
 

Bundeling van vergelijkbare projecten binnen SNK 
 

Regel 
Marktpartijen kunnen bij SNK meerdere projecten van hetzelfde type gebundeld registreren. Voor de bundel 
wordt een overkoepelend projectplan gemaakt. De regels voor bepalen van additionaliteit, projectgrens, 
baseline, emissiereductie of koolstofvastlegging en monitoring in het projectplan worden gespecificeerd in het 
methodedocument voor het projecttype.  
 

Toelichting 
Marktpartijen kunnen maatregelen voor koolstofvastlegging of emissiereductie bij SNK registreren als individuele 
projecten of als een bundel van projecten (hierna ‘bundel’). In het laatste geval worden meerdere, vergelijkbare 
of zelfs identieke maatregelen gezamenlijk ingediend bij SNK. Internationale koolstofstandaarden, zoals het CDM 
en Gold Standard, werken al met bundels (‘zgn. Programmes of Activities),1 waarbij een bundel als geheel wordt 
gevalideerd en bij de verificatie, vanwege schaalvoordelen, kosten kunnen worden bespaard. 
 
In het Rulebook SNK is bundeling van projectmaatregelen in een aantal methodedocument al mogelijk: 

- Het methodedocument blijvend grasland stimuleert dat meerdere boeren gezamenlijk in een project 
participeren. De baseline wordt bepaald door een nulmeting van opgeslagen koolstof in de bodems van 
de deelnemende percelen en daarvan het gemiddelde te nemen. Dit wordt als geheel gevalideerd; 
verificatie vindt plaats o.b.v. metingen in deelnemende percelen achteraf. 

- De methode band op spanning voorziet in plaatsing van bandenpompen verspreid over Nederland. De 
baseline wordt vastgesteld o.b.v. nationale kengetallen v.w.b. type auto’s in Nederland, het gemiddeld 
aantal gereden kilometers en de gemiddelde oppompfrequentie. 

- Tenslotte maakt SNK het mogelijk, via het procesdocument ‘Van plan tot certificaat’, dat monitoring en 
verificatie van projecten met een identiek karakter kunnen worden gebundeld. 

In overige methodedocumenten is een bundeling nog niet geregeld, maar het kan in de praktijk voorkomen dat, 
bijvoorbeeld, een of meerdere grondeigenaren van verschillende percelen in een regio besluit(en) tot bundeling 
van gelijksoortige activiteiten. 
 
Hieronder wordt nader ingegaan nader op het uitbreiden van methodedocumenten met stappen voor het 
bundelen activiteiten. 
 

Opzet van een bundel van activiteiten 
De emissiereductie of koolstofvastlegging via een bundel van activiteiten wordt als volgt bepaald. 

- Systeemgrens van de bundel: Het overkoepelende plan van de gebundelde activiteiten bevat een 
omschrijving van het geografisch gebied waarbinnen deze vallen, zoals een gemeente, een bepaalde regio 
of Nederland als geheel. In het plan worden individuele activiteiten benoemd, via een inschrijfformulier per 
deelnemer (bijv. boeren of eigenaar van een gebouw). Wanneer na de start van de gebundelde activiteiten 
een activiteit wordt toegevoegd, wordt hiervoor een inschrijfformulier ingeleverd bij SNK met een 
aangepast plan voor de bundel (met de nieuwe activiteit erin). Dit wordt door SNK getoetst 
(activiteitgegevens, toepassing regels additionaliteit, baseline en monitoring), zodat de verifiërende 
instelling tijdens de verificatie een compleet overzicht heeft activiteiten binnen de bundel.  

- Additionaliteit: Het plan voor de bundel bevat een analyse van het vigerend beleid in het relevante gebied 
en, waar van toepassing, de gangbare praktijk (common practice) in de relevante markt, gevolgd door een 
argumentatie waarom de activiteiten additioneel zijn. Uitgangspunt is dat de additionaliteit voor de gehele 
bundel wordt aangetoond en gevalideerd. Indien er wel verschillen zijn, bijvoorbeeld omdat activiteiten in 
meerdere provincies plaatsvinden met verschillend beleid, dan worden activiteiten op additionaliteit aan 
deze verschillende situaties getoetst. 

 
1 https://globalgoals.goldstandard.org/107-par-programme-of-activity-requirements/ 
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- Baseline: Uitgangspunt bij de baseline is dat deze zoveel mogelijk uniform wordt bepaald en gevalideerd 
voor de gehele bundel. Dit zal bij uniforme activiteit relatief eenvoudig zijn. Wanneer activiteiten niet 
geheel uniform zijn, is het nog steeds mogelijk voor de bundel een baseline vast te stellen, maar dan geldt 
als principe dat baselineparameters conservatief ingeschat worden (deelnemende partijen lopen dan 
mogelijk certificaten mis, in ruil voor lagere programmakosten). In zo’n situatie kunnen partijen ervoor 
kiezen om ‘het onderste uit de kan te halen’ en voor hun activiteit apart een baseline vast te stellen, maar 
dan moet deze wel afzonderlijk worden gevalideerd (met bijbehorende kosten). De baselinebepaling voor 
de bundel wordt gespecificeerd in het methodedocument per projecttype (als extra paragraaf in het 
hoofdstuk Baselines). 

- Monitoring en verificatie: Evenals bij de baselinebepaling worden de procedures voor monitoring en 
verificatie van emissiereductie of koolstofvastlegging via een bundel van projecten gespecificeerd in het 
methodedocument van het betreffende projecttype (via een aanvullende paragraaf in het hoofdstuk 
Monitoring en verificatie). Als basis kan hiervoor dienen hoofdstuk 5 uit het procesdocument “Van plan tot 
certificaat” over bundeling van monitoring en verificatie van projecten met een identieke maatregel. 
Mogelijk kan verificatie van identieke activiteiten ook steekproefsgewijs plaatsvinden, zulks volgens de 
procedures van de verifiërende instelling. 

 
 
 
 


