S-TOP CO2 MODEL
TOP-Advisory & WEAV

Het S-TOP CO2 model (hierna: het model) bepaalt de prioritering van te nemen verduurzamingsmaatregelen om aan de gestelde doelstellingen in het klimaatakkoord te voldoen, rekening houdend met
de bijkomende kosten en het beschikbare budget. Daarmee geeft het model inzicht in het rendement
van voorgenomen maatregelen, zodat iedere beschikbare euro zo efficiënt mogelijk wordt besteed.
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Figuur 2: 2-dimensionale analyses geven een eerste indruk van de samenhang tussen twee variabelen.
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