaal 50% van de 

 CO2-uitstoot over de gehele levenscyclus van 

 het product.

3
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Gas dat wordt geproduceerd door de vergisting van organische, dierlijke of plantaardige materie zonder zuurstof 

staat bekend als biogas. De belangrijkste componenten zijn methaan en koolstofdioxide, maar het bevat ook 

ander gas zoals stikstof en waterstofsulfide, die als onzuiverheden worden beschouwd.

Voordat het kan worden geïnjecteerd in het ondergrondse aardgasnet, moet het biogas worden gezuiverd. Het 

eindproduct staat bekend als groengas.

Groengas kan voor dezelfde toepassingen worden gebruikt als aardgas. Dus ook als energie voor vervoer.

Toepassingen van groengas

Brandstof

Elektriciteit 

Verwarming

Inzamelen van 
organisch materiaal
• Organisch industrieel afval
• Gft-afval
• Agrarisch afval
• Vloeibare en vaste mest
• Slib van afvalwaterzuiverings-
 installaties

Vergisting van grondstoffen
Grondstoffen worden eerst

omgezet in biogas, dat
vervolgens wordt gezuiverd.

Na zuivering is het groengas dat in 
netwerken kan worden geïnjecteerd.

Samenstelling
• Aardgas en groengas hebben dezelfde samenstelling en voldoen aan dezelfde specificaties. Alleen de bron van 

herkomst is verschillend en die bepaalt het duurzame karakter van de energie.

Bio-CNG, oftewel groengas
ONTDEK MEER3
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De voordelen in de strijd tegen broeikasgassen
• Groengas is afkomstig van biologische, hernieuwbare bronnen. Daardoor draagt het bij aan de reductie van 

 CO2-uitstoot door voertuigen.

• Het bijmengen van minimaal 15% Groengas in CNG vermindert de CO2-uitstoot in vergelijking met fossiele 

 diesel, ongeacht het doel van het voertuig, of het nu gaat om een vuilniswagen of een vrachtwagen voor lange 

 ritten.

Garanties van oorsprong
Groengas kan in het aardgasnet worden geïnjecteerd, waarna er één product ontstaat (een mix van aardgas en 

groengas). Door ‘garanties van oorsprong’ kunnen consumenten erop vertrouwen dat zij milieuvriendelijk aardgas 

met groen gas gebruiken. 

Eén garantie van oorsprong komt overeen met 1 MWh groengas dat door een producent in het aardgasnet is 

geïnjecteerd.

Elektriciteit

Verwarming

Brandstof
(Groengas)Aardgas

Groengas

Bio-CNG, oftewel groengas
ONTDEK MEER3
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TOTAL MARKETING SERVICES
542 034 921 RCS Nanterre
Siège Social : 24, cours Michelet 92800 Puteaux - Frankrijk
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total.com

Total is een toonaangevende speler in de energiesector die zich ten doel heeft gesteld om betaalbare 
energie te leveren aan een groeiende bevolking, de klimaatverandering aan te pakken en aan de nieuwe
verwachtingen van zijn klanten te voldoen. 

Deze doelen zijn leidend voor ons. We zijn actief in meer dan 130 landen en zijn daarmee een wereldwijd
geïntegreerde energieproducent en -leverancier, een vooraanstaand internationaal olie- en gasbedrijf en
een belangrijke speler in koolstofarme energie. Wij zoeken naar, produceren, transformeren, vermarkten en
distribueren energie in verschillende vormen om onze klanten van dienst te zijn.

Al onze 98.000 medewerkers zetten zich in voor energie die veiliger, schoner, betaalbaarder en innovatiever
is én toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen. Als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming
streven we ernaar dat onze activiteiten overal ter wereld steeds voordelen opleveren voor de economie, de
maatschappij en het milieu.

Het is onze ambitie om de grootste te worden in verantwoorde energie.


