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Regel: Bundeling van verificatie van vergelijkbare projecten  
 

Voor projecten die op basis van een methodedocument een identiek karakter kennen, kan het 

verificatieproces voor meerdere projecten worden gebundeld. Indien ook de monitoring van deze 

projecten identiek is, kan ook dit gebundeld worden voor meerdere projecten. 

 

 

 

Toelichting: 
Eén van de kostenbepalende aspecten bij projecten binnen de SNK zijn de kosten die gemaakt moeten 

worden voor monitoring en verificatie. Enerzijds zijn deze beide onderdelen specifiek gekoppeld aan 

projecten, maar anderzijds kan gesteld worden dat het verificatieproces van identieke projecten steeds 

gelijk is. Als beide zaken echter per project opnieuw georganiseerd moeten worden, zal dit zorgen voor 

een forse financiële ‘belasting’ op de projecten, terwijl de proceskosten repeterend en identiek zijn.  

Om te zorgen dat de kosten voor monitoring en verificatie beheersbaar en acceptabel zijn c.q. geen 

bottle neck worden om projecten bij de SNK onder te brengen, kunnen projecten met een identiek 

karakter voor het verificatieproces, en waar mogelijk ook voor de monitoring gebundeld worden. 

Hiermee kunnen repeterende kosten worden voorkomen en kunnen de proceskosten over meerdere 

projecten verdeeld worden. In het  figuur 1 is dit visueel weergegeven. 

 

 

Figuur 1: Monitoring- en verificatieproces 

Elk project wordt op basis van het methodedocument en het projectplan gevalideerd, waarna de 

monitoring en verificatie kan plaatsvinden. Bij inhoudelijk identieke projecten is er sprake van een 

eenduidig verificatieproces, dat eenmalig opgezet kan worden en voor meerdere projecten gebruikt 
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kan worden. Aan een dergelijke opzet kleven initiële kosten, maar vaak ook jaarlijkse 

(abonnements)kosten. 

Het verificatieproces kan eenmalig opgezet en ingericht worden. Hierna kunnen de verschillende 

projecten als ‘tabbladen’ aan het verificatieproces toegevoegd worden. Op basis van de specifieke 

monitoringsgegevens per project wordt dan middels het verificatieproces de CO2-reductie per project 

berekend en vastgesteld. Door het op deze manier bundelen van identieke projecten kunnen de 

kosten fors verminderd worden en kunnen de verificatiekosten naar rato over de projecten verdeeld 

worden. Hiermee wordt de vrije CO2-markt ook interessant voor projecten met een gering CO2-

reductie en worden deze projecten niet bij voorbaat al uitgesloten door te hoge proceskosten. 

Doordat projecten als ‘tabbladen’ aan het verificatieproces toegevoegd worden, is het niet 

noodzakelijk dat alle projecten gelijktijdig opgestart worden. Binnen het verificatieproces wordt 

gekeken naar de CO2-reductie gedurende een bepaalde periode. Deze kan door een verschillende 

startperiode per project verschillen, maar vormt in het verificatieproces geen belemmering, omdat 

uiteindelijk weer per project de CO2-reductie wordt bepaald en toegekend. 

Sommige projecten zullen zich er voor lenen om ook de monitoring te bundelen, maar sommige 

projecten juist ook niet. De opzet in figuur 1 ondersteunt beide mogelijkheden. Als voorbeeld, bij de 

aquathermieprojecten vindt de monitoring plaats middels het op afstand uitlezen van gecertificeerde 

meetapparatuur. Hierbij is het goed denkbaar dat de instantie die de verificatie uitvoert ook de 

meetinstrumenten installeert en beheert die voor de monitoring noodzakelijk zijn. Het (technische) 

voordeel hiervan is dat storingen snel worden gesignaleerd en ook snel zullen worden  verholpen 

doordat één instantie hiervoor verantwoordelijk is. Het (procedurele) voordeel is dat zowel voor de 

monitoring als voor de verificatie teruggevallen kan worden op de certificeringen / accreditatie van de 

betreffende instanties. Bijvoorbeeld: voor aquathermieprojecten zou Fudura een dergelijke instantie 

kunnen zijn; zij bezit de certificaten om zowel de monitoring als de verificatie te mogen doen. 

Voor bos- en natuurprojecten kan het wellicht logisch zijn om de monitoring juist niet door dezelfde 

instantie te laten verzorgen. Er zal zeker sprake zijn van identieke processen, zodat ook voor deze 

projecten eenmalig een eenduidig verificatieproces opgezet kan worden, maar vanuit de verschillende 

projecten vindt veelal project-specifieke monitoring plaats, waarbij de gegevens voldoende zijn als 

input voor het verificatieproces. In deze situatie is het niet logisch om een nieuw monitoringsproces op 

te starten, maar juist aan te sluiten bij bestaande monitoring. Van belang is wel dat de gehanteerde 

monitoringsprotocollen in de verschillende projecten voldoende zijn afgestemd op het validatieproces. 


