
Nieuwsbrief Green Deal CO2-

emissiefactoren 
 

Netwerkbijeenkomst CO2-emissiefactoren 

Dinsdagmiddag 17 november vindt in Utrecht een netwerkbijeenkomst rond CO2-

emissiefactoren plaats. De bijeenkomst is bedoeld voor organisaties die een CO2-rekentool 

beheren, CO2-emissie rapportages maken of op andere wijze betrokken zijn bij het 

berekenen van CO2 uitstoot van producten, transport en diensten. We nodigen u uit om met 

andere instrumenthouders van gedachten te wisselen over de ontwikkeling en het gebruik 

van eenduidige CO2-emissiecijfers. En over belemmeringen waar u mogelijk tegenaan loopt.  

 

Ter inleiding zal Arnold Tukker, hoogleraar Industriële Ecologie, spreken over de 

internationale ontwikkelingen rond het Greenhouse gas-protocol en de ontwikkeling van 

databases die de ‘cradle to gate’ emissies van industriële producten kunnen berekenen. U 

bent van harte welkom! 

 

Programma: 

http://www.milieucentraal.nl/media/2192/programma-bijeenkomst-CO2-emissiefactoren.pdf 
Aanmelden:  
http://www.formdesk.com/milieucentraal/Netwerkbijeenkomst_CO2emissiefactoren 
 
 
Warmtecijfers 
Op dit moment is er geen goede lijst met kengetallen voor de CO2-emissies van 
warmtelevering. In LCA berekeningen wordt vaak de huidige waarde uit de CO2-
prestatieladder gebruikt. Deze is jaren geleden door Milieu Centraal en Stimular, maar deze 
enkele waarde doet te weinig recht aan de verschillende typen warmtelevering in Nederland. 
Onderzoeksbureau CE Delft is gevraagd een nieuwe lijst op te stellen van standaard 
emissie-kentallen die en betere invulling geeft aan de diversiteit van warmtelevering in 
Nederland. Het gaat om de directe en indirecte emissies van diverse warmteketens. Deze 
nieuwe cijfers zullen voor eind 2015 gepubliceerd worden op de website: 
CO2emissiefactoren.nl 
 
 
Nieuwe stuurgroepleden gezocht 
Voor 2016 zoeken we een of meerdere nieuwe organisaties die zitting willen nemen in de 

Stuurgroep Green Deal CO2-emissiefactoren. De organisaties in de stuurgroep ondersteunen 

het project voor eenduidige CO2-emissiefactoren en nemen de verantwoording op zich om 

samen met het ministerie van IenM, SKAO, Stimular, Connekt en Milieu Centraal het gebruik 

van eenduidige en actuele CO2-emissiefactoren te stimuleren. Een vertegenwoordiger van 

uw organisatie neemt zitting in de stuurgroep. U bent hierdoor agendabepalend: u beslist 

mee welke onderwerpen verder uitgediept worden en welke bijeenkomsten er georganiseerd 

worden. Uw organisatie wordt vermeld als ondersteunende partij op de website 

CO2emissiefactoren.nl. De volgende partners ondersteunen deze Green Deal: 

CO2emissiefactoren.nl/partners. Steeds meer instrumenten maken gebruik van de CO2-

gegevens die deze Green Deal heeft opgeleverd. Kijk voor een overzicht van de gebruikers 

op: CO2emissiefactoren.nl/gebruik. Neem voor meer informatie contact op met Wilko 

Trenning van Milieu Centraal (wilko.trenning@milieucentraal.nl, 030-2305070). 
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Update CO2-emissiefactoren begin 2016 

De lijsten op CO2emissiefactoren.nl worden begin 2016 geactualiseerd. Oude versies van de 

lijsten blijven online beschikbaar, hiervoor zal een archief worden aangelegd. 

 

 

Communicatie over de Green Deal CO2-emissiefactoren 

De projectgroep zet zich in om meer bekendheid geven aan de Green Deal voor CO2-

emissiefactoren en om het gebruik van de uniforme lijst van CO2-emissiefactoren te 

stimuleren. Zo verscheen onder meer onderstaande informatie: 

1. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu maakt Green Deal Inspiratiekaarten met 

een aantal toonaangevende voorbeelden van Green Deals. Ook van de Green Deal 

CO2-emissiefactoren is een inspiratiekaart gemaakt. U leest hierin meer over de 

aanpak, successen en de geleerde lessen: www.greendeals.nl/wp-

content/uploads/2015/10/GD162-inspiratiekaart-CO2-emissiefactoren-en-CO2-

berekeningsinstrumenten.pdf 

2. In nieuwsbrief van Ministerie van Infrastructuur en Milieu over de Green Deals 

verscheen een artikel over de website voor uniforme CO2-emissiefactoren: 

www.greendeals.nl/website-is-stimulans-om-co2-emissie-terug-te-dringen/ 

Wilt u op de hoogte blijven van het nieuws rond alle Green Deals in Nederland? Meldt 

u dan voor de nieuwsbrief op:  

www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/green-deal 

3. Op klimaatcoalitie.nl verscheen een artikel over deze Green Deal: 

www.klimaatcoalitie.nl/casussen/green-deal-co2-emissiefactoren-maakt-cijfers-co2-

uitstoot-betrouwbaarder 

 

 

Meer informatie over de Green Deal CO2-emissiefactoren: 

CO2emissiefactoren.nl 

Contact: 

wilko.trenning@milieucentraal.nl 
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