
IMPACT
HYPOTHESIS
De Impact Hypothesis is een gratis tool voor 
berekening en beschijving van klimaatimpact, bij 
aanvragen van impact financiering. Deze variant 
is specifiek geschikt voor projectvoorstellen aan 
CrossRoads2 Sustainable Energy, en kan helpen met 
het beantwoorden van vraag 9.1 in bijlage E.

Wat is de bijdrage van dit project aan duurzame 
energie, energie-efficiëntie, hernieuwbare 
energie en CO2-reductie en -captatie?

Deze bijdrage kan het gevolg zijn van een product, verbeterd proces of andere ontwikkelingen. 
Om deze impact op een efficiënte en uniforme manier te kunnen berekenen, wordt een 
berekening gevraagd op basis van vermeden CO

2
-uitstoot over de hele keten. Hier mag een 

kwalitatieve onderbouwing van maximaal 1 A4 aan worden toegevoegd.

VRAAG 

www.impact-forecast.com



ANTWOORD

ONDERBOUWING

VARIABELEN

{product} biedt {function} met {innovation}, in plaats van {baseline} zoals gebruikelijk is. 
Hiermee draagt {fuType} bij aan {bijdrage} in de {sector} sector.  
De schaal van het project in het eerste jaar omvat {FuAmount} maal {FU}, en een geschatte 
reductie van {netTotalTon} ton CO

2
eq. Ongeveer gelijk aan {NumPpl} gemiddelde Europeanen.

Op de schaal van jaar vijf breidt de reductie uit tot {netTotalY5Ton} ton CO
2
eq.

De klimaatimpact is berekend door onze innovatie ({innovation}), te vergelijken met de 
gebruikelijke oplossing voor {function}, ({baseline}). Voor {Fu}, is een uitstoot van {sub} 
kgCO

2
eq gemoeid door het gebruik van {subAmount} {unitS} {substitute}. Anderzijds, door 

{difAmount} {unitD} {difference} te besparen, kan {dif} kgCO
2
eq uitstoot worden voorkomen 

(berekend met impact data van {source}). 
De netto impact hiervan op een schaal van {FuAmount} maal {Fu} in het eerste jaar is berekend 
met ({sub} - {dif}) x {FuAmount} = {netTotal} kg CO

2
eq. 

En voor jaar 5 met {FuY5} maal {Fu}; ({sub} - {dif}) x {FuY5} = {netTotalY5} kg CO
2
eq. {addition} 

{website}

product  Wat is de projectnaam?
sector  In welk van deze sectoren past het project?
fuType  Om wat voor soort project gaat het?
bijdrage  In welke categorie past {product|het project}?
function  Wat is de functie van {fuType?
Fu  Wat is een standaard hoeveelheid van {function}? (Wat is de functionele eenheid?)
FuAmount Hoeveel keer wordt {Fu} gerealiseerd in het eerste jaar na de start van het project?
FuY5  En hoeveel maal {Fu} wordt gerealiseerd in jaar vijf?
baseline  Wat is de gebruikelijke oplossing voor {function}?
innovation Wat is de innovatieve oplossing die {product} biedt hiervoor?
difference Wat wordt door het project voornamelijk gereduceerd?
substitute  Wat moet er worden gebruikt of gedaan voor de reductie van {difference}?
impDifference Wat is de klimaatimpact per {unitD} in kgCO

2
eq van {difference}?

impSubstitute Wat is de klimaatimpact per {unitS} in kgCO
2
eq van {substitute}?

difAmount Hoeveel {unitD} {difference|} wordt voorkomen per {Fu}?
subAmount Hoeveel {unitS} {substitute} is hiervoor nodig per {Fu}?
source  Welke bron gebruikt u voor deze klimaatimpactgegevens?
addition  Wilt u het bovenstaande nog nader onderbouwen?
website  Is er een website met nedere informatie over het project en zo ja, waar?
sub  subAmount x impSubstitute
dif  difAmount x impDifference
netTotal  fuAmount x ( sub – dif ) 
netTotalTon netTotal / 1000
NumPpl  netTotal / 8700 (8,7t/person is the eu 2018 average, netTotal is in kg)
netTotalY5 FuY5 x ( sub – dif ) 
netTotalY5Ton netTotalY5 / 1000
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