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Emissiereductiekansen
In december 2015 werd het klimaatakkoord van Parijs 
gesloten. Duidelijk is dat alles uit de kast moet worden 
gehaald om de ambities van het akkoord te halen. De 
EU maakt hier afspraken voor en Nederland vertaalt 
deze in beleid. Toch wordt nog lang niet alles geregeld 
en blijven potentiële lokale emissiereducties liggen, 
bijvoorbeeld vanwege geldgebrek. 

Koolstofcertificaten
Dit potentieel kan worden benut via een 
marktinstrument dat financiële waarde toekent 
aan emissiereducties. Hierdoor wordt investeren in 
klimaatprojecten aantrekkelijker. De emissiereductie 
wordt onafhankelijk vastgesteld en per ton vermeden 
CO2-eq wordt één certificaat verstrekt. Partijen die 
(vrijwillig) willen investeren in het klimaat en zo willen 
bijdragen aan het halen van ‘Parijs’ kunnen deze 
certificaten kopen.

Vrijwillige, nationale koolstofmarkt
De certificaten worden geborgd door de Stichting 
Nationale Koolstofmarkt (SNK), via methoden, regels 
en procedures. Aan projecten die emissies hebben 
gereduceerd geeft SNK koolcertificaten uit. Ook zet 
SNK zich in voor het verbinden van partijen. SNK komt 
voort uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt, die 
in mei 2017 werd ondertekend door het Rijk, bedrijven, 
lokale initiatieven en natuur- en milieuorganisaties.

Mogelijke sectoren
SNK kan certificaten uitgeven aan projecten uit 
sectoren die géén onderdeel vormen van het EU-
emissiehandelssysteem (ETS), waar de grote 
industrie en energiebedrijven deel van uitmaken. 
In sectoren zoals gebouwde omgeving, landbouw, 
bos en transport, kan een (vrijwillige) koolstofmarkt 
helpen emissies te reduceren. Partijen met projecten 
in deze sectoren kunnen zich bij SNK melden als ze 
certificaten willen verkrijgen voor de CO2-reductie van 
hun projecten.

Aansprekende lokale projecten
Voorbeelden van projecten die via de koolstof-
certificaten van SNK worden gestimuleerd zijn, bijv.:
• Het verhogen van de grondwaterstand in 

veenweidegebieden om veenoxidatie en daarmee 
uitstoot van broeikasgassen te voorkomen

• Benutten van warmte van rioolwater voor 
verwarming van overheidsgebouwen

• Bescherming van kwelders voor koolstofopslag 
('blue carbon')

• Recycling van cellulose uit rioolslib
• Het uitstrooien van olivijn op schouwpaden langs 

het spoor om CO2 uit de lucht te halen.
• Vermindering van de methaanuitstoot bij runderen 

d.m.v. toedienen van voedingssupplementen
• Revitaliseren of aanplant van bossen
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De organisatie
SNK borgt de kwaliteit van de koolstofcertificaten, 
zodat de markt erop kan vertrouwen dat de 
emissiereductie of koolstofvastlegging die op het 
certificaat staat ook daadwerkelijk is behaald. SNK 
heeft hiervoor een set aan regels en methoden 
vastgesteld voor verschillende project-typen voor het 
berekenen en verifiëren van emissiereducties (het 
'Rulebook'). 

Regels en methoden worden voorbereid binnen 
werkgroepen van SNK, gevolgd door een advies van 
de Commissie van Deskundigen. Op grond van het 
advies van de Commissie stelt het bestuur van SNK 
de regels en methoden vast en neemt deze op in het 
online Rulebook. In het proces is publieke consultatie 
geborgd.  Een overzicht van de werkwijze staat op de 
website www.nationaleco2markt.nl. Stichting Nationale Koolstofmarkt 

 Ondersteunt de vrijwillige, nationale koolstofmarkt 
 Stimuleert het benutten van emissiepotentieel
 Stelt emissiereductiemethodieken vast
 Staat voor een grondige en onafhankelijke 
       toetsing van methodieken en projecten
 Kent financiële waarde toe aan emissiereducties                                      
       via uitgifte van koolstofcertificaten
 Borgt en toetst afgesproken emissiereducties
 Verbindt partijen

Meer weten?
Ga naar www.nationaleco2markt.nl.
Hier vindt u veel aanvullende informatie over 
bijvoorbeeld het bestuur van de SNK en over de 
aangesloten partijen. 

Ook treft u antwoorden aan op veelgestelde vragen als:
1. Bij de koolstofcertificaten moet het gaan om 

'additionele' emissiereducties. Houdt dat in 
dat het project zonder de certificaten niet was 
gerealiseerd? 

2. Hoe verhouden deze koolstofcertificaten zich tot 
het EU-emissiehandelssysteem (ETS)?

3. Hoe betrouwbaar is het systeem? Wie controleert 
de projecten en reducties?

4. Wat wordt de prijs van een koolstofcertificaat?
5. Hoe vult SNK haar toezichthoudende rol in? 
6. Wie kan de certificaten kopen?
7. Wat is het uiteindelijke doel?

Het proces
Methoden en regels: voor het berekenen van 
emissiereducties door een project stelt SNK 
rekenmethoden en regels vast. Deze staan op 
www.nationaleco2markt.nl/rulebook/ 

Methodedocumenten leggen stap voor stap uit hoe 
een projectplan te schrijven met een berekening 
van de emissiereductie. De regels geven het 
kader aan waarbinnen projecten kunnen worden 
opgezet, bijvoorbeeld: welke projecten mogen wel 
en welke niet, hoe lang kan een project certificaten 
ontvangen, hoe verhoudt een project zich tot beleid 
van de overheid? 

Van projectplannen tot koolstofcertificaat: dit 
proces bestaat uit een aantal heldere stappen:

1. Projectplan: projectpartijen dienen voor hun 
projectidee een plan in, gemaakt volgens een 
methodedocument.

2. Validatie: een onafhankelijke deskundige 
beoordeelt of het plan correct is geschreven 
volgens de stappen van het methodedocument.

3. Monitoring: na validatie van het projectplan 
gaat het project van start en wordt de 
voortgang ervan bijgehouden via monitoring 
(meten van de emissiereductie).

4. Verificatie: op grond van de monitoring 
beoordeelt een onafhankelijke deskundige of 
de emissiereductie werkelijk is behaald.

5. Uitgifte van certificaten: SNK geeft 
 certificaten uit aan het project.

6. Register: deze certificaten worden in het 
SNK-register bijgeschreven op naam van de 
penvoerder van het project.
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Stichting Nationale Koolstofmarkt
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9711 BB  Groningen
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