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Om uiterlijk in 2050 klimaatneutraliteit en vervolgens 
negatieve emissies te bereiken, moet de EU de verwijdering 
van CO2 versterken en duurzame koolstofcycli creëren.

Om de koolstoflandbouw en industriële oplossingen voor het verwijderen van koolstof 
uit de atmosfeer op te schalen, zal de Commissie in 2022 een voorstel doen voor een EU-
regelgevingskader voor de certificering van de verwijdering van CO2.

De certificeringsregels zullen wetenschappelijk onderbouwde vereisten bevatten voor 
transparante meting, monitoring, rapportage en verificatie van de CO2 die uit de atmosfeer wordt 
verwijderd, waarbij een hoog niveau van milieu-integriteit en bescherming van de biodiversiteit wordt 
gewaarborgd.

De Commissie zal vanaf het begin de belanghebbenden inschakelen, een gedegen 
effectbeoordeling uitvoeren, een verzoek om input publiceren om ons begrip van de belangrijkste 
vraagstukken rond de verwijdering van CO2 en de boekhouding en certificering daarvan te 
verbeteren, en een deskundigengroep oprichten voor de uitwisseling van beste praktijken voor 

koolstoflandbouw.

DUURZAME 
KOOLSTOFCYCLI



EEN NIEUW BEDRIJFSMODEL VOOR GRONDBEHEERDERS
Een duurzaam grondbeheer en vergroting van het aantal beschermde gebieden zullen van doorslaggevend 
belang zijn voor de verwezenlijking van de EU-doelstelling van klimaatneutraliteit tegen 2050, aangezien hierdoor 
de hoeveelheid koolstof die wordt afgevangen door en opgeslagen in planten en bodems zal toenemen, wat 
zal leiden tot vruchtbaardere en veerkrachtigere grond en tegelijkertijd tot bescherming van de biodiversiteit. 
Grondbeheerders zullen worden ondersteund door middel van EU-financiering, met name via het gemeenschappelijk 

landbouwbeleid, en van particuliere investeringen.

Koolstoflandbouw: een groen bedrijfsmodel dat grondbeheerders beloont voor betere praktijken op 
het gebied van grondbeheer, die voor koolstofvastlegging in ecosystemen zorgen en het vrijkomen van 
koolstof in de atmosfeer terugdringen.

Voordelen van koolstoflandbouw

Versterkte verwijdering 
van CO2

Meer biodiversiteit en 
natuur

Versterking van de 
klimaatveerkracht van 
landbouw- en bosgrond

Extra inkomsten voor 
grondbeheerders

Bebossing en herbebossing 
volgens ecologische 

beginselen

Herbebossing, vernatting en 
behoud van veengebieden 

en wetlands

Gebruik van conserverende 
bodembewerking, tussengewassen en 
bodembedekkers, zoals peulvruchten, 

koolzaad, rogge en wikke

Gerichte omzetting van bouwland in 
braakland of van braakgelegde grond in 

blijvend grasland

Agrobosbouw en andere 
vormen van gemengde teelt

Praktijken voor de koolstoflandbouw



ONDERSTEUNING VAN EEN NIEUWE INDUSTRIËLE WAARDEKETEN 
VOOR HET DUURZAAM AFVANGEN, GEBRUIKEN, VERVOEREN EN 
OPSLAAN VAN KOOLSTOF
Naast het koolstofvrij maken van haar energiesysteem zal de EU ook opnieuw moeten nadenken over de bronnen 
waaruit zij koolstof betrekt als grondstof voor industriële processen.

Koolstofgebruik in de economieOver 2018 is ongeveer een miljard ton koolstof 
verbruikt in de EU-economie

fossiel fossiel 5555 % % energie energie 5656 % %

materialen materialen 1919 % %

Totstandbrenging van een markt voor de afvang, het gebruik en de opslag van CO2

Opbouw van een CO2-netwerk
De Commissie zal de behoeften aan grensoverschrijdende CO2-infrastructuur op regionaal, nationaal 
en EU-niveau tot 2030 en daarna onderzoeken, waarbij alle relevante publieke en private belanghebbenden 
zullen worden betrokken. Deze infrastructuur vereist een geschikte monitoring, rapportage en boekhouding van de 
oorsprong en de hoeveelheid van de verwerkte afgevangen CO2.

De Connecting Europe Facility (CEF) voorziet in het kader van de TEN-E-verordening reeds in 
financiering voor gerichte infrastructuurinvesteringen, met inbegrip van CO2-vervoersinfrastructuur. Het 
innovatiefonds van het EU-emissiehandelssysteem ondersteunt de opschaling van baanbrekende 
projecten in heel Europa, met inbegrip van technologieën 
voor de afvang, het gebruik en de opslag 
van CO2.

Energie-intensieve materialen, 
zoals cement en staal, vervangen 
door biogebaseerde materialen die 

koolstof lang opslaan.

Koolstof recyclen zodat CO2 van een 
afvalproduct in een hulpbron wordt omgezet 

die wordt gebruikt als grondstof voor 
de productie van materialen, chemische 

stoffen en brandstoffen. Ten minste 20 % 
van de koolstof die in de chemische en de 

kunststofindustrie wordt gebruikt, moet tegen 
2030 afkomstig zijn van niet-fossiele bronnen.

Koolstof verwijderen uit 
de atmosfeer. Tegen 2030 

moet jaarlijks 5 Mt CO2 uit de 
atmosfeer worden verwijderd en 
permanent worden opgeslagen 
door middel van technologische 

oplossingen.
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levensmiddelen en levensmiddelen en 

diervoeders diervoeders 2525 % %biogeen biogeen 4545 % %


