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Inhoud

• Achtergrond van de noodzaak tot regelgeving te komen

• Huidige regelgeving in de NL en de EU:

• LULUCF Verordening en GLB (inclusief nieuwe GLB vanaf 2023)

• Naar ‘carbon farming’ regelgeving in de EU?

• Ervaringen in andere landen (Australië, Canada, VS)

• Welke reguleringsopties zijn er? 

• Nieuwe LULUCF Verordening (vanaf 2030)

• Rol van het EU emissiehandelsysteem?

• Andere instrumenten?
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Broeikasgasemissies uit de landbouw

• Mondiale bijdrage landbouw, bosbouw, landgebruik (AFOLU) aan 
klimaatverandering: ongeveer 25% van alle anthropogene emissies

• Niet-CO2 emissies: 

– Methaan (CH4): veehouderij, rijst (25x impact CO2)
– Distikstofoxide (N2O): kunstmestgebruik, mestgebruik (300x impact CO2)

• CO2 emissies: ontbossing, ontwatering veengebied, ploegen

• MAAR: landbouw is ook eenn belangrijke bron van koolstofvastlegging
(in bodem en vegetatie)

• Mondiale emissies uit de landbouw stijgen sinds 1990 (vooral door 
sterke stijging in Azië, in Europa daling)

• Percentuele bijdrage van AFOLU ging omlaag vanwege grotere groei
andere sectoren (energie)

• EU (en meeste lidstaten): 10% van de emissies uit landbouw

• EU’s landbouwemissies moeten met 36% omlaag zijn gebracht in 
2030 om lange termijndoelstellingen kosteneffectief te realiseren

Contribution AFOLU to global GHG emissions

Source: P. Smith et al., Agriculture, Forestry and Other Land Use 
(AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, 

WGII, IPCC AR5 (Cambridge University Press)
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Greenhouse gas emissions from croplands & soils

Greenhouse gas emissions from livestock
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Sharp increase livestock (esp. poultry in Asia)

Source: P. Smith et al., Agriculture, Forestry and Other Land Use 
(AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, WGII, 

IPCC AR5 (Cambridge University Press)

Sharp increase use of synthetic fertilizers

Source: P. Smith et al., Agriculture, Forestry and Other Land Use 
(AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, WGII, 

IPCC AR5 (Cambridge University Press)
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Sharp increase livestock (esp. poultry in Asia)

Source: P. Smith et al., Agriculture, Forestry and Other Land Use 
(AFOLU). In: Climate Change 2014: Mitigation of Climate Change, WGII, 

IPCC AR5 (Cambridge University Press)

Verwachte ontwikkelingen 

• Impact klimaat verandering op mondiale voedselproductie

• Vermindering gewasopbrengst in grote delen Afrika, Azië, Australië

• Toename (her-)bebossing, gebruik biomassa voor energie, ruimte voor zonneparken, waterkracht

• Sterke groei vraag naar voedsel

• Bevolkingsgroei (7,5 10 miljard in 2050)

• Veranderde vraag naar meer calorierijk voedsel door grotere rijkdom (China, India)

• Hiervoor is extra landbouwgrond nodig, ongeveer 2x India

• Bij gelijkblijvende dieetkeuze

– Vooral t.b.v. veeteelt (45% van verbouwde gewassen zijn bestemd voor veevoer)

• Dit zal leiden to stijging broeikasgasemissies uit de landbouw

• In NL wordt daarom geen verdere daling meer verwacht van emissies tot 2050, ondanks verdere
technologische vernieuwingen

• Uitbreiding en intensivering leiden ook tot verder verlies biodiversiteit, toename belasting stikstof, nitraat, 
fosfaat, watertekort en risico zoönosen
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Source: Worldbank 2010

Between1990 and 2080 (Source: 

European Commission)
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Huidige regelgeving in EU en Nederland (1)

• EU: broeikasgasemissies gereguleerd door 

• Systeem emissiehandel (ETS)

• Verordening bindende nationale reductiepercentages (ESR)

• Verordening landgebruik en bosbouw (LULUCF)

• Landbouwemissies vallen onder ESR (Verordening 2018/842/EU)

• Einddoel 2030 plus jaarlijkse doelen 2021-2030

– -40% t.o.v. 2005 emissies gemiddeld (NL: -48%)

• Lidstaten vrij in kiezen maatregelen en sectoren

• Monitoring en verslaglegging vereist

• LULUCF emissies zijn uitgezonderd

• LULUCF Verordening 2018/841/EU, doelen voor 2021-2030:

• Emissies = vastlegging (“net zero”)

• Let op: alléén emissies uit landgebruik (grasland, akkerbouw), niet emissies van dieren, ook niet van 
grazende dieren (grasland emissies dus exclusief directe emissies dieren, valt onder ESR)

Huidige regelgeving in EU en Nederland (2)

• Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB, CAP)

• Randvoorwaarden/conditionaliteiten (Cross compliance) richten zich al op klimaatverandering 
(bijv. hoeveelheid blijvend grasland niet verlagen, waterpeil veengebied behouden, verplichte 
bufferstrook langs waterlopen, stoppels niet verbranden)

• Vergroeningsbetaling (Green direct payments) richt zich deels op koolstofvastlegging
(gewasdiversificatie, permanent grasland, ecologische aandachtsgebieden)

• 30% van de directe betaling bestaat uit vergroeningsbetaling

• Plattelandsontwikkelingsbetaling (Rural development payments) richt zich deels op 
koolstofvastlegging (herstel ecosystemen, verschuiving naar klimaatbestendige landbouw)

• Betalingen via Plattelandsontwikkelingsprogramma’s (POP3 in NL, deels provinciaal)

• Vanaf 2023: eco-regelingen (meer ruimte voor lidstaten om zelf regels te maken en op basis 
hiervan geld te verdelen)

• Grote focus op klimaatmaatregelen (zie https://www.rvo.nl/onderwerpen/glb/het-nieuwe-
glb/eco-regeling)
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Effect huidige regelgeving op emissies landbouw zeer beperkt

• Meeste lidstaten hebben geen of weinig beleid onder ESR en LULUCF voor landbouwsector

• GLB evaluaties laten veel tekortkomingen zien (als focus op mitigatie):

• ‘high path-dependency and inertia’, budget voor klimaatmaatregelen niet volledig gebruikt

• bedragen zij te laag voor een ‘deep and full transition of Europe’s agriculture sector’

• looptijd van verplichtingen te kort (1-5 jaar, ter vergelijking Australië: 100 jaar)

• monitoring en verslaglegging niet gericht op kwantificering koolstofvastlegging/emissie reductie

• betalingen zijn niet gebaseerd op hoeveelheid koolstof vastgelegd/voorkomen emissies

• regelingen zijn te generiek, onvoldoende toegespitst op individueel bedrijf

• Er is teveel ‘flexibiliteit’ voor lidstaten: niet alle “klimaatmaatregelen” zijn zinvol, onvoldoende of 
onjuiste implementatie en niet-naleving van de Europese regels

• Rapport van de Europese Rekenkamer (2021): €100 miljard GLB-geld uitgegeven aan 
klimaatmaatregelen (2014-2020)  0% broeikasgasemissie reducties…

Naar ‘carbon farming’ regelgeving in de EU?

• European Green Deal (2019) en de Europese Klimaatwet (2021): EU moet klimaatneutraal 

zijn in 2050

• Farm to Fork Strategie voor eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem (2020)

• Emissies uit de landbouw zullen in toenemende mate gereguleerd gaan worden

• Opties die centraal staan:

• Aanscherping LULUCF Verordening (voorstel reeds ingediend)

• ‘Carbon farming’ beleid in voorbereiding (op basis waarvan boeren worden betaald voor 

koolstofvastlegging)

• Rol ETS?

• Andere?
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Ervaringen uit andere landen: Australië (1)

• Carbon Farming Initiative Australië (2011)

• Overheid koopt “carbon credits” op van boer die project heeft uitgevoerd dat heeft geleid tot 
additionele koolstofvastlegging of extra emissiereducties (Carbon Credits (Carbon Farming 
Initiative) Act 2011)

• Zeer complexe regelgeving: 300 pagina’s wettekst en 100 pagina’s uitvoeringsregeling, plus 
honderden pagina’s over vereisten voor concrete projecten (“methodologies”)

• Hoofdlijnen:

• Voorkomen van emissies en vastlegging koolstof kunnen credits genereren

• Alleen indien conform geaccrediteerde methodologie, die ervoor moet zorgen dat
emissiebeperkingen additioneel, meetbaar en verifieerbaar zijn

• Veel en gedetailleerde regels over MRV (monitoring, reporting, verification)

• Overheidsinstantie (Clean Energy Regulator) geeft credits uit na 1e verslagperiode

• Credits kunnen worden opgekocht door CER onder vooraf afgesloten contracten, prijs bepaald
in inkoopveiling (reversed auction) (x CO2 emissiereductie tegen y kosten per ton CO2 eq.)

Ervaringen uit andere landen: Australië (2)

Piggery

• Destruction of methane generated from manure in piggeries (closed)

Destruction of methane generated from manure in piggeries V1.1 (closed)

• Destruction of methane from piggeries using engineered biodigesters (closed)

Animal effluent management method

Cattle

• Reducing greenhouse gas emissions by feeding nitrates to beef cattle

Beef cattle herd management

Dairy

• Destruction of methane generated from dairy manure in covered anaerobic ponds (closed)

• Reducing greenhouse gas emissions by feeding dietary additives to milking cows

• Animal effluent management method

Irrigated cotton

• Reducing greenhouse gas emissions from fertiliser in irrigated cotton

Soil carbon

• Measurement of soil carbon sequestration in agricultural systems method

• Sequestering carbon in soil in grazing systems (closed)

• Estimating sequestration of carbon in soil using default values (model-based soil carbon)

Vegetation (selection)

• Avoided clearing of native regrowth

• Measurement based methods for new farm forestry plantations

• Reforestation and afforestation V2.0
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Ervaringen uit andere landen: Australië (3)

• Evaluatie uitgevoerd in 2016 laat zien dat dit system redelijk succesvol is:

• 630 projecten, vooral vegetatieprojecten, voornamelijk op agrarisch land, 143 
million ton CO2-e vermindering

• Is een stimulans voor boeren om klimaatslimme landbouw te introduceren

• Zorgt voor ontwikkeling en verspreiding nieuwe kennis (bijv. m.b.t. 
koolstofvastlegging in de bodem)

• Veel “co-benefits”: economisch (grotere gewasopbrengst), klimaatadaptatie, 
biodiversiteitsherstel

• Regelgeving is robuust en verzekert integriteit

• Reële reducties (monitoring)

• Additionele reductie (beyond business as usual, de meeste –niet alle-
projecten zouden zonder deze betalingen niet zijn gebeurd)

• Hoog niveau van naleving (het auditing systeem werkt goed)

• Vooral de methodologieën die tevens leiden tot klimaatadaptatie zijn propulair
(koolstofvastlegging bodem, vegetatiemaatregelen)

Ervaringen uit andere landen: Australië (4)

• Maar ook kritiekpunten, verbeteringen nodig:

• Groot deel van de sector valt niet onder een methodologie

• Vooral grote bedrijven doen mee (“economy of scale”)

• “aggregatie” is mogelijk, maar werkt niet goed in de praktijk

• ‘whole of farm’-methode wordt bepleit maar is lasting te reguleren

• Hoge kosten, voor zowel de overheid als voor deelnemende bedrijven

• Complexiteit is zo groot dat consultants nodig zijn (“carbon agents”, “aggregators”)

• Geautomatiseerde monitoring en verslaglegging nodig

• Het overheidsbudget is nooit groot genoeg als de sector op grote schaal aan dit
programma gaat meedoen

• Industrie en energiesector die niet aan het wettelijke maximum aan CO2 emissies
kunnen voldoen mogen credits inzetten die zij van boeren hebben gekocht

• Credits gaan deels ook naar vrijwillige carbonmarkt
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Ervaringen uit andere landen: Canada, VS 

• Alberta heeft vergelijkbaar systeem als Australië (overheid koopt credits)

• Maar werkt minder goed omdat prijs te laag is en omdat pas uitbetaald wordt na 

afronding van het project en vooraf onzeker is wat het gaat opbrengen

• Groot deel van de credits wordt verkocht aan de private markt (vrijwillige offsets, 

bijvoorbeeld aan luchtvaartmaatschappijen)

• Californië heeft het systeem aan ETS gekoppeld

• Onder ETS gereguleerde industrie/energiesector kan credits van boeren kopen die ze 

kunnen gebruiken als rechten om hun eigen emissies af te dekken (“offsets”)

• slechts 2 typen activiteiten (methaan emissies rijst, methaanafvang en conversie 

veehouderij)

Welke reguleringsopties zijn er?

• Reeds voorgesteld: LULUCF Verordening wordt drastisch gewijzigd

• Vanaf 2031 valt alle landbouw onder de verordening, dus ook methaan en 
distikstofemissies uit darmgisting, mestbeheer, rijstteelt, landbouwgrond, verbranding van 
landbouwresten op het veld, bekalking, toediening van ureum, andere koolstofhoudende
meststoffen

• Verplichte doelstelling:

• 2035: broeikasgasneutraal (net zero)

• Vanaf 2036: negatieve emissies (meer vastlegging dan emissies)

• Ingrijpende maatregelen nodig om deze doelen te realiseren!

• Beleidsstukken noemen ‘carbon farming instrument’ op basis waarvan boeren worden 
betaald voor door hen vastgelegde koolstof, maar nog onduidelijk hoe dit wordt 
vormgegeven

• Onderzoek naar rol emissiehandel
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Integreren emissies uit de landbouw in EU ETS?

• Directe opneming: boeren moeten emissierechten aanschaffen voor hun eigen emissies

• Moeilijk te reguleren vanwege kleinschaligheid bedrijven, heterogeniteit bedrijven in 

Europa, moeilijk te monitoren impact van handelingen (voorbeeld: diep-ondiep ploegen)

• Monitoring, Reporting and Verification (MRV) problematisch

• Oplossingen die worden voorgesteld:

• Alleen bepaalde grote homogene bedrijven (bijvoorbeeld intensieve varkenshouderij)

• Regulering van voedselverwerkende bedrijven (slachterijen, vleesindustrie), maar dan 

wel voor alle emissies in de hele keten 

• Indirect, via “offsets”: boeren verkopen credits van projecten op hun bedrijf aan bedrijven die 

direct gereguleerd worden door het ETS, zoals energie, luchtvaart, industrie (vergelijkbaar 

met Californië en Australië)

Andere mogelijke instrumenten

• Reguleren methaanemissies onder luchtvervuilingswetgeving

• Richtlijn Industriële Emissies, en Richtlijn Nationale Emissieplafonds 

• Reguleren veedichtheid per hectare

• Naar het voorbeeld van de EU Verordening biologische landbouw

• Regelgeving gericht op de vraag

• Vleestax (regering heeft onderzoek uitgezet april 2022)

• Subsidies, BTW-verlaging vegan alternatieven

• Andere beïnvloeding van de vraag (voorlichting, sociale media, rolmodellen)

• Onderzoek onder jongeren in sommige landen laat grote groei aantal 

vegetariërs/veganisten zien (VK)
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Vragen?Vragen?Vragen?Vragen?

Wat zijn uw Wat zijn uw Wat zijn uw Wat zijn uw 

gedachten? Hoe gedachten? Hoe gedachten? Hoe gedachten? Hoe 

ziet de regelgeving ziet de regelgeving ziet de regelgeving ziet de regelgeving 

er na 2030 uit?er na 2030 uit?er na 2030 uit?er na 2030 uit?


