Intentieverklaring Rapportage Biobrandstoffen 2010
Met het ondertekenen van deze intentieverklaring verklaren de hierna genoemde
partijen in onderlinge samenwerking rapportages op de in deze verklaring genoemde
karakteristieken van in Nederland op de markt gebrachte biobrandstoffen in 2010 te
willen realiseren.

De partijen:
1. de “koepels”:
de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), de vereniging waarin de
oliemaatschappijen vertegenwoordigd zijn,
de Nederlandse Organisatie Voor de Energiebranche (NOVE), de vereniging van
bedrijven die actief zijn in opslag en handel van brandstoffen, en
het Productschap Margarine, Vetten en Oliën (MVO), de organisatie die de
gemeenschappelijke belangen van alle schakels in de productiekolom van
plantaardige en dierlijke oliën en vetten behartigt,
en
2. de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM);

Overwegende:
1. dat de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie1 op 5 december 2010
geïmplementeerd dient te zijn, en dat ten gevolge daarvan met ingang van 2011 de
in Nederland op de markt te brengen biobrandstoffen die dienen voor het behalen
van de doelstelling hernieuwbare energie in de vervoersector zullen dienen te
voldoen aan de in die richtlijn gestelde duurzaamheideisen;
2. dat de richtlijn Brandstofkwaliteit2, die op 1 januari 2011 geïmplementeerd dient te
zijn, vraagt om rapportage naar aard en herkomst van brandstoffen, waaronder de
biobrandstoffen;

1

Richtlijn 2009/28/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 ter bevordering van het
gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en houdende wijziging en intrekking van Richtlijn
2001/77/EG en Richtlijn 2003/30/EG.
2
Richtlijn 2009/30/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 april 2009 tot wijziging van Richtlijn
98/70/EG met betrekking tot de specificatie van benzine, dieselbrandstof en gasolie en tot invoering van
een mechanisme om de emissies van broeikasgassen te monitoren en te verminderen, tot wijziging van
Richtlijn 1999/32/EG van de Raad met betrekking tot de specificatie van door binnenschepen gebruikte
brandstoffen en tot intrekking van Richtlijn 93/12/EEG.
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3. dat voorts op grond van deze Europese richtlijnen gerapporteerd dient te worden op
nader door de Europese Commissie vast te stellen wijze over de
duurzaamheidkarakteristieken;
4. dat de bedrijven die in Nederland biobrandstoffen op de markt brengen op dit
moment nog geen voldoende volledig beeld kunnen geven van de aard, herkomst en
duurzaamheid van de betreffende biobrandstoffen, en dat het in het belang van
zowel overheid als bedrijfsleven is om in 2010 al ervaring op te doen met het
verkrijgen van achtergrondgegevens van deze biobrandstoffen;
5. dat vanuit maatschappelijke organisaties en de Tweede Kamer regelmatig wordt
aangedrongen op het geven van meer inzicht in de aard, herkomst en duurzaamheid
van de in Nederland op de markt gebrachte biobrandstoffen, en dat de overheid op
basis van de thans ter beschikking staande gegevens daar geen voldoende volledig
beeld van kan geven;
6. dat de Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa begin november 2009
advies heeft uitgebracht3, waarin wordt aanbevolen om een wettelijke
transparantieverplichting te verwezenlijken bij de implementatie van de richtlijn
(vanaf 1 januari 2011) en te komen tot een convenant om de transparantie al in
2010 te realiseren;
7. dat op 21 december 2009 overleg heeft plaatsgevonden tussen de minister van
VROM en vertegenwoordigers van de VNPI, NOVE en MVO, waarbij is
overeengekomen een Intentieverklaring op te stellen om aan het advies van de
Commissie Duurzaamheidsvraagstukken Biomassa gevolg te geven op een nader uit
te werken wijze;

Verklaren:
1. dat het zinvol is in 2010 ervaring op te doen met het verzamelen, rapporteren en
geaggregeerd publiceren van gegevens over in Nederland op de markt gebrachte
biobrandstoffen op de karakteristieken aard (soort brandstof, soort biomassa),
herkomst (van product, grondstof) en duurzaamheid (al dan niet voldoen aan de
Europese criteria en de manier waarop dat aantoonbaar is), met name met het oog
op het komen tot een goed werkbare praktijk vanaf 1 januari 2011;
2. dat dit het best kan worden verwezenlijkt door een vrijwillige inspanning van het
betrokken bedrijfsleven, dat het belangrijk is dat daar zoveel mogelijk bedrijven
daadwerkelijk aan meedoen en dat deze vrijwillige inspanning zo min mogelijk extra
administratieve lasten met zich mee moet brengen;

3

“Inzicht in biomassastromen. Advies over rapportageverplichting biobrandstoffen.” Zie www.corbey.nl.
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3. dat de op grond van deze Intentieverklaring tot stand te komen rapportages tot doel
hebben gezamenlijk tot optimale implementatie van de Europese regelgeving te
komen, en dat derhalve wordt nagestreefd en gestimuleerd om inzicht te krijgen in
eventuele omissies in de huidige beschikbaarheid van gegevens, om deze omissies
vervolgens te kunnen beperken;
4. dat daarom, en bovendien vanwege het deels ontbreken van mogelijkheden voor
het bedrijfsleven om bij te sturen op voor 2010 al vastgelegde stromen
biobrandstoffen, het voor dit overgangsjaar zinvol is de publieke rapportage op
geaggregeerd sectorniveau te verzorgen;
5. dat op deze wijze over 2010 drie publieke rapportages zullen worden verzorgd,
waarbij gestreefd wordt naar een rapportage in juni over de periode van 1 januari
tot en met 31 mei 2010, een rapportage in oktober over de periode van 1 juni tot en
met 30 september 2010 en een rapportage in februari 2011 over het gehele
kalenderjaar 2010;
6. dat zij de op deze wijze gerealiseerde rapportages als belangrijke en zinvolle
prestatie zullen aanbevelen en bevorderen;
7. dat deze Intentieverklaring door elk der partijen onmiddellijk na ondertekening
openbaar kan worden gemaakt.

Verklaren voorts de “koepels”:
1. dat zij zich met de hun ter beschikking staande middelen zullen inspannen alle
aangesloten bedrijven de gevraagde gegevens te laten aanleveren en daartoe
gebruik zullen maken van het als bijlage bij de Intentieverklaring gevoegd
rapportagemodel;
2. dat zij daartoe de aangesloten bedrijven die de biobrandstoffen op de Nederlandse
markt brengen zullen stimuleren om daar waar nodig de “keten” van de betreffende
biobrandstoffen langs te lopen (tot en met de teelt van de gebruikte grondstof), en
de aangesloten bedrijven verder terug in de keten zullen stimuleren om de
benodigde informatie daarvoor aan te leveren;
3. dat zij de gegevens van de aangesloten bedrijven gekanaliseerd zullen doen
toekomen aan het door de minister van VROM aangewezen loket.
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Verklaart voorts de minister van VROM:
1. dat zij een loket zal aanwijzen waar de koepels die de bedrijven die de
biobrandstoffen op de Nederlandse markt brengen vertegenwoordigen hun
rapportages indienen, en dat zij zorg zal dragen voor de geaggregeerde publieke
rapportage;
2. dat zij het op eigen initiatief positief profileren door bedrijven op de beschikbare
duurzaamheidsgegevens zal stimuleren, maar dat zij de verzamelde gegevens zelf
niet zal gebruiken voor publieke berichtgeving op bedrijfsniveau;
3. dat de ervaringen die worden opgedaan met het vrijwillig rapporteren in 2010 zullen
worden meegenomen bij het inrichten en eventueel bijstellen van het
rapportageregime dat in Nederland deel zal uitmaken van de maatregelen ter
implementatie van de Europese Richtlijn Hernieuwbare Energie.

Aldus in viervoud overeengekomen te Den Haag,
25 mei 2010,
Namens VNPI, J.C.D. Boot

Namens NOVE, H.A. de Vries

Namens MVO, F.A.G.M. Claassen

De Minister van VROM, J.C. Huizinga-Heringa
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Bijlage bij de Intentieverklaring Rapportage Biobrandstoffen 2010
Rapportage Biobrandstoffen 2010
Conform onderstaande tabel dient u per biobrandstof gegevens over de grondstof, hoeveelheid, herkomst en duurzaamheid in te vullen.
Het betreft gegevens met betrekking tot de uitgeslagen hoeveelheden over de periode 1 januari 2010 tot en met 31 mei 2010.
Deze gegevens dienen gebundeld per koepel uiterlijk maandag 21 juni 2010 aangeleverd te worden bij de Nederlandse Emissieautoriteit.
Een tweede set met gegevens over de periode 1 juni tot en met 30 september 2010 dienen uiterlijk maandag 25 oktober 2010 aangeleverd te
worden, een derde set over de periode 1 oktober tot en met 31 december 2010 uiterlijk maandag 24 januari 2011.

Periode 1
1 januari 2010 tot 1 juni 2010
Bedrijf

Grondstof

Aard

Voorbeeld

Suikerriet

Ethanol

Hoeveelheid
(liter bij 150C)

Herkomst
(land)

100.000 Brazilië
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Herkomst
(regio/deelstaat)

Duurzaamheid
aangetoond

Duurzaam
(certificaat)

Sao Paolo

Ja

BSI

Grondstof

Hoeveelheid van de hierboven aangekruiste biobrandstof
0
....................................... liter bij 15 C

Oliepalm
Suikerpalm
Kokospalm
Graan
Koolzaad
Soja
Mais
Suikerbiet
Suikerriet
Jatropha
Afval
Houtsnippers
Stro
Frituurvet
Dierlijk vet
Anders, namelijk ..........
Onbekend

Herkomst van de biobrandstof
Nederland
Duitsland
Frankrijk
Italie
Oostenrijk
Spanje
Zweden
EU overig
VS
Canada
Indonesie
Brazilie
Argentinië
Maleisie
Indonesie
Anders, namelijk ....
Onbekend

Soort
FAME
HVO
PPO
FT diesel
DME
Ethanol
Methanol
ETBE
MBTE
Groengas
Anders, namelijk ......
Onbekend

Duurzaamheid aangetoond
Nee
Ja, namelijk door
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NTA 8080/8081
RSPO
BSI
RTFO
ISCC
Anders, namelijk .....

