Stappen van projectidee naar certificaten SNK
Dit overzicht geeft de stappen weer om van een projectidee te komen tot uitgifte van een certificaat.
Stap Omschrijving
1
Idee voor activiteit voor emissiereductie of koolstofvastlegging
- Op de website van SNK vindt u methoden en regels voor diverse projecttypen, zoals
door SNK vastgesteld. Hier controleert u of uw activiteit past binnen een genoemd
projecttype.
- Is dit het geval, dan gaat u naar stap 2 (optioneel) of stap 3.
- Staat uw projecttype er niet bij, dan moet er voor dit type nog een
methodedocument worden ontwikkeld. U kunt als marktpartij hiervoor zelf het
initiatief nemen. SNK kan u daar nader over informeren:
secretariaat@nationaleCO2markt.nl.
2
Optioneel: check kosten vs opbrengsten
We kunnen ons goed voorstellen dat u voor u het traject ingaat een beeld wilt hebben van
de kosten en de mogelijke opbrengsten ervan. Hiervoor heeft SNK een eenvoudige
rekenhulp ontwikkeld (in Excel) die u kunt downloaden. Hierin staan reeds diverse
aannames en kunt u eigen aannames toevoegen. In de rekenhulp kunt u zo o.a.
berekenen welk deel van de opbrengsten uit certificaten u zou kunnen overhouden na
aftrek van de kosten.
- De rekenhulp treft u hier.
- Een overzicht van tarieven van SNK (verwerkt in de rekenhulp) vindt u hier.
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N.B. dit is een vrijblijvende stap, puur ter info; er kunnen aan de rekenhulp en de
uitkomsten ervan geen rechten worden ontleend.
Registreren van het project bij SNK
Projecten waarvoor SNK uiteindelijk certificaten uitgeeft moeten geregistreerd worden.
Geadviseerd wordt om registratie meteen te regelen wanneer u hebt besloten een nieuw
project te starten en ervoor een projectplan bij SNK in te dienen. U kunt een
registratieformulier downloaden van de SNK-webite of opvragen via
secretariaat@nationaleCO2markt.nl.
Na registratie van het project hebt u nog twee jaar om het projectplan goedgekeurd
(gevalideerd) te krijgen (zie volgende stappen). Mocht u tussen registratie en validatie
met het project beginnen, dan kunt u voor emissiereducties/koolstofvastlegging tijdens de
periode tussen projectstart en validatie certificaten krijgen. Een project kan niet starten
voordat het geregistreerd is; SNK registreert alleen projecten die nog niet gestart zijn.
Het precieze moment van projectstart wordt tijdens de validatie gecontroleerd.
Geregistreerde projecten worden opgenomen in het Register SNK.
N.B. Mocht u het project samen met andere partijen willen uitvoeren, dan benoemt u een
penvoerder voor het project. Deze partij coördineert vervolgens de acties in de stappen
hierna.
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Acceptatie van de Algemene Voorwaarden SNK
Ten tijde van de registratie van het project gaat u akkoord met de Algemene voorwaarden
van SNK. Dit doet u door ondertekening van het document hiervoor dat u kunt
downloaden van de SNK-website: Algemene voorwaarden SNK.
U ondertekent het document en stuurt het naar secretariaat@nationaleCO2markt.nl.
Schrijven van een projectplan
- Van de SNK-webpagina methoden en regels downloadt u het methodedocument van
het projecttype waar uw beoogde project onder valt.
- U volgt nauwgezet het methodedocument bij het schrijven van het projectplan. Een
stramien (in Word) van het projectplan downloadt u via stramien projectplan.
- Om te controleren of uw projectplan de vereiste informatie bevat, kunt u een voor
uw projecttype gespecificeerde checklist opvragen via
secretariaat@nationaleCO2markt.nl. Deze checklist wordt ook gebruikt voor de
controle van het projectplan (validatie, zie volgende stappen).
- Bij het schrijven van uw projectplan zal in het methodedocument soms verwezen
worden naar generieke regels die SNK heeft vastgesteld voor methoden en
projectplannen. Deze regels vindt u op de webpagina methoden en regels. Verderop
in dit document vindt u een handzaam overzicht van de regels en hoofdpunten.
Indienen van het projectplan bij SNK
Nadat u het projectplan geschreven hebt dient u het in bij SNK per e-mail via
secretariaat@nationaleCO2markt.nl.
Bij voorkeur doet u dit in PDF-formaat.
Beoordeling van het project - validatie
SNK legt uw projectplan voor aan een onafhankelijke deskundige die het plan controleert
op correcte toepassing van het methodedocument en de SNK-regels.
Validatie kan in meerdere ronden plaatsvinden, waarbij de validator indien nodig
verbeterpunten adviseert. In het tarief voor validatie (zie het tarievenoverzicht) gaat SNK
uit van standaard twee ronden van validatie; extra ronden worden verrekend via een
meerprijs.
Projectplan gevalideerd – u kunt aan de slag
Na goedkeuring van het projectplan (validatie) wordt in het Register SNK de status van
het project geactualiseerd.
Voor de uitvoering van het project vormt het gevalideerde projectplan de leidraad,
inclusief de monitoring van projectvoortgang.
Uitgifte certificaten
Certificaten krijgt u van SNK voor behaalde emissiereductie via uw project. Deels en onder
voorwaarden kunt u certificaten bij de projectstart uitgekeerd krijgen. Hiervoor gelden de
procedures zoals opgenomen in het document “Proces van projectplan tot uitgifte van
certificaten“.
SNK geeft certificaten uit door deze bij te schrijven op uw account in het Register SNK
Voor het aanmaken van het account neemt u contact op met
secretariaat@nationaleCO2markt.nl. Kosten in verband met een account vindt u in het
tarievenoverzicht)
Verkoop certificaten
Nadat SNK de certificaten in het register op uw naam heeft gezet kunt u de certificaten
verkopen. Dit doet u zelf, eventueel met hulp van een gespecialiseerde tussenpartij.
Wanneer de certificaten zijn verkocht informeert u SNK via
secretariaat@nationaleCO2markt.nl. SNK zet de certificaten op naam van de koper.

Hoofdpunten uit SNK-regels
Regel
Hoofdpunten
- Emissies worden in de nationale emissieregistratie gemeten en
“Private financiering in
geregistreerd waar ze daadwerkelijk plaatsvinden
Nederland en
(‘schoorsteenbenadering’). Emissiereducties via een SNKmogelijkheden voor
gecertificeerd project tellen mee in de sector waar het project
waardering in green deal
plaatsvindt en ‘verhuizen’ niet mee naar de sector van de koper
‘nationale koolstofmarkt
van de certificaten.
- Broeikasgaseffecten van maatregelen worden altijd meegeteld
in de nationale emissieboekhouding; en (om die boekhouding
sluitend te houden) slechts één keer: namelijk in de sector waar
de reductie plaatsvindt.
Deze
regel beschrijft in detail de stappen in het proces van plan naar
Proces van projectplan
certificaat. De volgende punten worden hieronder in het bijzonder
tot uitgifte van
genoemd:
certificaten
- Een project kan beginnen voordat het projectplan is ingediend
bij SNK en gevalideerd. Voor emissiereducties of
koolstofvastlegging behaald tussen de projectstart en validatie
van het projectplan kan het project certificaten ontvangen.
Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
- Een project is een nieuwe activiteit en kan geen continuering
zijn van een al bestaande activiteit.
- Voordat het project start, meldt de projecteigenaar het project
aan bij SNK voor opname in het register.
- De periode tussen aanmelding van het project en indienen van
projectplan is maximaal twee jaar.
- Voor SNK projecten moet bij verificatie minimaal zijn voldaan
aan het niveau van ‘limited assurance’, d.w.z. verificatie van
CO2-reductie met een beperkte mate van zekerheid (d.w.z. het is
niet gebleken dat er iets niet kopt). Deze vorm van verificatie is
gangbaar voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en
duurzaamheidsverslagen. ‘Limited assurance’ wordt geborgd
door de verificatie te laten verzorgen door een geaccrediteerde
verifiërende instelling met kwalificaties: ISO 14064-2 en -3.
- Uitgifte van certificaten kan op twee manieren:
- Uitgifte op grond van geverifieerde emissiereductie. Na
afgifte door de verifiërende instelling van een verklaring van
hetgeen geverifieerd is, geeft SNK certificaten uit aan de
projecteigenaar. Deze certificaten krijgen in het register de
status ‘geverifieerd’ en de kopers ervan kunnen ermee CO2
compensatie claimen.
- Uitgifte op grond van een gevalideerd projectplan. Na afgifte
van een validatierapport door de validerende instelling
o.b.v. een projectplan kan een projecteigenaar SNK
verzoeken aan het begin van het project certificaten te
genereren, bijvoorbeeld omdat het project hoge
aanloopkosten heeft. Het aldus uitgegeven aantal
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emissiereducties
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CO2-reductieberekening
elektriciteit in het licht
van het ETS

-

-

certificaten bedraagt maximaal 85% van de in het
projectplan geschatte emissiereductie gedurende de
periode tussen projectstart en het eerste moment van
verificatie van emissiereducties. Dit eerste
verificatiemoment wordt in de methodedocumenten
vastgelegd en vindt standaard plaats uiterlijk vijf jaar na de
projectstart, tenzij in het methodedocument is gekozen voor
een later tijdstip. Aldus gegenereerde certificaten krijgen in
het register de status ‘gevalideerd’, zodat duidelijk is dat de
koper ermee geen CO2 compensatie kan claimen. Wanneer
de emissiereductie is geverifieerd als zijnde gerealiseerd,
dan verandert de status van het certificaat in ‘geverifieerd’
en kan de koper er CO2 compensatie mee claimen.
Een emissiereductie- of koolstofvastleggingsproject is additioneel
als de projectmaatregel geen onderdeel is van vigerend beleid
en de toegepaste technologie of techniek nog niet gangbaar is
in de relevante markt (common practice).
Additionaliteit aan gangbare maatregelen (‘common practice’)
wordt getoetst aan de mate waarin de betreffende
projecttechniek of -technologie al wordt toegepast in de
relevante markt of sector. Met uitzondering van
natuurbeheerprojecten geldt dat een projecttechniek of technologie op het moment van indienen van het projectplan bij
SNK niet als common practice wordt gezien als deze in minder
dan 20% van de gevallen in een relevante markt wordt
toegepast.
Jaarlijks (in beginsel in januari, en afgestemd op de
begrotingscyclus van de Rijksoverheid en de EU) wordt per
methodedocument bekeken of er wijzigingen zijn in het vigerend
beleid en wat deze betekenen voor de additionaliteit van een
projectmaatregel.
De projectbaseline staat na projectvalidatie voor tien jaar vast.
Deze periode kan voor projecten met een langere looptijd langer
zijn, mits beargumenteerd in het methodedocument
Interactie tussen SNK-gecertificeerde projecten en andere
beleidsterreinen kan optreden, zoals bijvoorbeeld bij het
Europese Emissiehandelssysteem ETS. SNK corrigeert niet voor
die interacties. In de EU-beleidsontwikkeling wordt ook rekening
gehouden met interacties en kan worden opgetreden bij marktverstoringen a.g.v. interacties. Dit gebeurt, bijv., via het Market
Stability Reserve en de jaarlijkse afname van emissierechten voor
ETS-partijen.
Dit betekent dat een project dat leidt tot hoger stroomverbruik de
emissies i.v.m. hiermee van de emissiereductie van het project
moet aftrekken. Een project dat juist resulteert in emissiereductie
binnen het ETS hoeft hiervoor binnen de SNK-systematiek niet te
corrigeren.

