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2.

Validatie

2.1.

Korte projectomschrijving

Projectnaam
Projectnummer
Projectpartij(en)
Locatie
Verwachte startdatum project
Emissiereductiemaatregel
SNK – Slimme Bandenpomp - 003
Geschatte emissiereductie per jaar
Verwachte looptijd project

2.2.

Projectplan: Nationale Campagne Slimme Bandenpompen
SNK-F-1
Stichting De Groene Garage (penvoerder)
Nederland (de projectgrens voor plaatsing Bandenpompen is
de Nederlandse landsgrens)
Maart 2022
CO2 emissiereductie door gebruik van slimmer werkende
bandenpompen voor auto’s
SNK – Slimme Bandenpomp - 003
176.800 tot 353.600 tCO2-eq per jaar
10 jaar

Tijdpad

Stap
Indiening projectplan
Proefvalidatie t.b.v.
opstellen van
validatieschema

Datum
04-05-2021
26-05-2021

Indiening aangepast
projectplan
Validatieoordeel

03-12-2021
24-12-2021

Uitkomst
Het projectplan voldoet niet aan 8 criteria. Hiervoor zijn 4
oorzaken:
(1) Het is goed mogelijk dat automobilisten vaker gebruik
zullen maken van de slimme pomp, terwijl de berekening in
de methodedocument afhankelijk is van een gelijke
oppompfrequentie als in de baseline.
(2) Er is géén reële mechanisme gepresenteerd voor het
actualiseren van één van de te actualiseren kengetallen
(oppompfrequentie).
(3) De gemeten beginspanning in de projectdataset doet
twijfelen aan de representativiteit van de baseline voor het
project.
(4) De projectdataset is verzameld in de winter zodat
winterbanden oververtegenwoordigd zullen zijn. Hiervoor
dient te worden gecorrigeerd in de berekening van de "unieke
CO2-reductie" van de slimme pomp.

Deze versie van het projectplan voldoet niet aan 1 criterium.
Oorzaak: de correctie voor winterbanden is per auto
uitgevoerd, maar wanneer gekeken wordt naar het aantal
opgepompte banden, zou de correctie groter moeten zijn.
Voor een conservatieve berekening, dit graag aanpassen.
Voor parameter "oppompfrequentie" stelt validator enkele
aanvullende voorwaarden om zo goed mogelijk te
waarborgen dat de gehanteerde waarde overeenkomst met
de praktijk en dat de CO2-reductie niet overschat wordt (zie
criterium 4.1).

Indiening aangepast
projectplan
Validatieoordeel

2.3.

14-02-2022
16-02-2021

Deze versie van het projectplan voldoet aan alle criteria.

Validatiebevindingen

Hierna volgt een gedetailleerde rapportage van de validatie met identificatie van criteria op basis van
het methodedocument en oordeel van het projectdocument op grond hiervan.

Validatie

Methodedocument:

Project:
Kenmerk:
Datum:
Validator:
Validatiedatum:

Projectplan: Nationale Campagne Slimme Bandenpompen
Band op Spanning - SNK-F-1
14-Feb-22
C J Arthers
16-Feb-22

Conclusie:

Deze versie van het projectplan voldoet aan alle criteria.

Type project:

CO2 emissiereductie door gebruik van slimmer werkende bandenpompen
voor auto’s
02-Dec-21
SNK – Slimme Bandenpomp - 003
vastgesteld

Datum:
Kenmerk:
Status:
Hoofdstuk CriteriumMethodedoc nummer
.
1. Inleiding
2. Beschrijving projecttype
2.1

Criteria voor validatie, (afgeleid) uit Methodedocument.

Resultaten toets op de validatiecriteria
64
Ja
0
Nee
0
?
2
NVT
NB: Dit validatieschema is een afgeleid document ter ondersteuning van een gestructureerd
validatieproces. Bij validatie en verificatie zijn SNK Regels leidend, gevolgd door het bepaalde in
het betreffende Methodedocument. Wel kunnen tijdens het validatieproces aanvullende eisen
worden gesteld waar het algemene principes betreft, zoals de nauwkeurigheid van GHGemissieberekeningen of het toepassen van conservatieve aannames.

Project voldoet
Ja/Nee/?/NVT

De doelgroep van de slimmer werkende bandenpompen bestaat .. uit de
automobilisten die de banden van hun eigen (of geleasete) personenauto’s,
bestelauto’s en busjes controleren bij .. openbare en gangbare
luchtpompen bij tankstations en wasstraten. Professionele monteurs of
werkplaatsen van garages behoren niet tot de doelgroep.

Ja

2.2

De automobilist hoeft .. verder niets voor te veranderen qua gedrag en
kennis; de verbeterde werking van de slimmer werkende bandenpomp
zorgt hier automatisch voor. Het enige verschil is de keuze van de
automobilist om deze nieuwe, slimmer werkende bandenpomp te gaan
gebruiken in plaats van de gangbare luchtpomp bij een tankstation.

Ja

2.3

Mogelijke locaties voor de slimmer werkende bandenpomp zijn:
tankstations of parkeerterreinen bij supermarkten, winkelcentra,
bouwmarkten of (grote) bedrijven

Ja

3. Bepaling van additionaliteit van emissiereductie

Toelichting validator op criterium/resultaat

Er wordt gerefereerd aan slim gekozen locaties waar vele mensen komen en tijd en gelegenheid
hebben om hun banden op te pompen.

3.1

Er is geen wet- of regelgeving die een dergelijke verbeterde werking van
luchtapparatuur voorschrijft of in de toekomst gaat voorschrijven. En tot
slot is er ook geen stimuleringsregeling of subsidie ter ondersteuning van
beter werkende apparatuur. Zolang er op dit punt geen regel-of wetgeving
wordt opgesteld en wordt ingevoerd, is de verbeterde werking van
bandenpompen en de doordoor gerealiseerde reductie van CO2-uitstoot
daarom additioneel.

Ja

3.2

Mocht gedurende de looptijd van het project er toch geïnstrumenteerd
beleid komen dat de maatregel van slimmer werkende bandenpomp
voorschrijft of stimuleert, dan wordt het project na invoering van het
beleidsinstrument nog gedurende vijf jaar als beleidsadditioneel
beschouwd (zie hiervoor de regel Additionaliteit van emissiereducties in
https://nationaleCO2markt.nl/methoden/).

Ja

Hoewel dit punt niet is genoemd in het projectplan, zal het jaarlijks worden getoetst door SNK
conform Rulebook en Methodedocument.

3.3

Aan de toets van “common practice” is voldaan als het aantal banden dat in
een jaar is opgepompt met een slimmer werkende bandenpomp (volgens
CBS statistiek; zie hoofdstuk 5 voor de bronnen) lager is dan 20% van het
totaal (zoals berekend volgens tabel in hoofdstuk 3). Voor deze berekening
worden in het projectplan de meest recente gegevens van het CBS
gebruikt. Indien op het moment van indienen van het projectplan is
voldaan aan de toets “common practice”, geldt dit voor de looptijd van het
gevalideerde projectplan van maximaal 10 jaar gedurende welke het
project koolstofcertificaten kan ontvangen (zie ook de Maximale termijn
projectlevensduur in hoofdstuk 6), ook al zou tijdens deze looptijd de
marktomvang van het gebruik van de in het project geplaatste slimmer
werkende bandenpompen boven de grens van 20% stijgen.

Ja

Huidige marktaandeel circa 8 promille.

3.4

In dat geval (marktomvang > 20%) zijn nieuw geplande projecten, die ter
validatie worden ingediend na de datum van de herziene (of beëindigde)
versie van een methode document, niet meer additioneel en kunnen er op
dergelijke projecten geen koolstofcertificaten worden verstrekt.

NVT

3.5

In hoofdstuk 2 van de SNK procesbeschrijving wordt gesteld "Voor de
additionaliteit van de emissiereductie is het belangrijk dat het project
nieuw is... Een project kan wel beginnen voordat het projectplan is
ingediend bij SNK en gevalideerd, maar pas na registratie ervan bij SNK." De
mogelijkheid om een project eerder te registreren was ingevoerd in
december 2020 zodat projectpartijen in voorkomende gevallen met hun
project konden beginnen terwijl het betreffende Methodedocument en/of
Projectplan nog in ontwikkeling waren.

Ja

4. Bepaling projectgrens

Bij projectplannen die al eerder bij SNK bekend waren dan de invoering van deze formele
mogelijkheid tot vooraf registreren, kan in de geest van deze regeling de contactdatum worden
beschouwd als registratiedatum. Er moet dan wel ten tijde van het contact aantoonbaar sprake
zijn van een expliciete intentie om een SNK-project te starten. In dit geval had projectindiener op
16 december 2019 zijn plannen aan de SNK werkgroep gepresenteerd. Deze datum kan dan
worden geaccepteerd als de facto registratiedatum. Bandenpompen die na die datum zijn
geplaatst worden als nieuwe maatregel beschouwd. Ook bandenpompen die aantoonbaar uit hun
contract zijn gelopen sinds die datum en zijn blijven staan op kosten van projectindiener (het heeft
nl. geen toegevoegde waarde projectindiener te verplichten deze bandenpompen te verwijderen
en opnieuw te plaatsen). Zie ook bijgevoegde verklaring van SNK.

4.1

In het referentiescenario checken automobilisten hun bandenspanning bij
de gangbare luchtpompen bij tankstations. In het projectscenario doen
automobilisten dat bij een slimmer werkende bandenpomp. Dit is een
belangrijke parameter voor de afbakening van de projectgrens. In de basis
verandert er dus niets aan het gedrag van automobilisten. Ze pompen met
dezelfde frequentie hun banden op en doen dit op ‘dezelfde wijze’ als ze
gewend zijn, alleen wel met andere apparatuur. Het grote verschil is dat
men zuiniger rijdt vanwege een hogere bandenspanning.

Ja

Er wordt in het projectplan aangegeven dat "Het zou kunnen dat door het gebruiksgemak en de
slimme plekken van plaatsing automobilisten vaker dan ze gewend waren (of voor het eerst) de
banden gaan oppompen. Ook dat heeft geen invloed op de uiteindelijk te realiseren CO2emissiereductie. Op dit effect wordt immers tijdens de uitvoering van het project een correctie
doorgevoerd doordat hiermee de gemiddelde pompfrequentie zal worden aangepast (indien dit
uit onderzoek blijkt ...)".
Strikt gezien wordt bij een hogere frequentie van oppompen niet aan criterium 4.1 voldaan, wat
voldoende reden tot afwijzing van het projectplan is. Het projectplan stelt echter dat dit géén
probleem is, omdat de parameter "pompfrequentie" periodiek onderzocht wordt en indien nodig
aangepast. Validator constateert dat dit alleen waar is wanneer de correcte waarde voor
"pompfrequentie" ook vanaf de start van het project geldt. Als werkbare compromis accepteert
Validator het onderzoeksplan (Methode 1) zoals beschreven in deze versie om kort na 1 maart
2023 de eerste update van deze parameter in te voeren.

4.2

De doelgroep van een project zijn motorvoertuigen met 3 of 4 luchtbanden
en 2 assen met een maximale aan te brengen bandenspanning van 5 bar.
Daar vallen personenauto’s en bestelauto’s (inclusief bestelbusjes en
campers volgens het CBS ) onder...
Andere gebruikersgroepen of vervoermiddelen die van slimmer werkende
bandenpompen gebruik kunnen maken, zoals fietsen, bromfietsen,
motoren, caravans, aanhangwagens en andere vervoermiddelen op
luchtbanden vallen niet onder dit methodedocument en worden niet
meegenomen in de berekening van de CO2-emissiereductie. Bij gebruik van
de slimme bandenpompen moeten deze gebruikersgroepen dus herkend
kunnen worden. Ook kleine en grote vrachtauto’s en trucks die rijden met
hogere bandenspanningen van circa 9 tot 10 bar vallen buiten het
projecttype.

Ja

Klant geeft op touchscreen aan wat voor voertuig het betreft.

4.3

Elke separate gebruiker van een slimmer werkende bandenpomp moet
worden vastgelegd om vast te stellen of die tot de doelgroep behoort
(anders niet meetellen)

Ja

Wordt in logfile geregistreerd.

4.4

Er moet bij het gebruik .. worden vastgelegd hoeveel banden er worden
opgepompt.

Ja

Wordt in logfile geregistreerd.

4.5

Stichting Nationale Koolstofmarkt (SNK) beperkt zich tot certificering van
maatregelen die binnen de landsgrenzen van Nederland worden
uitgevoerd, zoals het plaatsen van slimmer werkende bandenpompen in
Nederland.
Kortom, projecten worden begrensd door plaatsing van de apparatuur
binnen de Nederlandse landsgrenzen. In het vaststellen van de kengetallen
in hoofdstuk 5 wordt het totaal aantal kilometers aangegeven dat alleen de
Nederlandse auto’s en bestelauto’s rijden per jaar, niet de kilometers die
buitenlandse auto’s binnen Nederland maken.

Ja

De slimme pompen worden binnen de NL landsgrenzen geplaatst en de kengetallen zijn hierop
afgestemd.

4.6

Deze methode draait om het zuiniger laten rijden van auto’s doordat zij
minder brandstof gebruiken. Elke liter minder brandstof die de
verminderde rolweerstand oplevert, hoeft dus niet getankt, noch
geproduceerd, geraffineerd, vervoerd en gewonnen te worden. In dit
methodedocument wordt deze totale well-to-wheel (d.w.z. directe en
indirecte) besparing van brandstof als bron van de CO2-emissiereductie
gehanteerd, o.b.v. de waarden van de website CO2-emissiefactoren.nl (zie
voor detailuitleg hoofdstuk 5).

Ja

4.7

Een tweede indirecte CO2-uitstoot reductie betreft de aan bandenslijtage
gerelateerde besparing... Echter in dit methodedocument wordt deze CO2reductie niet verder als opbrengst betrokken.

NVT

4.8

De plaatsing en het onderhoud van slimmer werkende bandenpompen
vinden plaats met voertuigen. Tenzij wordt gereden met elektrische
voertuigen op duurzaam opgewekte stroom, zal dit leiden tot CO2-emissie.
Er wordt per bandenpomp circa drie keer per jaar een (onderhouds)rit
gemaakt met een dieselvoertuig à gemiddeld circa 50 kilometer, in totaal
150 kilometer per jaar. Volgens de lijst van CO2-emissiefactoren.nl is de
CO2-uitstoot van een dieselvoertuig van meer dan 1.450 kg 173 gram/km.
Per jaar zou dit circa 26 kg CO2-uitstoot opleveren per bandenpomp

Ja

In het Methodedocument wordt niet aangegeven hoe om te gaan met deze waarde. Ook in het
projectplan wordt hier niets over gezegt. Oordeel Validator: bij de verwachte aantal
oppompbeurten per jaar van 2000 per pomp met een CO2-reductie van circa 36.000 kg is deze 26
kg per pomp te verwaarlozen.

4.9

Bandenpompen verbruiken circa 350 kWh per jaar. In dit
methodedocument wordt ervan uitgegaan dat de elektriciteit wordt
geproduceerd door een moderne gascentrale met een emissiefactor van
352 gCO2/kWh (zie de regel CO2-reductieberekening elektriciteit in het
licht van het ETS). Per jaar veroorzaakt een gangbare luchtpomp bij
tankstations of een slimmer werkende bandenpomp op netstroom daarom
123 kgCO2/jaar ((350 kWh/jaar * 352 gCO2/ kWh)/1000). Indien slimmer
werkende bandenpompen worden voorzien van een zonnepaneel om de
stroomvoorziening te waarborgen, vindt er geen CO2-emissie plaats in de
gebruiksfase

Ja

In het Methodedocument wordt niet aangegeven hoe om te gaan met het stroomverbruik indien
het wel uit het net komt. Project gaat uit (behoudens uitzonderingsgevallen) van zonnepaneel en
batterijpakket, dus CO2-emissie = nul. Oordeel Validator: wanneer een enkele pomp wel op
netstroom is aangesloten is deze 123 kg CO2 per pomp te verwaarlozen. Aub verificator laten
toetsen dat het aantal netaangesloten pompen inderdaad klein is (<20%). Anders dient rekening te
worden gehouden met deze emissies.

5. Het referentiescenario: de baseline

Juiste emissiefactoren worden toegepast.

Deze indirecte reductie wordt niet berekend.

5.1

Het referentiescenario is de huidige, gangbare praktijk (de baseline).
Automobilisten pompen zo nu en dan (de één meer dan de ander) de
banden van hun auto’s op en dat doen ze bij gangbare luchtpompen bij
tankstations... Het onderzoek van CE Delft (2019) biedt een goede dataset
van metingen op grond waarvan de baseline kan worden bepaald... Om
deze dataset te kunnen gebruiken als baseline moet de ruwe data worden
genormaliseerd voor twee effecten die invloed hebben op de waarden van
de gemeten bandenspanningen: (1) warme banden (2)
omgevingstemperatuur (bij koude banden).
Nadat deze correcties zijn uitgevoerd, is de gemiddelde
beginbandenspanning van de referentie dataset 2,03 bar en de gemiddelde
eindbandenspanning 2,23 bar bij een omgevingstemperatuur van 15,45°
Celsius.

Ja

5.1a

Kengetallen baseline:
Beginspanning = 2,030 bar
Eindspanning: 2,231 bar
Leegloopfactor: 0,97653 ofwel 2,347% per maand
Oppompfrekwentie: 3,0235 keer per jaar
Gemiddelde druk baseline: 2,129 bar

Ja

5.2

* Het brandstofverbruik van een (gemiddelde) auto, uitgedrukt in gram per
kilometer om zo de CO2-emissie per gereden kilometer te bepalen;
Als referentie in deze methode wordt een gemiddelde Nederlandse auto
genomen, waarvan het brandstofverbruik goed is te bepalen door de
waarde te nemen van een auto met onbekende brandstofsoort. Dit wordt
op de website van CO2-emissiefactoren per januari 2020 weergegeven.
Zoals eerder aangeven wordt de CO2-uitsoot van het verbruik Well-toWheel als Baseline gebruikt (Tabel 3). Volgens Tabel 3 stoot een
gemiddelde auto in Nederland 195 gram CO2 uit per gereden kilometer.

Ja

5.3

* Het aantal kilometers dat een auto per jaar rijdt: het jaarkilometrage;
Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) houdt het aantal kilometers bij
dat wordt gereden door alleen de
Nederlandse personenauto’s en bestelauto’s (CBS, 2018a) (zie Tabel 4).
Relevant voor dit methodedocument zijn de gereden kilometers van
Nederlandse personen- en bestelauto’s gereden kilometers: 121,6 + 18,2
mln = 139.845,9 miljoen km/jaar. Op basis van CBS (2018b) kan het totaal
aantal personenauto’s en bestelauto’s worden vastgesteld: 9.256.594 (zie
Tabel 5). Met gegevens uit Tabel 4 en Tabel 5 kan het jaarkilometrage van
een gemiddelde auto in Nederland worden bepaald op 15.107,7 km/auto.

Ja

Baseline is conform Methodedocument. Waar de projectresultaten in eerste instantie reden gaven
te twijfelen aan de representativiteit van het baseline onderzoek voor dit project, is dat niet meer
het geval, nu de CE Delft cijfers en de Projectcijfers n.a.v. opmerkingen in de eerste validatieronde
gecorrigeerd zijn voor (1) warme banden en (2) omgevingstemperatuur.

5.4 (voorheen
5.5)

Oppompfrequentie per jaar van een auto bij een luchtpomp
In het onderzoek van CE Delft (2019) blijkt dat tussen de twee momenten
van oppompen gemiddeld 0,20 bar aan druk ontsnapt, omdat blijkt dat
gemiddeld de druk van elke band in dit onderzoek met 0,20 bar wordt
verhoogd. TNO (2016a) hanteert een leegloopsnelheid van 0,05 bar per
maand. Op basis van deze informatie is in hoofdstuk 5 reeds een
oppompfrequentie bepaald van 3,02 keer per jaar.

Ja

5.5

Omdat de oppompfrequentie en daarmee de afstand die na het gebruik
van een slimmer werkende bandenpomp wordt afgelegd grote invloed
heeft op de berekening van de Project CO2-emissiereductie, dient in het
projectplan een voorstel te worden opgenomen hoe dit kengetal kan
worden bepaald om bij de voorgeschreven update van alle kengetallen te
worden aangepast aan de eventueel veranderde oppompfrequentie

Ja

5.6

Uitgaande van bovengenoemd gemiddeld kilometrage van een gemiddelde
Nederlands auto (15.107,7 km/jaar), kan met deze oppompfrequentie
worden uitgerekend dat een auto na het controleren van de
bandenspanning bij een gangbare luchtpomp bij een tankstation gemiddeld
15.107,7 km/3,02 oppompbeurten = 4.996,7 kilometer/per beurt rijdt.

Ja

5.7

Deze gemiddelde oppompfrequentie zal door het gebruik van een slimmer
werkende bandenpomp niet veranderen en wordt als kengetal gebruikt
voor beide scenario’s: Het referentiescenario en Projectscenario.

Ja

Voor de actualisering van de gemiddelde pompfrequentie moet volgens het MD een methode
worden beschreven in het projectplan, eventueel via een enquete. Het MD stelt geen expliciete
voorwaarden aan de betrouwbaarheid van de voorgestelde methode, zodat het toetsen hiervan de
verantwoordelijkheid van Validator is.
Methode 1, zoals beschreven in het projectplan, is naar het oordeel van Validator een gedegen
aanpak gestaafd met ruime gegevens. (Opmerkingen: (1) De berekening dient inderdaad elk jaar
uitgevoerd te worden a.d.h.v. de baseline percentage leegloop: 0,05/2,13065*100 =2,3467%. (2)
Het bewust weglaten van gegevens - zoals beschreven - waar het gemeten drukverschil aanleiding
geeft te denken dat de gebruiker de vorige keer toch niet bij dit type pomp heeft gepompt, is
inderdaad nodig om overschatting van de CO2-reductie te voorkomen. (3) De rol van de Verificator
in deze is om te toetsen dat de afgespoken methode gevolgd wordt en dat de analyse van de
gegevens en trekken van conclusies op correcte wijze plaatsvindt.)
Methode 2, a.d.h.v. extra vragen aan een steekproef van gebruikers, is naar het oordeel van
Validator als enquete op voorhand minder betrouwbaar. (Opmerkingen: (1) Het noemen van "4
banden" in de vraag i.p.v. "de banden" kan tot verwarring leiden. (2) Ook is het de vraag of
winter/zomerband wissels goed worden meegenomen, en bij deze methode is er geen
mogelijkheid om dat te detecteren zoals bij Methode 1 wel het geval is. Een toevoeging aan de
vraag "(ook bij winterband wissels)" is dan aan te raden).
Validator concludeert dat het toepassen van beide methodes tegelijk de beste garantie geeft voor
een betrouwbare monitoring en bijstelling van parameter "pompfrequentie": Methode 1 t.b.v. de
berekening van pompfrequentie en Methode 2 als bron van aanvullende informatie over de
perceptie van oppompfrequentie en jaarkilometrage van de gebruikers. Dit laatste kan helpen bij
het begrijpen en interpreteren van de gemeten resultaten van Methode 1. Validator stelt dan als
voorwaarde dat beide methoden tegelijk worden toegepast. Dit is in de huidige versie het geval.

Als de gemiddelde oppompfrequentie verandert wordt dit gemeten en aangepast. Zie criterium 5.5
en 7.8

6. Het projectscenario (NB: delen uit dit hoofdstuk van het MD die toch betrekking hebben op de baseline worden getoetst onder 5. hiervoor)

6.1

In elk project wordt van een bepaald type slimmer werkende bandenpomp
gebruik gemaakt door automobilisten die de spanning van de autobanden
meten en indien nodig verhogen. Afhankelijk van het functioneren en de
mogelijkheden van deze slimmer werkende bandenpomp en hoe de
automobilisten deze gebruiken is een Karakteristieke eindspanning vast te
stellen. Dat is de gemiddelde druk van een band waarmee de auto wegrijdt
na gebruik van de slimmer werkende bandenpomp. Dit kan alleen
vastgesteld worden in een vergelijkbaar onderzoek zoals ook het
referentiescenario/ baseline is vastgesteld door CE Delft (2019)

Ja

6.2

Het is van belang vast te stellen dat de te gebruiken slimmer werkende
bandenpomp iedere keer dat banden worden opgepompt dit op eenzelfde
en uniforme wijze doet. Dit moet in het projectplan helder omschreven
zijn, inclusief een definitie van een softwareversie die gedurende de
levensduur van het project als uitgangspunt wordt genomen. De software
stuurt het oppompen immers aan en is een essentieel onderdeel van elke
bandenpomp. Met behulp van de softwareversie kan het gebruik op een
server/computer geregistreerd worden met een zogenaamde logfile.

Ja

6.3

In een projectplan wordt een betrouwbare Karakteristieke eindspanning
vastgesteld o.b.v. data uit een uitgebreid onderzoek, dat minimaal de
volgende voorgeschreven opzet kent:

Ja

6.4

1.In elk van de 12 Nederlandse provincies moeten minimaal 50
automobilisten de slimmer werkende bandenpomp gebruikt hebben,
waarbij de volgende gegevens digitaal moeten worden vastgelegd:
a.Datum en jds p van gebruik;
b.Van welk vervoermiddel de gebruiker de banden oppompt (auto of
ander vervoermiddel);
c.Dat de eigenaar met het betreﬀende vervoermiddel voor de eerste keer
van dit type slimmer werkende bandenpomp gebruik maakt;
d.Per band moet de gemeten bandenspanning bij aankomst minimaal op
honderdsten bar nauwkeurig worden geregistreerd;
e.Per band moet de aangebrachte bandenspanning waarop de auto
wegrijdt minimaal op honderdsten bar nauwkeurig worden geregistreerd;
f.Het aantal banden per vervoermiddel dat is opgepompt moet worden
vastgelegd;

Ja

6.5

2.De druksensor die wordt gebruikt in de slimmer werkende bandenpomp
moet op honderdsten bar nauwkeurig de spanning registreren met een
afwijking van maximaal 0,05 bar. De druksensor in de slimmer werkende
bandenpomp moet zijn geijkt met een ijkset die een geldig certificaat heeft,
niet ouder dan 2 jaar;

Ja

6.6

3.Van elke keer gebruik moet een digitale logﬁle worden gemaakt en
worden bewaard op een server.

Ja

Onderzoek is uitgevoerd.

6.7

4.Er wordt zodoende een betrouwbare dataset opgebouwd van 12 x 50
auto’s met elk maximaal 4 banden. Totaal zijn dit minimaal 600 en
maximaal 2.400 metingen van een band (van de gemeten bandenspanning
bij aankomst en de aangebrachte bandenspanning waarop de auto
wegrijdt).

Ja

6.8

5. Dit levert een gemiddeld gemeten bandenspanning en een gemiddeld
aangebrachte bandenspanning op. Deze gemiddeld aangebrachte
bandenspanning is de Karakteristieke eindspanning en die is kenmerkend is
voor de onderzochte slimmer werkende bandenpomp

Ja

6.9

Deze dataset moet in het projectplan als bijlage worden opgenomen.

Ja

Bijlage 2

6.10

Daarnaast moet ook een definitie en omschrijving van de gebruikte
softwareversie van de slimmer werkende bandenpomp in het projectplan
worden opgenomen. Dit kan gebruikt worden door de onafhankelijk
verifiërende organisatie die moet vaststellen
hoeveel CO2-emissiereductie er per (kalender)jaar wordt gerealiseerd.
Daarbij is het van belang de software(versie) van de slimmer werkende
bandenpomp te vergelijken met de in het projectplan opgenomen werking
en de daaruit voortkomende Karakteristieke eindspanning. Tot slot moet
de dataset van de
Karakteristieke eindspanning op dezelfde wijze worden genormaliseerd als
de dataset van de Baseline om deze met elkaar te kunnen te kunnen
vergelijken. Daartoe worden warme banden omgerekend naar koude
banden (-0,3 bar) en bij koude banden wordt gecorrigeerd voor de
gemiddelde temperatuur van de Baseline dataset van 15,45° Celsius (met
0,01 bar per 1 graad) (zie ook hoofdstuk 5).

Ja

Projectplan hoofdstuk 6

6.10a

Gemiddelde bandenspanning bij Project wordt berekend conform formule
gemiddelde druk (zie Methodedocument p19).

Ja

N.a.v. commentaar in de eerdere validatierondes is gecorrigeerd voor het extra percentage auto's
met winterbanden in de steekproef omdat de datacollectie in de winterperiode plaatsvond.
Uit de beschreven dialoog met de gebruiker blijkt dat hij/zij de kans wordt geboden om te kiezen
voor de "hoogste besparing" (scherm 3a) en later weer voor "een iets hogere spanning". Uit de
voorbeeldschermen kunnen we afleiden dat deze keuzes leiden (met zomerbanden) tot een
aangebrachte eindspanning 26,5% hoger dan de adviesspanning. Het effect van deze keuzes wordt
in het Methodedocument gezien als een intrinsieke kenmerk van de slimme pomp en derhalve
vastgelegd in de "karakteristieke eindspanning". Het lijkt validator echter goed mogelijk dat in de
loop van de tijd het percentage klanten dat kiest voor deze extra druk kan gaan veranderen
(bijvoorbeeld als ANWB zou adviseren voor de veiligheid (of voor minder slijtage) om dichter bij de
adviesspanning te blijven). De huidige versie van het projectplan houdt hier rekening mee door de
karakteristieke eindspanning mee te nemen in de periodieke update van kengetallen (adhv de
werkelijke resultaten van het voorafgaande jaar).

6.11

Met de onderstaande formule wordt het verschil in rolweerstand berekend
tussen de gemiddelde druk van de Baseline en die van het Project. Deze
laatste zal gedurende de looptijd van het project, net als de andere
kengetallen, geactualiseerd worden. Om een voorbeeld rekensom weer te
geven wordt de gemiddelde bandenspanning van het project gebruikt die
hiervoor is berekend met een Karakteristieke eindspanning van 2,75 bar.
(zie Formule Rolweerstand in MD op p20).

Ja

6.12

Percentage afname brandstofverbruik = percentage afname rolweerstand
Project t.o.v. Baseline * 0,18

Ja

6.13

Project CO2-emissiereductie per band = CO2-emissie per gereden kilometer
* percentage afname brandstofverbruik * jaarkilometrage * 0,25 /
oppompfrequentie.
Voorbeeld bij Project met Karakteristieke eindspanning 2,75 bar
Project CO2-emissiereductie = 195 * 1,787% * 15.107,8 *0,25 /3,0235 =
4,35 kg CO2 per band ( 17,42 kg per auto).

Ja

6.14

In een project worden slimmer werkende bandenpompen geplaatst en
gebruikt. Voor elke keer dat één van de slimmer werkende bandenpompen
wordt gebruikt, wordt per opgepompte band de Project CO2emissiereductie gebruikt. Dit wordt door de software geregistreerd, waarbij
alle opgepompte banden worden bijgehouden en worden opgeteld.

Ja

6.15

De software houdt eveneens per bandenpomp de cumulatieve CO2emissiereductie bij voor al het gebruik en dit wordt geregistreerd per
projectperiode (en kalenderjaar). De totale CO2-emissiereductie is dan bij
elke in een project gebruikte slimmer werkende bandenpomp in de meest
recente logfile op te zoeken. De totale CO2-emissiereductie van alle
gebruikte slimmer werkende bandenpompen in een project is daarmee ook
direct beschikbaar door de pomptotalen op te tellen.

Ja

6.16

In het projectplan wordt aangegeven hoeveel slimmer werkende
bandenpompen er geplaatst gaan worden in het project, met een
inschatting van de gebruiksfrequentie per jaar. Gebaseerd op de Project
CO2-Emissiereductie kan de verwachte omvang van de totale jaarlijkse CO2emissiereductie worden aangegeven.

Ja

Verwachting: 5-10.000 slimme pompen. 2000 keer gebruikt.
Circa 178.000 - 357.000 ton CO2-reductie per jaar.

6.17

Een projectplan dat wordt gevalideerd, d.w.z. het is correct opgesteld
volgens de instructies in dit methodedocument, geldt voor maximaal 10
jaar. Deze projectduur en daarmee de periode waarover
koolstofcertificaten kunnen worden verkregen, wordt door de
projectpartijen in het projectplan weergegeven. Tussentijdse wijzigingen
aan het methodedocument, met uitzondering van hoofdstuk 3 over
additionaliteit, hebben geen invloed op reeds gevalideerde projectplannen.
Hierbij is aangetekend dat in dit methodedocument wordt bepaald (in
hoofdstuk 8) dat enkele kengetallen en parameters eens per twee jaar
opnieuw moeten worden vastgesteld op basis van de bronnen die daarbij
ook in dit methodedocument zijn opgevoerd, of van bronnen afkomstig zijn
van vergelijkbare kwaliteit. Vanaf de datum van validatie van een
projectplan is de eerste verplichte update de derde passage van een
jaarwisseling.

Ja

6.18

Indien gedurende de looptijd van een project de situatie omtrent
additionaliteit wijzigt en het projecttype slimmer werkende bandenpomp
niet meer additioneel is aan beleid en gangbare praktijk, dan kan het
project nog gedurende vijf jaar na de gewijzigde situatie (per de datum van
de wijziging van hoofdstuk 3 van dit methodedocument)
koolstofcertificaten genereren. Zie hiervoor ook de SNK-regel
Additionaliteit van emissiereductie.

Ja

6.18

Gezien de methodiek en wijze van monitoring worden koolstofcertificaten
achteraf vastgesteld. De projectpartijen kunnen in het projectplan de
frequentie van verificatie bepalen. Dit moet minimaal 1 keer per jaar
plaatsvinden. Het vaststellen en toekennen van de laatste
koolstofcertificaten (bij de laatste onafhankelijke Verificatie) vindt plaatst
op het moment van aflopen van de maximale projectlevensduur. De CO2emissiereductie duurt daarna dus maximaal voort gedurende de periode
die is gedefinieerd door de oppompfrequentie. Op het moment van
vaststelling van dit methodedocument bedraagt die 3,02 keer per jaar
oftewel 121 dagen

Ja

7. Plan voor monitoring van projectvoortgang

Verificatie frequentie niet aangegeven in projectplan. Wel dat dit jaarlijks of vaker zal plaatsvinden.

7.1

De in een projectplan opgevoerde slimmer werkende bandenpomp, moet
betrouwbaar functioneren en op de goede werking gecontroleerd kunnen
worden. Daarom moet de werking minimaal voldoen aan de volgende
voorwaarden:
•De werking en func onaliteiten zijn in het projectplan duidelijk
omschreven in een softwareversie;
•Elke keer gebruik vindt plaats met behulp van de vastgelegde
softwareversie zodat het oppompen van banden op een uniforme wijze
plaatsvindt;
•Elke keer gebruik wordt met behulp van een logﬁle geregistreerd waarin
verschillende verplichte parameters zijn opgenomen. De logfile wordt
minimaal bewaard tot en met de laatste datum van de levensduur van een
projectplan. Deze logfile en op te nemen parameters worden later in dit
hoofdstuk toegelicht;

Ja

7.2

•Bij elke keer gebruik moet vastgesteld worden of de gebruiker met een
vervoermiddel banden gaat oppompen zoals gedefinieerd in hoofdstuk 4,
de projectbegrenzing. Het project wordt hierin begrensd tot de doelgroep
motorvoertuigen met 3 of 4 luchtbanden en 2 assen met een maximale aan
te brengen bandenspanning van 5 bar. Dat zijn personenauto’s en
bestelauto’s (inclusief bestelbusjes en campers).
•In de logﬁle moet zijn geregistreerd of het gebruik (=oppompen van
banden) wel of niet wordt betrokken in de bepaling van de CO2emissiereductie;

Ja

7.3

•De druksensor die gebruikt wordt, hee een meetafwijking van maximaal
0,05 bar. De druksensor moet eens per drie jaar worden geijkt met een
(mobiele) ijkset die is voorzien van een geldig certificaat door een
gecertificeerde instantie;

Ja

7.4

•Elke bandenpomp die in de SNK-Cer ﬁcering wordt betrokken, wordt
vanaf een startdatum voorzien van deze softwareversie en wordt in een
bestand opgenomen met de plaatsingslocatie, datum van plaatsing en met
een vermelding of die bandenpomp nog actief is en welke softwareversie
actief is.

Ja

7.5

Eventueel aangepaste versies van de werking van de gebruikte slimmer
werkende bandenpomp in een project kunnen invloed hebben op de
Karakteristieke eindspanning (hoofdstuk 7). Omdat de Karakteristieke
eindspanning als verplicht kengetal wordt betrokken in de frequente
updates, zal een aangepaste softwareversie die mogelijk een veranderde
werking (= Karakteristieke eindspanning) oplevert, een aangepaste Project
CO2-emissiereductie (aantal kg CO2 per band) opleveren. Dit wordt dus op
de updatemomenten in de softwareversie geregistreerd en aangepast
waarmee voorkomen wordt dat er een te hoge of te lage totale CO2emissiereductie in het project wordt berekend. Een softwareaanpassing
die, bijvoorbeeld, het gebruiksgemak verbetert of een uitbreiding betreft
van onderdelen die daarmee ook indirect invloed kunnen hebben op de
CO2-emissiereductie, moet met versiebeheer worden vastgelegd, maar is
dus vanzelfsprekend mogelijk.

Ja

7.6

Bij vaststelling van dit methodedocument gelden (de huidige) kengetallen.
Na verloop van tijd kunnen deze kengetallen echter niet meer goed
aansluiten op de dan geldende omstandigheden. Hierdoor bestaat er een
verplichting voor de penvoerder van een projectplan om deze kengetallen
en de daarop gebaseerde Project CO2-emissiereductie te herzien
gedurende de levensduur van een project. De eerste keer dat deze
kengetallen na vaststelling van dit methodedocument moeten worden
onderzocht en indien nodig moeten worden bijgesteld, is na het passeren
van de derde jaarwisseling na de projectstart. Vervolgens moet dit om de
twee jaar plaatsvinden tot aan de maximale levensduur van het project.

Ja

7.7

Indien er kengetallen moeten worden aangepast, moet dit in een
softwareversie worden bijgehouden met versiebeheer. Tussen 1 januari en
1 april volgend op de ontstane verplichting van het doorvoeren van deze
update, moet op alle slimmer werkende bandenpompen die onder een
project vallen en in de monitoring worden betrokken, deze nieuwste
software versie met updates functioneren. Vanaf het moment (ergens in
dat eerste kwartaal van het kalenderjaar) dat de nieuwe softwareversie
functioneert op de betreffende pomp wordt een aangepaste CO2emissiereductie per band uitgevoerd en in de logfile cumulatief opgeteld.
Dit wordt geverifieerd door een onafhankelijke instelling die betrokken is
bij de verificatie van de bereikte CO2-emissiereductie.

Ja

7.8

De volgende relevante kengetallen moeten door de indiener en penvoerder
van een projectplan in deze herziening betrokken worden:
• Gemiddelde CO2-uitstoot uit per gereden kilometer van een auto in
Nederland: 195 gram;
• Het totaal aantal personenauto’s en bestelauto’s: 9.256.594;
• Het jaarkilometrage van een gemiddelde auto in Nederland: 15.107,7
kilometer;
• Gemiddelde oppompfrequentie van de banden van een auto: 3,02 keer
per jaar;
• Aantal kilometers dat een auto (zuiniger) rijdt na oppompen: 4.996,7
kilometer;
• Karakteriestieke eindspanning
• Gemiddelde druk van het Project.
In hoofdstuk 6 zijn de huidige bronnen waar de kengetallen van afkomstig
zijn weergegeven. Bij de herziening moeten de meest recente waarden die
deze bronnen op de genoemde kengetallen geven, worden gebruikt. Indien
de bron het betreffende kengetallen niet meer aanlevert of kan weergeven,
wordt een bron van vergelijkbare kwaliteit gebruikt. Voor het aantal
kilometers dat de auto rijdt na oppompen wordt de oppompfrequentie
gebruikt en deze wordt onderzocht en bepaald op de wijze waarop dit in
het projectplan is voorgesteld. Ook kan onderzocht worden of er een
bepaling voorhanden is die is gebaseerd op een correcte en volledig
uitgevoerde enquête, zoals in hoofdstuk 6 is beschreven (Achmea, 2018),
en daarmee ook een betrouwbare oppompfrequentie oplevert.

Ja

7.9

Met deze bijgestelde meest recente kengetallen wordt de Project CO2emissiereductie opnieuw uitgerekend en in de software versie
geregistreerd. Per keer gebruik wordt zo de eventueel herziene Project CO2emissiereductie vastgelegd. Ook deze kengetallen moeten in de logfile
worden weergegeven. Zo kan altijd achteraf worden gecontroleerd op
welke grond de softwareversie een Project CO2-emissiereductie heeft
bepaald. Met de herijking per twee jaar wordt voorkomen dat er een
overschatting na verloop van tijd van de CO2-emissiereductie kan optreden

Ja

7.10

De logfile wordt automatisch gestart door de computer in de bandenpomp
zodra een gebruiker met de bandenpomp aan de slag gaat en wordt
beëindigd als de gebruiker klaar is en de auto weer wegrijdt. De logfile zelf
wordt bewaard op een dataserver tenminste tot na afloop van de
projectlevensduur.

Ja

7.11

De logfile ... moet minimaal de volgende informatie elementen
overzichtelijk opslaan:
•Uniek bandenpomp iden ﬁca enummer;
•Loca e van de bandenpomp;
•So ware versienummer dat ac ef is op de bandenpomp;
•Uniek logﬁlenummer;
•Datum en jds p van start en beëindiging van de logﬁle;
•Instellingen die de gebruiker selecteert, waaronder minimaal:
oVoor welk type vervoermiddel de bandenpomp gebruikt wordt (auto of
overig);
•Het aantal met succes opgepompte banden door per band een me ng van
de druk bij aanvang en de registratie van de bereikte bandenspanning te
registreren;

Ja

7.12

• De verplichte kengetallen zoals eerder in dit hoofdstuk vermeld en die op
dat moment geldig zijn;
• De gebruikte Project CO2-emissiereductie per keer gebruik en per band;
• De berekende totale CO2-emissiereductie op basis van het aantal
opgepompte banden in deze logfile;
• Een optelling van de totale CO2-emissiereductie op basis van het aantal
logfiles vanaf de startdatum van
deze unieke bandenpomp;
• Een optelling van de totale CO2-emissiereductie per kalenderjaar van
deze
unieke bandenpomp.
Vanzelfsprekend
kunnen er meer informatie elementen in de logfile

Ja

7.13

Ja

worden opgenomen. De logfile moet op een dataserver opgeslagen en
bewaard worden gedurende de projectlevensduur. De logfiles kunnen door
de verifiërende instantie worden opgevraagd t.b.v. een steekproef.
7.14

In een totaaloverzicht moeten alle in een project gebruikte slimmer
werkende bandenpompen worden opgenomen. In dit overzicht moet de
gerealiseerde totale CO2-emissiereductie per bandenpomp zoals in de
logfile weergegeven per kalenderjaar of monitoringsperiode worden
opgenomen. Dit monitoringsrapport moet voldoende zijn voor het mogelijk
maken van een verificatie van de emissiereductie.

Ja

7.15

In een projectplan moet ook worden aangegeven wat de door de
penvoerder gewenste verificatiefrequentie is. Deze frequentie bedraagt
minimaal 1 keer per kalenderjaar. Deze jaarlijkse rapportage vormt de basis
voor de onafhankelijke verificatie van de CO2-emissiereductie. De
verificatie vindt plaats door een onafhankelijke instelling die voor deze taak
geaccrediteerd is.

Ja

Verificatiefrequentie niet aangegeven in projectplan. Wel dat dit jaarlijks of vaker zal plaatsvinden.

7.16

Onderdeel van de verificatie is het controleren van de logfiles en de
softwareversie. Een steekproef onder willekeurige gebruikte slimmer
werkende bandenpompen en logfiles van een bepaalde datum of periode
moeten overhandigd kunnen worden om vast te stellen of de werking, de
kengetallen en de berekende CO2-emissiereducties zoals in de logfile zijn
opgenomen, overeenkomen met dit methodedocument en het projectplan.

Ja

8.1

Als banden door technische veranderingen niet meer of minder snel
leeglopen en dus ook minder frequent hoeven te worden opgepompt,
vertaalt zich dat in een wijziging van kengetallen en daarmee in een
aanpassing van de gebruikte parameters en Project CO2-emissiereductie.
Dit risico is daarmee afdoende afgedekt.

Ja

In de huidige versie vh projectplan wordt ook aangegeven hoe de periodieke update van de
oppompfrequentie uitgevoerd gaat worden.

8.2

Stel dat veel automobilisten vaker de bandenspanning verhogen dan zal dit
kengetal in de systematiek van dit methodedocument automatisch leiden
tot een hogere oppompfrequentie die elk twee jaar verplicht moeten
worden geüpdatet. Daarmee wordt de bereikte CO2-emissiereductie dus
ook automatisch lager omdat de tijdsduur en dus kilometrage waarover het
zuiniger rijden wordt berekend, afneemt.

Ja

Zie boven.

8.2a

Dit risico dat de oppompfrequentie wordt beïnvloed door de werking van
de slimmer werkende bandenpompen of door de uitvoering van een
projectplan is bovendien ondervangen doordat in het projectplan een
voorstel moet worden opgenomen om dit kengetal te onderzoeken of vast
te stellen en zo nodig te herzien. Ditzelfde risico kan voortkomen uit het
ontwerp en functioneren van een bepaald type slimme bandenpomp zoals
in het project wordt gebruikt. Echter, doordat de Karakteristieke
eindspanning een kengetal is dat frequent wordt herzien, wordt ook dit
risico geadresseerd.

Ja

Zie boven.

8.3

Dit geldt ook voor het risico dat auto’s zuiniger worden of minder (of meer)
kilometers per jaar gaan rijden. Het aandeel elektrische auto’s neemt
komende 10 jaar naar verwachting sterk toe, met als gevolg minder fossiele
brandstof per kilometer. Elektrische auto’s hebben echter nog steeds een
zekere CO2-emissie per gereden kilometer en ze rijden vaak op hoge
bandenspanningen. Uiteindelijk worden deze effecten ook met de
vastgestelde verplichte update van de CO2-emissie per gereden kilometer
van een gemiddelde auto in Nederland geborgd en dit effect leidt daarmee
ook niet tot een overschatting van de CO2-emisisereductie.

Ja

8.4

Ontbreekt de logfile van een gebruikte bandenpomp of wordt deze met
eventueel een groter aantal van meerdere bandenpompen niet goed op
een server bewaard, dan vervalt de basis voor een onafhankelijke
monitoring en kan er niet tot de uitgifte van CO2 Certificaten worden
overgegaan.

Ja

9. Risico’s

Niet getoetst - Aanvraag Ex Ante
Ex Ante
EA1
Niet van toepassing
document
EA2
EA3
EA4
EA5

Ja
Nee
?
NVT

