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Regel uitgifte certificaten met terugwerkende kracht 
 

1. Inleiding 
Een project dat voor additionele emissiereducties certificaten wil ontvangen kan dit doen via de Stichting 

Nationale Koolstofmarkt (SNK). Het gebruikt dan het methodedocument dat op de website van SNK staat om 

een projectplan te maken. Dit wordt door onafhankelijke deskundigen binnen SNK gevalideerd op correcte 

toepassing van de methode. Het gevalideerde projectplan wordt vervolgens geregistreerd door SNK, waarna het 

project kan starten. Vanaf dat moment begint het meten van de emissiereducties. 

Echter, in de praktijk kan het voorkomen dat een project al begint voordat het projectplan gevalideerd is. 

Bijvoorbeeld, voor het project wordt een vergunning afgegeven en het project moet volgens die vergunning 

binnen een bepaalde termijn starten. Indien echter het projectplan op die datum nog niet gevalideerd is 

(bijvoorbeeld omdat er nog verbeteringen in het plan nodig zijn), dan start het project voor de validatie (en 

registratie) van het projectplan. Beslispunten zijn in dat geval: 

- Of het project certificaten van SNK kan ontvangen wanneer het van start gaat voor validatie; en, zo ja, 

- Of certificaten kunnen worden uitgegeven voor emissiereducties behaald tijdens de periode tussen 

projectstart en validatie van het projectplan, en, zo ja, onder welke voorwaarden.  

Dit is slechts één van de mogelijke situaties. In deze notitie beschrijven we een aantal situaties met verschillende 

startmomenten voor een project. Voor iedere situatie worden beslispunten met opties geformuleerd. De 

situaties vallen uiteen in twee hoofdgroepen: 

- Situaties waarin voor een projecttype al een methodedocument bestaat en waarin de projectpartijen 

zich voor het eerst bij SNK melden met het indienen van een projectplan (beschreven in hoofdstuk 3), 

en 

- Situaties waarin voor een projecttype nog geen methodedocument bestaat en projectpartijen binnen 

SNK actief (mee)schrijven aan een methodedocument (beschreven in hoofdstuk 4). 

Kader 1 beschrijft ervaringen met retroactive crediting (uitgifte van certificaten met terugwerkende kracht) in 

internationale programma’s. 

Kader 1. Ervaringen met internationale programma’s: retroactive crediting 
Binnen het Clean Development Mechanism (CDM) van het Kyoto-protocol (1997) was het een tijdlang mogelijk 
om certificaten te ontvangen voor emissiereducties die werden behaald voordat het project officieel was 
geregistreerd door het CDM. Hierbij werden de volgende situaties onderscheiden: 

- Een project start, maar heeft nog geen projectplan klaar voor het berekenen van de emissiereductie ervan. 
In dat geval moet de projecteigenaar een verklaring opstellen waarin staat dat het project is gestart met 
het doel om additionele emissiereducties te behalen en hiervoor certificaten te krijgen vanuit CDM. Deze 
verklaring wordt door het CDM in het register opgenomen. 

- Een project start, maar heeft reeds een projectplan volgens een vastgestelde methode en dit projectplan is 
bij het CDM ingediend voor publieke inspraak. In dit geval hoeft de projecteigenaar geen verklaring op te 
stellen; het ingediende projectplan voor inspraak en validatie volstaat.  

Het CDM heeft deze mogelijkheden voor certificaten met terugwerkende kracht in de loop van de tijd afgeschaft. 
Hierdoor moesten projectpartijen voor emissiereducties behaald voor validatie van het projectplan uitwijken 
naar de vrijwillige markt. 

De vrijwillige certificatenprogramma’s namen eerst (d.w.z. tot aan 2009) een flexibeler houding aan t.a.v. van 
certificaten met terugwerkende kracht. In het begin van haar bestaan stonden Gold Standard, Verified Carbon 
Standard en Verified Emission Reduction+ toe dat een project met terugwerkende kracht tot wel twee jaar voor 
indiening van het projectplan (dus voordat validatie begon) certificaten over behaalde emissiereductie kon 
verkrijgen. Uiteraard moest dan wel worden aangetoond worden, o.b.v. monitoringsrapporten, dat het projecten 
additionele emissiereducties had behaald.  
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2. Criteria voor beoordeling uitgifte van certificaten met terugwerkende kracht 
 
Bij de beoordeling van situaties in deze notitie worden de volgende criteria aangehouden: 

a) Op het moment dat het project wordt aangemeld bij SNK, moet duidelijk aantoonbaar zijn dat het 

beoogt additionele emissiereducties te realiseren en hiervoor koolstofcertificaten te ontvangen. 

b) Het moet aannemelijk zijn waarom de start van het project niet kan wachten tot na de validatie van het 

projectplan (bijv. een beschikking van een vergunningverlener). 

c) Het project moet zowel bij de start als op het moment van validatie van het projectplan voldoen aan de 
regels omtrent additionaliteit en de vereisten van het methodedocument (de versie die op de website 
staat ten tijde van indiening van het projectplan bij SNK). 

d) Tussen de start van het project en de validatie van het projectplan zit een periode van maximaal twee 
jaar. 

 
In deze notitie wordt bedoeld met projectstart het moment waarop begonnen wordt met de activiteit om CO2 
emissies te reduceren of koolstof vast te leggen. Bijvoorbeeld, bij een veenweideproject zal de projectstart zijn 
het moment waarop het grondwaterpeil wordt opgezet en bij een bosaanplantmoment het begin van het planten 
van nieuwe bomen. De projectstart wordt in het projectplan doorgaans specifiek aangeduid met een startdatum. 
 

3. Situaties waarin er voor het projecttype al een methodedocument is 
In dit hoofdstuk worden situaties beschreven met verschillende startmomenten voor een project. In al deze 
situaties bestaat er voor het projecttype al een methodedocument (gepubliceerd in het Rulebook op 
www.NationaleCO2markt.nl) en projectpartijen gebruiken dit voor het maken van een projectplan. Figuur 1 vat 
deze situaties samen. De eerste situatie is er een ‘volgens het boekje’ omdat het project start na validatie van 
het projectplan. In de volgende situaties begint het project steeds een fase eerder en wordt aan de hand van de 
criteria uit hoofdstuk 2 beoordeeld of een project in aanmerking komt voor certificaten met terugwerkende 
kracht.  
 

 
 
Figuur 1. Overzicht van verschillend projectstartmomenten (i.g.v. bestaand methodedocument) 

 

http://www.nationaleco2markt.nl/
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A. Project start na validatie van projectplan 
Figuur 2 toont een tijdbalk voor een project dat start nadat het projectplan door SNK is gevalideerd. In deze 

situatie vindt geen emissiereductie plaats voorafgaand aan validatie van het projectplan. Uitgifte van certificaten 

met terugwerkende kracht is in deze situatie niet aan de orde. Dit is de situatie volgens het boekje. 

 
Figuur 2. Project start na validatie van projectplan 

 

B. Project start na indiening projectplan, maar voor validatie ervan 
Figuur 3 toont de situatie waarin het project start nadat het projectplan is ingediend bij SNK, maar voordat het 

projectplan is gevalideerd. Doordat het projectplan voor de projectstart is ingediend bij SNK kan het project 

geregistreerd worden als een “Projectplan onder validatie”. Hierdoor kan het project voldoen aan criterium a) in 

hoofdstuk 2. Aan de criteria b-d zullen de projectpartijen nog afzonderlijk moeten voldoen.  

 
Figuur 3. Project start na indienen projectplan en voor validatie ervan 

 

Beslispunt 1: project start na indiening projectplan en voor validatie ervan  

Criteria Oordeel 
a. Op moment van aanmelden bij SNK is aantoonbaar dat project is opgezet 

om koolstofcertificaten te krijgen 
voldaan 

b. Aannemelijk moet worden gemaakt waarom project voortijdig start Apart bewijs nodig 
c. Project additioneel bij projectstart en validatie projectplan blijkt bij validatie projectplan 
d. Tussen start project en validatie project zit maximaal twee jaar blijkt bij validatie projectplan 

Conclusie: indien aanvullend is voldaan aan b)-d), kan project met 
terugwerkende kracht certificaten ontvangen  

 

 
 

C. Project start reeds voor indienen projectplan bij SNK 
In de situatie van Figuur 4 gaat het project al van start voordat het projectplan is ingediend bij SNK. De redenen 

voor een vervroegde start kunnen gelijk zijn als hierboven bij in Figuur 3 (bijv. vanwege), maar een belangrijk 

verschil is dat het project in Figuur 4 bij projectstart niet geregistreerd staat bij SNK met een ingediend project 

plan. Hierdoor is het minder duidelijk dat het project is geïnitieerd om koolstofcertificaten te generen en bestaat 

de kans dat projectpartijen voor een reeds lopend project extra inkomsten wil genereren via koolstofcertificaten.  

 

Figuur 4. Project start en pas daarna wordt projectplan ingediend bij SNK 

Om hier duidelijkheid over te krijgen zou een project bij de start ervan kunnen worden geregistreerd bij SNK. Dit 

maakt het explicieter en geloofwaardiger dat het project wordt opgezet met als doel emissies te reduceren en 

hiervoor SNK-koolstofcertificaten te ontvangen. Het projectplan moet dan wel tijdig worden ingediend; gezien 

de tijd die het kost om een projectplan te schrijven, moet het projectplan binnen drie maanden na de start van 
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het project ingediend zijn bij SNK. Of het project daadwerkelijk additioneel is bij de start zal onderdeel moeten 

zijn van de validatie. SNK kan het project vervolgens opnemen in het register als een “project met projectplan in 

ontwikkeling.”  

Beslispunt 2: project start voor indiening van projectplan bij SNK  

Criteria Oordeel 
a. Op moment van aanmelden bij SNK is aantoonbaar dat project is 

opgezet om koolstofcertificaten te krijgen 
Voldaan, mits geregistreerd en 
projectplan tijdig wordt 
ingediend (binnen 3 maanden). 

b. Aannemelijk moet worden gemaakt waarom project voortijdig start Bewijs nodig 
c. Project additioneel bij projectstart en validatie projectplan Blijkt bij validatie projectplan 
d. Tussen start project en validatie project zit maximaal twee jaar Blijkt bij validatie projectplan 

Conclusie: voor a) moet project worden geregistreerd bij SNK, plus tijdige 
indiening projectplan; indien aanvullend is voldaan aan b)-d), kan project 
met terugwerkende kracht certificaten ontvangen  

 

 

D. Het project is gestart voor ondertekening van de Green Deal Nationale Koolstofmarkt 

(mei 2017) 
Figuur 5 toont een situatie waarin een project reeds startte voor de ondertekening van de Green Deal in mei 

2017. De projectontwikkelaars kunnen belangstelling hebben voor indienen voor het project bij SNK, omdat, 

bijvoorbeeld, de financiering voor het project deels is weggevallen, of omdat men onvoldoende succes heeft 

gehad met het aantrekken van financiering, waardoor de voortgang van het project onzeker is geworden. Ook 

zou het kunnen dat projectpartijen het project zijn gestart met als uitdrukkelijke doel om koolstofcertificaten te 

genereren via een instrument vergelijkbaar met de Green Deal/SNK en met de start van het project een 

voorschot hebben genomen op toekomstige certificaten.  

Een complicatie in deze situatie is dat moeilijk kan worden aangetoond dat het project is gestart met als 

uitdrukkelijke doel additionele emissiereducties te behalen en deze te laten certificeren door een programma 

voor koolstofcertificaten, zeker omdat de Green Deal ten tijde van de projectstart nog niet bestond. Daarbij zal 

ook de verstreken tijd tussen projectstart (voor mei 2017 toen de Green Deal startte) en moment van uitgifte 

certificaten (op z’n vroegst medio 2020) langer zijn dan de maximaal twee jaar die in het verleden in 

internationale programma’s werd gehanteerd voor certificaten met terugwerkende kracht. 

 
Figuur 5. Project startte al voor ondertekening van Green Deal 

Dit leidt tot het volgende beslispunt. 
 

Beslispunt 3: Project start voor ondertekening van de Green Deal Nationale 
Koolstofmarkt 

 

Criteria Oordeel 
a. Op moment van aanmelden bij SNK is aantoonbaar dat project is opgezet 

om koolstofcertificaten te krijgen. 
Niet aan voldaan  

b. Aannemelijk moet worden gemaakt waarom project voortijdig start Bewijs nodig 
c. Project additioneel bij projectstart en validatie projectplan Bewijs nodig 
d. Tussen start project en validatie project zit maximaal twee jaar Niet aan voldaan  

Conclusie: Omdat aan criteria a) en d) niet is voldaan, komen deze projecten 
niet in aanmerking voor certificaten met terugwerkende kracht.  

 



 

5 
 

 
 

4. Er is voor een projecttype nog geen methodedocument en projectpartijen 

schrijven hier actief aan mee 
 
Bij de bespreking van de situaties in het vorige hoofdstuk werd verondersteld dat voor het projecttype waar het 

ingediende project onder valt, al een methodedocument bestaat (opgenomen in het online Rulebook). In dit 

hoofdstuk worden situaties besproken waarin partijen een project willen starten voor het verkrijgen van 

koolstofcertificaten, maar er voor dit projecttype nog geen methodedocument is. De projectpartijen schrijven 

zelf dit document of laten dat doen door een daartoe deskundig bureau, ondersteund door de werkgroepen SNK, 

waarna het wordt opgenomen in het Rulebook. Figuur 6 geeft een overzicht van verschillende beginpunten van 

een project, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen een projectstart nadat de projectpartijen zijn begonnen 

met het (laten) schrijven van een methodedocument en een projectstart daarvoor. In dit hoofdstuk worden de 

bovenste twee tijdbalken in Figuur 6 beschreven; de onderste balk komt overeen met de situatie die reeds is 

beschreven in paragraaf D van Hoofstuk 3.  

 

Figuur 6. Situaties van vroege projectstart waarbij er nog geen methodedocument is 

 

A. Project start voor vaststelling methode, maar na/tijdens het schrijven van de methode 
In Figuur 7 wordt een situatie beschreven waarin het project al van start gaat voordat de methode is vastgesteld, 

maar waarbij de projectpartijen zelf actief betrokken/initiatiefnemer zijn bij het opstellen van het 

methodedocument. Dit laatste is belangrijk omdat het feit dat een projectpartij zich meldt bij SNK met een 

projectidee en vervolgens het initiatief neemt om een methodedocument te schrijven, een teken is van de 

intentie om met projecten van dit type koolstofcertificaten te verkrijgen (voldoet daarmee aan criterium a) in 

hoofdstuk 2). Partijen die voor vaststelling van het methodedocument met het project starten, maar verder niet 

betrokken zijn bij de totstandkoming ervan, zullen moeilijker of niet aan criterium a) kunnen voldoen. 

 
Figuur 7. Project start voor vaststelling methode, projectpartij schrijft methodedocument 

Deze situatie leidt tot twee beslispunten: 
 

Beslispunt 4: Project start voor vaststelling methode, projectpartij schrijft 
methodedocument 

 

Criteria Oordeel 
a. Op moment van aanmelden bij SNK is aantoonbaar dat project is opgezet 

om koolstofcertificaten te krijgen 
Voldaan  

b. Aannemelijk moet worden gemaakt waarom project voortijdig start Bewijs nodig (in projectplan) 
c. Project additioneel bij projectstart en validatie projectplan Bewijs nodig (in projectplan) 
d. Tussen start project en validatie project zit maximaal twee jaar Bewijs nodig (in projectplan) 
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Conclusie: Indien aanvullend is voldaan aan b)-d), kan project met 
terugwerkende kracht certificaten ontvangen 

 

 
 

Beslispunt 5: Project start voor vaststelling methode, projectpartij is niet 
betrokken bij schrijven methodedocument 

 

Criteria Oordeel 
a. Op moment van aanmelden bij SNK is aantoonbaar dat project is opgezet 

om koolstofcertificaten te krijgen 
Niet aan voldaan  

b. Aannemelijk moet worden gemaakt waarom project voortijdig start  NVT 
c. Project additioneel bij projectstart en validatie projectplan  NVT 
d. Tussen start project en validatie project zit maximaal twee jaar  NVT 

Conclusie: Omdat aan criterium a) niet is voldaan, komen deze projecten niet 
in aanmerking voor certificaten met terugwerkende kracht.  De Criteria b t/m 
d zijn daarom niet langer relevant. 

 

 
 

B. Project start voor ontwikkeling van methodedocument 
In de situatie van Figuur 8 is er nog geen methodedocument en is ook het proces van het schrijven ervan nog 

niet begonnen. Deze geldt, bijvoorbeeld, wanneer een partij zich meldt bij SNK met de mededeling dat het al 

gestart is met een project en constateert dat er nog geen methodedocument voor is. 

 
Figuur 8. Project start voor schrijven van methodedocument 

Het beslispunt wordt dan: 
 

Beslispunt 6: project start voor indiening van projectplan bij SNK  

Criteria Oordeel 
a. Op moment van aanmelden bij SNK is aantoonbaar dat project is opgezet 

om koolstofcertificaten te krijgen 
Niet aan voldaan  

b. Aannemelijk moet worden gemaakt waarom project voortijdig start NVT 
c. Project additioneel bij projectstart en validatie projectplan NVT 
d. Tussen start project en validatie project zit maximaal twee jaar NVT 

Conclusie: Omdat aan criterium a) niet is voldaan, komen deze projecten niet 
in aanmerking voor certificaten met terugwerkende kracht. Criterium b t/m d 
zijn daarom niet meer relevant. 

 

 
 

5. Conclusie 
Op grond van de bespreking in hoofdstuk 3 geeft Figuur 9 een samenvatting van de situaties en de beslispunten. 

Geconcludeerd kan worden dat een project dat start na indiening van het projectplan bij SNK in aanmerking komt 

voor certificaten met terugwerkende kracht, mits aan de criteria b-d in hoofdstuk 2 is voldoen. Projecten die 

starten voor indiening van het projectplan bij SNK komen alleen in aanmerking voor certificaten met 

terugwerkende kracht als het projectidee voor projectstart is geregistreerd bij SNK en er binnen drie maanden 

een projectplan wordt ingediend. Projecten die zijn gestart voor de ondertekening van de Green Deal kunnen 

geen certificaten ontvangen van SNK. 
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Figuur 9. Overzicht van verschillende projectstartmomenten (i.g.v. bestaand methodedocument) 

 
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. vat de beschreven situaties in hoofdstuk 4 samen (situaties waarbij voor 

een project nog geen methodedocument is), met de besproken beslispunten. 

 

Figuur 10. Overzicht van verschillend projectstartmomenten (er is nog geen methodedocument) 

 
Belangrijk in deze situaties is de vraag of projectpartijen actief betrokken zijn bij het schrijven van het 

methodedocument (bijv. door zelf het document te schrijven of hiervoor een deskundig bureau in te huren). 

Indien actief betrokken, is het aannemelijk dat het project specifiek gestart is met als doel koolstofcertificaten te 

genereren (voldaan aan criterium a). Partijen die niet actief betrokken zijn bij het methodedocument maar hun 

project wel voor het vaststellen ervan starten, zullen niet geloofwaardig kunnen voldoen aan het criterium (a) 

dat het project specifiek is opgezet t.b.v. emissiereductie en koolstofcertificaten. In geval een project al is gestart 

voordat met het schrijven van het methodedocument is begonnen, zal niet zijn voldaan aan criterium a). 


