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Geachte […], 
 
 
Naar aanleiding van het verzoek van 13 april 2022 dat u namens Shell en TotalEnergies (TTE) (hierna: 
Partijen) bij de Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft ingediend schrijven wij u deze brief. U verzocht 
de ACM om een informele beoordeling zoals bedoeld in de concept Leidraad  
Duurzaamheidsafspraken (hierna: concept Leidraad).1 ACM’s beoordeling van het beoogde co-
marketinginitiatief (Joint Marketing Initiative, JMI) van Partijen voor CO2-afvang en -opslag oftewel CCS-
diensten (CCS: carbon capture and storage ) in Nederland is gebaseerd op de informatie die u en uw 
cliënten ons hebben aangeleverd. Op basis van deze beoordeling heeft de ACM besloten geen nader 
onderzoek in te stellen naar dit initiatief. Hieronder gaat de ACM nader in op (a) de aanleiding en de context 
van het initiatief, (b) de relevante markt, marktaandelen en handelseffecten en (c) haar beoordeling van het 
initiatief. 
 
Aanleiding en context van het initiatief 

Initiatief maakt deel uit van Project Aramis 

De ACM heeft vernomen dat Partijen plannen hebben gemaakt voor de gezamenlijke marketing van een 
volume van 5 miljoen ton CO2 per jaar (MTPA) voor CCS. Dit JMI voor CCS-diensten is onderdeel van een 
bredere samenwerking tussen Partijen en twee staatsbedrijven, namelijk Gasunie en Energie Beheer 
Nederland (EBN), voor de levering van grootschalige CCS-diensten in lege gasvelden onder het 
Nederlandse deel van het continentaal plat op de Noordzee aan CO2-uitstoters gevestigd in Nederland2 

 
1 ACM, tweede conceptversie van de Leidraad Duurzaamheidsafspraken, juli 2021, link: 2e concept Leidraad 
Duurzaamheidsafspraken - Mogelijkheden binnen het mededingingsrecht (acm.nl).  
2 Dit initiatief zal zich in principe in eerste instantie beperken tot het aanbieden van CCS-diensten aan Uitstoters gevestigd in 
Nederland aangezien grensoverschrijdend transport van CO2 op dit moment juridisch gezien verboden is. Alhoewel het Londen 
Protocol gewijzigd is waarmee grensoverschrijdend transport van CO2 voor opslag onder de zeebodem mogelijk wordt binnen 

Let op: deze vertaling dient slechts ter informatie ondanks dat er alles aan gedaan is om ervoor te 

zorgen dat deze nauwkeurig en consistent is. In geval van twijfel of inconsistenties is de Engelse 

versie leidend. 
 

http://www.acm.nl/
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2e-concept-leidraad-duurzaamheidsafspraken.pdf
https://www.acm.nl/sites/default/files/documents/2e-concept-leidraad-duurzaamheidsafspraken.pdf
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(Uitstoters) (Project Aramis). Het project omvat het transport van CO2 vanaf locaties van Uitstoters per 

pijpleiding en/of schip, de bouw en exploitatie van een terminal op land, een compressor, een 

hoofdpijpleiding met een beoogde capaciteit van 22 MTPA voor het transporteren van de CO2, en opslag op 

daartoe voorbereide locaties. Volgens Partijen is Project Aramis een innovatief project gezien de omvang, 

de betrokkenheid van private partijen en omdat het gebaseerd is op een nieuwe technologie voor het 

integreren van transport en opslag van gasvormig en cryogeen CO2. 

 

Partijen betogen dat de investeringen en risico’s die gepaard gaan met Project Aramis enorm zijn. De 

investering van enkele miljarden euro’s in Project Aramis, inclusief de geplande hoge capaciteit van de 

pijpleiding, vereist enige zekerheid over een minimumafname van minstens 5 MTPA aan capaciteit, het 

vereiste “Opstartvolume”. Om de bijbehorende risico’s te verkleinen en de afname van CCS in Project 
Aramis te bevorderen, beogen Partijen een initiatief op te zetten om gezamenlijk dit Opstartvolume aan 

Uitstoters te verkopen (Opstartende Uitstoters). Partijen vragen de ACM om een informele beoordeling van 

dit JMI. Deze beoordeling wordt in deze brief gegeven. 

Eerste fase: het JMI (co-marketinginitiatief) 

Het JMI omvat verschillende onderdelen. Volgens Partijen ligt de nadruk op gezamenlijke productie en 

marketing. Het JMI behelst gezamenlijke productie in de zin van het beschikbaar stellen van gedeelde 

infrastructuur ter voorbereiding op het leveren van CCS-diensten. Met betrekking tot marketing gaat het om 

een gezamenlijk aanbod voor alle CCS-diensten dat bestaat uiteen gezamenlijk bepaald tarief voor het 

transport en de opslag naast andere prijselementen die bepaald zijn door ieder van de Partijen en/of door 

de andere betrokken partijen binnen Project Aramis. Het gezamenlijk tarief voor CCS-diensten wordt 

aangeboden door Partijen totdat de 5 MTPA is volgeboekt. De prioriteit van Partijen is om het 

Opstartvolume van 5 MTPA vol te boeken om zodoende de investering in het Project Aramis in het geheel 

te dekken. De duur van het JMI zelf wordt geschat op 18 tot 24 maanden, wat gelijkstaat aan de tijd die 

verwacht wordt nodig te zijn voor het afsluiten van een volledige Transport en Opslag Overeenkomst (ook 

wel TSA) met de Opstartende Uitstoters. 

 

Het gezamenlijk tarief is geldig voor een periode van 15 aaneengesloten jaren van CCS-diensten voor een 

overeengekomen volume per jaar.3 Deze duur is gekoppeld aan de Stimulering Duurzame Energieproductie 

en Klimaattransitie subsidie, SDE++-subsidies 2022, die worden toegekend voor 15 jaar.4 SDE++-subsidies 

worden als noodzakelijk geacht voor de commerciële haalbaarheid van CCS, in ieder geval voor de eerste 

fase van Project Aramis. Volgens Partijen zorgt de SDE++-regeling er ook voor dat het gezamenlijk tarief 

voor CCS-diensten dat tot stand komt onder het JMI een eerlijk tarief zal zijn. Dit is vanwege de opbouw 

van het prijsmechanisme dat ten grondslag ligt aan de SDE++-regeling, bestaande uit een 

kostenbeoordeling, een vergelijking met andere subsidieaanvragers en een maximumbedrag voor de 

subsidie per ton CO2. Zo: 

 

- Worden subsidies verstrekt door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) op basis van 

openstellingsrondes in opeenvolgende fasen met het oog op het maximaliseren van de 

vermindering van CO2 tegen de laagste kosten. De haalbaarheid van de inschrijving wordt getoetst 

door RVO. 

- Een deel van de 2022 SDE++-subsidie is gereserveerd voor een gemaximeerd volume voor CCS. 

- Slechts het onrendabele deel van CCS-technologie, tijdens de operationele periode van het 

project, komt in aanmerking voor subsidie. Dit onrendabele deel is het verschil tussen de kosten 

 
een vergunningenstelsel, is deze wijziging nog niet geratificeerd door het vereiste aantal gecontracteerde landen om in werking 
te kunnen treden. Een andere optie is dat landen die het amendement reeds hebben geratificeerd op bilaterale basis 

overeenstemming bereiken over grensoverschrijdend transport van CO2 maar zulke bilaterale overeenkomsten zijn er op dit 
moment niet. Zie 1996 Protocol to the Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes and Other 
Matter (Londen Protocol). 
3 De CO2 zelf wordt voor eeuwig opgeslagen. 
4 De SDE++-subsidieregeling is gecontroleerd door de Europese Commissie in het kader van haar toezicht op staatssteun 
(Commissiebesluit, SA.53525, 2020/N, SDE++ scheme for greenhouse gas reduction projects, including renewable energy). De 

Europese Commissie heeft het Project Aramis aangemerkt als een Project van Gemeenschappelijk Belang waarmee het in 
aanmerking komt voor CEF-subsidies (CEF staat voor Connecting Europe Facilities). De SDE++ 2022 start op dinsdag 28 juni 
om 9:00 uur. Zie Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++) (rvo.nl). 

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/sde
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van CCS (het ‘basis’-tarief) en de marktwaarde (het ‘correctie’-bedrag). Het basistarief staat vast 

voor de gehele subsidieperiode, maar het correctiebedrag wordt jaarlijks vastgesteld.  

- De marktwaarde is gekoppeld aan de CO2-prijs van het EU-emissiehandel systeem (ETS). Dit 

betekent dat als de marktwaarde (bijv. de ETS-prijs) stijgt, het onrendabele deel kleiner wordt, 

alsook het subsidiebedrag dat Uitstoters ontvangen.5 Als het gezamenlijk aanbod voor de CCS-

diensten hoger is dan de ETS-prijs, zullen Uitstoters eerder ETS-rechten opkopen of op zoek gaan 

naar alternatieven, volgens Partijen. 

- Uitstoters die subsidieaanvragen doen moeten prijzen overhandigen voor de verschillende 

onderdelen van de totale CCS-kosten. De redelijkheid van de prijs voor de transport- en 

opslagonderdelen wordt apart getoetst door een gespecialiseerd adviesbureau (Xodus) namens de 

RVO. 

 

De ACM begrijpt derhalve dat de RVO geen SDE++-subsidies verstrekt die het verschil dekken tussen de 

prijs van één ETS-credit en de prijs van CCS-diensten onder het JMI, als de RVO vindt dat de vastgestelde 

prijs (en daarmee ook de subsidie) te hoog is.  

Tweede fase: onderlinge concurrentie  

In de tweede fase van Project Aramis zal de resterende capaciteit van de hoofdpijpleiding boven het 

Opstartvolume van 5 MTPA gebruikt worden door Partijen en derden om CCS-diensten te leveren in 

onderlinge concurrentie. Geïnteresseerde derden krijgen gereguleerde toegang onder redelijke, open en 

non-discriminatoire voorwaarden tot de infrastructuur van Project Aramis op basis van de Mijnbouwwet.6 Op 

basis van een doorgeef-clausule in hun contract voor CCS met Partijen wordt enige daaruit voortvloeiende 

wezenlijke daling van de tarieven voor opslag of transport wordt doorberekend aan de Opstartende 

Uitstoters voor wat betreft de eerste fase. Deze clausule wordt verschillend omschreven, namelijk als een 

First Nation Clause en/of Most Favoured Nation Clause (MFN)-clausule. 

Doel is het terugbrengen van CO2-emissies 

Het doel van het JMI, zoals aangegeven door Partijen, is ervoor te zorgen dat Project Aramis levensvatbaar 

is en het marktaandeel voor CCS-diensten in Nederland die voortvloeien uit private investeringen te 

vergroten. Hierdoor kunnen de sectoren die niet in staat zijn hun productieprocessen op korte termijn aan te 

passen hun emissies van broeikasgassen verlagen en op die manier bijdragen aan het behalen van de 

duurzaamheidsdoelstellingen door Nederland. 

 

Relevante markt, marktaandelen en handelseffecten 

Relevante markt 

Ten behoeve van deze beoordeling hanteert de ACM als uitgangspunt dat Shell en TTE op zijn minst 

mogelijke concurrenten van elkaar zijn op de markt voor de verlening van CCS-diensten.7 Alhoewel de 

geografische markt voor CCS zich mogelijk uiteindelijk tot een Europese Economische Ruimte-brede markt 

(EER) zal ontwikkelen, beschouwt de ACM deze markt op dit moment als een nationale markt. De reden 

hiervoor is dat grensoverschrijdend transport van CO2 voor CCS-doeleinden nu wettelijk geblokkeerd is 

door internationale verdragen, zoals het Londen Protocol.8 Daarnaast hebben Partijen ingebracht dat het 

JMI gericht is op Uitstoters gevestigd in Nederland, aangezien de SDE++-regeling op dit moment alleen 

openstaat voor deze Uitstoters.  

 
5 De verwachting is dat de ETS-prijs (c.q. de marktwaarde) met de tijd zal stijgen. Wanneer de jaarlijks vast te stellen 
marktwaarde stijgt boven het basistarief zal er geen subsidie wordt verstrekt aan Uitstoters. 
6 Artikel 32 van de Mijnbouwwet (Wet van 31 oktober 2002, houdende regels met betrekking tot het onderzoek naar en het 
winnen van delfstoffen en met betrekking tot met de mijnbouw verwante activiteiten). 
7 De markt voor CCS-diensten (transport en opslag) is een opkomende markt en nog volop in ontwikkeling. Partijen hebben 

ingebracht (en de ACM volgt Partijen hierin) dat de markt voor CCS-diensten, in ieder geval voorlopig, niet verder 
onderverdeeld zou moeten worden in (i) afvang, (ii) opslag en (iii) transport, aangezien de verschillende betrokken partijen en 
schakels in de keten onderlinge afhankelijkheid vertonen. Uitstoters hebben het volledige pakket nodig; slechts één of twee van 

deze elementen binnenhalen is niet voldoende. Verwezen wordt naar het ACM Besluit van 29 juli 2021, ACM/21/053016 
(Nederlandse Gasunie, Energiebeheer Nederland en Havenbedrijf Rotterdam / JV).  
8 Zie voetnoot 2. 



Autoriteit Consument en Markt Openbaar 

Zaaknr. - / Documentnr. ACM/UITNZP/001448 

 

 

4/10 

Handelseffecten 

Opgemerkt dient te worden dat er een effect op de handel tussen Lidstaten kan optreden gegeven de 

internationale ambities van Project Aramis, aangezien het expliciet beoogt grensoverschrijdende CCS-

diensten in de toekomst te ontwikkelen zodra de beperkingen zijn opgeheven. Het JMI dekt ook Nederland 

als geheel. Daarom voert de ACM haar analyse uit zowel op grond van artikel 6 van de Mededingingswet 

(Mw) als artikel 101 van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie (VWEU). 

Marktaandelen 

Partijen benadrukken dat het bijna onmogelijk is marktaandelen te berekenen en dat deze bovendien niet 

van doorslaggevend belang zijn voor een nieuwe, dynamische markt in ontwikkeling zoals de markt voor 

CCS-diensten. Op basis van openbare bronnen zou het marktaandeel van het JMI, aan de vraagzijde, 

minstens 17% zijn als gekeken wordt naar de verwachte volumes aan CCS-diensten (afvang van CO2) in 

2030 in Nederland.9 Aan de aanbodzijde, d.w.z. de verwachte totale capaciteit in Nederland (transport en 

opslag), zou de 5 MTPA van het JMI ongeveer 20,4% vertegenwoordigen van de Nederlandse markt voor 

CCS-diensten in 2026-2027.10 Daarin zijn enkel Project Aramis en Project Porthos11 meegenomen, 

aangezien andere CCS-projecten van hen verschillen in die zin dat deze andere CCS-projecten geen 

gebruik maken van opslagcapaciteit onder het Nederlandse deel van het continentaal plat op de Noordzee. 

Rekening houdend met het feit dat de markt voor CCS-diensten op dit moment amper bestaat, maar wel 

volop in ontwikkeling is, accepteert de ACM dat dit een conservatieve benadering is die gebaseerd is op de 

verwachte totale capaciteit van Project Aramis. Bovendien lijkt het aannemelijk, zoals hierboven 

beschreven, dat een EER-brede markt zal ontstaan, wat betekent dat, naar verwachting, internationale 

CCS-projecten uiteindelijk ook met Project Aramis zullen concurreren. 

 

Echter, Project Aramis kan als een uniek project worden gezien, zoals Partijen betogen en hierboven ook 

wordt beschreven. Stel dat Project Aramis op een aparte markt actief was, gezien zijn innovatieve 

technologie en schaal, dan zou het marktaandeel duidelijk hoger liggen. Daarnaast is het marktaandeel van 

20,4% gebaseerd op de 5 MTPA van het JMI als onderdeel van de totale capaciteit van 22 MTPA van 

Project Aramis en niet slechts van het JMI zelf. De resterende capaciteit daarentegen, bovenop de eerste 5 

MTPA die gedekt wordt door het JMI, is nog niet op de markt gezet en het is nog onzeker of dit behaald 

gaat worden in de nabije toekomst. 

 

De ACM houdt rekening met deze onzekerheid over de marktaandelen in haar beoordeling, zoals hieronder 

uiteengezet. 

 

ACM’s beoordeling van het JMI 
De ACM heeft op drie manieren onderzocht waarop het JMI mogelijk gerechtvaardigd is zoals betoogd door 

Partijen:  

 

(i) Door de afwezigheid van een mededingingsbeperking aangezien een nieuwe markt wordt 

gecreëerd;  

(ii) Door de toepassing van een vrijstelling onder de Groepsvrijstellingsverordening (BER) 

voor Specialisatieovereenkomsten (Specialisatie BER)12; of  

(iii) Door de wettelijke uitzondering op grond van artikel 6, lid 3 Mw en artikel 101(3) VWEU.  

 

 
9 Gebaseerd op de schatting van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van de totale vraag naar CCS, zie 
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Rapport-Nationale-CO2-opslagbehoefte-tot-2035-30-september-2021-Ruimtelijke-
verkenning-CO2-transport-en-opslag.pdf, p. 3 en https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2018/07/Studie-Transport-en-opslag-

van-CO2-in-Nederland-EBN-en-Gasunie.pdf, p. 18 (in beide gevallen tot 30 MPTA in 2030). De ACM merkt echter op dat er 
onzekerheid is over de mate waarin de cijfers in de rapporten nog steeds up-to-date zijn, aangezien project Athos er nog inzit, 
bijvoorbeeld. In september 2021 werd bekend dat project Athos geen doorgang zal vinden in de beoogde vorm, zie 

https://www.ebn.nl/nieuws/athos-project-stopt-in-huidige-vorm-na-besluit-tata-steel/.  
10 Project Aramis start naar verwachting in 2026-2027. 
11 Project Porthos levert 2,5 MTPA aan CCS-diensten van het gasvormige CO2 type in de Rotterdamse haven, zie 

https://www.porthosco2.nl/project/ en https://www.gasunie.nl/projecten/porthos. 
12 Verordening 2010/1218/EU van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen specialisatieovereenkomsten.  

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Rapport-Nationale-CO2-opslagbehoefte-tot-2035-30-september-2021-Ruimtelijke-verkenning-CO2-transport-en-opslag.pdf
https://www.rvo.nl/sites/default/files/2021/12/Rapport-Nationale-CO2-opslagbehoefte-tot-2035-30-september-2021-Ruimtelijke-verkenning-CO2-transport-en-opslag.pdf
https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2018/07/Studie-Transport-en-opslag-van-CO2-in-Nederland-EBN-en-Gasunie.pdf
https://www.ebn.nl/wp-content/uploads/2018/07/Studie-Transport-en-opslag-van-CO2-in-Nederland-EBN-en-Gasunie.pdf
https://www.ebn.nl/nieuws/athos-project-stopt-in-huidige-vorm-na-besluit-tata-steel/
https://www.porthosco2.nl/project/
https://www.gasunie.nl/projecten/porthos
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(i) De mogelijke afwezigheid van een mededingingsbeperking 

Partijen hebben betoogd dat het JMI mogelijk buiten de reikwijdte van artikel 6, lid 1 Mw en artikel 101(1) 

VWEU valt aangezien het een nieuwe markt creëert door innovatie, zowel vanwege de grote schaal ervan 

alsook doordat het gebaseerd is op een nieuwe methodologie/concept om koude CO2 van min 25 ℃, dat in 

cryogene vorm per schip wordt aangeleverd, onder 180 bar druk in de hoofdpijpleiding te combineren met 

warme CO2 van 50 tot 80 ℃, dat in gasvorm per pijpleiding wordt aangeleverd, en deze te combineren in 

de opslagen. Op dit moment is er slechts één ander CCS-project in Nederland waarbij CO2 opgeslagen 

wordt het Nederlandse deel van het continentaal plat op de Noordzee: project Porthos. Dat project is echter 

opgezet door staatsbedrijven. Vandaar dat Project Aramis het eerste CCS-project wil zijn dat opgezet is 

door private partijen in Nederland. Het JMI kan bovendien nodig zijn voor het verkrijgen van voldoende 

productiemiddelen en schaal om Project Aramis te starten, voor het behalen van de daaraan gerelateerde 

duurzaamheidsvoordelen, en voor het verminderen van de risico’s die gepaard gaan met de allereerste 

inzet ooit van geïntegreerde technologie voor de verwerking van gasvormige en cryogene CO2.  

 

Gezien de reikwijdte van de beperkingen (bijvoorbeeld het gezamenlijk bepalen van de prijs, capaciteit en 

kwaliteit, alsook de looptijd van 15 jaar van de contracten) kan de ACM echter niet uitsluiten dat het JMI 

mogelijk de mededinging merkbaar beperkt in de markt voor het aanbieden van CCS-diensten. De ACM 

heeft daarom haar beoordeling gebaseerd op de aanname dat zij mogelijk mededingingsbeperkend is. 

(ii) Toepasbaarheid van de Specialisatie BER 

 Subsidiair hebben Partijen ingebracht dat het JMI kan worden vrijgesteld op basis van de Specialisatie 

BER, omdat het zou kwalificeren als een gezamenlijke productieovereenkomst die ook voorziet in 

gezamenlijke distributie en marketing.13 Uit de Specialisatie BER volgt dat in dat geval prijsafspraken met 

betrekking tot consumentenprijzen onder de vrijstelling vallen. Om in aanmerking te komen voor de 

vrijstelling vereist de Specialisatie BER echter dat de marktaandelen van het JMI op de relevante markt niet 

meer dan 20% bedragen. 

 

Zoals hierboven aangegeven zou het marktaandeel van het JMI aan de vraagzijde 17% bedragen in 2030 

en aan de aanbodzijde 20,4% in 2026-2027. Alhoewel dat laatste marktaandeel net boven de 20% uitkomt, 

heeft de ACM besloten een voorlopige analyse uit te voeren van het JMI op basis van de criteria voor een 

wettelijke uitzondering op grond van artikel 6, lid 3 Mw en artikel 101(3) VWEU vanwege de onzekerheid 

rondom het marktaandeel gegeven de nog prille fase waarin de markt voor CCS-diensten zich bevindt en 

de vraag of dit op te lossen valt binnen de context van deze beoordeling. 

(iii) Toepasselijkheid van de wettelijke vrijstelling op grond van artikel 6, lid 3 Mw en artikel 101(3) VWEU 

Vanuit de aanname dat het JMI de mededinging beperkt en dat de Specialisatie BER niet van toepassing 

is, kan het JMI nog steeds zijn toegestaan op grond van de wettelijke vrijstelling in artikel 6, lid 3 Mw en 

artikel 101(3) VWEU. Dit op basis van de efficiencyvoordelen (o.a. op het gebied van duurzaamheid) die 

het initiatief oplevert. Het JMI moet aan vier criteria voldoen om in aanmerking te komen voor deze 

wettelijke vrijstelling. Dit zijn: (a) de overeenkomst moet bijdragen tot verbetering van de productie of van de 

distributie of tot bevordering van de technische of economische vooruitgang; (b) een billijk aandeel van de 

voordelen voortvloeiend uit de overeenkomst moet de gebruikers ten goede komen; (c) de 

mededingingsbeperking moet onmisbaar zijn voor het bereiken van deze doelstellingen; en (d) de 

overeenkomst mag Partijen niet de mogelijkheid bieden voor een wezenlijk deel van de betrokken goederen 

en diensten de mededinging uit te schakelen. Hieronder gaat de ACM in op elk van deze vier criteria. 

 
13 De Specialisatie BER bepaalt dat overeenkomsten tussen twee of meer partijen die overeenkomen bepaalde producten 

gezamenlijk te produceren (vervaardigen) voordeel kunnen halen uit vrijstelling ervan, mits voldaan wordt aan bepaalde criter ia. 
Dit kan bijvoorbeeld ook de gezamenlijke distributie en verkoop betreffen van de gezamenlijk geproduceerde producten. 
‘Product is een goed of een dienst, daaronder begrepen zowel intermediaire goederen of diensten als eindgoederen of -
diensten’, zie Verordening 2010/1217/EU van de Commissie betreffende de toepassing van artikel 101, lid 3, van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie op bepaalde groepen onderzoeks- en ontwikkelingsovereenkomsten, Artikel 1, 
onder d). 
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a) Verbetering van de productie of van de distributie of tot bevordering van de technische of 

economische vooruitgang 

 

Na bestudering van hetgeen door Partijen is ingebracht, begrijpt de ACM het JMI als volgt: 

 

− Tijdens de Opstartfase van Project Aramis kan het JMI mogelijk mededingingsbeperkingen met 

zich brengen, met name met betrekking tot prijs. Deze eerste, pre-competitieve fase is noodzakelijk 

voor de bouw van de beoogde transport- en opslaginfrastructuur op de beoogde schaalgrootte, 

waarbij een nieuwe markt wordt gecreëerd voor geïntegreerde CCS-diensten in Nederland, voor 

zowel gasvormige als cryogene CO2. 

 

− Tijdens de tweede fase van Project Aramis zullen Partijen met elkaar concurreren om de levering 

van CCS-diensten op deze markt, waaronder ook op prijs. De MFN-clausule (toegevoegd op 

verzoek van de Opstartende Uitstoters) garandeert dat een bepaald deel van de voordelen van het 

concurrentieproces wordt doorgegeven aan de Opstartende Uitstoters, d.w.z. de klanten.  

 

− De twee fasen zijn derhalve met elkaar verbonden. De eerste, pre-competitieve fase is een 

randvoorwaarde voor de totstandkoming en het succes van de tweede, competitieve fase, waarbij 

een zekere mate van compensatie voor de Opstartende Uitstoters komt kijken. 

 

− In beide fasen moeten het transport en de opslag van de CO2 voldoen aan de regels in de 

Mijnbouwwet. De CCS-Richtlijn is omgezet in deze wettelijke regeling14, die ook de voorwaarde 

bevat dat derden de mogelijkheid moeten hebben toegang te verkrijgen op een eerlijke, open en 

non-discriminatoire wijze. 

 

Dit betekent, in de eerste plaats, dat de Opstartfase zelf een aanzienlijke, nieuwe capaciteit van 5 MTPA 

aan CCS creëert. Na die Opstartfase zal het JMI, indien succesvol, via Project Aramis bijdragen aan de 

bouw van een CCS-infrastructuur met een capaciteit van 22 MTPA en, in het verlengde daarvan, aan een 

bredere, nieuwe markt voor CCS in Nederland. Hiervan zullen niet alleen Partijen profiteren, maar het stelt 

ook derden in staat CCS-diensten te leveren aan Uitstoters, in concurrentie met Partijen. Bovendien hoeven 

Partijen dankzij het JMI geen tweede infrastructuur aan te leggen. Hierdoor ontstaan kostenbesparingen 

door schaalvoordelen en synergievoordelen van CCS in zowel gasvormige als cryogene (vloeibare) vorm. 

Het JMI bevordert dus een multimodale infrastructuur voor beide types van CO2 voor de klant, alsook een 

vervroegde commerciële inzet van CCS-diensten voor beide types van CO2 op de markt. Tegelijkertijd 

wordt de operationele en financiële weerbaarheid van het project versterkt en worden daarbij de risico’s 
verminderd.  

 

Tijdens de JMI-fase is prijsvorming van CCS door Partijen onderhevig aan kostenbeheersing vanwege het 

bestaan van ETS-rechten als een alternatief voor CCS, wat het prijsmechanisme is dat aan de SDE++-

regeling ten grondslag ligt. Het is tevens onderhevig aan concurrentie van derden in de daaropvolgende, 

competitieve fase, wat zal leiden tot marktprijzen voor het relevante deel van CCS-diensten gedekt door het 

JMI vanwege de MFN-clausule.  

 

Als Uitstoters deze nieuwe, door het JMI geïntroduceerde, CO2-reductietechnologie, gaan gebruiken, stelt 

deze hen daarnaast in staat hun CO2-uitstoot te verminderen en zodoende bij te dragen aan (inter)nationale 

klimaatdoelen die wettelijk bindend zijn.15 Als Partijen erin slagen om voor het Opstartvolume van 5 MTPA 

contracten af te sluiten, dan zullen de voordelen van de overeenkomst ten minste 5 MTPA aan CO2-

reductie bedragen vermenigvuldigd met de duur van de CCS-contracten van 15 jaar voor eeuwig 

 
14 Zie voetnoot 6 en Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 betreffende de 
geologische opslag van kooldioxide en tot wijziging van Richtlijn 85/337/EEG van de Raad, de Richtlijnen 2000/60/EG, 
2001/80/EG, 2004/35/EG, 2006/12/EG en 2008/1/EG en Verordening (EG) nr. 013/2006 van het Europees Parlement en de 

Raad. 
15 Zie Klimaatakkoord van Parijs, 12 december 2015, Treaty Series 2016, no 162, IPCC, Climate Change 2022: Mitigation of 
Climate Change en de Klimaatwet van 28 mei 2019. 
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opgeslagen. Bovendien kan Project Aramis daardoor zich volledig door ontwikkelen, met nog meer CO2-

reductievoordelen ten gevolge. 

 

Het JMI zorgt dus voor milieuvoordelen doordat afvang en opslag van CO2 tegen huidige prijzen 

maatschappelijk gezien als minder kostbaar wordt ingeschat dan deze uit te stoten in de atmosfeer.16 Indien 

succesvol is de kans groot dat dit ook geldt voor de CCS-diensten die binnen Aramis worden geleverd. 

Voor zover CCS wordt aangeboden tegen tarieven die de werkelijke milieukosten weergeven en voor zover 

erbij de uitvoering rekening gehouden wordt met de milieurisico’s, denkt de ACM niet dat het aanbieden van 

CCS de bereidheid van Uitstoters zal verminderen om te investeren in andere methoden ter verkleining van 

de CO2-voetafdruk van hun activiteiten. Aangezien Uitstoters zullen blijven zoeken naar kostenefficiëntere 

manieren om hun CO2-voetafdruk te verkleinen, zullen de prikkels voor onderzoek en ontwikkeling blijven 

bestaan als CCS beschikbaar komt.  

 

Partijen hebben aangegeven dat, als het Opstartvolume niet op tijd behaald wordt via het JMI, Project 

Aramis waarschijnlijk niet van start zal gaan, waardoor er ook geen voordelen zullen zijn.17 Aangezien het 

JMI in dat geval niet zal plaatsvinden zullen er echter ook geen mededingingsbeperkingen optreden. 

 

Daarom concludeert de ACM dat het JMI efficiencyvoordelen oplevert zoals vereist op basis van artikel 6, 

lid 3 Mw en artikel 101(3) VWEU in de vorm van kostenbesparingen door het vermijden van een tweede 

infrastructuur, het bieden van schaalvoordelen en synergievoordelen, en het verkleinen van risico’s, terwijl 
er tegelijkertijd een innovatieve markt voor CCS-diensten in Nederland wordt gecreëerd. Ook biedt het als 

milieuschadeafspraak objectieve duurzaamheidsvoordelen onder artikel 6, lid 3 Mw, zoals gesteld in de 

concept-Leidraad, door Uitstoters een extra oplossing te bieden voor het verlagen van hun CO2-emissies, 

zonder daarbij de alternatieven aan te tasten die nu voorhanden zijn voor de Uitstoters. 

b) Een billijk aandeel van de voordelen voor de gebruikers 

Met betrekking tot het criterium van het billijk aandeel is het in de eerste plaats van belang dat de 

beschikbaarheid van CCS voor Uitstoters zal worden vergroot. Het JMI biedt Uitstoters bovendien een 

nieuwe manier om hun CO2-emissies te verlagen zonder de alternatieven aan te tasten die zij nu al hebben 

voor het aanpakken van hun CO2-emissies, zowel voor wat betreft keuze als prijs. Bij afwezigheid van het 

JMI zou het type CCS dat wordt aangeboden door Partijen waarschijnlijk niet beschikbaar zijn voor 

Uitstoters op de korte termijn en/of tegen hogere kosten. Het relevante alternatieve scenario 

(counterfactual) in een kosten-batenanalyse zou dus de situatie zijn waarin dit type CCS niet wordt 

aangeboden (zie ook onder (c) onmisbaarheid). In vergelijking tot dit alternatief scenario zullen de Uitstoters 

er beter vanaf komen (of in ieder geval niet slechter). Het lijkt er derhalve op dat, over het geheel genomen, 

het JMI voordelig is voor (alle) consumenten (Uitstoters) op de relevante markt en daarmee dus is voldaan 

aan het billijk aandeel-criterium op grond van zowel artikel 6, lid 3 Mw als artikel 101(3) VWEU.  

 

Bovendien overweegt de ACM dat, volgens haar concept Leidraad, het JMI kan worden aangemerkt als 

milieuschadeafspraak, resulterend in schonere lucht en minder CO2-vervuiling voor de samenleving, die 

meegenomen kan worden in de beoordeling op grond van artikel 6, lid 3 Mw, zolang de samenleving als 

geheel profiteert en er merkbare objectieve voordelen voor consumenten op de relevant markt zijn. In dit 

geval vindt de ACM dat, zelfs als de Uitstoters slechter af zouden zijn, de kans groot is (op basis van een 

grove schatting) dat, in een dergelijke beoordeling op grond van artikel 6, lid 3 Mw, de voordelen voor 

consumenten en de samenleving opwegen tegen de negatieve effecten voor consumenten.  

 

De toepassing van het billijk aandeel-criterium leent zich niet voor een kwantitatieve schatting van de 

kosten en baten in dit specifieke scenario. Bovendien overweegt de ACM dat, op basis van een grove 

schatting, de duurzaamheidsvoordelen duidelijk opwegen tegen de kosten, en het marktaandeel van het 

 
16 Zie PBL, Conceptadvies SDE++ 2022 CO2-Afvang en -Opslag (CCS), 2021, Den Haag, 
https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-conceptadvies-sde-plus-plus-2022-co2-afvang-en-opslag-ccs-4394.pdf 

en voor de RVO SDE++-subsidieregeling, zie voetnoot 4. 
17 Partijen suggereren dat, zonder het JMI, Project Aramis in ieder geval veel later zou worden gelanceerd. Zelfs in dat scenario 
is de versnelde start van Project Aramis een relevant efficiencyvoordeel. 

https://www.pbl.nl/sites/default/files/downloads/pbl-2021-conceptadvies-sde-plus-plus-2022-co2-afvang-en-opslag-ccs-4394.pdf
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JMI mogelijk lager dan 30% is, waardoor kwantificering van de baten en de kosten niet nodig is volgens 

haar concept Leidraad. 

c) Onmisbaarheid 

Om de onmisbaarheid van de mededingingsbeperkingen te onderbouwen voor het behalen van de 

voordelen die voortvloeien uit het JMI hebben Partijen drie alternatieve scenario’s (counterfactuals) 

geschetst die zij onhaalbaar achten. Deze alternatieve scenario’s zijn:  
 

(i) Individuele infrastructuur, beide of één partij(en) bieden zelfstandig 5 MTPA aan 

opslagcapaciteit aan;  

(ii) Individuele infrastructuur, iedere of één partij biedt zelfstandig 2,5 MTPA aan 

opslagcapaciteit aan; of  

(iii) Gezamenlijke infrastructuur, maar ieder verkoopt zelf 2,5 MTPA aan opslagcapaciteit.  

 

Het (i) eerste alternatieve scenario is niet haalbaar omdat de beschikbare hoeveelheid aan lege gasvelden 

in het bezit van Partijen beperkt is. Geen van beide Partijen is op dit moment ’zelfstandig in staat om aan 5 

MTPA opslagcapaciteit te komen door gebruik te maken van extra velden zonder daarbij aanzienlijke 

kosten te maken en/of binnen de vereiste periode, aangezien de andere velden in het bezit van Partijen of 

(i) te ver weg zijn, (ii) nog steeds gas produceren, of (iii) complexer zijn in gebruik waardoor de exploitatie 

duurder zou uitvallen.  

 

Het (ii) tweede alternatieve scenario levert ook een negatieve businesscase op voor Partijen: de verwachte 

omzet zou hetzelfde zijn als met het JMI, maar in dit alternatieve scenario zouden de investeringen en de 

risico’s veel groter zijn. Partijen hebben ingebracht dat zij niet het vereiste investeringsrendement zouden 

behalen om deze investering realistisch te maken. De enige andere manier waarbij de verwachte omzet 

ook zou stijgen is door een veel hoger tarief te hanteren, met negatieve gevolgen voor de Uitstoters en de 

commerciële inzet van de bredere CCS-markt.  

 

Tevens is het volgens Partijen voor zowel het eerste als het tweede alternatieve scenario relevant dat zelfs 

in een hypothetische situatie waarin ieder van de Partijen een eigen opslagcapaciteit van 5 MTPA 

beschikbaar heeft en/of ieder 2.5 MTPA kan aanbieden tegen redelijke kosten, de aanlegkosten van de 

infrastructuur voor een individuele partij zouden resulteren in een negatief investeringsbesluit. Door de 

investering gezamenlijk te doen kunnen de kosten voor de aanleg van een tweede infrastructuur worden 

vermeden. Bovendien kunnen Partijen door het gezamenlijk nemen van dit investeringsbesluit juist de 

grotere gezamenlijke markt bedienen (d.w.z. beide vormen van CO2) met de multimodale infrastructuur in 

plaats van gelimiteerd en kwetsbaar te zijn door zich slechts te specialiseren in één type (d.w.z. gasvormig 

of cryogene CO2). 

 

Ook hebben Partijen ingebracht dat Uitstoters willen kunnen rekenen op de zekerheid dat CO2 continu kan 

worden vervoerd door tankers, gecomprimeerd kan worden mits nodig, getransporteerd kan worden door 

de hoofdpijpleiding en geïnjecteerd kan worden in de velden zonder onderbrekingen. Een dergelijke mate 

van zekerheid vraagt om diepgaande operationele en financiële weerbaarheid die geen van Partijen 

zelfstandig zou kunnen bieden in de opstartfase van zo’n complex project, volgens Partijen. De financiële 

risico’s (bijvoorbeeld in het geval van een CO2-lek) zouden verminderd worden door de verhoogde 

capaciteit in het systeem. Uitstoters zullen eerder van CCS gebruik maken als aanbieders van CCS-

diensten de handen ineenslaan, elkaars achtervang zijn in het geval van opslagproblemen en als ze niet 

afhankelijk zijn van slechts één opslagbeheerder (d.w.z. Shell of TTE die zelfstandig opereren). Dit 

bevordert de betrouwbaarheid van de CCS-diensten en weerspiegelt de hoge kosten die ermee gemoeid 

zijn, gezien het innovatieve karakter en de omvang van Project Aramis, het vernieuwende karakter en de 

beperkte technische ervaring met CCS op dit moment. Daarnaast vraagt het aanhouden van verschillende 

contracten om meer coördinatie en zou dit minder efficiënt en kostbaarder zijn voor de Uitstoters. 
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Het (iii) derde alternatieve scenario gaat over de situatie waarbij Partijen samen de benodigde 

transportinfrastructuur zouden ontwikkelen (wat operationele weerbaarheid biedt), maar dat ieder 

zelfstandig zijn initiële 2,5 MTPA aan opslag verkoopt. Dit zou leiden tot aparte, commerciële aanbiedingen 

met verschillende tarieven richting Uitstoters aangezien de kostenstructuur van Partijen voor opslag niet 

gelijk is. Net als alternatieve scenario’s 1 en 2, zou dit alternatieve scenario de betrouwbaarheid van CCS, 

door middel van risicodeling, aantasten aangezien Partijen daardoor niet automatisch elkaars achtervang 

zouden zijn voor CO2-volumes van beide vormen, mochten problemen zich voordoen. Gezien het 

vernieuwende karakter van deze technologie zijn er significante financiële risico’s mee gemoeid: als CO2-

lekken zich voordoen, zullen Partijen compenserende ETS-rechten moeten kopen. Partijen beweren dat 

(bilaterale) contractering, voor zowel risicodekking voor Partijen als ook om constante CCS-diensten veilig 

te stellen, onpraktisch is en ook duurder is voor Uitstoters. Dit alternatieve scenario maakt het dus lastiger 

om zowel gasvormige als cryogene CO2 te injecteren, waardoor de CCS-diensten die kunnen worden 

aangeboden minder flexibel zijn voor Partijen en Uitstoters. 

  

Bovendien betogen Partijen dat de met het JMI-samenhangende mededingingsbeperkingen aangaande 

gezamenlijke prijsstelling als onderdeel van de gezamenlijke verkoop, op verschillende manieren tot een 

minimum worden beperkt. Het JMI beïnvloedt niet de huidige mogelijkheden van Uitstoters (bij afwezigheid 

van het JMI) voor het verminderen van hun CO2-emissies (bijvoorbeeld het kopen van ETS-rechten). Dit 

betekent dat de prijzen die door Partijen worden gevraagd ingeperkt worden door deze alternatieven. 

Daarnaast, en zoals eerder is uitgelegd, is het verlenen van de SDE++-subsidie onderhevig aan een 

kostenbeoordeling, een vergelijking met andere subsidieaanvragers en een maximumbedrag voor de 

subsidie per ton CO2. Deze controles zorgen ervoor dat, mocht de CCS die aangeboden wordt door het JMI 

veel te duur uitvallen, deze niet gebruikt zal worden door de Uitstoters. De aan het contract toegevoegde 

MFN-clausule voor (en op aanvraag door) de Opstartende Uitstoters vormt een aanvullende waarborg 

volgens Partijen. Deze clausule garandeert dat als de transport- en opslagprijzen in de tweede 

(competitieve) fase van Project Aramis dalen, deze Opstartende Uitstoters hetzelfde lage tarief zal worden 

aangeboden en dat zij dus niet een prijs hoeven te betalen die hoger is dan de marktprijs.  

 

Met betrekking tot alle drie de alternatieve scenario’s benadrukken Partijen dat er aan Uitstoterszijde 

eveneens relevante investeringen en risico’s zijn. Uitstoters moeten aanzienlijke investeringen doen in hun 
eigen CO2-afvanginfrastructuur. Om van Project Aramis een succesvol CCS-project te maken en, meer in 

het algemeen, om de CCS-markt te ontwikkelen, moeten Uitstoters vertrouwen hebben in het JMI voordat 

zij zich aansluiten en zich committeren richting RVO om in aanmerking te komen voor SDE++-subsidies. 

Door hun ontwikkelings- en marketingvaardigheden en -ervaring te bundelen, denken Partijen dat zij de 

zorgen van Uitstoters om zich te verplichten mee te doen aan een dergelijk complex en uniek project als 

tegenpartijen kunnen wegnemen. Dit zal Uitstoters mogelijk in staat stellen eigen investeringen in CO2-

afvang te doen en verkleint een mogelijk first-mover-nadeel.  

 

De ACM vindt derhalve dat de met het JMI-gerelateerde beperkingen (waaronder de gezamenlijke 

prijsstelling) onmisbaar zijn voor het starten van de initiële pre-competitieve fase van het JMI zelf en, in het 

verlengde ervan, voor de haalbaarheid van Project Aramis in zijn geheel, inclusief de daaropvolgende 

competitieve fase. Het is aannemelijk dat deze beperkingen de risico’s en investeringen die ermee gemoeid 
zijn beogen aan te pakken om bij te dragen aan het creëren van een nieuwe markt voor geïntegreerde 

CCS-diensten in Nederland en zijn derhalve proportioneel voor dat doel.  

d) Geen uitschakeling van de mededinging 

Het JMI gaat slechts over de eerste 5 MTPA van de totale capaciteit van de hoofdpijpleiding van 22 MTPA. 

Partijen zelf beogen [XXXXXX] van de totale capaciteit te gebruiken, inclusief de 5 MTPA van het JMI. 

Daarnaast begrijpt de ACM dat de Mijnbouwwet en de CCS-Richtlijn vereisen dat derden eerlijke, open en 

non-discriminatoire toegang verkrijgen tot de resterende capaciteit of delen ervan.18 De resterende 

capaciteit in het project zal dus tegen non-discriminatoire voorwaarden beschikbaar komen voor, aan de 

 
18 Zie voetnoten 6 en 14. 
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ene kant, derden die lege gasvelden in de Noordzee bezitten en voor Uitstoters aan de andere kant. 

Verschillende partijen zullen waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in het aanbieden van CCS-diensten op een 

dergelijke basis. De CCS-capaciteit van Shell en TTE bovenop die van het JMI zullen beide aangeboden 

worden in concurrentie met elkaar en met dergelijke derde partijen. Bovendien zal de EER-brede markt 

voor CCS waarschijnlijk groeien als gevolg van, onder andere, de expliciete grensoverschrijdende ambities 

van Project Aramis zelf, zodra de drempels zoals het Londen Protocol zijn opgeheven. Daarom accepteert 

de ACM dat de concurrentie niet zal verdwijnen. 

 

Conclusie 

De ACM heeft het beoogde JMI beoordeeld volgens de concept Leidraad op basis van de informatie die 

Partijen hebben ingediend. Op basis van de eerste analyse, zoals hierboven beschreven, komt de ACM tot 

de conclusie dat als de beoogde overeenkomst voor het opzetten van het JMI de mededinging beperkt en 

de marktaandelen van Partijen boven de 20% uitkomen, het JMI desalniettemin waarschijnlijk aan alle vier 

de criteria voor de toepassing van de wettelijke vrijstelling die geboden wordt door artikel 6, lid 3 Mw en 

artikel 101(3) VWEU voldoet. De ACM concludeert daarom dat er op dit moment geen behoefte is voor 

nadere vragen aan Partijen met betrekking tot het JMI. 

 

De beoordeling van het JMI laat zien dat afspraken tussen ondernemingen op een effectieve manier 

kunnen bijdragen aan het behalen van duurzaamheidsdoelen en (inter)nationale klimaatdoelen. 

 

De ACM merkt op dat de huidige beoordeling alleen geldt voor het JMI. Partijen zijn voornemens om op een 

later tijdstip een joint venture voor de exploitatie van de compressor en de hoofdpijpleiding op te zetten. Het 

opzetten van deze joint venture voor Project Aramis zal, indien nodig, op een later moment apart worden 

gemeld ter beoordeling. Deze beoordeling met betrekking tot het JMI laat de mogelijke beoordeling van de 

joint venture op basis van de concentratiecontrole-regels door de daartoe bevoegde 

mededingingsautoriteit(en) onverlet. De ACM heeft, zoals aangegeven, besloten geen nader onderzoek in 

te stellen naar de beoogde overeenkomst op basis van de informatie die Partijen hebben ingediend bij de 

ACM. 

 

Het staat de ACM vrij om het JMI in de toekomst nader te onderzoeken, bijvoorbeeld als een klacht over de 

overeenkomst is ingediend. In lijn met onze aanpak van duurzaamheidsafspraken zoals uitgelegd in de 

concept Leidraad zal een dergelijk onderzoek echter niet het opleggen van sancties tot doel hebben, 

aangezien Partijen onze voorlopige beoordeling van deze afspraak hebben aangevraagd. Dit is gebaseerd 

op de aanname dat Partijen de relevante informatie te goeder trouw hebben overhandigd aan de ACM. In 

plaats daarvan zal de aanpak van de ACM erop gericht zijn het initiatief aan te passen, als dit nodig blijkt 

voor de verenigbaarheid ervan met de mededingingsregels.  

 

Met vriendelijke groet, 
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