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Policy Brief, Nederlands 
 
Een Carbon Takeback Obligation voor de productie en import van 
aardgas vergroot de kans op halen klimaatdoelen 
 
Na ontwikkeling van een CTBO voor aardgas zijn ook andere koolstofstromen en -
voorraden aan te pakken 
 
 
1. Inleiding 
 

De afgelopen jaren blijkt in toenemende mate hoe groot de uitdaging van de energietransitie 
is. Met de oorlog in Oekraïne zijn er krachtige geopolitieke argumenten bijgekomen om de 
afhankelijkheid van fossiele brandstoffen versneld af te bouwen. Maar ondanks de 
spectaculaire groei van duurzame energie blijft het gebruik van fossiele energie op veel 
plaatsen nog stijgen, en nemen de emissies nog toe.  
 
Tegen deze achtergrond is het niet onwaarschijnlijk dat vooral aardgas nog een lange tijd nodig 
zal zijn in Europa, hoeveel sneller de energietransitie ook gaat verlopen. Het is daarom 
belangrijk om niet alleen verhoogd in te zetten op vraagvermindering (energiebesparing, 
energie-efficiëntie) en CO2-vrije energiebronnen (nog meer hernieuwbare energie, wellicht ook 
kernenergie), maar ook systematisch te gaan werken aan het verlagen van de uitstoot door de 
resterende benodigde fossiele energie: minder methaanemissies en meer CO2-afvang en -
opslag. Het emissiehandelssysteem ETS is tot nu toe niet zodanig stringent geweest dat ook 
afvang en opslag van CO2 economisch rendabel werd. De eerste projecten worden nu gepland 
met subsidies, maar daar is veel discussie over: moet er wel publiek geld naar deze optie? En 
wordt zo niet indirect toch het fossiele systeem financieel gesteund? De overtuiging is breed 
dat het wenselijk is dat de subsidies zo snel mogelijk afgebouwd worden en worden vervangen 
door regelgeving die op langere termijn zekerheid geeft. En die de rekening bij de veroorzakers 
legt. De toenemende krapte aan ETS-rechten en bijbehorende prijsstijgingen biedt daarbij een 
deel van de oplossing, maar biedt waarschijnlijk nog onvoldoende zekerheid, en dekt ook maar 
een deel van het fossiele gebruik, namelijk in die sectoren die onder het ETS vallen. Aanvullend 
beleid is daarom nodig om tijdig, en met een grotere mate van zekerheid dan er nu is de netto 
CO2-uitstoot van gebruik van fossiele energie naar nul te krijgen. 
 
Dat kan door voorwaarden te stellen aan op de markt te brengen hoeveelheden aardgas, en 
voor te schrijven dat voor elke kubieke meter aardgas die op de markt wordt gebracht een 
passend percentage koolstof permanent wordt opgeslagen. Deze vorm van uitgebreide 
producentenverantwoordelijkheid noemen we Carbon Takeback Obligation (CTBO). Deze 
maatregel is tot nu vooral voor aardgas uitgewerkt, maar dezelfde principes kunnen ook op 
andere fossiele brandstoffen toegepast worden. Zie ook het rapport over de eerste fase dat 
hier is te vinden.  
 
 

2. Invoering CTBO 
 

De afgelopen twee jaar is onderzoek gedaan naar wat het instrument Carbon Takeback 
Obligation voor Nederland zou kunnen betekenen.  
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In de huidige situatie zorgt aan de geosfeer onttrokken aardgas (en andere koolwaterstoffen) 
voor een toename van het koolstofgehalte in de atmosfeer bij verbranding. Die toename kan 
worden gestopt door te eisen dat de koolstof van nieuw op de markt gebrachte voorraden 
koolwaterstoffen wordt teruggevoerd in de geosfeer in de vorm van permanente opslag1. Met 
name via CCS, Carbon Capture and Storage. Het contracteren van voldoende opslag kan als 
voorwaarde worden opgelegd voor inzet van fossiele brandstoffen zolang deze nog nodig zijn 
ook bij maximaal tempo in de energietransitie. De kosten hiervoor kunnen via een Carbon 
Takeback Obligation (CTBO) bij de veroorzaker worden gelegd – de bedrijven die fossiele 
brandstoffen op de markt brengen (en hun klanten). Dat is doelmatig en doeltreffend (de 
vervuiler betaalt) en zorgt daarnaast voor een verhoging van de prijs van fossiel waardoor het 
gebruik verder ontmoedigd wordt.  

 
 

Bij invoering van een CTBO zullen producenten en importeurs van aardgas verplicht worden om 
opslagcertificaten te kopen (en in te leveren) om zo aan hun Carbon Takeback-verplichting te 
voldoen. De bedrijven die CO2 of koolstof permanent opslaan krijgen deze opslagcertificaten en 
kunnen deze verkopen. Hiermee ontstaat aanvullende financiering voor CCS-projecten. De 
opslagcertificaten geven het recht op productie en import van aardgas. Verhandelbare 
opslagcertificaten zorgen voor efficiënte implementatie en marktwerking. Op die manier kan 
zeker gesteld worden dat, ongeacht hoeveel fossiele energie er nog nodig is, de netto impact 
op het klimaat tijdig naar nul kan worden teruggebracht. Uit het Parijse klimaatakkoord vloeit 
immers voort dat de Westerse wereld rond 2040 à 2050 netto klimaatneutraal opereert.  

 
Na de introductie van een CTBO kan het percentage koolstof dat moet worden verwijderd en 
opgeslagen geleidelijk worden opgevoerd. Het is mogelijk in Nederland te beginnen en stap 

 
 
 
1 In principe is elke techniek of activiteit waarmee koolstof permanent wordt opgeslagen toegestaan 
(bijvoorbeeld ook vaste koolstof, mineralisatie, biochar, langetermijnopslag in beton); de verwachting is wel dat 
het grootste deel van permanente opslag zal plaatsvinden door middel van geologische opslag van CO2.  

Figuur 1: Via een carbon takeback obligation kan worden geregeld dat koolstof uit de geosfeer na 
gebruik in de economie niet na afloop in de atmosfeer belandt, zodat nieuwe fossiele voorraden alleen 
maar ingezet kunnen worden als ze niet ten laste komen van het koolstofbudget.  
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voor stap andere landen, bijvoorbeeld rondom de Noordzee, te betrekken en daarmee ook 
hogere CO2-afvang- en -opslagpercentages te eisen. Op dit moment is er nog geen (=0%) 
compensatie van de fossiele koolstofproductie door CO2-opslag. In 2050 moet dat 100% zijn 
om de (geologische) Net Zero doelstelling te kunnen halen waarbij de koolstofproductie en 
permanente opslag volledig in balans zullen zijn. Gegeven de discussies over de mondiale 
verdeling van het nog resterende carbon budget wordt er vaak op gewezen dat de westerse 
wereld eerder naar Net Zero zal moeten. Een CTBO biedt een ‘regelknop’ om dat ook 
daadwerkelijk te realiseren als daarvoor wordt gekozen.  
Er zal onder streng mondiaal klimaatbeleid veel minder fossiele energie gebruikt worden, maar 
in de meeste scenario’s is het niet nul in 2050 (dan wel in 2040 in de westerse wereld). In die 
scenario’s wordt er gemiddeld 10 à 20% van de emissiereductie in 2050 bereikt met behulp 
van CCS en CDR (Carbon Dioxide Removal). Dat is een stevige opgave die net als andere 
transitiedoelen een planmatige aanpak vereist om tijdig gerealiseerd te kunnen worden.   

 
 
3. Doelen en voordelen 
 

Zekerheid over het tijdig terugdringen van emissies van het resterende fossiele energiegebruik 
is, gegeven het beperkte koolstofbudget, het hoofddoel van een CTBO.  

 
Daarnaast biedt een CTBO nog de volgende voordelen: 
• Voor het gebruik van aardgas wordt een meer realistische prijs betaald, inclusief de kosten 

voor reductie van de klimaatimpact in de vorm van opslagkosten. Als gevolg hiervan 
worden duurzame energiebronnen sneller concurrerend met aardgas. 

• Het veiligstellen van klimaatoverwegingen in besluitvorming over fossiele energieproductie: 
door een CTBO op te nemen in vergunningen voor gasproductie in Nederland kan worden 
geborgd dat de klimaatdoelen niet in gevaar komen als sprake is van (additionele) 
binnenlandse gasproductie. 

• Het vergroten van draagvlak voor (de financiering van) CCS-projecten door een faire 
verdeling van de kosten: op deze manier worden de vervuilers verantwoordelijk voor het 
opruimen van de vervuiling die bij gebruik van de producten ontstaat (de vervuiler 
betaalt), en zal er een duidelijke ‘businesscase’ komen voor permanente opslag van CO2 
die investeringszekerheid biedt.  

• Wegbereiding van CDR-projecten (carbon removal: CO2-verwijdering) die op termijn nodig 
zullen om  
1) eventuele overshoots in de CO2-concentratie alsnog terug te dringen,  
2) eventuele onvolledige afvang- en opslag te compenseren, en/of  
3) eventuele pieklastinzet van (vanwege korte bedrijfstijd unabated2) gascentrales te 
compenseren.  

• Meer innovatie en samenwerking in de waardeketens om op zo’n slim mogelijke manier 
emissies te reduceren en koolstof uit de atmosfeer te houden en op termijn uit de 
atmosfeer te verwijderen door permanente opslag in de geosfeer.  

• Een uitweg uit de thans onoplosbare internationale onderhandelingen over de verdeling van 
nog toegestane fossiele productie gegeven het beperkte koolstofbudget. Veel rapporten 

 
 
 
2 ‘Abated’ en ‘unabated’ is de internationale terminologie voor activiteiten met dan wel zonder CO2-verwijdering 
en opslag. In internationale klimaatakkoorden zoals dat van Glasgow en in internationale studies wordt gesteld 
dat nieuwe unabated koolstofvoorraden in wezen niet meer gewonnen en gebruikt kunnen worden.  
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roepen op tot stoppen met productie van fossiele brandstoffen, maar de wereld is er tot nu 
niet in geslaagd een faire en geaccepteerde verdeelsleutel te vinden: wie mag nog wat 
produceren, op basis van welke criteria? Door in lijn met het Parijs-akkoord en het 
Glasgow-akkoord onderscheid te maken tussen ‘unabated’ en ‘abated’ (met of zonder CO2-
emissies) koolstofstromen is in elk geval een deel van die verdeelpuzzel te leggen: winning 
mag alleen als er sprake is van een concreet abatement plan.  

• Het verminderen van de volatiliteit in de energiemarkten de komende decennia (bij 
internationale invoering): de onzekerheid over onder welke voorwaarden er nog productie 
van fossiele energie mogelijk is in verschillende landen draagt bij aan groeiende 
afhankelijkheid van landen zoals Rusland en Saoedi-Arabië, en aan toenemende 
geopolitieke risico’s en prijsfluctuaties. Door strenge, maar duidelijke voorwaarden te 
stellen aan productie kan een CTBO bijdragen aan investeringszekerheid en minder groei in 
de afhankelijkheid van landen met de grootste reserves (Rusland, Midden-Oosten). 

 
Het is belangrijk te benadrukken dat een CTBO een complementair instrument is omdat het 
een zogenaamd ‘supply-side’ -sturing betreft. Samen met al bestaande ‘demand-side’-sturing 
(zoals het Europese emissiehandelssysteem ETS, prestatienormen) kan zo voldoende stimulans 
ontstaan om de netto emissies van het resterende fossiele energiegebruik tijdig naar nul te 
reduceren.  
 

 
4. Randvoorwaarden en onderzoeken 
 

Belangrijke randvoorwaarden daarbij zijn dat dit niet leidt tot meer gebruik van fossiele energie 
(met andere woorden de verhoogde inzet op fossiele vraagvermindering blijft essentieel) en 
dat dit geen nadelige gevolgen heeft voor de concurrentiepositie van de Nederlandse industrie.  
 
CTBO onderzoeken samen met brede groep belanghebbenden 
De CTBO-onderzoeken zijn gedaan in samenspraak met een brede groep belanghebbenden: 
bedrijven, milieuorganisaties, wetenschappers en experts. Ook wordt er nauw samengewerkt 
met wetenschappers van Oxford University (prof Myles Allen et al.) die al meerdere 
wetenschappelijke artikelen over dit beleidsinstrument gepubliceerd hebben. Verschillende 
milieuorganisaties (Natuur & Milieu, Bellona, Clean Air Task Force, Zero Norway) staan positief 
tegenover het toepassen van het principe van producentenverantwoordelijkheid voor de 
productie en verkoop van aardgas.   

 
Economisch onderzoek van CE Delft laat zien dat de CTBO initieel voornamelijk als effect heeft 
dat subsidies voor CCS (SDE++) sneller afgebouwd kunnen worden. Op langere termijn zal een 
CTBO leiden tot conversie naar waterstof of elektriciteit met CO2-opslag (zolang er nog fossiel 
gas nodig is) en tot de inzet van Carbon Removal (verwijdering van CO2 uit de atmosfeer) voor 
de moeilijk te mitigeren emissies. Onderzoek van zowel Oxford University als van CE Delft 
geeft aan dat implementatie van een CTBO (bovenop kortetermijnbeleid om de vraag naar 
fossiele energie te verlagen) resulteert in een betaalbare, laagrisicoroute naar netto nul-
emissies in 2050.  
 
Juridisch onderzoek laat zien dat een CTBO op vergelijkbare wijze kan worden opgelegd als 
zogenaamde Uitgebreide Producenten Verantwoordelijkheid-regeling zoals die bestaan voor 
onder meer afval van producten (bv batterijen, verpakkingen, elektronica). Dit kan het best via 
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een maatwerkregeling worden opgezet die ook door andere landen makkelijk gekopieerd kan 
worden, waardoor opslagcertificaten ook internationaal verhandeld kunnen worden.  

 
 
5. Volgende stappen 
 

Een CTBO kan een belangrijk additioneel instrument zijn om de emissies van nog resterend 
fossiele energiegebruik tijdig naar nul te brengen. Op basis daarvan stellen we daarom voor:   

 
1. Onderzoek te starten naar de beste manier om nieuwe regelgeving toe te voegen voor een 

CTBO voor producenten en importeurs van fossiel gas, bij voorkeur in combinatie met een 
(vrijwillig) pilotproject.  

2. Verder onderzoek te laten doen naar de interactie van een CTBO met andere regelgeving, 
en de effecten voor verschillende groepen in de samenleving (voortbouwend op het CE 
Delft-onderzoek).  

3. In overleg te gaan met andere Noorzeelanden en de EU om de mogelijkheden van het 
vormen van een Noordzee-CTBO-regio te verkennen. 

4. De klimaatwet uit te breiden met het doel om in 2050 100% van het resterende fossiele 
energiegebruik te compenseren door permanente CO2-opslag, en de verplichting om 
voortgang te monitoren van dit percentage CO2-opslag.3   

5. De stakeholders, bijvoorbeeld zoals bijeengebracht in de brede CTBO-klankbordgroep, te 
blijven betrekken. 

6. Een formele werkgroep op te richten die namens de producenten en de overheid de 
bovenstaande activiteiten gaat coördineren en de implementatie van CTBO gaat 
voorbereiden. 

 
Met de constatering dat CTBO een wenselijk en toepasbaar nieuw beleidsinstrument kan 
vormen om de benodigde beperking van CO2-emissies te realiseren, zal bepaald moeten 
worden hoe dit kan worden ingevoerd. Het invoeren van nieuw beleid is aan de overheid, maar 
daarvoor is nadere afstemming met verschillende sectoren nodig. Idealiter maken we een 
‘beleidsroutekaart’ die in beeld brengt wat de benodigde stappen richting invoering van een 
CTBO zijn, met daarbij de rollen die de verschillende betrokken partijen hierbij kunnen spelen. 

 
 

Nadere informatie 
 

Margriet Kuijper Consultancy | De Gemeynt | Royal HaskoningDHV  
kuijpermargriet@gmail.com; janpaul.vansoest@gemeynt.nl; evert.holleman@rhdhv.com  

 
Literatuur:  
• Rapport fase 1: https://uploads-

ssl.webflow.com/5f3afd763fbfb08ae798fbd7/60336e65ccc97506f7fc4036_CTBO_Final_Rep
ort_Jan_2021_Complete.pdf  

 
 
 
3 Verder zou overwogen moeten worden om een grens te stellen aan de maximale hoeveelheid CO2-opslag die 
door Carbon Removal geleverd mag worden. Veel landen stellen zo’n grens omdat in principe vermijden van 
emissies voorrang moet hebben boven achteraf weer verwijderen uit de atmosfeer.  
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• Toelichting op rapport fase 1: https://www.gemeynt.nl/bericht/carbon-takeback-obligation-
a-producers-responsibility-scheme-on-the-way-to-a-climate-neutral-energy-system  

• S. Jenkins et al, Upstream decarbonization through a carbon takeback obligation: An 
affordable backstop climate policy: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S254243512100489X  

• Resource website University of Oxford, prof. Myles Allen et al.: www.carbontakeback.org  
• Website https://netzeroclimate.org/ 

 
 

Bedrijven en organisaties over CTBO 
 

“Het mooie van de CTBO is dat de veroorzakers van CO2-uitstoot zelf verantwoordelijk worden 
voor het opruimen van de door hen veroorzaakte vervuiling. Uiteraard moet het voorkomen 
van CO2-emissies onverkort voorop staan, en daar kan in de vormgeving van een CTBO 
rekening mee worden gehouden.”  Michelle Prins, programmaleider Industrie, Natuur & Milieu 
 
“De klimaatbeleidsmix is al dertig jaar onvoldoende gebleken: emissies nemen nog steeds toe. 
Fossiele brandstoffen, de primaire oorzaak van het probleem, mogen nog steeds zonder 
klimaatvoorwaarden uit de grond gehaald worden. De CTBO maakt de producent financieel 
verantwoordelijk en gaat – letterlijk – naar de bron van het probleem. Het is geen panacee, 
maar kan, mits slim ontworpen, samen met andere instrumenten een verschil maken.”   
Heleen de Coninck, Hoogleraar socio-technische innovatie en klimaatverandering, TU 
Eindhoven 
 
“Twee jaar geleden heeft bp zichzelf een doel gesteld om in 2050 net zero te zijn, en studies 
zoals deze helpen ons om scherper te denken over effectieve manieren om dat doel te 
bereiken.”   
Karen de Lathouder, CEO BP Nederland 
 
“Voor alle fossiele energiebedrijven is het essentieel om de impact op het klimaat zo snel 
mogelijk naar nul te reduceren. De introductie van een CTBO-regime kan de sector als geheel 
helpen om dat doel te realiseren.” Jan Willem van Hoogstraten, CEO EBN 
 
“Nederlands aardgas heeft al een lage carbon footprint, en ElementNL (voorheen NOGEPA) 
werkt aan verdere verlaging. Via een Carbon Takeback Obligation CTBO kunnen ook de scope-
3-emissies worden teruggedrongen. ElementNL steunt onderzoek en ontwikkeling van dit 
beleidsinstrument.”  
Arendo Schreurs, Directeur ElementNL 
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Policy Brief, English 
 

A Carbon Takeback Obligation on the production and import  
of natural gas makes achieving climate targets more likely 

 
After the development of a CTBO for natural gas, other carbon flows can also be 
tackled 

 
 

1 Introduction 
 

Recent years have shown just how difficult the energy transition will be. The war in 
Ukraine, meanwhile, has added a powerful geopolitical argument to rapidly reduce 
dependence on fossil fuels. However, despite the rapid growth in renewable energy use, 
fossil fuel use, as well as global emissions, are still rising.  

 
Given this context, it’s not an unlikely scenario that fossil fuels, and especially natural gas, 
will still be needed in Europe for a long time, however quickly the energy transition takes 
place. It is important, therefore, to not only focus climate policy on demand reduction 
measures (such as energy saving, energy efficiency) and on CO2-free energy sources 
(more renewables, perhaps nuclear), but to also think systematically on how the emissions 
from continuing fossil energy use can be reduced (less methane emissions, more CO2 

capture and storage). The ETS emission trading system has so far not been stringent 
enough to make the capture and storage of CO2 economically viable. The first CCS projects 
are now being planned with the help of subsidies, but this has not been without 
controversy, raising questions such as: is this how public money should be spent? And isn’t 
this an indirect way of financially supporting the fossil energy system? There is broad 
consensus that subsidies should be phased out as soon as possible, and be replaced by a 
regulatory regime that gives long term certainty. And that perpetrators are footing the bill.  

 
ETS allowances are increasingly in short supply, and the price increases in ETS certificates 
as result are a part of the solution, but this still isn’t likely to offer enough certainty. 
Furthermore, the ETS only covers part of fossil fuel use, namely in the sectors that fall 
under the ETS. Additional policy instruments are therefore needed to be certain that CO2 
emissions from fossil energy use will be brought down to net zero in time.  

 
This can be done by imposing conditions on the quantity of natural gas that can be brought 
onto the market, and by prescribing that, for every cubic metre of natural gas brought onto 
the market, an appropriate percentage of carbon is permanently stored. This is a type of 
producer responsibility called the Carbon Takeback Obligation (CTBO). This policy 
instrument has been investigated mainly in its application to natural gas, but the same 
principles can also be applied to other fossil fuels. See also the report on the first phase of 
the project, which can be found here.  
 
 

2 Implementing a CTBO 
 

In the past two years, significant research has been done about what the CTBO could mean 
for the Netherlands. As things stand, natural gas is extracted from the geosphere and 
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increases the carbon content in the atmosphere when it is burned. This increase in 
atmospheric carbon can be stopped by requiring that the carbon contained in new 
hydrocarbons brought onto the market is put back into the geosphere and permanently 
stored there4. This can be done primarily with the use of CCS (Carbon Capture and 
Storage). Continuing the use of fossil fuels can be made conditional on having contracted 
sufficient carbon storage whilst they are still being used, all while undertaking the energy 
transition as fast as possible.  
 
The CTBO ensures that the costs of this are paid by the entity causing emissions - the 
companies that bring fossil fuels onto the market. This is efficient and effective (the 
polluter pays), and furthermore means that fossil fuel prices will rise, discouraging their 
use. With the introduction of a CTBO, producers and importers of natural gas will be 
obliged to buy (and surrender) carbon storage certificates in order to comply with the 
Carbon Takeback Obligation. The companies that can permanently store CO2 receive these 
storage certificates and can sell them. This provides additional financing for CCS projects.  
 
Storage certificates give a company the right to produce and import natural gas. Making 
storage certificates tradable (and thus creating a market), ensures this will be implemented 
efficiently. In this way it can be guaranteed that, regardless of how much fossil energy will 
still be needed, the net impact on the climate can be brought down to zero in good time. 
After all, it follows from the Paris agreement that the western world should be operating at 
climate neutrality between 2040 and 2050.  
 
After the introduction of a CTBO, the fraction of carbon that must be removed and stored 
can be gradually increased. It’s feasible to first implement this in the Netherlands, and 
then, as other countries become involved (such as those around the North Sea), to demand 
higher capture and storage percentages over time.  

 
At the moment, there is no compensation for CO2 fossil fuel carbon production through CO2 
storage (=0%). In 2050, this percentage must rise to 100% to achieve the Net Zero 
target. Given the discussions around a fair distribution of the global carbon budget, it’s 
often pointed out that the West has to reach Net Zero even sooner. The CTBO offers a 
‘control lever’ to actually achieve this if countries chose to do so.  
 
Ambitious global climate policy would mean that fossil energy will be drastically curtailed, 
but in most scenarios it is not zero in 2050 (or 2040, in the western case). In these 
ambitious climate scenarios,  roughly 10-20% of emission reductions are achieved with 
CCS and CDR (Carbon Dioxide Removal). This is a substantial challenge that, just like other 
energy transition goals, requires a planned approach to be realised in time.

 
 
 
4 Any technology or activity that results in permanent carbon storage is in principle allowed (e.g. also carbon 
black storage, mineralization, biochar, long-term storage in concrete); the expectation is that the majority of 
permanent storage will take place though through storage of CO2.  
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3  Goals and advantages 

 
The goal of the CTBO is to provide certainty that the emissions from remaining fossil fuel 
use will be reduced in time, given the limited carbon budget. 
 
In addition, a CTBO offers the following benefits: 
 
● A more realistic price will be paid for natural gas, as the costs to the climate will be 

included in the form of storage costs. As a result, renewables will be able to compete 
with natural gas more quickly.  

● A guarantee that climate considerations will be taken into account in decision making 
around (increasing) fossil fuel production: by making new permits for gas production 
in the Netherlands contingent on carbon storage (aka introducing a CTBO), it can be 
ensured that climate targets are not jeopardised if there is a decision to increase 
domestic gas production.  

● Increased support for (the financing of) CCS projects through a fair distribution of 
costs: with a CTBO, polluters become responsible for cleaning up the pollution caused 
by the use of their products (the “polluter pays” principle), and there will be a 
compelling ‘business case’ for permanent CO2 storage that offers investor certainty.  

● Preparing the way for CDR (carbon removal) projects, that will be needed in the long 
term to  

○ (1) Reduce potential overshoots in CO2 concentration 
○ (2) Compensate for any potential leakages in capture and storage and/or 
○ (3) Compensate for any use of gas-fired power stations at leak load times 

(that are unabated due to short operating times).  
● The CTBO will lead to more innovation and collaboration throughout the supply chain 

to find the smartest route of keeping carbon out of the atmosphere, and eventually 
removing it from the atmosphere through permanent storage in the geosphere.  

● A way out of the so far irresolvable international negotiations about who will still be 
allowed to produce fossil fuels, given the remaining carbon budget. A multitude of 
reports call for the end of fossil fuel production, but, so far, the world has not 
succeeded in finding a fair and acceptable allocation formula: who can still produce 
what, and based on what criteria? By making a distinction between ‘unabated’ (with 
CO2 emissions) and ‘abated’ (without CO2 emissions) fossil fuel carbon flows - in line 
with the Paris and Glasgow agreements - at least part of the puzzle is solved: 
extraction is only permitted if there is a concrete carbon abatement plan in place.  

● If implemented internationally, the CTBO can reduce the volatility of the energy 
markets in the coming decades: the uncertainty around the conditions under which 
fossil fuel production is still possible in different countries is contributing to an 
increasing dependence on countries like Russia and Saudi Arabia, increasing 
geopolitical risks and price fluctuations. By implementing strict but clear conditions for 
production, a CTBO can contribute to investor certainty and reduced dependency on 
countries with the largest reserves (Russia, the Middle East).  

 
The CTBO is an instrument that is complementary to the ETS (emissions trading system). 
It is increasingly discussed that the ETS aims to drive large scale emission reductions, but 
does nothing to prevent new fossil fuel production. As a result, the social license to 
operate for new extraction projects is limited, while the use of fossil fuel continues to 
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increase, even with ambitious energy transition policy in place. This means businesses are 
being increasingly held to account by society and through legal proceedings on so-called 
scope 3 emissions. A CTBO addresses these emissions. 
 
 

4  Boundary conditions 
 
Important pre-conditions of the CTBO include that it should not lead to the use of more 
fossil fuel energy (in other words, ramping up efforts to decrease demand remain 
essential), and that it doesn’t negatively impact the competitiveness of Dutch industry. 
The CTBO studies that were performed were done in collaboration with a wide range of 
stakeholders: companies, environmental organisations, scientists and experts. There is 
also close cooperation with scientists from Oxford University (Prof. Myles Allen et al.), 
who have already published multiple scientific articles on the policy instrument. 
International environmental organisations such as Bellona, Clean Air Task Force and Zero 
(Norway) are also positive about a CTBO. 
 
It is important to emphasise that the CTBO is complementary to other climate policies as 
it is a so-called ‘supply side’ policy. It would work along-side existing demand-side 
policies (such as the European emission trading scheme ETS, or performance standards) 
to give the necessary incentives to reduce emissions from remaining fossil fuel production 
in time.  
 
Economic research from CE Delft shows that the initial effect of the CTBO is mainly that 
subsidies for CCS (SDE++) can be phased out more quickly. On a longer term time 
horizon, the CTBO will lead to the conversion to hydrogen or (whilst fossil gas is still 
needed) electricity with CO2 storage, and to the development of Carbon Removal 
(removal of CO2 from the atmosphere) for hard to abate emissions. Research from both 
Oxford University and CE Delft indicates that the implementation of a CTBO (on top of 
quick acting policies to reduce fossil fuel demand) is an affordable, low-risk route to get 
to net-zero emissions by 2050.  
 
Legal research indicates that a CTBO can be implemented in a similar way to so-called 
Extended Producer Responsibility regulation. This producer responsibility legislation is 
already in place for certain products which cause waste (e.g. batteries, packaging, 
electronics). The CTBO could best be using a customisable regulatory scheme that can be 
easily copied by other countries, so storage certificates can also be traded internationally.   
 
 

5  Next steps 
 

The CTBO could be a key additional instrument to reduce the emissions from the residual 
use of fossil fuel energy down to zero in time. We therefore propose the following: 
 
1. To research about the best way of implementing a CTBO for producers and importers 

of natural gas under Dutch law, possibly in the form of an initial (voluntary) pilot 
project.  
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2. To carry out further research on the interaction of the CTBO with other regulations, 
and the effects it would have for different societal groups (building on the CE Delft 
research piece).  

3. To discuss and closely cooperate with other North Sea countries and the EU to explore 
the possibility of forming a CTBO North Sea region.  

4. To expand the Climate Act with a target to compensate 100% of remaining fossil 
energy use by 2050 with permanent CO2 storage, and with an obligation to monitor 
the progress of this storage by reporting the percentage of CO2 being stored.  

5. To continue to involve stakeholders, such as those brought together by the CTBO 
sounding board group.  

 
Having determined that the CTBO could be an attractive and applicable new policy 
instrument to achieve the desired reduction of CO2 emissions, it will be necessary to think 
about how this will be implemented. It is up to the government to implement new policy, 
but this requires coordination and harmonisation between various sectors. Ideally, we 
would create a ‘policy road map’, which would outline the necessary steps towards the 
introduction of a CTBO, including the roles that different involved parties can play. 
 
 

 
Further information 

 
Margriet Kuijper Consultancy | De Gemeynt | Royal HaskoningDHV  
kuijpermargriet@gmail.com; janpaul.vansoest@gemeynt.nl; evert.holleman@rhdhv.com  

 
References: 
• Report phase 1: https://uploads-

ssl.webflow.com/5f3afd763fbfb08ae798fbd7/60336e65ccc97506f7fc4036_CTBO_Final_Rep
ort_Jan_2021_Complete.pdf  

• Explainer phase 1 report: https://www.gemeynt.nl/bericht/carbon-takeback-obligation-a-
producers-responsibility-scheme-on-the-way-to-a-climate-neutral-energy-system  

• S. Jenkins et al, Upstream decarbonization through a carbon takeback obligation: An 
affordable backstop climate policy: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S254243512100489X  

• Resource website University of Oxford, prof. Myles Allen et al.: www.carbontakeback.org  
• Website https://netzeroclimate.org/ 
 

 
Companies and organisations on a CTBO 

 
“The great thing about the CTBO is that it makes the CO2 emitters themselves responsible for 
cleaning up the pollution they cause. Of course the prevention of CO2 emissions should be 
paramount, and that can be taken into account in the design of a CTBO.” 
Michelle Prins, Program Lead Industry, Nature & Environment 
 
“The climate policy mix has over the past thirty years not led to a global peak in emissions. 
Fossil fuels, the primary cause of the problem, can still be produced without any regard of 
climate change. A CTBO puts the financial responsibility on the producer and thereby addresses 
the problem -literally- at the well. It is not a panacea, but it can, if well designed, make a 
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difference in the climate policy mix.”   
Heleen de Coninck, Professor socio-technical innovation and climate change, Eindhoven 
University of Technology 
 
"Two years ago BP has set a goal to become net zero in 2050 and studies like this sharpen our 
thinking on effective ways to reach that goal"  
Karen de Lathouder, CEO bp Netherlands  
 
“For all fossil energy companies it is essential to move towards a zero climate impact as fast as 
possible. Introducing a CTBO scheme would help the sector as a whole to realize that 
objective.”  
Jan Willem van Hoogstraten, CEO EBN 
 
“Natural gas produced in the Netherlands has a very low carbon footprint, and ElementNL 
members (formerly NOGEPA) are working hard to reduce this even further. A CTBO would 
enable also scope 3 emission reductions. That is why ElementNL supports research and 
development of this policy instrument.”  
Arendo Schreurs, Director ElementNL 
 
 


