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Introductie
Doel van vandaag
A)
B)
C)

Update verificatie process in 2020
High level content nieuwe certificeringsprogramma
Uitnodiging deelname 2e online stakeholder consultatie ronde

Huishoudelijke mededelingen
•
•
•
•
•
•

Camera graag uit
Wij ‘muten’ iedereen
Q&A momentje na elk agenda item
Vragen aub in chat zetten
Functionaliteit hand opsteken
Recording voor intern gebruik

Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Verificaties in transitie jaar 2020
Ontwikkelingstraject van het nieuwe programma
Hoe werkt het nieuwe programma?
Het certificeringstraject
2e Online Stakeholder Consultatie Ronde
Afsluiting

Annex 1: Certification fees

1. Verificaties in
transitie jaar 2020

Het proces in 2020 (1)
“Originele plan” (vóór COVID-19) was:
• Audits worden uitgevoerd door 3e partij (CB = certificerende instantie), nl.
DNV GL, Ecocert, NepCON.
• Huidige contracten blijven geldig, evt extra kosten neemt CNG voor
rekening.

“Nieuwe plan” (afhankelijk van vervolg COVID-19):
• Audits worden uitgevoerd door CNG, telefonisch of on-site, eventueel met
ondersteuning van CB, indien mogelijk.
• Uitstel deadline voor aanlevering voetafdruk: Q1 -> Q2 (en evt later).

Het proces in 2020 (2)
Bestaande klanten – KNG Standard vs 2.0:
▪ Audits zo veel mogelijk uitstellen, waar mogelijk.
➢ Audits tot September via Teams of Skype, mits goede voorbereiding:
•
•

Verificateur reviewt de voetafdruk vooraf + communiceert vragen
Klant stuurt vooraf info m.b.t. criteria 3.1 en 4.2 naar verificateur +
bewijsmateriaal voetafdruk

➢ Audits na September eventueel weer on-site.

▪ Huidige certificaten zijn geldig tot 1 juli 2020. CNG kan eventueel
extensie van het certificaat aanbieden.

▪ Certificerende instanties worden er langzaam bij betrokken, eventueel
gedeeltelijke uitbesteding na September.

Omdat veel audits zijn uitgesteld, verwachten wij een grote work-load in sept - dec. Uw geduld wordt op prijs gesteld!

Het proces in 2020 (3)
Nieuwe klanten – KNG Standard vs 2.0 of nieuwe programma:
▪ Audit eventueel tegen nieuwe Standard, zodra nieuwe programma
gelanceerd is (verwacht eind zomer 2020).
➢ Voordeel: maar 1x programma bestuderen + baseline voetafdruk al
vastgesteld
➢ Nadeel: nieuw programma is complexer + nog even wachten tot de
zomer

▪ Indien niet wenselijk, tegen huidige Standaard.
▪ Gebruik van keurmerk en maken van claims alleen na positieve
verificatie.
▪ Voor nieuwe klant buiten reguliere verificatiecyclus gebruiken we ook
de voetafdruk van voorgaand jaar.
Omdat veel audits zijn uitgesteld, verwachten wij een grote work-load in sept - dec. Uw geduld wordt op prijs gesteld!

Wijziging: gecertificeerde entiteit
(voor certificering van product)

Wat is anders?
- We maken verschil tussen de certificaathouder en eindgebruiker.
- De audit vindt plaats bij de ‘een-na-laatste’ link in de supply chain (voor de
retailer/ final selling point) = bijna altijd de manufacturer.
- Kosten worden in de supply chain doorberekend.
Waarom?
- Efficiency en kostenbesparing: in het verleden werd de retailer ge-audit, en
als onderdeel van deze audit werd elke manufacturer ook ge-audit. Nu
slechts 1 audit!
- De gecertificeerde partij kan het klimaatneutrale product nu aan allerlei
klanten (retailers) aanbieden.
- De manufacturer is bekend met de gehele supply chain, en weet waar de
CO2 emissies plaatsvinden en waar de beste mogelijkheden voor CO2
reductie zijn.
- Zo gebeurt het ook met andere kleurmerken, bv UTZ, Rainforest Alliance,
Fairtrade, Organic. In de toekomst kunnen we dan evt ‘combined audits’
gaan aanbieden.

2. Ontwikkelingstraject
van het nieuwe programma

Waarom een nieuw programma?
• CNG zoekt naar continue verbetering van de Standaard
en wil voldoen aan de vraag vanuit de markt.
- ‘Nu’ is de noodzaak – meer impact is nodig!
- ‘Nu’ is het momentum – aandacht voor klimaat bij bedrijven en
overheden

• Klanten willen een sterk keurmerk!
- Écht onderscheiden van je concurrenten.
- Geloofwaardigheid, volgens strenge ISEAL richtlijnen.

De ‘spirit’ van het nieuwe programma
•

Parijs Akkoord: wereldwijd een netto 0 balans van GHG emissies in 2050.
“We moeten met z’n allen snel knallen, willen we dat gaan halen!”

•

Dit vereist drastische maatregelen, met snelle innovatie, perceptieverandering en
systeemverandering.

•

De globale target van het Parijs Akkoord is in de CNG Standaard vertaald naar een
jaarlijkse reductiedoelstelling voor de klant: uitstoot tussen ‘vandaag en 2050’ tot
nul terugbrengen, door elk jaar zelf een beetje te reduceren.

•

Klanten die de jaarlijkse reductiedoelstelling halen + de resterende emissies tot
netto nul compenseren, zijn 'klimaatneutraal' en ‘on track met Parijs', en mogen
het keurmerk gebruiken en claims maken.

•

CNG’s 'On Track Consultancy Team’ kan advies geven over effectieve reducties.

Wat maakt het CNG programma anders?
Our key differentiator:

“Get on track
with Paris”!
Uitgangpunt van het nieuwe programma:
We kunnen niet langer wachten, maar moeten met z’n
allen zelf aan de bak om de Parijs doelstellingen te halen!

Belangrijkste wijzigingen (1)
Herziende Standaard:
• Concrete jaarlijkse reductiedoelstelling + calculatie van Reductieplan:
➢ Organisatie: 100% reductie tegen 2050 (+ tussentijdse doelstelling)
➢ Product / Dienst: 25% reductie in 2030 (met 5 flexibiliteitsbenaderingen voor
productcertificering, incl. insetting)
• Structuur en opbouw van de Standaard:
➢ Onderscheid tussen core criteria & algemene criteria + opbouw in jaren.
➢ Nieuw hoofdstuk 1: Quality Management System (t.b.v. management buy-in)
• Nieuw proces om grenzen te definiëren middels 'Sector Benchmark Tool’ om:
➢ Vergelijkbare klanten leveren vergelijkbare inspanningseffort
➢ Onderscheid tussen sectoren m.b.t. haalbaarheid van reducties

• Specifieke kwaliteitseisen voor voetafdrukberekening:
➢ Documenteren van goedgekeurde emissiefactorbronnen, secondary data bronnen,
en berekeningsmethoden voor voetafdrukken

Belangrijkste wijzigingen (2)
NIEUW - Assurance Protocol:
•

Algemene regels m.b.t. verificatie en certificeringsprocess:
➢ Uitleg van alle stappen + deadlines
➢ Non-conformities en mogelijke consequenties
➢ Frequentie van audits (en vrijstellingen)
➢ Berekening van audit fee

•

Regels voor de CBs
➢ Vereisten voor CBs en auditors
➢ Controle mechanisme op CBs

NIEUW - Trademark & Claims Policy:
•

Regels voor het maken van claims en voor gebruik van het keurmerk
➢ Verschillende claims voor verschillende certificeringsscopes
➢ Consequenties in geval van misbruik
➢ Lay-out en design

Belangrijkste wijzigingen (3)
NIEUW – On-Track Consultancy Team:
• Advies en begeleiding
➢ Pre-audit
➢ Technisch advies
➢ Reductieplan
➢ Kosten-baten analyse
➢ Netwerk van experts

Het nieuwe programma in jouw voordeel!
Gebruik van het keurmerk:
1.
2.
3.
4.
5.

Formele erkenning en beloning voor investeringen en inspanningen;
Onderscheiden van de concurrenten (concurrentievoordeel en extra groeipotentie);
Het vertrouwen winnen van investeerders / belanghebbenden (onafhankelijke audit);
D.m.v. informeren over klimaatprobleem, bewustwording creëren in de maatschappij;
Toegang tot financiering en subsidies.

Fungeert als ‘management tool’:
6. Efficiënter inrichten van je interne processen, overeenkomsten met leveranciers, bv.
lagere energiekosten, materiaalbesparing, andere verpakking, enz.);
7. Manier om vorm te geven aan het verduurzamingsprogramma van je bedrijf;
8. Voorbereiding op regelgeving vanuit nationale of regionale overheden;
9. Stimuleert je om een voorloper vooruitstrevend en innovatief te zijn.

ISEAL (1)
We volgen de richtlijnen en eisen van ISEAL
Overkoepelende organisatie voor duurzaamheidsstandaarden (=“standard der standaarden”).
CNG’s status: “Subscriber” (aanvraag voor “Member” in de pipeline).

1) Impact
Het programma moet daadwerkelijk impact maken! Zie ook: ‘Theory of Change’.

2) Diverse stakeholder consultatie en revisie rondes:
• Elke stakeholder* heeft eigen belang. Met ieders input wordt het een gebalanceerd
programma. Stakeholders zijn vertegenwoordigd in ‘Advisory Committee’.
• 5 stakeholder input rondes:
1)
2)
3)
4)
5)

Stakeholder event (25 juni 2019);
1e Online Stakeholder Consultatie Ronde (mid sept. – mid nov. 2019);
Advisory Committee meeting (23 maart 2020);
2e Online Stakeholder Consultatie Ronde (juni 2020);
Definitieve goedkeuring van Advisory Committee (eind aug.).

• Alle versies van programma docs beschikbaar op ‘development page’.
* Klanten, CBs, NGOs, overheden, research institutes, branch org’s, etc

ISEAL (2)
3) Gedegen ‘Assurance System’
Middels:
A) goede data-systemen (data als ‘bewijsmateriaal’);
B) onafhankelijke verificatie door CI’s (CBs);
C) goed toezicht op de prestatie van CBs (middels accreditatie of ‘oversight’).

4) Heldere, transparante en geloofwaardige claims
Middels een duidelijk Trademark & Claims Policy.

5) Monitoring & Evaluation (van klanten en CNG zelf)
Middels goede data-systemin, om klantprestaties te meten en om knelpunten in
kaart te brengen).

Roadmap New Certification Program
Draft – vs May 2020. Changes:
• Additional Online Consultation Round in June’20
• Audits in 2020 delayed with min. 3 months, due to COVID-19

Implementation phase

Development phase
Q2

Q3-Q4

‘On Track’ pilot
development

‘On Track’ pilot
execution

2021

2020

2019

Assurance
Protocol vs 0.1

Q2

Q2 – Q4

Try out audit
(if feasible)

First 3rd party audits (with grace period)

Q1
• Clients submit
2020 data
• Footprint/ LCA
calculation by
CNG/ X

Q2
• Audits/
verification
by CNG/ X


• Baseline emissions ascertained
• Certification decision taken

Sept
‘Published’ vs 1.0

(mandatory for 2021 season only)

July - Aug
Final Cert. Program vs 1.0

June
2nd Online Consultation Round

Apr – May
Draft Cert. Program vs 0.4

Mar
Adv. Com. review

Nov – Feb
Draft Cert. Program vs 0.3

Jul – Nov
1st Online Consultation Round

Jul
Draft Cert. Program vs 0.2

Jun
Stakeholder event

Apr - May
Draft Cert. Program vs 0.1

Apr
ToR

Q4
• Implementation
by clients
• Approval +
training of CBs

De juiste balans vinden!
Een programma met….
Ambitie: onderscheidend, legt de lat hoog
(genoeg) om daadwerkelijk een verschil (impact)
te maken.
Versus
Schaalbaarheid:
voldoende
aantrekkelijk,
praktisch en flexibel voor (potentiële) klanten,
waardoor snelle acceptatie en opschaling
mogelijk is.
Versus
Geloofwaardigheid: zekere mate van striktheid
en consistentie, om de integriteit en
betrouwbaarheid van het programma te
beschermen (‘doet wat het belooft’).
Versus
Kostenefficiëntie: ‘waar voor uw geld’, voor alle
betrokken actoren, met redelijke verificatie- en
certificeringskosten voor klanten, terwijl CB's en
CNG hun eigen bedrijfskosten kunnen dekken.

3. Hoe werkt het
nieuwe programma?

De Standaard in één overzicht

Certificeringsscenarios

Reducties bewerkstelligen
Het maakt niet uit hoe de reductie wordt
bereikt, zolang de voetafdruk -jaar na
jaar- maar een lagere uitstoot laat zien*!
* Gelijk aan de Annual Reduction Target

Snapshot van de
‘Reduction
Calculation Tool’

Structuur van de nieuwe Standaard
Standard
voor
Organisatie
HUIDIGE STANDARD:
Klimaatneutraal
Gegarandeerd
1. Bepalen van de
organisatorische grenzen
en de scopes
•
•

Ch. 1: Development and implementation of a Management System
Ch. 2: Definition of organisational and operational boundaries
Ch. 3: Calculation of GHG footprint & Ascertainment of baseline and
Annual Reduction Target

Grenzen
Scope (1, 2 en/ of 3)

2. Bepalen van de CO2voetafdruk of koolstof LCA
•
•

Standard
voor
Product/ Dienst

Data verzamelen
CO2-voetafdruk berekenen

Ch. 4: Development and implementation of Internal GHG Reduction
Plan
Ch. 5: Public reporting and claims-making

3. Vastleggen doelstelling
4. Reductie CO2-voetafdruk
tot 0
•
•

Interne reductie
Externe reductie

5. Effectieve communicatie

Annex 1: List of Mandatory and Optional GHG Emission Sources
Annex 2: Sector Benchmark Tool
Annex 3a: Database with Permitted Emission Factor Sources & Secondary Data Sources
Annex 3b: Database with Permitted Footprint Calculation Methods
Annex 4: Flexibility rules for Product Certification
Annex 5: Insetting Approach
Annex 6a: Reduction Calculation Tool - for Certification of the Organisation
Annex 6b: Reduction Calculation Tool - for Certification of a Product/ Service
Annex 7: Self-Assessment Tool
Annex 8: Implementation Guide

Cyclus van continue verbetering
Act

QMS voor
implementeren van
correcties en
corrigerende
maatregelen

(Her)berekening van
de GHG emissies en
maken van GHG
Reductie Plan

Beoordelen of het
reductieplan succesvol
is geweest

Check

Plan

Implementatie van
geplande
reductiemaatregelen

Do

De stappen… (1)
Stap
1a

Wat
Bepalen van de certificeringsscope
- Organisatie, product of dienst (of meerdere producten/ diensten) of een
combinatie?
- Wordt de klant voor de juiste certificeringsscope gecertificeerd?

Wie

1b

Opzetten van een interne organisatie
- Faciliteiten, budget, resources en mankracht beschikbaar stellen
- Climate Policy Document opstellen
- QMS implementeren
- Self-assessment uitvoeren (optional)

klant met
optioneel CNG
consultant

2

Bepalen van de organisatorische en operationele grenzen van de voetafdruk
Welke emissies moeten worden meegenomen in de voetafdruk?
A) Basisrichtlijn, verder uitgewerkt in detail in Annex 1 van de Standaard:

CNG consultant
met klant

Organisatie
•
•

alle scope 1 & 2 emissies
+
alle scope 3 emissies die niet direct
toerekenbaar zijn aan product of
dienst (bv zakelijke reizen en woonwerkverkeer)

Product / Dienst
•

•

alle scope 3 emissies toerekenbaar aan
het gecertificeerde product / dienst
+
proportioneel gedeelte van de scope 1
& 2 emissies (evenredig berekend naar
ratio/volume)

B) Sector specifieke emissies, zie de Sector Benchmark Tool (Annex 2 van de
Standaard).

Carbon Advisor
met klant

De stappen…(2)
Stap
3a

Wat
Wie
klant met
Berekenen van de CO2eq voetafdruk volgens het GHG Protocol
optioneel CNG
- Neem vastgestelde boundaries van stap 2 over, check of volledig
consultant
- Wordt een betrouwbare berekeningsmethode gebruikt?
- Verzamel primary en secondary data, en is deze correct en geloofwaardig?
- Bewijsvoering voor primary data en betrouwbare bronnen voor secondary data
verzamelen.

3b

Berekenen en vaststellen van de ‘referentie voetafdruk’ en de ‘jaarlijkse reductie
target’
- Eerste geverifieerde voetafdruk wordt de baseline (referentie).
- Te realiseren reducties:

-

Organisatie

Product / Dienst

reductie van 100% in 2050
(evt. met nationale interim target zoals in NL
40% reductie in 2030)

reductie van 25% in 2030

Elk jaar moet een stukje gereduceerd worden (volgens de ‘Jaarlijkse Reductie
Target’)
Evt. aanpassing van baseline mogelijk

Voorbeeld:
• Baseline 2020: 1500 ton CO2 uitstoot
• Doel 2050: 0 ton CO2 uitstoot (30 jaar)
• Jaarlijkse reductie target: (=1500/30) = 50t CO2
• Max. uitstoot mag zijn: 1450t in 2021, 1400t in 2022, etc.

klant met
optioneel CNG
consultant

De stappen…(3)
Stap
4a

Wat
Wie
klant met
Maken van een reductieplan
optioneel CNG
- Short-medium-long term plan met concrete reductiemaatregelen en activiteiten consultant
(incl. budgettering en calculatie van CO2 besparing).
- Wordt de jaarlijkse reductie target met dit plan gehaald? Zo niet, dan moet het
plan aangescherpt worden.

4b

Implementeren van de maatregelen
- Uitvoer van de voorgenomen maatregelen en acties volgens het reductieplan.
- De klant heeft de vrije hand hierin, zo lang de voetafdruk van het komende jaar
maar genoeg reductie laat zien.

klant met
optioneel CNG
consultant

4c

Evaluatie en correctie
- Is de klant nog ‘on track’ en ambitieus genoeg?
- Zijn er andere voorbeelden uit de zelfde sector bij gekomen die ambitieuzer
zijn?
- Door stap 4a, 4b en 4c regelmatig te doorlopen, ontstaat een plan-do-check-act
cyclus, en wordt de klant een ‘lerende organisatie’.
- Let op: flexibiliteitsregel van 3 jaar geeft extra ‘ruimte’.

klant met
optioneel CNG
consultant

4d

Compensatie van resterende emissies
- Offsets van betrouwbare projecten die aan de hoogste eisen voldoen

klant met
optioneel
Carbon Advisor

De stappen…(4)
Stap Wat
5
Audit (CNG is hier NIET bij betrokken!)
- Klant organiseert de audit zelf en stelt vooraf documentatie beschikbaar.
- Tijdens de audit wordt vooral ingegaan op:
A) voetafdruk met berekeningsmethode en datasources;
B) realisatie van reductieplan, en daadwerkelijke reductie resultaten.
- CB maakt audit rapport met evt. non-conformities (zie non-conformity beleid)
- Klant implementeert correcties en corrigerende maatregelen voor nonconformities en CB stelt vast of de klant ‘ Climate Neutral certified’ is.

Wie

6

klant met
Carbon Advisor
en CNG
communicatieexpert

Claims & communicatie
- CNG geeft vooraf goedkeuring voor logo gebruik.
- CNG geeft communicatie materiaal uit.
- CB checkt of de klant de juiste claims maakt, volgens ‘ Trademark & Claims
Policy’.

klant met CB

4. Het certificeringstraject

Audits vanaf 2021
Uitgevoerd door onafhankelijke partijen, ook wel Certification
Bodies (CBs) genoemd, tegen de nieuwe Standard, en met gebruik
van Assurance Protocol en Claims Policy.
▪ Klant selecteert CB naar eigen keuze (van de lijst
‘Goedgekeurde CBs’)
▪ Contract voor de audit getekend tussen CB and klant -> CB
rekent de audit fee
▪ Contract for gebruik van het keurmerk getekend tussen CNG
en klant -> CNG rekent de program fee
▪ Audit fee en Program fee berekend op basis van regels in
Assurance Protocol (zie laatste slides)
LET OP: Als de klant in 2021 nog een geldig contract heeft met CNG, dan kan de klant in
aanmerking komen voor proces zoals in 2020.

Flexibiliteit om ‘compliant’ te worden
• 3-year flexibility rule
• Prod Cert: 5 flexibility approaches
OPTION 1 - ‘80% Materiality Approach’
OPTION 2 - ‘Mass Balance Approach’
OPTION 3 - ‘Gradual Improvement Approach’
OPTION 4 - ‘Tier Approach’
OPTION 5 - ‘Insetting Approach’

• Algemene disclaimer – scenario 5 (justifiable delay):
• Disclaimer voor Product Certification:

• En veel ‘vrijblijvendheid’:
•
•

Welke emissie bronnen mee te nemen, bv cradle-to-shelf of ‘cradle-to-gate’.
Hoe de ‘Annual Reduction Target’ te halen

Certificeringsproces
#

Wanneer

Activity – 1e keer certificering

1

Elk moment

Klant informeert CNG over wens om gecertificeerd te worden
CNG deelt alle relevante documentatie met klant

2-4

Deadline X:
eind Q1

Client selecteert Footprint Calculator (FC) en beiden tekenen een contract
Klant deelt alle gebruiksgegevens en cijfers met FC

5

2 wkn later

FC kijkt kritisch naar de ‘grenzen’, creëert voetafdruk zoals vereist in de standaard en
maakt voetafdruk rapport

6-7

ong. mid Q2

Klant contacteert CBs voor prijsopgave en selecteert CB van voorkeur
Klant en CB ondertekenen (concept) contract

8-9

3 wkn voor de
audit

Klant overhandigt set van vereiste documenten aan CB voorafgaand aan de audit
Gebasseerd op deze documenten maar de CB het (concept) audit plan

10

Deadline Y:
eind Q2

CB voert audit uit

11

1 wk later

Auditor maakt (concept) audit rapport, met een beschrijving van kleine en
belangrijkste non-conformiteiten en doet aanbeveling voor de 2e beoordelaar

12

3 wkn later

2e beoordelaar beoordeelt aanbeveling en maakt definitieve ‘certificeringsbeslissing:
a) Positief -> certificaat wordt verstrekt
b) Negatief, met mogelijkheid tot correctie-> ‘Interim Review’ wordt gepland
c) Negatief, zonder mogelijkheid tot correctie-> non-certificering of schorsing

‘Non-conformities’ (NCs) beleid
Wat is het?

Major NC

Minor NC

• Systematisch probleem
• Niet voldoen aan core criterium
• Het niet leveren van essentieel
bewijs

• Geen direct effect op de
uitkomst van de prestaties van
de klant
• NC voor ondersteunende /
optionele criteria

-> b.v. onjuiste voetafdruk output,
onvoldoende reductie bereikt

-> b.v. criteria in hoofdstuk 1

Wanneer
opgelost?

Prioriteit, correctie + corrigerende
actie binnen max 3 maanden

Termijn voor correctie +
corrigerende maatregelen
overeenkomen met CB

Hoe
opgelost?

Interim Review

Interim review of doorgeschoven
naar volgende reguliere audit

Interim Review (tussentijdse herziening):
• CB controleert alleen naleving voor NC's
• Desk-review indien mogelijk
• Kosten zijn voor de klant

Audit frequentie

5. Tweede Online
Stakeholder Consultatie
Ronde

Demonstratie (1)

Toegang tot ‘2e Online Stakeholder Consultatie Ronde’ hier.

Demonstratie (2)
Tab C) -> Lees ‘general instructions’ in cel B3

Vragen voor Stakeholder feedback:

Reduction Calculation Tool

Vind de Standaard hier.

Demonstratie (3)
Vind het Assurance Protocol hier.

Vind het Trademark & Claims Policy hier.

Demonstratie (4)
• Scroll naar beneden en vul feedback in voor:
Standard
➢ Invulveld voor vraag 1, 2, 3 (zie text in rood in
de standard zelf)
➢ Invulveld voor hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 5
Assurance Protocol
➢ Open invulveld
Trademark & Claims Policy
➢ Open invulveld

Kost het te veel tijd?
Focus dan eerst op de Standaard:
• Tab A) Introductie
• Tab C) Criteria

• Documenten kunnen makkelijk geprint worden
(but, pls protect the environment, if possible)

• Graag altijd referentie naar tekst maken,
bv naar paragraaf, pagina, alinea, criterion, etc

• Feedback mag in het Nederlands.
• Laat invulveld leeg, indien geen feedback.

6. Afsluiting

Vervolgstappen
Vanaf juli 2020: audits inplannen voor huidig seizoen
(met of zonder CBs)

Juli 2020: verwerken van stakeholder feedback in def.
versie van programma documenten
Aug. 2020: goedkeuring lancering nieuwe programma
documenten
2021: nieuw programma documenten toepassen
•
•
•

2021 – vaststellen baseline
2022 – 1e evaluatie van behaalde reducties
2024 – einde 1e periode ‘flexibility rule’

Meer informatie

• Voor algemene vragen, contacteer uw ‘Carbon Advisor’
• Overige vragen m.b.t. certificering: certification@climateneutralgroup.com
• Check regelmatig onze development website
• Registreer voor onze mailing list: communication@climateneutralgroup.com

Hartelijk dank voor uw deelname!

