
 
 
 
 

 
 

 

 
Green Deal CO2-emissiefactoren - update 
 
Betrokkenheid Green Deal CO2-emissiefactoren groot 
Op 12 maart dit jaar ondertekenden de Rijksoverheid, SKAO, Stimular, Connekt en Milieu Centraal de 
Green Deal CO2-emissiefactoren. Sindsdien hebben vele partijen en individuen aangegeven 
geïnteresseerd te zijn in het verloop van de totstandkoming van een uniforme lijst. Milieu Centraal 
heeft, als uitvoerende organisatie, inmiddels met tal van vertegenwoordigers gesproken, maar het 
blijkt niet mogelijk om met iedereen die dat wilde gesprekken in te plannen. Vandaar dat we besloten 
hebben om een informatiebijeenkomst te organiseren op maandag 8 september. Zie hieronder voor 
het programma.  
 
De lijst CO2-emissiefactoren is in wezen een actualisatie van de reeds bestaande lijst die gebruikt 
wordt door onder meer de footprint instrumenten CO2-prestatieladder, de Milieubarometer en het 
programma Lean & Green. In de nieuwe lijst worden cijfers zo mogelijk geactualiseerd, voorzien van 
duidelijke bronvermeldingen en een uitgebreide toelichting. Het betreft de CO2-data van 
energiedragers, personenvervoer, goederenvervoer en koelmiddelen. Einde van dit jaar zal de lijst met 
uitgebreide toelichting gepubliceerd worden op een gratis toegankelijke website.  
 
In een eerdere mailing hebben we aangegeven dat we speciale aandacht wilden geven aan een van 
de dilemma’s die momenteel spelen als het gaat om het alloceren van CO2 bij (groene) stroom. In dit 
kader heeft Milieu Centraal gesproken met diverse partijen om beter zicht te krijgen op het vraagstuk. 
Met de volgende organisaties of individuen heeft Milieu Centraal inmiddels gesproken of intensief 
mailcontact gehad: 
CBS, CertiQ, CE Delft, EVO, TLN, KPVV, NS, RIVM (Emissieregistratie), RWS (Bureau Energie), 
Prorail, RECS international, Mirjam Harmelink, Natuurmonumenten, NS, RECS International, NEA, 
Consumentenbond, Ernst &Young, Wise, RVO (in alfabetische volgorde). 
Mede met hulp van deze input hebben de initiatiefnemers van deze Green Deal een paper 
geschreven met een toelichting op dit onderwerp dat we tijdens de informatiebijeenkomst in 
conceptvorm met u willen bespreken.  
 
Informatiebijeenkomst maandagmiddag 8 september in Utrecht 
Voor alle geïnteresseerden organiseren de initiatiefnemers van de Green Deal CO2-emissiefactoren 
een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst bespreken we graag met u het proces van de 
Green Deal, de concept lijst met emissiedata en de discussies en dilemma’s waar we tegen aan zijn 
gelopen. Samen met u bespreken we graag het vervolg van dit proces tot aan de officiële presentatie 
van de uniforme lijst later dit jaar, alsook het vervolgtraject in de jaren na 2014.  
Wees welkom! 
 
Agenda Informatiebijeenkomst:  
13.30 uur – 13.35 uur     Opening bijeenkomst, welkom;  
13.35 uur – 14.00 uur     Presentatie over initiatief en proces Green Deal; 
14.00 uur – 14.20 uur     Presentatie lijst, toelichting per onderdeel (personenvervoer, 

goederenvervoer, energiedragers), gelegenheid tot vragen (muv stroom). 
14.20 uur – 14.40 uur     Overzichtpaper allocatie CO2 van (groene) stroom. Toelichting waaromvraag, 

proces totstandkoming en presentatie inhoud + aanbevelingen.  
PAUZE 
15.00 uur - 15.45 uur      Mogelijkheid tot het geven van input op discussievragen over de lijst en de 

allocatie van (groene) stroom. Wat zouden de spelregels moeten zijn? Wie 
kan bijdragen aan uitvoering van de aanbevelingen? 

15.45 uur – 16.00 uur     Terugkoppeling / samenvatting plenair. 



16.00 uur – 16.30 uur     Toelichting vervolg proces Green deal; mediapresentatie in het najaar, 
vervolg in de komende jaren. Welke partijen willen mede-ondersteuner 
worden?  

16.30 uur – 17.00 uur     Borrel / netwerkmogelijkheid. 
Locatie: Utrecht, nog nader te bepalen. Meld u zich hierbij aan voor deze bijeenkomst; zo mogelijk 
voor 1 september. 
 
Verzoek tot bijdrage aan proces Green Deal CO2-emissiefactoren 2015 – 2017 
Op dit moment hanteren en publiceren vele organisaties en bedrijven in Nederland CO2-basiscijfers, 
ze zijn echter allemaal net even anders. Met de Green Deal CO2-emissiefactoren proberen we hier 
verandering in te brengen. Door de realisatie van een breed gedragen wetenschappelijk verantwoorde 
lijst van CO2 cijfers, op basis van algemeen geaccepteerde uitgangspunten proberen we de focus 
terug te brengen naar het primaire doel: het omlaag brengen van CO2-uitstoot, door verwarring over 
verschillende cijfers te voorkomen.  
 
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu financiert in 2014 de uitvoering van de Green Deal CO2-
emissiefactoren. De Green Deal leden SKAO, Stimular, Connekt en Milieu Centraal hebben de 
verantwoordelijkheid op zich genomen om dit jaar een proces van consultatie vorm te geven en 
aandacht te vragen voor discussiepunten die hierbij naar voren komen. Dit jaar is de discussie rondom 
de allocatie van CO2 bij (groene) stroom verkend in een paper. In september zal een 
informatiebijeenkomst worden georganiseerd.  
 
Graag willen wij deze Green Deal ook na 2014 continueren, door jaarlijks een actualisatie te realiseren 
en belanghebbenden de gelegenheid te geven om specifieke vraagstukken aan te dragen voor 
verkenning. Ook kunnen we met partners verkennen welke cijfers van de lijst toe zijn aan actualisatie 
en hiervoor – gezamenlijk – een opdracht voor extern onderzoek uitzetten. Wij hebben daarvoor 
partners nodig die ons financieel kunnen ondersteunen met een bedrag van € 5.000 - € 10.000 per 
jaar. Met dit bedrag ondersteunt u het gebruik van eenduidige CO2-emissiefactoren in de komende 
jaren. Uw organisatie of bedrijf zal vermeld worden als ondersteunende partij op de gratis website met 
de emissiefactoren en u zal actief betrokken worden in de consultatierondes in de komende jaren.  
 
We hopen op uw ondersteuning te mogen rekenen! Neemt u contact op met ondergetekende via 
ingrid.aaldijk@milieucentraal.nl voor meer informatie.  

 

Met vriendelijke groet, 
 

Ingrid Aaldijk 
Senior communicatieadviseur 
T (030) 2305078 (ma, di, do, vr)  
 
Milieu Centraal 
Nicolaas Beetsstraat 2A  
3511 HE  Utrecht 
www.milieucentraal.nl  

 

       
 
Op de hoogte blijven? Abonneer u op onze nieuwsbrief! 

 

 
 

 


