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Agenda
1. Introductie

2. Theorie
A. De Spirit van de Standaard
B. Hoe implementeer je de Standaard?
C. Certificatie procedure

3. Reductieplan Template – demo

4. Quiz

5. Conclusies en Q&A

6. Annex 1: Self-assessment (Optioneel)

Na afloop van de webinar is er extra tijd voor vragen



Mededelingen

1. Camera graag uit

2. We "muten“ iedereen

3. Q&A moment na elk agendapunt en aan het einde van 
de presentatie

4. Stel je vraag in de chat of d.m.v. de button 'hand 
opsteken'

NB: Deze webinar zal worden opgenomen, 
voor interne en externe leerdoeleinden



Waarom een nieuw programma?
• In het Parijs Akkoord staat: 'a net zero global balance between GHG emissions 

and reductions by 2050’. 

• Dit vereist drastische maatregelen, snelle innovatie, perceptieverandering en 
systeemverandering. Het is belangrijk dat we nu echt gaan handelen.

• Climate Neutral Certificeringsprogramma: ‘Paris Target’ wordt vertaald in een 
jaarlijkse reductiedoelstelling (Annual Reduction Target): 

➢ Gecertificeerde klanten verminderen hun uitstoot jaar na jaar, beetje 
bij beetje:
➢ ORG: naar 0% in 2050,
➢ PROD/DIENST: 25% reductie in 2030.

• Indien ‘compliant’ met de jaarlijkse reductiedoelstelling + compensatie van de 
resterende emissies tot netto nul, zijn klanten 'klimaatneutraal' en ‘On track 
met het klimaatakkoord’ en mogen het keurmerk gebruiken. 

• Een gedetailleerd programma, maar het Consultancy Team en de Carbon 
Advisors staan klaar om te helpen.  



Programma documenten

A) Climate Neutral Standard

B) Assurance Protocol

C) Trademark & Claims Policy

Voor het ontwikkelingstraject (en alle documenten), zie hier.

Momenteel aanvraag voor ‘ISEAL Insight’, zie hier.

Nieuwe website die momenteel wordt ontwikkeld, zie hier.

https://www.climateneutralgroup.com/wp-content/uploads/2020/09/200901-CNG-Standard.pdf
https://www.climateneutralgroup.com/wp-content/uploads/2020/09/200901-CNG-Assurance-Protocol.pdf
https://www.climateneutralgroup.com/wp-content/uploads/2020/09/200901-CNG-TM-Claims-policy.pdf
https://www.climateneutralgroup.com/en/cng-certification-program-development-process/
https://www.isealalliance.org/
https://www.climateneutralgroup.com/van-a-naar-zero-co2/certificering/


Toch even proosten…

…Op een nieuw jaar, een nieuw programma, en nieuwe kansen….



De ‘SPIRIT’ van de 
STANDAARD







Certificeringsscenarios
• 3-jaar flexibiliteitsregel

• Eerdere baseline om reducties uit 
verleden mee te laten ‘tellen’

• Good performer: audit voordelen

• C-Prod flexibiliteitsregels :
1. ‘80% Materialiteitsbenadering’

2. ‘Mass balance Aanpak’

3. ‘Geleidelijke verbeteringsbenadering’

4. ‘Keten partner aanpak’

5. ‘Insetting-aanpak’

• Sector benchmark proces –
afstemming binnen de sector, 
bijvoorbeeld lagere reductie target 

• Acceptabele vertraging: bv. als de 
investering pas na drie jaar tot 
resultaat leidt

• Relatief doel toegestaan (indien nodig 
aanpassen/correctie baseline 
voetafdruk)



Reductie Calculatie Tool

Het maakt niet uit hoe de reductie wordt 
bereikt, zolang de voetafdrukken jaar na 

jaar maar een lagere uitstoot laten zien!*

Snapshot van de ‘Reductie 
calculatie tool'

(Bijlage 6a en 6b van de standaard)

* gelijk aan de jaarlijkse reductiedoelstelling



Cyclus van continue verbetering

QMS om correcties en 
corrigerende 

maatregelen te 
implementeren

(Her)berekening van 
GHG emissies en 

ontwikkeling van het 
reductieplan

Geplande/vastgelegde 
reductiemaatregelen 

implementeren

Controleren of de 
reductiemaatregelen 

voldoende zijn

Plan

Do
Check

Act



Hoe implementeer 
je de standaard?



Structuur van de Standaard

5 Stappen – met kern & algemene criteria:

1. Kwaliteitsmanagement Systeem (Ch. 1)

2. Organisatorische & Operationele Grenzen (Ch. 2)

3. GHG Voetafdruk Calculatie (Ch. 3)

4. GHG Reductie Plan (Ch. 4)

5. Publieke rapportage & claims making (Ch. 5)

Standaard 
voor 

Organisatie

Standaard 
voor 

Product/Dienst



De stappen… (1)

Stap Activiteit Wie

2 Bepalen van de organisatorische en operationele grenzen van de voetafdruk: 
• Wees zo ambitieus mogelijk, maak impact en voorkom ‘greenwashing’!
• Eerlijke behandeling van vergelijkbare klanten middels 'Sector Benchmark Tool'.

Klant

(optioneel met 

CNG consultant)

Certificering van de organisatie Certificering van product /dienst

- alle significante scope 1 + 2 emissiebronnen 
- alle niet-toerekenbare emissiebronnen van 

scope 3 (bijvoorbeeld zakenreizen en woon-
werkverkeer voor werknemers)

- de proportionele scope 1 + 2 emissiebronnen 
- alle toerekenbare emissiebronnen van scope 

3 die rechtstreeks aan het product/de dienst 
kunnen worden toegerekend

Stap Activiteit Wie

1b Het ‘kwaliteitsmanagement systeem' (interne organisatie) opzetten:
Helpt om de KERN-criteria te bereiken;
• Management commitment: voldoende budget, resources en mankracht beschikbaar stellen; 
• Management System en M&E-systeem document implementeren; 
• Ontwikkel 'Klimaatbeleidsdocument’ (Climate Policy Document) voor het creëren van 

commitment;
• Zelfbeoordeling (self-assessment) uitvoeren (optioneel).

Klant

(optioneel met 

CNG consultant)

Stap Activiteit Wie

1a Bepalen van de certificeringsscope:
• Organisatie, product of dienst (of meerdere producten/diensten) of een combinatie? 
• Wat is zinvol en wat is ambitieus genoeg? 
• Criterion 1.5: organisaties met >40% scope 3-emissies moeten geleidelijk de emissies van de 

toeleveringsketen meenemen (certificering van product en/of dienst).

Carbon Advisor 

met klant



De stappen… (2)

Stap Activiteit Wie

3b Berekenen en vaststellen van de ‘baseline voetafdruk’ & ‘jaarlijkse reductiedoelstelling’
• Eerste geverifieerde voetafdruk wordt de baseline (referentie);
• Elk jaar moet een stukje gereduceerd worden (volgens de 'jaarlijkse reductiedoelstelling’):

• Een eerdere baseline kan worden ingesteld, of een baseline kan aangepast of gecorrigeerd 
worden (relatieve doelstelling is mogelijk, zie GHG-protocol).

Voorbeeld: 
▪ Baseline 2020: 1500 ton CO2eq. 
▪ Opdrachtgever moet tussen 2020 en 2050 (30 jaar) naar nul. 
▪ Dus, klant moet het volgende jaarlijks reduceren: (1500/30) = 50t CO2eq. 
▪ In 2021 mag de voetafdruk dus niet hoger zijn dan 1450t, in 2022 max 1400t, etc.

Klant

(optioneel met 

CNG consultant)

Certificering van de organisatie Certificering van product/dienst

- In 2050 – emissies teruggebracht tot 0
- Tussentijdse doelstelling indien van 

toepassing, bv. 49% reductie in 2030 
(Klimaatakkoord)

- In 2030 – emissies verminderd met 25% (tot 
75%) in vergelijking met de baselin. 

Stap Activiteit Wie

3a Berekenen en vaststellen CO2eq-voetafdruk 
• Alle broeikasgas bronnen inbegrepen?
• Legitieme berekeningsmethode / methodologie gebruikt?
• (Primaire) gegevensinvoer van eigen gebruiksgegevens correct en geloofwaardig? 
• Legitieme (secundaire) gegevensbronnen gebruikt goedgekeurde 'Data-Databases’ en 

bronnen vermeld bij de voetafdruk berekening?
• Controle op ingevoerde data: Zijn alle bewijsstukken beschikbaar? Zijn de aannames en 

sub-berekeningen gedocumenteerd/ meegenomen? 

Klant

(optioneel met 

CNG 

consultant)



De stappen… (3)
Stap Activiteit Wie

4a Maken van een intern GHG Reductieplan
• Korte – middellange – lange termijn plan met concrete maatregelen en 

activiteiten
• Inclusief berekening en onderbouwing van deze maatregelen, waaruit blijkt dat 

de jaarlijkse reductiedoelstelling kan worden bereikt
• Inclusief voldoende budget en toegewezen middelen

Klant

(optioneel met 

CNG 

consultant)

Stap Activiteit Wie

4b Implementeren van de reductieplannen en maatregelen
• Voer deze maatregelen en activiteiten uit, zoals het installeren van nieuwe led 

verlichting, aanschaffen van elektrische bedrijfswagens, het reorganiseren van 
bedrijfsprocessen, contractering van andere leveranciers, enz. 

•

Klant

(optioneel met 

CNG 

consultant)

Stap Activiteit Wie

4c Evaluatie en correctie
• Zijn we nog steeds 'op schema'? Zo niet, implementeer dan correcties en 

corrigerende maatregelen (volgens het M&E-systeem).
• Door stap 4a, 4b, 4c regelmatig te doorlopen, wordt de klant een 'lerende 

organisatie: plan-do-check-act cyclus! 

Klant

(optioneel met 

CNG 

consultant)

Stap Activiteit Wie

4d Compensatie van de resterende emissies
• Offsets van betrouwbare projecten die aan de hoogste eisen voldoen?
• Compensatiecertificaat (of contract) beschikbaar voor auditor? 
• Per kwartaal CO2/offsetrapporten (optioneel voor productcertificering)

Klant

(optioneel met 

CNG 

consultant)



De stappen… (4)
Stap Activiteit Wie

5 Goedkeuring van het logo

• CNG verstrekt communicatie materiaal

• Vraag CNG om toestemming voor gebruik van 

keurmerk en claims

Klant met CNG 

communicatie

afdeling

Stap Activiteit Wie

6 Audit (CNG is hier NIET bij betrokken!)
• De klant is verantwoordelijk voor het plannen van een audit met een goedgekeurde 

CB. Klant tekent auditcontract met CB.
• Voorafgaand aan de audit kan CB informatie opvragen zoals het 

‘Klimaatbeleidsdocument’, de voetafdruk, het reductieplan, etc.
• Tijdens de audit vraagt de auditor om bewijs(stukken) van o.a.: 

A) footprint berekening; methodiek, ingevoerde data, sub-berekeningen, aannames, 
gegevensbronnen (bv emissiefactoren), en

B) realisatie van de vereiste reducties en of het Reductieplan in de toekomst de vereiste 
reducties zal opleveren;

C) keurmerk goedkeuringen van CNG en de juistheid van claims.

• Na de audit kan de CB non-conformities afgeven. 

Klant met CB

Stap Activiteit Wie

7 Claims maken
• Alleen als de certificeringsbeslissing positief is. 
• Claim moet overeenkomen met overeengekomen certificeringsscope en de grenzen; 

kan niet over-claimen. 
• Alle regels zijn gedocumenteerd in ‘Trademark & claims Policy’.

Klant

(optioneel met 

CNG 

communicatie

afdeling)



CERTIFICERING 
PROCEDURE 



Certificeringsproces (1)
# Tijd Activiteit – 1e keer certificeren

1 Elk moment • Klant informeert CNG over wens om gecertificeerd te worden
• CNG deelt alle relevante documentatie en programmadocumenten met de klant.
• Klant en CNG ondertekenen contract (Programma fee)

Voor details, zie Assurance Protocol, sectie 2.3

2 - 5 Deadline X: 
eind Q1

• Klant selecteert Footprint Calculator (FC), tekent een
contract en deelt alle gebruik en voetafdrukgegevens met FC

• FC daagt klant uit, maakt de voetafdruk als
vereist in de Standaard, en deelt voetafdruk rapport 

OF: 
• Klant maakt zelf een voetafdruk rapportage

6 - 7 ong. mid Q2 • Maart: Def. lijst met erkende en beschikbare CBs (Ecocert, Preferred  by Nature)
• Klant neemt contact op met CB’s, vraagt om een offerte, en selecteert de CB 

waar de voorkeur naar uit gaat.
• Klant and CB tekenen (voorlopig) contract (Audit Fee). 

LET OP:
- CNG IS NIET BETROKKEN BIJ DE TOTSTANDKOMING VAN AUDITOVEREENKOMST
- WEES OP TIJD: CB’S HEBBEN EEN REACTIE- EN AUDIT DOORLOOPTIJD

CNG kan
ondersteunen

met consulancy

Q1: 
Idealiter doet
de klant een
zelf-evaluatie



Certificeringsproces (2)
# Tijd Activiteit – 1e keer certificeren

8 - 9 3 weken
voorafgaand
aan de audit

Klant dient voorafgaand aan de audit een lijst met ‘vereiste documenten’ in bij de 
CB. Op basis van deze documenten stelt de CB een (draft) audit plan op

10 Deadline Y: 
eind Q2

CB voert audit uit

11 1 week later Auditor maakt concept audit rapport, beschrijft de minor and major non-
conformities, en doet aanbevelingen voor 2e beoordelaar.

12 3 weken later 2e beoordelaar beoordeelt aanbevelingen en geeft eindrapport uit:
a) Positief -> certificaat is afgegeven
b) Negatief, met kans op correctie-> ‘Interim Review’ gepland
c) Negatief, zonder kans op correctie-> niet-gecertificeerd of geschorst



‘non-conformities’ (NC’s) beleid

Major NC Minor NC

Wat is het? • Systematisch probleem
• Voldoet niet aan kerncriteria
• Het niet leveren van essentieel 

bewijs

-> Bijv. onjuiste footprint output, te 
weinig gereduceerd

• Geen direct effect op de 
prestatie van de klant

• NC voor ondersteunende/ 
optionele criteria

-> bijv. 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: 
• CB controleert alleen de naleving/aanpassingen voor NCs
• Desk-review indien mogelijk
• Kosten zijn voor de klant



Audit frequentie



Audit –kostenoverzicht (1)
Goed voorbereiding leidt 
tot een efficiënte audit. 

• Alleen indicatieve richtlijnen, de CB beslist. 
Voor de exacte regels, zie hiervoor het 
Assurance Protocol, paragraaf 2.6 en 2.7

• Auditvergoeding is ook afhankelijk van de 
prestatie van de klant (audit frequentie) en 
het aantal non-conformities. 



Audit – kostenoverzicht (2)



REDUCTIE PLAN 
TEMPLATE - DEMO



Dit template wordt nog verder doorontwikkeld. Verwachte releasedatum: 20 februari

Verwachte wijzigingen:
• Inclusief de optie voor tussentijdse, nationale- (voorgeschreven) en/of bedrijfs- doelstelling.
• Ontwikkel een vergelijkbare template voor PROD/ SERV
• Overwegen integratie met de Reductie Calculatie Tool



QUIZ



Or : www.ahaslide.com/C3FF9

Hoe sneller je 
antwoordt, 
hoe meer 
punten je 

krijgt

Gebruik een 
willekeurige 
naam als je 

anoniem wilt 
blijven.



Quiz – Q&A’s (1) NL

1. Een bedrijf verkoopt 5 verschillende type plastic buizen, waarvan ze er 1 (product XYZ) als gecertificeerd op de markt willen
brengen. Welke emissies moeten er meegenomen worden in de voetafdruk van product XYZ?
A) alle scope 3 emissies 
B) alle scope 1, 2, en 3 emissies 
C) alle significante scope 1 en 2 emissies + vanuit scope 3 woon-werk en zakelijk reizen 
D) scope 3 product emissies + proportioneel deel van C). 

2. Ik ben een zogenoemd ‘small volume client’, in het 2e jaar van certificering. Wat is dan mijn max T CO2 volume, hoe vaak krijg 
ik een audit, en in welke vorm:
A) <500 T CO2eq, elk jaar, on-site
B) <500 T CO2eq, om het jaar, on-site
C) <1000 T CO2eq, elk jaar, desk review
D) <1000 T CO2eq, om het jaar, desk review

3. Ik heb al heel veel reductie gedaan in laatste 5 jaar. Telt dat mee? Wat is het meest juiste antwoord?
A) In het eerste jaar van certificering wordt de baseline vastgesteld. Dat is de nul-punt meting, dus eerdere reducties vallen daar 
buiten. 
B) Nee, helaas.
C) Ja, maar alleen als tijdens de 1e audit een baseline voetafdruk (van 5 jaar terug en met vergelijkbare emissies) kan worden 
gevalideerd. 
D) Ja, maar alleen als die reducties gekwantificeerd kunnen worden.

Juiste antwoorden zijn geel gemarkeerd



Quiz – Q&A’s (1) EN

1. A company sells 5 different types of plastic tubes, of which they want to sell 1 (product XYZ) as certified. What emissions 
should be included in the footprint of product XYZ?
A) all scope 3 emissions 
B) all scope 1, 2, and 3 emissions 
C) all significant scope 1 and 2 emissions + from scope 3: commuting and business travel 
D) scope 3 product emissions + proportional part of C). 

2. I am a so-called 'small volume client', in the 2nd year of certification. What is my max T CO2 volume, how often do I get an 
audit, and in what form:
A) <500 T CO2eq, every year, on-site
B) <500 T CO2eq, every other year, on-site
C) <1000 T CO2eq, every year, desk review
D) <1000 T CO2eq, every other year, desk review

3. I’ve made a lot of reductions in the past 5 years. Do they count? What is the most correct answer?
A) The baseline shall be established in the first year of certification. That is the zero-reference point, so previous reductions are not 
included. 
B) No, unfortunately not.
C) Yes, but only if during the 1st audit a baseline footprint (that goes back 5 years and has similar emissions) can be validated.
D) Yes, but only if those reductions can be quantified.

Correct answers are marked yellow



Quiz – Q&A’s (2) NL

4. Wat is de '3-year flexibility rule'?
A) De klant heeft 3 jaar de tijd om 'on track' te komen met z'n Annual Reduction Target.
B) De klant mag in jaar 1 en 2 nog te weinig reduceren, maar zal in het 3e jaar 3 maal de Annual Reduction Target moeten behalen. 
C) De auditor zal pas een major Non-Conformity kunnen geven in het 3e jaar (indien de klant niet voldoende heeft gereduceerd).
D) Allen zijn van toepassing.

5. Wat schrijft criterium 1.5 van de Standard voor, voor organisaties met >40% scope 3 emissies? 
A) De organisatie moet binnen 2 jaar ook gecertificeerd gaan worden voor (een aantal van hun) producten/ diensten.
B) De organisatie moet de scope 3 emissies in kaart brengen en met keten partners gaan samenwerken om vanaf het 1e jaar deze 
emissies te verlagen.
C) Idem als A), maar dan in jaar 5.
D) Geen van allen
*(na het 1e jaar van certificering tegen de nieuwe standaard)

6. Een klant wil op 1 juli gecertificeerd zijn. Wanneer zou de klant uiterlijk de audit moeten aanvragen bij de CB?
A) Als meerdere audit offertes wenselijk zijn, moet de klant rond half april contact opnemen met de CB's (ervan uitgaande dat de 
voetafdruk af is).
B) Er is geen garantie dat de klant kan worden gecertificeerd op 1 juli, omdat er altijd NC's kunnen zijn die het proces vertragen.
C) A & B zijn juist
D) A & B zijn onjuist



Quiz – Q&A’s (2) EN

4. What is the '3-year flexibility rule'?
A) The client has 3 years to get 'on track' with his Annual Reduction Target.
B) The client may still reduce insufficiently in year 1 and 2, but will have to reach 3-times the Annual Reduction Target in the 3rd 
year. 
C) The auditor will not be able to issue a major Non-Conformity until the 3rd year (if the client has not reduced sufficiently).
D) All apply.

5. What does criterion 1.5 of the Standard prescribe for organization with >40% scope 3 emissions? 
A) The organisation must also be certified for (some of their) products/ services within 2 years.
B) The organisation must identify the scope 3 emissions and actively work with chain partners to reduce these emissions from the
1st year onwards.
C) Ditto as A), but in year 5.
D) None of them
*(after the 1st year of certification against the new standard)

6. A client wants to be certified on July 1st. When should the client request the audit from the CB at the latest?
A) If multiple audit quotes are desirable, the client needs to contact the CBs around mid-April (assuming the footprint is completed).
B) There is no guarantee that the client can be certified on July 1st,because there can always be NCs that delay the process. 
C) A & B are correct
D) A & B are incorrect



Quiz – Q&A’s (3) NL

7. Good Performers kunnen een audit exemption krijgen - wat is dan vereist?
A) De klant had afgelopen 2 jaren geen major non-conformities en heeft meer gereduceerd dan nodig was (volgens de Annual
Reduction Target).
B) De klant had afgelopen 2 jaren helemaal geen (major en minor) non-conformities.
C) De klant had afgelopen jaar geen major non-conformities en heeft meer gereduceerd dan nodig was (volgens de Annual
Reduction Target)
D) De klant had afgelopen jaar helemaal geen (major en minor) non-conformities.

8. Wat is de functie van het sector benchmark proces?
A) Het waarborgt dat de ene klant op dezelfde manier wordt geëvalueerd door de CB als zijn gecertificeerde competitor.
B) Het staat toe om binnen een bepaalde sector sector-afspraken te maken, die dan gelden voor alle gecertificeerde klanten binnen 
die sector.
C) Het staat toe om bepaalde criteria van de standaard aan te scherpen of juist te verzwakken, mocht dat in een bepaalde sector 
nodig of gebruikelijk zijn.
D) A, B en C zijn allen juist.

9. Welke exacte bronnen en berekeningen moet ik laten zien voor mijn voetprint berekening? Is daar een template voor?
A) Er is geen template, maar Annex 1 vat de verplichte emissiebronnen samen. Ook moeten alle subberekeningen, 
veronderstellingen en databronnen worden opgenomen. 
B) Er is geen template, omdat er te veel verschillen zijn tussen alle gecertificeerde klanten, d.w.z. elk heeft zijn eigen methodologie.
C) CNG gebruikt de tool "CO2 Management" voor verschillende gecertificeerde klanten, welke ook subberekeningen, 
veronderstellingen en databronnen vereist.
D) A, B, en C zijn allen juist.



Quiz – Q&A’s (3) EN

7. Good Performers can get an audit exemption - what is required?
A) The customer had no major non-conformities for the past 2 years and has reduced more than necessary (according to the Annual 
Reduction Target).
B) The customer had no (major and minor) non-conformities for the past 2 years.
C) The customer had no major non-conformities last year and has more reduced than necessary (according to the Annual Reduction 
Target)
D) The customer had no (major and minor) non-conformities at all last year.

8. What is the function of the sector benchmark process?
A) It ensures that one client is evaluated in the same way by the CB as his certified competitor.
B) It allows sector agreements to be made within a particular sector, which then apply to all certified clients within that sector.
C) It allows to tighten or weaken certain requirements of the standard, should it be necessary or common for clients in a particular 
sector.
D) A, B and C are all correct.

9. What sources and calculations should I demonstrate for my footprint calculation? Is there a template for that?
A) There is no template, but Annex 1 lists the mandatory emission sources. Also, all sub-calculations, assumptions and data sources 
should be included. 
B) There is no template, because there are too many differences between all certified clients, i.e. each has its own methodology.
C) CNG uses the tool “CO2 Management” for several certified clients. Also this tool requires sub-calculations, assumptions and data 
sources.
D) A, B, and C are all correct.



CONCLUSIES 
& 

Q&A



Laatste tips!
1. In voetafdruk (of bijlagerapport): neem alle sub-berekeningen mee, vermeld alle gemaakte aannames en 

vermeld de bronnen van je data. Indien een bepaalde emissiebron niet wordt meegerekend, of als er 
bepaalde aannames worden gedaan of een bepaalde emissieberekening is opgebouwd uit 
deelberekeningen, leg dan uit waarom en hoe! Het moet voor de auditor duidelijk zijn hoe je tot je 
getallen bent gekomen.

2. Reductieplan: kwantificeer hoe het jaarlijkse reductiedoel jaar na jaar zal worden bereikt, en vermeld hoe 
je dit berekent hebt, incl. sub-berekeningen, aannames en de gebruikte databronnen van de reducties. 
Hoe ben je tot je getallen gekomen?

3. Verzamel al het bewijs voorafgaand aan de audit en kies een document management systeem met  
logische strcutuur (logische bestandsnamen, versiebeheer) zodat de auditor gemakkelijk kan vinden waar 
hij naar op zoek is.

4. Voer een zelfbeoordeling uit om te bepalen of u klaar bent voor een audit; doe alsof u de auditor bent en 
alle onderliggende bewijsstukken en documenten moet beoordelen.

5. Plan de audit ruim van tevoren, zodat u zeker weet dat ‘uw plek’ is gereserveerd. 

6. Vraag CNG om ondersteuning als je non-conformiteiten (en veel heen-en-weer-communicatie en dus 
hoge auditkosten) wilt voorkomen.

Focus nu op een accurate en complete (basis) voetafdruk (incl. bewijs + documentatie van 
sub-berekeningen en aannames) en een 1e versie van een gekwantificeerd reductieplan. 



Meer informatie of hulp nodig?

Het Consultancy-team van CNG kan u helpen 
bij de ontwikkeling van uw voetafdruk of 

reductieplan, of om een pre-assessment uit te 
voeren.

Neem contact op met uw ‘Carbon Advisor’
voor algemene vragen of technische ondersteuning.

Om up-to-date te blijven, raden we aan om regelmatig 
onze huidige en nieuwe website te checken.



Heel erg bedankt!

Vragen?



ANNEX 1:
SELF-ASSESSMENT

Tool: 
Annex 7: 

Self-
Assessment

https://www.climateneutralgroup.com/en/cng-certification-program-development-process/


Requirements - Ch. 1: QMS

KEY OBJECTIVES: 

1. Is the CO certified for the correct certification scope and is the 
right certified entity chosen?

2. Is the CO's Management System robust enough to support the 
implementation of the criteria in chapter 2, 3, 4 and 5 
-> e.g. proper data collection and management system?
-> e.g. functioning M&E system?

3. Is sr. management committed and are sufficient resources and 
time allocated for reduction activities?
-> e.g. public reduction commitment (Climate Policy) 



Requirements - Ch. 2 + 3: Boundaries & Footprint (1)

KEY OBJECTIVES – CH 2: 

4. Has the CO made a serious attempt to set the operational and organizational 
boundaries sufficiently ambitious and extensive?

5. Does the GHG Emission Sources Overview list all mandatory (and optional) GHG 
emission sources, and complies with the rules in Annex 1 (List of Mandatory and 
Optional GHG Emission Sources) and Annex 2 (Sector Benchmark Tool)?

KEY OBJECTIVES – CH 3: 

6. Has the CO made a serious attempt to use primary data (based on real usage) where 
possible, but at least for all direct emissions resulting from its own operations?

7. Have the emissions -for each GHG emissions source- been calculated adequately, 
using an eligible method, correct usage data and eligible emission factors and 
secondary data sources? 



KEY OBJECTIVES – CH 3 (CONT’D): 

8. Is the final outcome of the footprint calculation documented in a report, shared with 
the auditor prior to the audit and updated in the Reduction Calculation Tool?

9. Is evidence available that substantiates all (primary or secondary) data input in the 
method, and is this easily accessible for the auditor? 
-> If assumptions, complex (non-retrievable) sub-calculations, uncertainties or 
externalities are applicable, are these clarified for the auditor?

10. FIRST YEAR: Is a clear baseline footprint + year ascertained? 
-> Is the Annual Reduction Target correctly calculated, taking into account the end target 
and interim targets (if applicable)? Have these figures been inputted in the Reduction 
Calculation Tool? 

11. CONSECUTIVE YEARS: Has the Reduction Calculation Tool been updated with 
adjusted or corrected baseline figures and Annual Reduction Target (if applicable)? 

12. Is the CO (and its sr. management) conscious of its reduction obligations for the 
coming X years?

Requirements - Ch. 2 + 3: Boundaries & Footprint (2)



Requirements - Ch. 4: Reductions

KEY OBJECTIVES – CH 4: 

13. Is there a realistic GHG Emission Reduction Plan with concrete (quantified) and 
committed reduction measures that are endorsed by sr. management, and which 
suffice to achieve the Annual Reduction Target?

14. Have the implemented emission reduction measures and activities been effective so 
that the Annual Reduction Target has been achieved, and if not, if appropriate 
corrections and corrective actions have been implemented, so that the CO is 'back on 
track' and has become a 'learning organization'.

15. Are the baseline footprint and baseline year as well as the Annual Reduction Target 
correctly reflected in the Reduction Calculation Tool year-after-year, and is this tool 
periodically reviewed and updated with adjustments or corrections in the baseline or 
changes in the Annual Reduction Target?

16. Did the CO do sufficient offsetting based on the footprint of the previous calendar 
year, and has the CO a commitment to offset for the coming year?



Ch. 4 Reductions (1) 
Tool: 

Reduction 
Plan Template

(currently being 
developed)

-> ACTION: Yr 1 (in the short run): 
Develop a quantified reduction plan

If you implement all these measures, will the 
Annual Reduction Target be achieved?



Ch. 4 Reductions (2)  
Tool: 

Annex 6a & 6b: 
Reduction 

Calculation Tool

-> Action: In consecutive years: 
Monitor your performance, and act if needed!

https://www.climateneutralgroup.com/en/cng-certification-program-development-process/

