
 

 

 

Beste mensen,  

 

Middels deze mailing willen wij u allereerst op de hoogte stellen van de stand van zaken omtrent de 

Green Deal CO2-emissiefactoren. Daarna willen we u kennis laten maken met onze ambities voor de 

komende tijd. 

 

CO2-emissiefactoren gratis openbaar toegankelijk 

De lijst is gepubliceerd op www.CO2-emissiefactoren.nl en vrij verkrijgbaar. De bedoeling is om deze 

lijst 1 maal per jaar te actualiseren, de volgende update volgt dus begin 2016. Er zal t.z.t. een archief 

online gezet worden met eerdere versies, zodat deze te raadplegen blijven.   

 

Nieuw: deelnemende CO2-instrumenten 

Sinds de ondertekening van deze Green Deal op 12 maart 2014 is gewerkt aan een breed draagvlak 

voor het gebruik en toepassing van deze lijst. Inmiddels ontvangen ruim 260 geïnteresseerden onze 

periodieke mailings en 20 organisaties hebben aangegeven uren ter beschikking te willen stellen 

waarmee ze actief gaan bijdragen aan het groeien en delen van de kennis omtrent CO2-

emissiefactoren. We zijn verheugd dat de volgende instrumenten gebruik maken van de lijst 

www.CO2emissiefactoren.nl: CO2-prestatieladder, Milieubarometer, Lean en Green programma, 

Carbon Manager, CO2-calculator van de Climate Neutral Group, GreenSeat, en de CO2-vergelijker op 

de reisplanner van de NS. We hopen dat meer instrumenten zich aansluiten bij deze Green Deal, 

zodat er een grotere eenduidigheid ontstaat in het gebruik van CO2-emissiefactoren en onderling  

vergelijken makkelijker wordt.  

Sinds november 2014 is de helpdesk operationeel. Bedrijven en overheden krijgen antwoord van 

Stichting Stimular, consumenten van Milieu Centraal.  

 

Oproep: neem deel aan de Stakeholdersgroep en beslis mee! 

Partijen die de voortgang van deze Green Deal willen ondersteunen worden gevraagd om een 

minimale bijdrage van €5.000 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 website www.CO2emissiefactoren.nl en u zal als lid van de 

Stakeholdersgroep actief betrokken worden. U bent hierdoor agendabepalend: u bepaalt mede welke 

onderwerpen verder uitgediept kunnen worden middels deze Green Deal, welke bijeenkomsten er 

georganiseerd worden, welke vraagstukken uitgediept gaan worden. De eerste 

Stakeholdersbijeenkomst zal nog voor de zomer van 2015 plaatsvinden. We hopen op uw 

ondersteuning te mogen rekenen! Neemt u contact op met ingrid.aaldijk@milieucentraal.nl voor meer 

informatie. 

 

Onderzoek voor inhoudelijke uitbreiding op de lijst emissiefactoren 

Diverse stakeholders hebben belang bij uitbreiding dan wel actualisatie van CO2-emissiefactoren door 

middel van extern wetenschappelijk onderzoek. Wanneer belang gehecht wordt aan het opnemen van 

de data in deze Green Deal CO2-emissiefactoren kan contact opgenomen worden met ons 

projectteam. 

 

Organisatie en ambitieniveau Green Deal CO2-emissiefactoren 

Het ambitieniveau voor uitbreiding en actualisatie van de eenduidige lijst CO2-emissiefactoren is 

afhankelijk van de wensen van de stakeholdersgroep en de beschikbaarheid van financiële middelen. 

Er wordt gewerkt met een groeimodel waarin de prioriteiten als volgt liggen:  
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- Lijst onderhouden en jaarlijks updaten 

- Draagvlak vergroten bij stakeholders en instrumenten 

- Aanvullende thema’s oppakken en het organiseren van thematische discussiebijeenkomsten 

In de bijlage vindt u een ambitiediagram ter verduidelijking. 

 

Om deze ambitie te kunnen realiseren zijn we allereerst de organisatie aan het professionaliseren.  

U bent belangrijk in dit proces en we hopen op uw actieve betrokkenheid. Dit kan bijvoorbeeld door: 

- De lijst te gebruiken en dit te communiceren 

- Feedback te geven op getallen ofwel input voor het wetenschappelijke onderzoek 

- Geld beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de Green Deal 

- De Green Deal leden te betrekken in onderzoek over CO2 emissiefactoren, ofwel geld 

beschikbaar te stellen voor het uitvoeren van extern onderzoek over CO2- emissiefactoren 

In de bijlage vindt u het organisatieschema.  

 

Wij hopen dat u ook een rol wilt vervullen. We geven graag een toelichting daarop in een telefonisch 

of persoonlijk gesprek. 

 

Mede namens de overige initiatiefnemers,  

Ingrid Aaldijk, procesmanager Green Deal CO2-emissiefactoren  

ingrid.aaldijk@milieucentraal.nl  

tel: 030-2305070 
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Ambitieniveau 2015 - 2017 

Het ambitieniveau voor uitbreiding en actualisatie van de eenduidige lijst CO2-emissiefactoren is 

afhankelijk van de wensen van de Stakeholdersgroep en de beschikbaarheid van financiële middelen. 

Er wordt gewerkt met een groeimodel waarin de prioriteiten als volgt liggen: 

A. Basis op orde.  

Actualisatie op basis van bestaande recente onderzoeken. Jaarlijkse validatie van de CO2-

emissiefactoren.  

B. Werken aan draagvlak. 

Realiseren van een groter gebruik van de lijst bij stakeholders en door CO2-instrumenten.  

C. Inhoud uitbreiden 

Actief ondersteunen van actualisaties en extern onderzoek faciliteren. Op basis van een wensenlijst. 

Prioritering van wensenlijst door stakeholdersgroep. 

 



 
 

 

 

De twee eerste stappen in het groeimodel beantwoorden aan de doelstellingen zoals in de 

oorspronkelijke tekst van de Green deal CO2-emissiefactoren te lezen was: 

 

Doelen van de Green Deal 

1. Een geharmoniseerde lijst met CO2-emissiefactoren voor CO2-berekeningsinstrumenten, 

gebaseerd op gedeelde uitgangspunten; 

2. Een breed draagvlak voor en toepassing van deze lijst, mede door instelling van een 

helpdesk; 

3. Een transparant proces tot (jaarlijkse) validatie van de emissiefactoren op de lijst; 

4. Een hoger gebruik van CO2-berekeningsinstrumenten door consumenten, overheden en 

bedrijven.  

Lees hier de gehele tekst van de Green Deal: http://co2emissiefactoren.nl/wp-

content/uploads/2014/12/MH_C-162_CO2-emissiefactoren_en_CO2-berekeningsinstrumenten.pdf 
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