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Inhoud

• Waarom duurzaamheidseisen voor biobrandstoffen?

• Welke duurzaamheidseisen stelt de RED/RED2?

• Wat moeten de inboeker en de bedrijven in de 
aanvoerketen doen om duurzaamheid aan te tonen?

• Hoe vindt controle plaats op duurzaamheid in de keten
en welke partijen spelen daarin een rol?

• Hoe moet de reductie van broeikasgasemissies over de 
gehele keten (well-to-wheel) worden bepaald?

• Welke factoren hebben invloed op de prijsvorming van 
HBE’s?



Duurzaamheidskader RED2
• Waarom duurzaamheidseisen?

• Duurzaamheid is voorwaarde voor (RED2 art 29):

• mogen tellen voor doelstelling hernieuwbare energie algemeen
(RED2 art 3/7) + in vervoer (RED2 art 25)

• in aanmerking komen voor financiele steun

➢ NL: inboeken in register Energie Vervoer

• Duurzaamheidseisen zijn van toepassing ongeacht geografische 
herkomst van de biomassa

• EU lidstaten mogen geen biobrandstoffen weigeren die aan RED2 
duurzaamheidseisen voldoen

• Welke duurzaamheidseisen gelden voor biobrandstoffen (vloeibaar 
of gasvorming) verschilt per type grondstof

• RED/RED2 bevat geen sociale eisen (voedselzekerheid, 
arbeidsomstandigheden, etc) of milieu-eisen



Duurzaamheids-/BKG-reductie-eisen RED2 
Type 
Energiedrager/
grondstof

Landgebruik Duurzaam
bosbeheer

Reductie
broeikasgasemissies

(WTW)

Biobrandstof uit
agrarische biomassa -

> 50% tot 2015
> 60% 2015-2020

> 65% per 2021

Biobrandstof uit
bos biomassa -

Biobrandstof uit
“reststromen” (*) - -

RFNBO’s (“e-fuels”) 
incl. waterstof (**) - - > 70%

Recycled Carbon Fuels 
(RCF)

- -
n.t.b.

Elektriciteit (***) - - -

(*) Niet van landbouw, aquacultuur, visserij of bosbouw afkomstige afvalstoffen en residuen & afvalstoffen en
residuen die in een product zijn verwerkt voor verdere verwerking in biobrandstoffen (RED2 art 29.1)
(**) Waterstof kan biobrandstof óf RFNBO zijn: eisen zijn verschillend!

(***) Geen duurzaamheidseisen voor elektriciteit, maar: alleen hernieuwbare deel (% in E-mix) telt mee!



Eisen aan agrarische en bos biomassa
• Agrarische biomassa - landgebruik: 

 voorkomen ongewenste veranderingen landgebruik:

- Niet van land met hoge biodiversiteitswaarde 
> o.a. oerbos, grasland met hoge biodiversiteit

- Niet van land met hoge koolstofvoorraden
> o.a. waterrijke gebieden (wetlands), permanent bebost

- Niet van veengebied

- Wel bodemkwaliteit (landbouwgewassen/ –residuen)

• Bos biomassa – duurzaam bosbeheer: 

minimaliseren risico niet-duurzame productie:
- (Sub)nationale wetgeving bosbeheer óf bosbeheersystemen

- Eisen LULUCF (o.a. land van herkomst: Overeenkomst Parijs)



Duurzaamheids-/BKG-eisen in de keten

Eisen 
landgebruik

Gegevens broeikasgasemissies BKG reductie-eis

 

 

Biomassa

producent

Eerste

inzamelpunt
Biobrandstof-

producent

Inboeker

Reststroom-

producent

Gegevens BKG BKG reductie-eis

Doorgeven gegevens duurzaamheids
(Chain of Custody)

Doorgeven gegevens duurzaamheid
(Chain of Custody)

NL markt

voor

vervoer

Aantonen non-modificatie

Aantonen bodemkwaliteit



Borging van duurzaamheid in de keten

Systeemeigenaar DZHS

Europese Commissie

Accreditatie instelling

Biomassa

producent

Eerste

inzamelpunt

Biobrandstof-

producent

Inboeker

EU 
erkend
DZHS

Certificerende

Instelling (CI)

EU 
erkend
DZHS

EU 
erkend
DZHS

EU 
erkend
DZHS

CI CI CI

BvD BvD BvD

Register 
Energie Vervoer 

(NEa)

BvD



Duurzaamheidssystemen

• Systeemeigenaar ontwikkelt DZHS evt met stakeholders

• EU erkent DZHS voor maximaal 5 jaar:
➢ https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-

energy/biofuels/voluntary-schemes#list-of-approved-voluntary-
schemes

• Certificerende Instelling (CI) geeft certificaat af aan bedrijf
bij voldoen aan eisen DZHS

• Gecertificeerd bedrijf mag Bewijzen van Duurzaamheid
(BvD) meeleveren met goederen aan afnemers

• CI inspecteert jaarlijks gecertificeerd bedrijf

• Na 5 jaar voert CI hercertificeringsaudit uit

• Accreditatie-instelling controleert CI

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/renewable-energy/biofuels/voluntary-schemes#list-of-approved-voluntary-schemes


Voorbeeld

Bewijs van 
Duurzaamheid

bron: ISCC



Chain of Custody / ketenbeheer

• Waarom CoC (ketenbeheer)? 
- Niet meer duurzame biomassa geclaimd dan 

geproduceerd (IN = UIT)

- Doorgeven van duurzaamheidsinformatie in keten

- (Traceerbaarheid in de keten naar productielocatie)

• Diverse CoC modellen:
- identity preserved

- segregated

- massabalans

- book & claim

• RED1&2 => CoC via massabalans systematiek



Massabalans (1)

Bron: ISCC



Massabalans (2)

Bron: ISCC



Kenmerken massabalans

• Administratief systeem, naast fysieke werkelijkheid (fysieke 
vermenging van (niet-)duurzame stromen)

• Transactie van duurzaamheidsinformatie altijd gekoppeld aan
transactie van fysieke hoeveelheden (geen B&C)

• In principe 1 massabalansadministratie per bedrijf per locatie

• Duurzame leveringen IN = Duurzame leveringen UIT; 

• Balans IN/UIT binnen massabalansperiode (bv. 3 maanden)

• Duurzaamheidskenmerken (land van herkomst, grondstof, 
broeikasgasemissie) gekoppeld aan batches

• Aparte massabalans berekeningen per product en bij 
verschillende duurzaamheidskenmerken



Broeikasgasemissie berekeningen RED2
• Broeikasgasemissies, o.a. CO2; in g CO2eq/MJ 

• Berekend over de brandstofketen (“well-to-wheel”)

• Reductie % t.o.v. fossiele referentie (94 g CO2eq/MJ) 

• Hoe berekenen reductie broeikasgasemissies?
1. Standaardwaarden (“default values”): 

> beschikbaar voor aantal uitgewerkte productieroutes (RED2 bijlage V(A/B))

> conservatief (t.o.v. typische waarden, “typical values”) als stimulans voor 
marktpartijen om feitelijke waarden te berekenen

2. Feitelijke waarden (“actual values”): 
> goed onderbouwde eigen berekeningen

> berekend volgens methode in RED2 bijlage V(C)

• Gegevens/berekening broeikasgasemissies binnen 
breder DZHS of via BioGrace rekentool (EU erkend)



Prijsvorming HBE’s
• Handel in HBE’s binnen register Energie Vervoer, maar 

prijsvorming buiten register via contracten tussen partijen

• HBE markt is een kleine markt die bestaat uit drie typen
partijen:

- Aanbieders (inboekers; creëren HBE’s)

- Vragers (hebben HBE’s nodig voor jaarverplichting)

- Brokers (bemiddelaars)

• HBE-prijzen zijn niet openbaar; ordegrootte € 10 – € 15;

• HBE-prijzen worden beïnvloed door:

- Prijzen van fossiele brandstoffen en biobrandstoffen

- Prijzen van:
> energiedragers die vrijwillig bijdragen (biogas, elektriciteit)

> in sectoren die vrijwillig bijdragen (scheepvaart, binnenvaart)


