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CO2-emissiefactoren en CO2-berekeningsinstrumenten
Betrokken partijen
 - Rijksoverheid
 - Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO)
 - Stichting Stimular
 - Stichting Milieu Centraal
 - Stichting Connekt

Beschrijving initiatief
In Nederland werken al veel burgers, bedrijven, overheden en andere organisaties aan het terugdringen van 
de door hen veroorzaakte uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Er zijn diverse hulpmiddelen 
beschikbaar die helpen om meer inzicht te krijgen in de precieze uitstoot en dus in de impact van het eigen 
handelen op het klimaat. Voorbeelden van zulke ‘CO2-berekeningsinstrumenten’ zijn: 
 - de CO2-Prestatieladder van SKAO
 - Lean and Green van Stichting Connekt
 - de Milieubarometer van Stichting Stimular
 - diverse tools van Milieu Centraal 
 - de Klimaatmonitor van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het kabinet wil de ontwikkeling en het gebruik van CO2-berekeningsinstrumenten bevorderen. 
Bijvoorbeeld door bestaande instrumenten breder onder de aandacht van consumenten en bedrijven te 
brengen, de eigen klimaatprestaties van de Rijksoverheid te verbeteren met behulp van de CO2-prestatie-
ladder, de Milieubarometer en data en uitgangspunten te harmoniseren.

De deelnemers aan de Green Deal constateren dat er vaak discussie is over de CO2-emissiefactoren die de 
basis vormen voor CO2-berekeningsinstrumenten. Dit leidt tot verwarring onder gebruikers en leidt af van 
daadwerkelijke verduurzaming. Door deze emissiefactoren te harmoniseren, kunnen consumenten en 
bedrijven de instrumenten effectiever gebruiken. 

Resultaten
De doelen van deze Green Deal zijn: 
 - een geharmoniseerde lijst met CO2-emissiefactoren voor CO2-berekeningsinstrumenten, gebaseerd op 

gedeelde uitgangspunten
 - een breed draagvlak voor en toepassing van deze lijst, mede door instelling van een helpdesk
 - een transparant proces voor (jaarlijkse) validatie van de emissiefactoren op de lijst
 - een hoger gebruik van CO2-berekeningsinstrumenten onder consumenten, overheden en bedrijven

Einddatum: 13 maart 2017 

Inzet en acties partijen
 - De deelnemers richten een gezamenlijke werkgroep in. Milieu Centraal voert de regie over deze 

werkgroep. 
 - De deelnemers stellen gedeelde uitgangspunten op om CO2-emissiefactoren te kiezen bij de 

instrumenten die zij beheren.
 - De deelnemers stellen een gezamenlijke lijst op met CO2-emissiefactoren voor gebruik in  

CO2-berekeningsinstrumenten. Ze gebruiken deze emissiefactoren en dragen ze uit. 
 - De deelnemers spreken af dat de lijst in elk geval van toepassing is bij het verbruik van elektriciteit en 

brandstoffen voor verwarming, verlichting en transport van goederen en personen. Daarnaast spreken ze 
af om na te gaan of het wenselijk en mogelijk is om de lijst uit te breiden met de emissiefactoren van 
andere processen en producten.
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 - De deelnemers spreken af om als basis voor de definitieve lijst in ieder geval het volgende te gebruiken:
 - De gedeelde uitgangspunten (concept) die ze samen hebben opgesteld.
 - De conceptlijst met emissiefactoren die Stichting Stimular, SKAO en Stichting Connekt in 2011 hebben 

opgesteld, na actualisatie aan de hand van de uitkomsten van het STREAM-onderzoek van CE Delft.
 - De uitgave ‘Nederlandse brandstoffenlijst’ van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
 - Andere relevante bronnen.

 - De deelnemers actualiseren de CO2-emissiefactoren van de lijst binnen 2 jaar op basis van een 
transparant en wetenschappelijk gevalideerd reviewproces. Daarvoor gebruiken ze de validatiestructuur 
van Milieu Centraal.

 - De deelnemers ontsluiten informatie via de website www.CO2emissiefactoren.nl.
 - De deelnemers bevorderen het gebruik van de CO2-berekeningsinstrumenten en vergelijkbare 

instrumenten in hun eigen doelgroepen, onder meer via diverse websites.

Financiering 
 - De Rijksoverheid financiert de facilitering van het harmonisatieproces voor het eerste jaar. Dit zijn de 

kosten buiten eventueel onderzoek en de helpdesk voor bedrijven, tot een maximum van € 60.000.
 - SKAO, Stichting Stimular, Stichting Connekt en Milieu Centraal spannen zich in om het 

harmonisatieproces een tweede en derde jaar te financieren. Hiervoor zetten ze onder meer een 
verdienmodel op, waaraan de gebruikers van de lijst en andere belanghebbenden bijdragen.


