
 
 

Stichting Nationale Koolstofmarkt 
 

Voorwaarden voor projectpartijen, verkopers en andere betrokkenen 

bij generatie en uitgifte van koolstofcertificaten 
 

1. Preambule 
 
De Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) beheert een standaard voor het kwantificeren van 

emissiereductie van CO2-equivalenten en/of het vastleggen van koolstof via projecten in Nederland. 

Op basis van vastgestelde emissiereductie of koolstofvastlegging geeft SNK koolstofcertificaten af door 

deze bij te schrijven op naam van het project in het online register van SNK. SNK, opgericht op 19 

december 2019, is voortgekomen uit de Green Deal Nationale Koolstofmarkt.  

2. Doel 
Het doel van deze voorwaarden is om heldere afspraken te maken tussen SNK enerzijds en 

projectpartijen, verkopers en eindgebruikers van certificaten (hierna ‘U’) anderzijds. Onderdeel van 

deze voorwaarden zijn de methodedocumenten en regels zoals gepubliceerd in het Rulebook op de 

website http://nationaleCO2markt.nl. 

3. Rol van SNK 
SNK is een onafhankelijke organisatie die regels en methoden vaststelt en publiceert voor het bepalen 

van emissiereducties of koolstofvastlegging via projecten in Nederland. Tezamen vormen deze een 

standaard op grond waarvan SNK koolstofcertificaten uitgeeft. Deze certificaten kunnen verhandeld 

worden. Een eindgebruiker van een certificaat kan ermee aantonen dat hij/zij bijdraagt aan een 

Nederlands klimaatproject. Wat eindgebruiker precies kan met een certificaat, en wat niet, staat 

beschreven in de SNK-Regel Private financiering in Nederland en mogelijkheden voor waardering in 

green deal ‘nationale koolstofmarkt’. 

De rol van SNK beperkt zich derhalve tot het vaststellen van een standaard (gepubliceerd via het 

Rulebook) en uitgifte van certificaten. Hierdoor draagt SNK geen verantwoordelijkheid en 

aansprakelijkheid voor: 

• Afspraken die u als projectpartijen, verkopers en eindgebruikers van certificaten maakt over 

overdracht van certificaten. 

• De uitvoering en resultaten van een project, met uitzondering van activiteiten aangaande de 

validatie van het projectplan en uitgifte van certificaten (zie hiervoor de SNK-Regel Proces van 

projectplan tot uitgifte van certificaten). 

• Uw reputatie en kwalificaties. 

4. Acceptatie van deze voorwaarden 
U accepteert deze voorwaarden door dit document te ondertekenen en te sturen naar 

secretariaat@nationaleCO2markt.nl. Het document wordt opgeslagen in het register van SNK en hoeft 

daarom maar eenmaal ondertekend te worden. U gaat ermee akkoord dat deze voorwaarden van 
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toepassing zijn op ieder project, certificaat of andere activiteit waarbij het SNK is betrokken, inclusief, 

maar niet beperkt tot, communicatie- en marketingactiviteiten. 

5. Indienen van methodedocument bij SNK 
Wanneer u voor een projecttype een methodedocument wilt toevoegen aan het Rulebook, dan kunt 

u daartoe een verzoek indienen bij het secretariaat van SNK (secretariaat@nationaleCO2markt.nl). U 

werkt het methodedocument verder uit met behulp van werkgroepen. Na advies van de Commissie 

van Deskundigen en een publieke inspraak stelt het bestuur van SNK het methodedocument vast en 

publiceert deze in het Rulebook. 

Als indiener van het methodedocument wordt u Deelnemer, dat wil zeggen lid van de Deelnemersraad 

van SNK, en betaalt u aan SNK eenmalig een vast bedrag. Voor de hoogte van dit bedrag consulteert u 

het secretariaat van SNK (secretariaat@nationaleCO2markt.nl). 

6. Indienen en validatie van een projectplan bij SNK 
U dient een projectplan bij SNK in via secretariaat@nationaleCO2markt.nl. U zorgt ervoor dat het plan 

nauwkeurig is opgesteld volgens het relevante methodedocument in het Rulebook. Bij indiening 

betaalt u aan SNK een registratiefee; voor de hoogte van dit bedrag consulteert u het secretariaat van 

SNK. In het register krijgt het project de status ‘ingediend’. 

SNK is verantwoordelijk voor een correct en onafhankelijk validatieproces. SNK heeft hiervoor 

samenwerkingsovereenkomsten met onafhankelijke deskundigen die als validator optreden. De 

kosten in verband met validatie staan vermeld in het SNK-tarievenoverzicht dat u kunt opvragen via 

secretariaat@nationaleCO2markt.nl. Validatie begint uiterlijk een week nadat de kosten in verband 

met validatie door u zijn betaald.  

De correspondentie over validatie van het projectplan verloopt tussen u en SNK. 

Eventuele geschillen naar aanleiding van de validatie worden afgehandeld in samenspraak met het 

Bestuur van SNK. Indien nodig kan het Bestuur een andere validator verzoeken om een ‘second 

opinion’. Het bestuur neemt in dat geval de eindbeslissing over de validatie. Kosten in verband met de 

second opinion zijn voor uw rekening en worden met u verrekend op basis van een uurtarief. Het staat 

u vrij om een projectplan terug te trekken uit de validatieprocedure. De status van het project in het 

register wordt dan ‘ingetrokken’. Gedane betalingen worden in dat geval niet terugbetaald. 

Na succesvolle validatie wordt de status van het project in het SNK-register bijgewerkt tot 

‘gevalideerd.’ Het validatierapport is publiekelijk toegankelijk via het register. In het geval het 

projectplan niet wordt gevalideerd, krijgt het project in het register de status ‘niet gevalideerd’.  

7. Projectuitvoering 
U bent volledig en zelfstandig verantwoordelijk voor de uitvoering van het project volgens het 

gevalideerde projectplan. De voortgang van het project voor wat betreft emissiereductie of 

koolstofvastlegging houdt u bij met behulp van het monitoringplan zoals opgenomen in het 

gevalideerde projectplan. De verzamelde gegevens gedurende de monitoring van het project dienen 

als basis voor de verificatie van de behaalde emissiereductie of koolstofvastlegging (zie hieronder). 

SNK draagt geen verantwoordelijkheid voor de projectuitvoering, kwaliteit van de monitoring en 

behaalde emissiereductie of koolstofvastlegging.  
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8. Verificatie van behaalde emissiereductie of koolstofvastlegging 
Periodiek laat u de monitoringrapporten over emissiereductie of koolstofvastlegging verifiëren door 

een onafhankelijke instelling, volgens de SNK-Regel Proces van projectplan tot uitgifte van 

certificaten. SNK heeft geen invloed op de uitkomst van de verificatie en draagt hiervoor geen 

aansprakelijkheid. Voor advies over mogelijke verifiërende instellingen kunt u contact opnemen met 

SNK via secretariaat@nationaleCO2markt.nl.  

Mocht u tegen de conclusie van de verifiërende instelling bezwaar willen aantekenen dan doet u dat 

volgens de beroeps-/bezwaarprocedure van de betreffende instelling. SNK is hierin geen partij. 

9. Uitgifte van certificaten 
SNK geeft certificaten uit na ontvangst van een verificatierapport waarin de emissiereductie of 

koolstofvastlegging door het project is vastgesteld. SNK doet dit door de certificaten bij te schrijven in 

het SNK-register op rekening van de projectpenvoerder. Elk certificaat krijgt een uniek serienummer. 

Een project kan worden vertegenwoordigd in de communicatie met SNK door bijvoorbeeld de 

grondeigenaar of de eigenaar van het gebouw of installatie waar het project plaatsvindt, maar een 

projecteigenaar kan ook een partij machtigen om als projectpenvoerder op te treden en certificaten 

via het register in ontvangst te nemen. Deze machtiging, ondertekend door alle projectpartijen, bevat 

ook eventuele afspraken tussen projectpartijen over de verdeling van certificaten. U stuurt de 

machtiging naar SNK via secretariaat@nationaleCO2markt.nl. Op grond hiervan registreert SNK u als 

penvoerder van het project in het SNK register. U betaalt hiervoor een registratiefee. 

Op verzoek van projectpartijen kan SNK bij de start van het project, na validatie van het projectplan, 

certificaten aanmaken in het SNK-register. Dit verzoek is gebaseerd op wat hierover is opgenomen in 

het methodedocument van het projecttype. Let wel, uitgegeven certificaten op grond van het 

validatierapport kunnen door een eindgebruiker nog niet gebruikt worden voor een claim van 

klimaatcompensatie. Dit kan pas nadat de emissiereductie van het project heeft plaatsgevonden en is 

geverifieerd. De status van het certificaat (gevalideerd of geverifieerd) en welke claim eindgebruiker 

ermee kan maken, staat ook in het register vermeld. 

10. Verkoop van certificaten 
Als projecteigenaar of -penvoerder hebt u het recht om de certificaten te verkopen aan een andere 

partij. SNK heeft geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze transactie voor wat betreft 

omvang en prijs.  

U informeert SNK over deze transactie, die in het register wordt opgenomen door middel van de 

volgende mogelijke vermeldingen, afhankelijk van de voorkeur van de koper van de certificaten: 

a) Certificaat overgedragen aan <naam partij>. Deze partij kan een intermediair zijn of een 

eindgebruiker. 

b) Certificaat overgedragen, maar de partij in kwestie wenst anoniem te blijven (maar is bekend 

bij Bestuur SNK). 

Indien u de certificaten verhandelt, bijvoorbeeld omdat u een intermediair bent, krijgt het certificaat 

de status <beschikbaar voor de markt>. Met deze geregistreerde status kun u geen 

klimaatcompensatie claimen. Het certificaat kan dan verhandeld worden. Wanneer certificaten zijn 

gekocht door een eindgebruiker, krijgt het de status ‘Eindgebruik, niet meer beschikbaar voor de 

markt’. 
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Een eindgebruiker kan certificaten gebruiken zoals uitgelegd in SNK-Regel Private financiering in 

Nederland en mogelijkheden voor waardering in green deal ‘nationale koolstofmarkt’. Rechten 

kunnen alleen aan het certificaat ontleend worden zoals deze geregistreerd staat in het SNK register 

of zoals bekend bij het Bestuur SNK (in geval van publiekelijk anonieme koper). Een eindgebruiker kan 

zodoende altijd verwijzen naar het register als bewijs dat het certificaat alleen aan hem/haar verkocht 

is. Een eindgebruiker kan certificaten niet doorverkopen. 

11. SNK Register 
Het SNK Register is een elektronische databank waarin gegevens over projecten en certificaten zijn 

weergegeven ten behoeve van transacties en informatievoorziening. Alle projecten en certificaten 

moeten zijn opgenomen in het SNK Register, eventueel anoniem, maar u bent dan bekend bij het 

bestuur. 

U gaat ermee akkoord dat gegevens over Uw project in het SNK Register eigendom zijn van het SNK. 

12. Betalingen 
U bent verantwoordelijk voor tijdige betaling van alle fees aan SNK. Alle betalingen vinden plaats in 

Euro. De betalingstermijn is 30 dagen. Na deze termijn stuurt SNK een herinnering. 

Projectregistratie: SNK stuurt U, als projectpenvoerder, een factuur voor registratie van het project. 

Registratie vindt plaats na ontvangst van betaling. Indien na 60 dagen niet betaald is, beschouwt SNK 

het project als niet ontvankelijk voor registratie. 

Projectvalidatie: SNK stuurt U, als projectpenvoerder, een factuur voor validatie voordat de validatie 

van het projectplan begint. De validatie begint na betaling van het factuurbedrag. Indien na 60 dagen 

niet betaald is, beschouwt SNK het project als niet ontvankelijk voor validatie. 

Uitgifte van certificaten: SNK stuurt U, als projectpenvoerder, een factuur voor uitgifte van certificaten 

voordat de uitgifte plaatsvindt. Uitgifte vindt plaats na betaling van het factuurbedrag. Indien na 60 

dagen niet betaald is, ziet SNK af van uitgifte van de certificaten. 

Verkoop van certificaten:  SNK stuurt U, als projectpenvoerder, een factuur voor overdracht van 

certificaten vanuit uw SNK registerrekening. Overboeking vindt plaats na betaling van het 

factuurbedrag. Indien na 60 dagen niet betaald is, ziet SNK definitief af van overboeking van 

certificaten. 

13. Communicatie en intellectueel eigendom 
De namen en termen ‘Stichting Nationale Koolstofmarkt’ en ‘SNK-koolstofcertificaten’ alsmede het 

logo van SNK zijn intellectueel eigendom van SNK. In uw communicatie over uw betrokkenheid bij SNK 

en de verwante projecten verwijst u naar het werk van SNK. U ziet er op toe dat deze verwijzingen 

feitelijk juist zijn. Ook neemt u in uw communicatie over projecten en certificaten #SNK of #Stichting 

Nationale Koolstofmarkt op.  

Gebruik van het logo van SNK is toegestaan na toestemming hiervoor van SNK. 

U gaat ermee akkoord dat onjuist of onrechtmatig gebruik van genoemde namen, termen en logo zal 

leiden tot actie door SNK. Bij constatering ervan krijgt u een waarschuwing van SNK en indien van 

toepassing, een schadeclaim. Mocht het onrechtmatig gebruik daarna nog doorgaan, dan kan SNK 

verdere juridische stappen nemen en/of uw registratie bij SNK beëindigen.  
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14. Omgaan met conflicten 
Bij verschil van inzicht over verleende diensten van SNK verzoeken we u dat aan SNK kenbaar te maken. 

Onze intentie is om in goed overleg deze verschillen met u op te lossen. Het Bestuur SNK of de directeur 

zal in dat geval met u in contact treden. Deze conflicten kunnen alleen betrekking hebben op het 

proces van formuleren en goedkeuren van methodedocumenten, validatie van projectplannen, 

uitgifte van certificaten en het register. 

SNK is geen partij in mogelijke conflicten tussen u en andere stakeholders aangaande uitvoering van 

het project en verkoop van certificaten. 

 

De voorwaarden zijn ondertekend door de volgende persoon, organisatie of andere geautoriseerde en 

zijn van kracht met ingang van de hieronder aangegeven datum. 

 

Naam: 
 
 
Organisatie: 
 
 
Titel 
 
Datum 
 
Handtekening 
 
 
 
 

 

 

  



 
 

Bijlage - definities 
 

Certificaat 
Dit is een elektronisch document dat Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) uitgeeft als bewijs dat 

een project emissies van broeikasgassen heeft gereduceerd of zal reduceren of als een project leidt tot 

de vastlegging van broeikasgassen en additioneel is aan vigerend beleid. Op het certificaat staat 

vermeld welke status het certificaat heeft: gevalideerd of geverifieerd door een onafhankelijke 

deskundige partij. 

CO2-equivalent 
Koolstofdioxide-equivalent is een maat om aan te geven hoeveel een gegeven hoeveelheid 

broeikasgas bijdraagt aan de opwarming van de Aarde, gebruikmakend van 

een equivalente concentratie CO2. 

Deelnemer SNK 
Partijen die een methodedocument indienen bij SNK of die anderszins bij het werk van SNK betrokken 

zijn, worden deelnemer van SNK. Via de Deelnemersraad kunnen partijen advies geven aan het bestuur 

en betrokken zijn bij werkgroepen van SNK. 

Eindgebruiker 
Dit is een partij die een certificaat koopt met als doel om er mee aan te tonen dat hij/zij via de 

investeringen in een klimaatproject heeft bijgedragen aan een emissiereductie van CO2-equivalenten. 

Eindgebruiker kan een certificaat niet doorverkopen. In het register krijgt een certificaat dat in bezit is 

van de eindgebruiker als status ‘Eindgebruik, niet meer beschikbaar voor de markt’. 

Emissiereductie 
Reductie van emissies van broeikasgassen (uitgedrukt in CO2-equivalanten) ten opzichte van de situatie 

zoals die zonder het een project zou zijn geweest. Hiervan is sprake als een project in de plaats komt 

van een activiteit die broeikasgas(sen) uitstoot.   

Intermediair 
Partij die certificaten koopt van een project met als doel deze door te verkopen naar een 

eindgebruiker. Certificaten die in het SNK-register op naam van een intermediair staan, hebben als 

status ‘beschikbaar voor de markt’. Met deze status kan het certificaat niet gebruikt worden voor de 

claim van klimaatcompensatie. 

Koolstof 
Scheikundig element met symbool C. In combinatie met zuurstof (symbool O) vormt koolstof 

koolstofdioxide (CO2), dat een broeikasgas is. 

Koolstofcertificaat 
Zie Certificaat. 

Koolstofdioxide 
Een verbinding van koolstof en zuurstof (CO2) die onder andere ontstaat bij het verbranden van fossiele 

brandstoffen zoals olie, kolen en aardgas. De in de brandstof opgeslagen koolstof komt bij verbranding 

in aanraking met zuurstof en vormt daarbij CO2. Dit laatste is een broeikasgas en toenemende uitstoot 



 
 
ervan heeft bijgedragen aan een toename van de concentratie van broeikasgassen in de atmosfeer en 

daarmee aan de waargenomen opwarming van de Aarde. 

Koolstofvastlegging 
Dit is de opname van CO2 uit de atmosfeer, waardoor deze CO2 niet langer bijdraagt aan de opwarming 

van het klimaat. Een voorbeeld hiervan is de fotosynthese in bomen. 

Koper  
Een persoon of organisatie die de door SNK uitgegeven certificaten koopt van een projectpartij (of 

penvoerder). 

Methodedocument 
Dit document bevat instructies voor het schrijven van een projectplan met de volgende stappen: 

aantonen dat het project additioneel is; afbakening van het project; beschrijving van het 

referentiescenario (baseline of de situatie die door het project wordt vervangen); bepaling welke 

broeikasemissies het project zelf veroorzaakt; vaststelling van de emissiereductie of 

koolstofvastlegging; monitoring van de projectvoortgang; en beschrijving van projectrisico’s en hoe 

daar mee om te gaan. Per projecttype wordt een methodedocument geschreven. 

Monitoring 
De voortgang van een project voor wat betreft de emissiereductie of koolstofvastlegging wordt tijdens 

de looptijd van het project bijgehouden via een monitoringsplan. De monitoring wordt uitgevoerd door 

een onafhankelijk, erkend meetbedrijf. De rapportage over de monitoring vormt de basis voor de 

verificatie van de behaalde emissiereductie of koolstofvastlegging (zie verificatie). 

Penvoerder project 
Door projecteigenaar gemachtigde persoon of organisatie om als vertegenwoordiger van het project 

op te treden en certificaten van SNK in ontvangst te nemen. 

Register SNK 
Dit is het overzicht van projecten die zijn aangemeld bij Stichting Nationale Koolstofmarkt, hun status 

van implementatie en behaalde resultaten voor wat betreft emissiereducties. Het register wordt door 

Stichting Nationale Koolstofmarkt online gepubliceerd. 

Rulebook 
Dit bevat regels en methoden voor het berekenen van emissiereducties of koolstofvastlegging door 

middel van een project, het valideren van een projectplan en het verifiëren van behaalde 

projectresultaten. Het Rulebook bakent af welke projecttypen voor certificaten in aanmerking komen. 

Gezamenlijk vormen de regels en methoden de standaard voor uitgifte van koolstofcertificaten door 

SNK. 

Standaard 
Zie Rulebook. 

Validatie 
Dit is de formele goedkeuring van het projectplan door een onafhankelijke deskundige (de validator), 

die hiervoor is aangesteld door SNK of een accreditatie voor deze taak heeft van de Raad van 

Accreditatie. De goedkeuring volgt op een gedetailleerde toetsing van het projectplan aan het 

methodedocument voor het betreffende projecttype.  



 
 

Verificatie 
Emissiereductie of koolstofvastlegging behaald door een project, wordt door een onafhankelijke 

deskundige periodiek gecontroleerd, bijvoorbeeld na ieder jaar of na een periode van meerdere jaren. 

Verificatie vindt plaats op basis van het monitoringrapport (zie monitoring) en mogelijk een bezoek 

van de verificateur per plaatse. Verificatie houdt in dat de gerapporteerde emissiereductie 

daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.  

 


