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Als Climate Neutral Group merkten we de toenemende vraag en actiebereidheid bij klanten 

om stappen te zetten richting Net Zero. Ons team is gegroeid, zodat we nog meer organisaties 

kunnen helpen om hun uitstoot naar 0 te krijgen. Ook ons nieuwe certificeringsprogramma 

trad per 1 januari in werking, met succes. Bedrijven kunnen nu erkenning krijgen voor hun 

inspanningen op het gebied van footprinting, verplichte reductie en compensatie. Bovendien 

zijn we als programma-eigenaar toegelaten als community member bij ‘het keurmerk der 

keurmerken’ Iseal. Nog meer deskundigheid en impact, daar zijn we trots op. 

Naast de groeiende vraag van klanten naar consultancydiensten was er ook een enorme 

toename te zien in offsetting. Steeds meer bedrijven willen de uitstoot die ze nog niet kunnen 

reduceren nú compenseren. De prijzen voor offsettingsprojecten op de vrijwillige markt 

voor CO2-credits namen het afgelopen jaar een enorme vlucht. Vooral rondom de COP26, de 

klimaattop die in november in Glasgow werd gehouden. Deze projecten dragen niet alleen 

bij aan het verminderen van de klimaatimpact, maar ze zijn ook goed voor de natuur en 

biodiversiteit, en ze creëren betere levensomstandigheden voor de lokale bevolking.

 

De groei in offsetting vraagt om het ontwikkelen van eigen projecten. Ons team in Zuid-

Afrika heeft een AgriCarbon-programma opgezet dat boeren betaalt voor de carbon credits 

die ze genereren door hun land duurzaam te beheren. Daarnaast beschikken we nu over een 

eigen internationaal project development-team. Deze experts hebben het afgelopen jaar de 

basis gelegd voor projectontwikkeling rondom mangroves, water en sanitaire voorzieningen, 

en methaan. 

Het uitzicht voor 2022 oogt veelbelovend. Na een intensief voorbereidingstraject is 

Climate Neutral Group aan het begin van het jaar samengegaan met Anthesis Group, ‘the 

sustainability activator’. Samen met deze toegewijde duurzaamheidsprofessionals wereldwijd 

én met onze relaties gaan we de komende jaren nog meer impact maken. Ik kijk uit naar 

de samenwerking!

 

 

René Toet, Managing Director Climate Neutral Group

Na het bizarre jaar van 2020 dachten we dat 2021 wel weer ‘normaal’ 
zou worden. Echter, niets bleek minder waar. Van het coronavirus 
waren we nog lang niet af, wat veel ongemak en leed veroorzaakt heeft. 
Tegelijkertijd bleef ondanks alle beperkingen de economie draaien. 
En niet alleen dat: steeds meer bedrijven werden zich bewust van 
klimaatverandering en voelden de urgentie om er iets aan te doen.

Update 2021 door René Toet
Samen van A naar Zero CO2
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Climate Neutral Group werkt vanuit 4 pijlers:  
Footprinting, Reductie, Compensatie en Certificering.  
Een concrete klimaataanpak die je bedrijf naar Net Zero CO2 helpt.

ZERO
A NAAR 

CO2

Impact 2021
Van A naar Zero CO2

Footprinting CompensatieReductie Certificering

In 2021 is het aantal klanten voor wie we 

jaarlijks hun footprint berekenen met  

47% gegroeid.

Het merendeel was om de uitstoot van de 

organisatie in kaart te brengen, gevolgd 

door de footprints van een product of  

een service.

Consultancy 

25% van onze consultancy-opdrachten 

heeft betrekking op footprinting. Een 

paar voorbeelden uit 2021:

• Gestart met een carbon footprint-tool 

voor verpakkingsleveranciers en voor  

de theesector.

• Inrichting van CO2-management voor 

aantal internationale organisaties met 

veel vestigingen, om globaal en  

nationaal te kunnen rapporteren en te 

sturen op reductie.

• Critical reviews volgens het GHG-

protocol, van footprints en carbon  

Life Cycle Assessments (LCA’s)  

gemaakt door bedrijven zelf of een 

andere organisatie.

• Complexe supply chains en 

materialiteits-matrices in  

kaart gebracht.

Bijna 30% van de opdrachten waar onze 

consultants aan werkten ging over 

reductie in de breedste zin, vaak als een 

vervolg op inzicht, footprints en LCA’s. 

Ook helpen we bedrijven die bezig zijn 

maar vastlopen op reductie. 

We doen zo’n 40% van onze opdrachten  

in de agrifood- en retailsector en hun 

supply chains (verpakking en distributie). 

Daarnaast zijn dienstverlening, financieel, 

IT, bouw, marine en productie  

belangrijke sectoren.

Consultancy

• Reductiestrategie, vaak als Climate 

Policy-document. 

• Strategie en beleid voor zakelijk reizen 

en woon-werkverkeer, duurzaam 

inkopen, produceren, verpakken  

en distributie.

• Concrete reductieplannen met targets 

en monitoringsystemen.

• Bedrijven op weg helpen bij de 

energietransitie.

• Detachering op langlopende trajecten, 

bijvoorbeeld bij de KNVB.

• Support bij versnelling van reductie, 

zoals voor klanten van de Triodos bank.

In 2021 mochten 20 verschillende  

soorten producten het Climate 

Neutral Certified-keurmerk  

voeren, variërend van koffie, zuivel 

en bananen tot kattenbakkorrels en 

zonnepanelen. 

Door de vele verpakkingen die in 

verschillende supermarkten liggen, is  

het blauwe Climate Neutral Certified-label 

inmiddels een bekend keurmerk. 

In 14 landen gaan ruim 30 miljoen 

gecertificeerde producten over de 

toonbank.

Consultancy

• Quick scans: waar staan organisatie, 

producten en diensten voor de 

certificering. Inzicht in wat er moet 

gebeuren met een globale roadmap 

naar Net Zero.

• Bedrijven die goed op weg zijn worden 

in detail aan alle criteria getoetst met 

een pre-assessment.

We hebben in 2021 2.142.910 ton CO2 

gecompenseerd. Dat is een groei van  

42% ten opzichte van 2020. 

Dat betekent: 

107 miljoen bomen  

die in een jaar groeien, 

1,2 miljoen retourvluchten  

naar New York, en

195.155 rondjes om de aarde rond de  

evenaar met een auto die 1 op 10 rijdt.

Van onze compensatieprojecten was

49% Gold Standard, 30% VCS en 21% 

overig gecertificeerd. 

Al onze projecten voldoen aan strenge 

kwaliteitscriteria. 

Consultancy

• Compensatiestrategieën: hoe past 

compensatie in je duurzaamheidsbeleid 

waarin reductie centraal staat, met 

welke projecten.

• ‘Van offsetting naar insetting’: reductie 

in de keten in de agrifood-sector, bij  

de boer of plantage.
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Travel 

In januari 2021 zijn we live gegaan met onze vernieuwde Flight Carbon Calculator.  

Al onze partners hebben er nu toegang toe waardoor ze hun klanten kunnen 

adviseren met veel specifiekere en accurate data. Daarbij mochten we twee 

nieuwe reisagenten verwelkomen, namelijk Munckhof Travel en Uniglobe.  

Voor 2022 staat op de planning om te testen met nieuwe reisagenten. Ook wordt 

Airtrade onze nieuwe partner voor de leisuremarkt.

Triodos wil de impact van haar scope 3 verlagen. 

Om de zakelijke klanten van de bank aan te  

sporen om te verduurzamen heeft CNG een 

kennis- en een werksessie georganiseerd. 

We informeerden de ondernemers over het 

klimaatprobleem, hoe ze hun uitstoot kunnen 

kwantificeren, en we gaven handvatten om te 

reduceren. Ondernemers konden elkaar  

inspireren en kennis delen.

Winclove Probiotics wil  

in 2030 CO2-neutraal zijn. 

Samen met CNG heeft het familiebedrijf in 

2021 de uitstoot van de gehele bedrijfsvoering 

uitgezocht. De resultaten van deze uitdagende, 

maar belangrijke klus vormen de basis voor 

een reductiestrategie. Winclove wil klanten en 

leveranciers betrekken bij zijn klimaatbeleid. Dat 

geldt ook voor de supply chain van producten.

In 2021 hebben we Henry Bath (HB) begeleid met hun 

voetafdruk, reductieplan en certificeringstraject. 

Voor een internationaal logistiek bedrijf gespecialiseerd in basismetalen, 

landbouwproducten en mineralenconcentraten is verduurzaming niet 

eenvoudig. Maar HB is als early adopter echt gemotiveerd. Dit kan een eerste 

stap zijn om leveranciers om meer duurzaamheid te vragen. Vanuit hun  

eigen ervaring wil HB de supply chain veranderen.

Korte klantcases
Van A naar Zero CO2

Accurate
Flight specific – Fuel based

FLIGHT
CARBON

CALCULATOR

Voor Mr Marvis, een online 

kledingmerk dat zich 

specialiseert in shorts en lange 

broeken voor mannen, heeft 

CNG de totale footprint  

in kaart gebracht. 

Dus niet alleen hun eigen 

uitstoot (scope 1 en 2), maar 

ook die van hun leveranciers 

(scope 3). Daaruit bleek dat het 

grootste deel van hun uitstoot 

zit in het zogenaamde primary 

processing, dus het maken 

van een kledingstuk. Het in 

kaart brengen daarvan was 

een uitvoerige klus, omdat de 

kledingketen heel complex is. 

Denk aan linnen, katoen, ritsen, 

knopen et cetera. We kijken nu 

samen naar een vervolg. 

IMC Financial Markets is een van de drie 

grote beurshandelshuizen van Nederland 

met een specialisatie in optiehandel. Wij 

helpen IMC al meer dan 10 jaar op weg naar 

Zero CO2. Dat begint bij inzicht in de uitstoot 

van hun vestigingen. Ze compenseren hun 

emissies met onze klimaatprojecten. Sinds 

dit jaar dragen ze daarmee bij aan een 

positief effect op klimaatverandering, door 

niet 1x maar 2x de hele ‘lifetime-uitstoot’ 

sinds hun oprichting te vergroenen.

BDR Thermea Group staat midden in de energietransitie. 

Het bedrijf maakt verwarmingsketels en warmtepompen door halffabricaten in te kopen en daar 

een ketel van te maken. CNG is het afgelopen jaar gestart bij BDR met een uitgebreide scope 

3-footprint door te kijken naar de CO2-uitstoot van een verwarmingsketel. Want het grootste deel 

van de uitstoot zit in het gebruik bij de consument. CNG werkt samen met BDR door  

doelstellingen op te stellen met SBTi en reductiemaatregelen vorm te geven.

In 2021 heeft CNG voor bol.com een  

pre-assessment gedaan. 

Het doel was om ze klaar te maken voor de  

audit, om in 2022 het eerste Climate Neutral 

Certified e-commercebedrijf in Nederland te 

kunnen worden. We checkten of hun voetafdruk 

klopte en of het reductieplan haalbaar was. In  

elk gedeelte van de supply chain gingen we 

aan de slag, bijvoorbeeld met de verpakkingen 

waar we een carbon product-LCA op losgelaten 

hebben. Ook compenseerde bol.com zijn 

resterende CO2-uitstoot bij ons.
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Reductie en consultancy  
KNVB
Voor een sportvereniging is de energierekening de grootste kostenpost, met gemiddeld 20% van de begroting. Om hier  
verandering in te brengen is in 2017 De Groene Club in het leven geroepen, een initiatief van de KNVB en CNG.

Het doel is om sportclubs te helpen bij de verduurzaming van hun 

accommodatie. “De Groene Club gelooft dat sportverenigingen met 

zorg voor het milieu ook zorgen voor een gezonde clubkas”, aldus  

Marc Nipius, Manager Partnerships & New Business bij de KNVB.

“Op basis van ervaring kunnen we sportverenigingen binnen één jaar verduurzamen.  

Er doen al ruim 1300 clubs aan het programma mee. Een gemiddelde sportvereniging 

kan jaarlijks minimaal 7.000 euro besparen op de energierekening. Tot nu toe staat er een 

totale gasbesparing van bijna 90.000 m3 op de meter, naast een besparing op elektra van 

5.2 miljoen kWh.”  

Lees meer over de samenwerking met De Groene Club op onze website.

Naast De Groene Club werkt CNG samen met de KNVB op het 

programma GO, voor minder CO2-uitstoot in het voetbalverkeer. 

Bijvoorbeeld door aanpassingen in het speelschema, de integratie 

van nieuwe manieren van transport en slimme laadpalen. Het 

initiatief ‘Volle Bak!’ moedigt voetballers en supporters aan om samen naar wedstrijden  

of trainingen te rijden en zo het aantal kilometers in het voetbalverkeer te verlagen.

“Als onderdeel van GO heeft de KNVB het seizoen 2020/’21 een duurzamer speelschema 

ingevoerd voor pupillen. Een belangrijke reden hiervoor is de besparing van 17 procent 

reisafstand. Voor het gehele pupillenvoetbal gaat dat om ruim 25 miljoen vermeden 

reiskilometers per seizoen”, licht Marc toe. “Dat bespaart 2.217 ton CO2 wat vergelijkbaar 

is met meer dan 3.000 retourvluchten van Amsterdam naar Barcelona.”

https://www.climateneutralgroup.com/case/knvb-de-groene-club/
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Climate Neutral Certification
PLUS
Supermarktketen PLUS is koploper op het gebied van verduurzaming. Het was de eerste supermarkt die klimaatneutrale koffie en thee in de schappen 
had liggen, gevolgd door bananen. Binnenkort komen daar nog ananassen en aubergines bij. “We zijn er trots op dat PLUS het grootste klimaatneutrale 
assortiment van Nederland heeft”, aldus Marlijn Simons-Somhorst, manager corporate communicatie en MVO.

Foodprintplan

PLUS heeft als ambitie om in 2030 de CO2-voetafdruk van hun private label-producten met 25% te 

verlagen. Voor de belangrijkste eetbare producten heeft de supermarktketen een ‘foodprintplan’ 

gemaakt. Daarmee is de CO2-uitstoot van hun foodassortiment op hoofdlijnen in kaart gebracht. 

CNG heeft PLUS geholpen om daar prioriteiten in te stellen, door te kijken naar waar je veel 

klimaatwinst kunt behalen. Op basis daarvan hebben ze een aantal sectoren geselecteerd die de 

hoogste prioriteit krijgen, zoals fruit, zuivel en vlees.

Met deze selectie gaan we in 2022 samen de belangrijkste leveranciers benaderen. We kijken of ze 

al een footprint hebben, bezig zijn met reductie en waar ze hulp kunnen gebruiken. Marlijn: “Ons 

doel is om van alle belangrijke leveranciers hun voetafdruk, reductieplannen en klimaatneutrale 

ambities te weten. Zo willen we ons foodassortiment stap voor stap klimaatneutraal maken”.

Reductiestrategie

CNG helpt PLUS ook om scope 1 en 2 van hun organisatie goed in beeld te krijgen, en daarbij 

een reductiestrategie te formuleren. PLUS is al goed op weg, bijvoorbeeld met een elektrische 

vrachtwagen en energieneutrale distributiecentra. Marlijn: ”We vinden het belangrijk om binnen 

onze invloedsfeer bij te dragen aan een positieve verandering.”

Klimaatneutrale bananen

Fyffes is de bananenleverancier van PLUS. In 2019 heeft CNG voor Fyffes Benelux hun bananen gecertificeerd en in 2021 ook de 

ananassen. Inmiddels liggen de klimaatneutrale bananen van Fyffes ook bij Albert Heijn en zijn andere retailers geïnteresseerd, van 

Zweden tot Nieuw Zeeland. Vanuit CNG werken we aan een climate change risk assessment voor de duurzaamheidsafdeling van 

Fyffes Global. Daarmee brengen we de klimaatrisico’s in kaart voor Fyffes als bedrijf in zijn geheel, van lokaties in Afrika tot Rotterdam. 

In 2022 gaan we de fruitleverancier helpen om hun footprint van CO2 en water in kaart te brengen.  

Lees meer over de klimaatneutrale bananen van PLUS op onze website.

https://www.climateneutralgroup.com/case/plus-staat-voor-verantwoord/
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Mensen meekrijgen

Kris vervolgt: “Wat ik anderen in de sector zou adviseren? Het start met je denkwijze. Kijk niet 

te veel naar de uitstoot, maar kijk wat je kunt doen om het te laten dalen. Duurzaamheid moet 

niet puur economisch zijn maar ook gedragen worden vanuit de mensen. Als wij met onze 

2000 medewerkers binnen Willy Naessens duurzamer kunnen opereren, dan straalt dat ook 

uit naar de rest van de maatschappij.”

Lees meer over hoe Willy Naessens verduurzaamt op onze website.

Climate Neutral Certification  
Bouwbedrijf Willy Naessens
60 jaar geleden startte de Vlaamse Willy Naessens zijn eigen bouwbedrijf. De firma is intussen uitgegroeid tot een onderneming met ruim  
2.000 medewerkers en in 2021 klimaatneutraal gecertificeerd.

Duurzamer produceren

Willy Naessens heeft een eigen Research & Development-afdeling, waar ze samen met 

toeleveranciers kijken waar en hoe het duurzamer kan. CO2 afvangen en injecteren in 

betonpanelen bijvoorbeeld. Of het betonmengsel optimaliseren met minder cement. Kris 

Vanrentergem, CSO van Willy Naessens: “We streven naar steeds meer innovatie, want we 

weten dat we moeten reduceren. Al onze 14 betonfabrieken zuiveren bijvoorbeeld zelf hun 

afvalwater, dat is nagenoeg uniek. Ons transport wordt steeds efficiënter door te produceren 

wat we op dat moment nodig hebben. En we zetten in op elektriciteit en waterstof.”

Klimaatneutraal bouwbedrijf

In 2021 heeft het bouwbedrijf de Climate Neutral-certificering behaald. Kris: “We merken dat 

met name grote klanten vaker vragen naar duurzaamheid. En de banken vereisen dat je er als 

onderneming actief mee bezig bent, anders krijg je geen krediet. Ook het internationale karakter 

van de certificering past goed bij ons, gezien onze groei in Frankrijk, Nederland en Scandinavië.”

Maatschappelijk betrokken

Willy Naessens zelf is intussen een bekende Vlaming die ondanks zijn hoge leeftijd nog  

steeds betrokken is, zowel zakelijk als maatschappelijk. Dat wordt zichtbaar in de projecten 

van CNG die het familiebedrijf steunt. Bijvoorbeeld met waterputten: mensen voorzien van 

schoon drinkwater is essentieel. Met windenergie willen ze graag groene energie promoten, 

inclusief de distributie.

Bewustwording

En hoe ziet het bouwbedrijf zichzelf in 2030? Kris: “De daling in de CO2-uitstoot zit vooral  

in transport en elektriciteitsgebruik. Maar het allerbelangrijkste is dat het niet over een  

absolute daling gaat, maar meer over besef, over bewustwording van werknemers. Vanuit  

hun standpunt hebben we haalbare reductiemaatregelen geformuleerd die we de  

komende jaren stuk voor stuk gaan oppakken.” 

https://www.climateneutralgroup.com/be/case/duurzaam-bouwen-met-willy-naessens/
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Uitgelicht 
Certificering en partnerships

B Corp

Climate Neutral Group is sinds 2015 B Corp gecertificeerd. Als je daar als organisatie voor in aanmerking wilt komen, dan moet  

je laten zien dat je naast winst ook mens, milieu en maatschappij als uitgangspunt hebt. B Corps zetten ondernemerschap in als 

middel om de wereld te verbeteren. Ze voldoen aan strenge sociaal-maatschappelijke criteria en blinken uit op het gebied van 

milieu-impact, transparantie en corporate governance.

In 2021 werd CNG partner van het B Corp Way-programma. Het platform is bedoeld voor bedrijven die hun impact willen verbeteren, met 

gecertificeerde B Corp-consultants in heel Europa die ondersteuning op maat kunnen bieden, gebaseerd op de methodologie.

Climate Neutral Certification-standaard

In 2021 hebben we de herziene versie van onze klimaatneutrale certificeringsstandaard gelanceerd.  

Daarmee kunnen we trots zeggen dat we de eerste en enige wereldwijd zijn die:

• Erkend is door ISEAL.

• Een verplichte reductiecomponent heeft.

• Door geaccrediteerde onafhankelijke partijen geaudit wordt.

• De mogelijkheid biedt voor insetting.

We zijn een partnerschap aangegaan met Ecocert en Preferred by Nature, twee onafhankelijke partijen die het afgelopen jaar hun eerste  

audits hebben gedaan. Deze certification bodies zijn onze ogen en oren in het veld.

Onze vernieuwde certificering heeft er ook in geresulteerd dat we met sommige klanten de relatie hebben beëindigd, omdat het programma 

nu veel strenger is. De nieuwe standaard heeft daarentegen veel deuren geopend voor grotere klanten. Deze aanpak is een bewuste keuze 

geweest vanuit de gedacht om meer impact te maken, zowel op volumes CO2 als op internationalisering van het certificeringsprogramma.  

We zoeken continu naar klanten die frontrunner willen zijn om impact te maken. Bijvoorbeeld bloomon of WeTransfer.

ISEAL

CNG is in 2021 toegelaten als 

Community Member van ISEAL, 

de wereldwijde organisatie die 

toonaangevende duurzaamheids-

standaarden samenbrengt. Het 

lidmaatschap van de ISEAL-

community laat zien dat we ons 

inzetten voor het continu verbeteren 

van systemen en effecten, en dat 

we transparant zijn over hoe we dat 

meten en bijhouden.

9
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Uitgelicht 
Partnerships Koffie

Koffie-expeditie

Vorig jaar zijn we samen met onze koffieklanten de 

koffie-expeditie gestart. Het doel is om de mogelijke 

reductiemaatregelen te verkennen, daar waar een substantieel 

deel van de uitstoot van broeikasgassen plaatsvindt in 

de keten. Met een reeks interactieve sessies hebben we 

waardevolle inzichten verzameld van onze klanten en externe 

experts uit de sector, waardoor we onze sector-benchmark 

voor koffie hebben kunnen verbeteren. 

We merken ook een toegenomen interesse van bedrijven om 

investeringen te doen in hun eigen toeleveringsketens. Die 

zorgen voor emissiereductie, een beter levensonderhoud of 

een betere biodiversiteit, bijvoorbeeld met insetting. 

Om onze gecertificeerde klanten te laten profiteren van de 

gerealiseerde GHG-emissiereducties, hebben we in onze 

standaard de mogelijkheid opgenomen voor bedrijven om 

een lagere voetafdruk te rapporteren. Dat kan als er een direct 

verband is tussen de gedane investering en de gerealiseerde 

emissiereductie op boerderijniveau in hun aanbodketen of op 

sectorniveau in het land waar het bedrijf de koffie vandaan 

haalt. CNG is samen met Solidaridad Colombia en Carble pilots 

gestart om deze propositie verder te ontwikkelen.

Sustainable Coffee Challenge

In 2021 deed CNG mee aan de Sustainable Coffee Challenge, een gezamenlijke inspanning  

van bedrijven, overheden, ngo’s, onderzoeksinstellingen en anderen om de koffiesector  

volledig duurzaam te maken. Challenge-partners werkten samen om de transparantie te  

vergroten, een gemeenschappelijke visie op duurzaamheid te bepalen, en om de voortgang  

naar die doelen te versnellen.

We zijn ervan overtuigd dat we door samenwerking met meerdere stakeholders rondom koffie de positieve  

klimaat- en sociaal-economische impact in de koffiesector kunnen maximaliseren. CNG zet zich in om bedrijven in 

de koffiesector te ondersteunen bij het bereiken van hun duurzame inkoop- en klimaatdoelstellingen, waarbij de 

ecologische voetafdruk in de gehele koffieketen van boer tot consument verder wordt verkleind.

We zetten ons in voor de reductie van broeikasgas:

• Op boerderijniveau, door programma’s te ontwikkelen en uit te voeren die uitstoot verminderen en vastleggen.  

Dat doen we met regeneratieve landbouw- en boslandbouwpraktijken, en met meer traditionele maatregelen 

zoals biovergisters/interventies op het gebied van hernieuwbare energie. De resulterende voordelen kunnen 

worden gebruikt voor insetting of om CO2-compensaties te genereren die de sociaal-economische voordelen  

voor boeren ondersteunen.

• Op marktniveau, door ontwikkeling van de vraag naar klimaatneutraal-gecertificeerde koffie.

• Op supply chain-niveau, door het promoten van technische oplossingen zoals hernieuwbare brandstoffen, 

slimmere verpakkingen en verbeterde productiemethodes.

Onze ambitie is een verwijdering of opslag van minimaal 1 miljoen ton CO2eq in koffieketens in 2025.

10



11

Project development 
Impact voor klimaat, mens en natuur

Om aan de groeiende vraag naar offsetting te voldoen en om ervoor te zorgen dat projecten de grootste impact hebben, ontwikkelt CNG ook eigen 
projecten die CO2-credits genereren. In 2021 hebben we een internationaal Carbon Project Development-team opgericht, in nauwe samenwerking met 
het steeds groter wordende Zuid-Afrikaanse team. 

Onze strategische focus voor project development ligt op vier pijlers:

• Herstel van mangroves, oftewel blue carbon. We hebben de eerste stappen gezet om  

een programma voor mangroveherstel en -behoud op te zetten in het zuiden van 

Brazilië met het Çarakura Institute. Deze lokale ngo werkt nauw samen met lokale 

gemeenschappen en inheemse volkeren en autoriteiten, een belangrijke voorwaarde voor 

het slagen van projecten. De impact van mangroveprojecten is veelvoudig: CO2-opslag, 

kustbescherming, biodiversiteit, visserij en schoon water. In 2022 werken we dat verder  

uit tot een CO2-programma onder VCS.

• Regeneratieve landbouw: parallel aan de succesvolle ontwikkeling van het Zuid-

Afrikaanse AgriCarbon-programma werken we samen met twee grote West-Europese 

coöperaties en een startup om de ontwikkeling van een CO2-programma te ondersteunen. 

Dat doen we met behulp van regeneratieve landbouw onder VCS. We zullen ook de 

komende Europese norm voor certificering van carbon removal nauwlettend volgen. Dat 

geeft een impuls aan de CO2-landbouw. In 2022 bouwen we onze samenwerking in Latijns-

Amerika uit en starten we daar met de ontwikkeling van een AgriCarbon-programma, net 

als in Oost-Europa.

• Water en sanitaire voorzieningen: in 2021 werd ons activiteitenprogramma “Verhoogde 

en verbeterde toegang tot veilig drinkwater in ontwikkelingslanden” onder Gold Standard 

geregistreerd. De eerste carbon credits van dit programma worden in de eerste helft van 

2022 verwacht voor het project in Arusha, Tanzania, ontwikkeld voor VEI.

• Methaan uit afvalgas: in overeenstemming met de methaanbelofte van de VS en de  

EU op de COP26 in Glasgow, heeft CNG toegezegd landfill-gasprojecten te ontwikkelen 

waarbij methaan wordt opgevangen en gebruikt om energie op te wekken. In 2022  

willen we daarmee starten in Turkije, gevolgd door andere markten.
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AgriCarbon 
Zuid-Afrika’s eerste carbon credit-programma  

Roterende begrazing, bodembedekkers, minder grondbewerking, minder bemesten: dit en vele andere praktische toepassingen verbeteren de 
bodemkwaliteit en het bedrijfsresultaat van de boer. Door deze regeneratieve landbouw kan de bodem meer CO2 opslaan en wordt er minder 
broeikasgas uitgestoten. Dankzij het Zuid-Afrikaanse AgriCarbon-programma kunnen we hiermee carbon credits genereren van de hoogste kwaliteit. 

Dit innovatieve programma is het eerste in zijn soort. AgriCarbon is een breed 

samenwerkingsinitiatief tussen CNG en de Zuid-Afrikaanse landbouwsector. Boeren 

die duurzame landbeheerpraktijken toepassen kunnen een verdienmodel met carbon 

credits creëren. Het programma is ontworpen om de overgang van conventionele 

landbouwpraktijken naar veerkrachtige en duurzame systemen te stimuleren.

Status van het programma

Jaarlijks worden nieuwe landbouwbedrijven aan het carbon-project toegevoegd. In  

december 2021 waren er 65 landbouwbedrijven bij betrokken, met een totale oppervlakte  

van 43.415 ha. Aangezien het AgriCarbon-programma is begonnen in de zuivelindustrie, 

heeft CNG gekozen voor een aanpak die zich eerst op deze sector concentreert. Dat heeft 

geresulteerd in 19.896 ha die in de eerste verificatiecyclus zijn ingeschreven. De carbon credit-

opbrengst per hectare varieert tussen 1 en 9 ton CO2e per jaar, afhankelijk van het succes van 

elk van de boeren bij het integreren van regeneratieve praktijken op hun bedrijf. Daarnaast 

maakt een sectorspecifieke aanpak het mogelijk de CO2-opbrengsten voor elke sector te 

maximaliseren, dankzij de extra inzichten van specialisten. Met onze partners  

konden we maximale impact op natuur en milieu laten zien, door het resultaat van de 

AgriCarbon-boeren te vergelijken met de basiswaarden op regionaal sectorniveau.

Certificering

We willen dit project registreren bij de Verified Carbon Standard (VCS). In- en externe 

onderzoekers meten en controleren het project, waarbij SCS Global het als onafhankelijke 

auditor beoordeelt volgens de VCS-richtlijnen. De eerste specifieke auditfase voor 

de zuivelsector ging eind januari 2022 van start, toen de auditors de deelnemende 

landbouwbedrijven bezochten en hun bevindingen ter oplossing en verduidelijking aan het 

CNG-team voorlegden. Het auditproces wordt naar verwachting medio 2022 afgerond met  

de uitgifte van de eerste CO2-credits later in het jaar.

Vooruitblik

Nu de basis van het programma in de eerste fase is opgebouwd, vindt het tweede 

controleproces later in 2022 plaats. Landbouwers uit de sectoren rundvlees, maïs, tarwe, 

suikerriet en citrusvruchten doen sowieso mee, maar er kunnen nog andere sectoren 

bijkomen. Bovendien werkt het AgriCarbon-team samen met partners om het programma uit 

te breiden tot de sector van de kleine landbouwers en tot andere Afrikaanse regio’s.

De huidige prognoses voor 2022 gaan uit van nog eens 125.000 hectare die in verschillende 

sectoren in het programma wordt opgenomen. 

Reuters publiceerde een video en artikel over hoe Zuid-Afrikaanse zuivelboeren carbon 

credits genereren met het AgriCarbon-programma.

https://www.reuters.com/business/environment/south-african-dairy-farmers-eye-carbon-credits-while-curbing-emissions-2022-04-05/
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Kennismaking 
Introductie van Anthesis 

Anthesis is de duurzaamheidsactivator. Voor een productievere en veerkrachtigere wereld.
Wij zijn de grootste groep toegewijde duurzaamheidsexperts ter wereld: een team van 800+ mensen, actief in 40 landen, met meer dan 2.000 klanten. 
Ons doel is   om een   productievere en veerkrachtigere wereld vorm te geven, door organisaties te helpen bij de overgang naar duurzamer presteren.  
Ons team combineert brede en diepgaande duurzaamheidsexpertise met de commerciële en operationele aanpak die nodig is om echte verandering 
te realiseren.

Onze activator-aanpak
Met onze gevalideerde 3-fasen-aanpak realiseren we verandering 

voor onze klanten.

1. Analyse – Zaken uitzoeken

In de analyse-fase ontwikkelen we inzicht in bedrijfs- en duurzaam-

heidskwesties, bouwen we betrokkenheid op en identificeren we 

kansen en risico’s. Onze methoden combineren primair onderzoek 

en gegevensverzameling, big data-analyses, scenariomodellering, 

en kwalitatief onderzoek met meerdere stakeholders.

2. Oplossing – Problemen oplossen

Duurzaamheid geeft organisaties niet alleen nieuwe uitdagingen, 

het biedt ook bijzondere nieuwe kansen. Vanuit robuust bewijs 

en analyses werken we samen met klanten om strategieën en 

oplossingen met een hoge impact te ontwerpen om duurzame 

prestaties mee te bereiken.

3. Implementatie – Zorgen dat het gebeurt

Van energieopwekking tot campagnes voor publieke betrokkenheid, 

en van programmabeheer tot levering ter plaatse: waar klanten 

implementatieondersteuning nodig hebben, helpen onze 

gespecialiseerde teams om plannen te realiseren en resultaten  

te behalen.

Onze servicegebieden
Strategie + Bestuur

Organisaties helpen om holistische 

duurzaamheidsstrategieën op te stellen die 

prestaties stimuleren en veerkracht opbouwen.

Toeleveringsketen + Operations

Bedrijfsstrategieën transformeren, supply chains 

met meerdere belanghebbenden in kaart 

brengen en voldoen aan de vraag van klanten naar 

duurzamere producten en activiteiten.

Duurzame producten + Diensten

Inspelen op wereldwijde regelgeving en eisen van 

klanten en tegelijkertijd producten produceren 

die milieuvriendelijker zijn. Het verbeteren van 

bedrijfsprocessen en het creëren van meer waarde  

met minder middelen.

Merk + Communicatie

Waarde creëren door duurzame en doelgerichte 

merken. De impact van investeringen in 

duurzaamheid vergroten bij verschillende 

doelgroepen.

 

Onderwijs + Cultuur

Transformatie in denken en sociaal bewustzijn 

creëren met inspirerende campagnes en projecten. 

Het combineren van innovatieve, creatieve en op 

maat gemaakte leermiddelen om een   duurzamere 

samenleving te ondersteunen.

Steden + gebieden

Ontwerpen en aansturen van op impact  

gebaseerde initiatieven voor steden en hun  

omgeving wereldwijd. Steden helpen om emissies  

te meten, scenario’s te modelleren, doelen te stellen 

en actie te ondernemen om CO2-neutraal en  

circulair te worden.

Transacties + Financiën

Aanvulling van traditionele Environment, Health,  

and Safety (EHS) en due diligence-beoordelingen  

met op maat gemaakte adviesdiensten, om 

investeringen te beschermen, te verbeteren, en  

de toegang tot kapitaal te vergemakkelijken.

Zie ook anthesisgroup.com.

https://www.anthesisgroup.com/
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Reductie van je eigen emissies is het belangrijkste onderdeel van ondernemen met oog  

voor het klimaat. Maar vaak blijft er een rest-uitstoot over die niet direct verder gereduceerd  

kan worden. Compensatie is dan de enige manier om nu tot nul te komen. Dit kan door te 

investeren in duurzame, zorgvuldig geselecteerde klimaatprojecten in ontwikkelingslanden, 

die ter plekke CO2 reduceren.

Al onze klimaatprojecten dragen bij aan de Sustainable Development Goals van de 

Verenigde Naties:

China

Turkije

Brazilië

India

Ethiopië

Oeganda

Tanzania

Kenia

Nederland

Eritrea
Cambodja

Impact
Klimaatcompensatie in beeld

Nigeria

Hoe wij voor onze klanten CO2 compenseren

De projecten waarmee we compenseren realiseren meer dan CO2-reductie. Ze dragen 

ook bij aan de leefomgeving en levensstandaard van de lokale bevolking die extra 

kwetsbaar is voor klimaatverandering. Mensen in ontwikkelingslanden beschikken 

vaak niet over energie, laat staan schone energie. Daarnaast zijn hun mogelijkheden 

voor werk, scholing en gezondheid beperkt. We kunnen het klimaatprobleem alleen 

oplossen wanneer westerse landen ervoor zorgen dat ontwikkelingslanden ook 

kunnen reduceren en zich duurzaam kunnen ontwikkelen.

14
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UN Global Compact
Projecten met impact
DE GEZAMENLIJKE BIJDRAGE GAAT VERDER DAN ALLEEN SDG 13

CNG is trots om te melden dat we in 2021 lid zijn geworden van het UN Global Compact.  

Dit wereldwijde duurzaamheidsinitiatief van de Verenigde Naties heeft als doel om een  

beweging van duurzame bedrijven en stakeholders te mobiliseren voor een betere wereld. 

Om dat mogelijk te maken, ondersteunt het UN Global Compact bedrijven om:

• Verantwoord zaken te doen door hun strategieën en activiteiten af te stemmen op de  

tien principes over mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding,

• Strategische acties te ondernemen met bredere maatschappelijke doelen, zoals de 

Sustainable Development Goals, met de nadruk op samenwerking en innovatie.

René Toet, Managing Director: “We staan volledig achter de doelen van het Global Compact 

en onderschrijven die waar we maar kunnen. Met de projecten waarmee onze klanten 

compenseren dragen we gezamenlijk bij aan meerdere SDGs. Hun bijdrage gaat daarmee 

verder dan alleen SDG 13 over het klimaat. Betere gezondheid voor de lokale bevolking, een 

toename van de biodiversiteit en meer werkgelegenheid bijvoorbeeld.”

Samen met onze klanten hebben we in 2021 2.142.910 ton CO2 gecompenseerd. Maar dat  

is niet het enige. Met de projecten die we in dit impact report uitlichten profiteren ruim  

1,8 miljoen mensen elke dag van schoner en efficiënter koken door biogas en cookstoves. 

Bijna 6.000 ha bos wordt beter beschermd en meer dan 80.000 mensen hebben toegang 

tot drinkwater van betere kwaliteit dankzij een van de bosprojecten. In een ander bosproject 

kregen 345 vrouwen training om beter in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Deze cijfers zijn slechts enkele voorbeelden; bij de projecten vind je meer resultaten en toelichting.

De Global Compact-principes hebben vier themagebieden: mensenrechten, arbeid, milieu en 

anti-corruptie. De projecten waarmee onze klanten hun uitstoot compenseren vallen onder drie 

van de vier thema-gebieden; anti-corruptie zit verweven in de betrouwbare en transparante 

manier waarop we projecten afnemen. In de kwaliteitscriteria lees je er meer over.

https://www.unglobalcompact.org
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unglobalcompact.org/sdgs/about
https://www.climateneutralgroup.com/sustainable-development-goals/
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Dit project investeert in het laten draaien en het onderhoud van windmolens in verschillende 

afgelegen gebieden van India. De lokale bevolking in de omliggende dorpen kan nu zelf 

energie opwekken, zonder CO2-uitstoot.

De Indiase bevolking groeit razendsnel. 

Steeds meer mensen trekken naar de stad, 

waardoor de energieconsumptie enorm 

toeneemt. Dit klimaatproject investeert 

in windparken in afgelegen gebieden 

van India om energie te leveren aan het 

lokale elektriciteitsnet. Zo wordt stroom uit 

fossiele bronnen gedeeltelijk vervangen 

door duurzame windenergie. Naast reductie 

van CO2 zorgt het project ook voor meer 

zekerheid van de energievoorziening voor 

Indiase huishoudens, de verbetering van de 

infrastructuur en meer werkgelegenheid. 

CNG steunt dit en andere windprojecten 

door te investeren in CO2-credits. Daarmee 

voorzien we de lokale bevolking in afgelegen 

gebieden van schone energie en geven 

we een positieve impuls aan de regio. 

Windenergie wordt zo bereikbaar voor 

het armste deel van de Indiase bevolking. 

We kiezen alleen voor kleinschalige 

windprojecten in landen waar financiering 

voor CO2-reductieproducten nog steeds 

moeilijk te krijgen is.

Per windmolen kunnen ongeveer 420 huishoudens voorzien  

worden van stabiele energie.

Er wordt geïnvesteerd in 

diverse kleinschalige 

windparken, waar gemiddeld 

ongeveer 10 windmolens per 

park staan.

233.400 ton 

CO2-reductie is dankzij alle 

relaties van CNG bereikt. 

1 windmolen heeft een 

vermogen van 1,5 MWh en 

wekt gemiddeld 2.239 MWh 

per jaar op.

Het project draagt bij aan de verbetering van de infrastructuur in 

de omgeving.

165.714 MWh 

elektriciteit is opgewekt door 

de relaties van CNG.

India

AZIË

Windenergie
in India
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AFRIKA

Biogas 
in Oeganda

Dit klimaatproject investeert in biovergisters in Oeganda voor lokale huishoudens met een 

kleinschalige boerderij.

Op het platteland in Oeganda hebben veel 

boeren naast landbouw ook de beschikking 

over wat vee. De mest daarvan kan met een 

biovergister worden omgezet in biogas, een 

schone energie voor koken en verlichting. 

Wat overblijft na vergisting is ‘slurry’, een 

organische meststof die kunstmest kan 

vervangen. Hierdoor besparen huishoudens 

tijd en kosten van brandstof en kunstmest. 

Ook is het mogelijk om het toilet aan te sluiten 

op de vergister. 

Hivos en SNV Nederland hebben biovergisters 

in Oeganda geïntroduceerd met het ‘Africa 

Biogas Partnership Programme’. Daarmee 

wordt de overgang van het koken op open 

vuur naar biogas in Afrika gestimuleerd. Dat 

is een grote stap; niet alleen qua investering, 

maar ook qua kookcultuur. Het koken op 

open vuur is in Oeganda ingebed in de 

cultuur en het gezinsleven. Door lokale 

voorlichtingscampagnes over de voordelen 

van biogas krijgt het klimaatproject steeds 

meer voet aan de grond. Met een kleine 

investering (microkrediet) voor boeren wordt 

het toegankelijk gemaakt. Expertise vanuit 

Azië is gebruikt om ook in Afrika de transitie 

naar schone energie in te zetten.

22.207 mensen profiteren dagelijks van efficiënter koken, 

kostenbesparing en verbeterde luchtkwaliteit door de bijdrage van  

de relaties van CNG.

8.222 biogasinstallaties 

zijn er in totaal in gebruik.

102 metselaars zijn het afgelopen jaar lokaal opgeleid om 

biovergisters te kunnen bouwen. De regelmatige opdrachten tot  

bouw geeft hen een belangrijke basis en continuïteit in inkomsten.

21.418 ton CO2-reductie gerealiseerd door de relaties van CNG.

Kunstmest wordt vervangen door organische mest (‘bio-slurry’), een 

restproduct van biogas-productie. Deze bio-slurry draagt direct bij 

aan kostenbesparing, gemiddeld  $ 50 per huishouden per jaar. 

1 biogasinstallatie in 

Afrika bespaart gemiddeld 

2,7 ton CO2.

Oeganda
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ZUID-AMERIKA

400 mensen hebben een beter levensonderhoud of inkomen 

gekregen dankzij dit project.

Door dit project wordt er per jaar 311.410 ton CO2  

gereduceerd. De relaties van CNG hebben 23.908 ton CO2 via dit  

project gecompenseerd.

136 mensen hebben toegang tot scholing en training met 

betrekking tot duurzaam bosbeheer.

6 bedreigde diersoorten (volgens de rode lijst van IUCN) profiteren 

van verminderde bedreigingen.

496.988 hectare bos wordt beter beheerd door het project 

voor behoud van biodiversiteit.

Brazilië

Dit klimaatproject zorgt ervoor dat bijna 90.000 hectare van het Amazoneregenwoud 

beschermd wordt. Als gevolg hiervan wordt commerciële houtwinning verboden om de rijke 

biodiversiteit van de Amazone te behouden. 

Het project promoot alternatieve 

inkomstenbronnen voor de lokale 

gemeenschappen en ondersteunt de 

duurzame ontwikkeling van de regio. Brazilië 

heeft meer dan 470 miljoen hectare bos, dat 

60,14% van het hele grondgebied beslaat 

en het land op de tweede plaats zet van 

de landen met het grootste bosgebied ter 

wereld. Brazilië was voorheen echter ook het 

land met het hoogste bosverlies.

Er wonen meer dan 100 gezinnen in het 

projectgebied en hun levensonderhoud is 

sterk afhankelijk van natuurlijke hulpbronnen. 

Om bij te dragen aan hun duurzame 

ontwikkeling, biedt het project cursussen 

aan over hoe je in je levensonderhoud kunt 

voorzien zonder inheems hout te winnen. 

Commerciële houtwinning, een belangrijke 

oorzaak van ontbossing in de regio, werd 

verboden als gevolg van het project. 

Naast het behoud van de rijke biodiversiteit 

van de Amazone, heeft het project tot 

doel alternatieve inkomstenbronnen te 

bevorderen voor lokale gemeenschappen en 

dragen zo bij aan de duurzame ontwikkeling 

van de regio.

Bosbehoud 
in Brazilië
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AFRIKA

Efficiënte cookstoves 
in Ethiopië

Dit klimaatproject investeert in de productie, distributie en verkoop van efficiënte cookstoves 

voor lokale huishoudens in Ethiopië. 

Ruim een derde van de wereldbevolking kookt 

dagelijks op open vuur, meestal binnenshuis. 

De rook die daarbij vrijkomt is enorm slecht 

voor de gezondheid. Wereldwijd sterven 

jaarlijks meer dan vier miljoen mensen aan 

longziektes (zoals COPD) veroorzaakt door 

koken op open vuur; dat is meer dan aids, 

malaria en tbc bij elkaar. Daarnaast heeft deze 

manier van koken een enorme impact op het 

klimaat. Maar ook op de sociale ontwikkeling 

van met name vrouwen en kinderen, die 

iedere dag uren bezig zijn met koken en 

houtsprokkelen. 

Dit project zorgt niet alleen voor reductie 

en compensatie van CO2-uitstoot, maar 

ook voor een beter klimaat én betere 

leefomstandigheden voor de lokale bevolking. 

Om de ernstige gevolgen voor het klimaat 

en de gezondheid tegen te gaan, investeert 

het klimaatproject in de lokale productie 

en verkoop van de efficiënte kooktoestellen 

(cookstoves).  

Door het slimme ontwerp van de cookstove 

is er 50 procent minder hout nodig bij het 

koken en komt er minder rook vrij. Naast een 

enorme gezondheidsverbetering, dragen de 

cookstoves ook bij aan het tegengaan van 

ontbossing en zorgen ze voor een enorme 

CO2-reductie. Hierdoor draagt het bij aan 

het beperken van klimaatverandering en 

duurzame ontwikkelingen in Ethiopië.

 

Ethiopië 

22.872 mensen profiteren dagelijks van een betere 

luchtkwaliteit.

4.765 cookstoves 

zijn er totaal in gebruik.

86 mensen hebben 

een baan binnen het 

klimaatproject.

39 distributiepartners 

waarvan het merendeel 

vrouw is.

47.823 ton CO2-reductie is dankzij alle relaties van

CNG bereikt. 

2,66 uur per dag 

bespaard per cookstove.

 34 mio kg hout in  

 totaal bespaard door de   

 bijdrage van alle relaties   

 van CNG. 

1 cookstove bespaart ca. 

3,46 ton CO2 per jaar.
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AZIË

Herbebossingsproject 
Anhuang in China

136.649 ton CO2 is de totale CO2-reductie die dit project per  

jaar oplevert. De relaties van CNG hebben 34.169 ton CO2 via dit  

project gecompenseerd.

28.580 boeren kregen trainingen, werden in dienst genomen 

en profiteren van een verbeterd levensonderhoud.

60% van de boeren die getraind en in dienst genomen zijn,  

is vrouw.

Het herbebossingsproject Anhuang in China bestrijkt een gebied  

ter grootte van 78.000 voetbalvelden (39.000 ha). De relaties 

van CNG beschermen samen een areaal van 19.500 voetbalvelden 

(9.750 ha).

Het Anhuang-bebossingsproject is opgezet om de CO2-opslag in bossen in China te vergroten, 

de biodiversiteit te verbeteren en alternatieve bronnen van inkomsten te creëren. Verschillende 

boomsoorten worden geplant om dorre heuvels en kaal landschap om te vormen tot onderling 

verbonden bossen, rijk aan biodiversiteit. 

Het bebossingsproject Anhuang ligt in de 

provincie Guizhou in China. Het projectgebied 

maakt deel uit van het Yunnan-Guizhou 

plateau waar jarenlang niet op duurzame 

wijze mee is omgegaan. 

De kalksteenrotsachtige omgeving (Karst-

rotsen) van het projectgebied is uitstekend 

geschikt voor bebossing. Door inheemse 

bomen te planten ontstaan nieuwe 

bossen en wordt het milieu verbeterd. De 

dorpelingen hebben de grond in eigendom 

en dorpscomités zijn verantwoordelijk voor 

duurzaam bosbeheer. Commerciële houtkap 

is verboden en menselijke inmenging in het 

gebied wordt geminimaliseerd. Hierdoor 

dragen de bossen bij aan het verbeteren van 

de biodiversiteit, is er minder bodemerosie 

en wordt het water beter vastgehouden. Dit 

resulteert in een grote groene bedekking  

van het gebied door biomassa.

Doordat het projectgebied collectief 

eigendom is van de lokale dorpen, deelt 

de lokale bevolking de inkomsten die 

door het project worden gegenereerd. 

Deze carbon credit zijn essentieel om het 

gebied duurzaam te transformeren. Het 

project creëert werkgelegenheid voor de 

gemeenschappen waarvan de meerderheid 

vrouw is. Er worden trainingen gegeven over 

het effect en het vermijden van CO2-uitstoot 

en de vastlegging van CO2. Ook staat het 

kweken van planten, duurzaam bosbeheer en 

bosecosystemen op het trainingsprogramma. 

De gewasopbrengsten nemen toe door de 

verbeterde omstandigheden van de bodem. 

Niet alleen de natuur profiteert van het 

project, maar ook de lokale bevolking. 

China
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Solar lighting 
in Kenia

Het solar lighting-project in Kenia vervangt binnenverlichting op basis van fossiele brandstof 

door een schoon, veilig en goedkoop alternatief. Daardoor kunnen honderdduizenden mensen 

geld besparen, een betere verbinding met de wereld te maken met microfinanciering en de 

uitstoot van CO2 en ‘black carbon’ drastisch verminderen.

Vanwege de slechte kwaliteit van het 

electriciteitsnetwerk gebruikt bijna 70% 

van de mensen in Kenia kerosine of andere 

op brandstof gebaseerde verlichting. En 

hoewel kerosine makkelijk is, kan het ernstige 

gezondheidseffecten veroorzaken, kost het 

vaak 10-25% van de maandelijkse uitgaven 

van een huishouden en leidt het tot veel 

uitstoot van CO2 en zwarte koolstof in Kenia. 

Het solar lighting Kenya-project voorziet 

huishoudens die niet zijn aangesloten op 

het elektriciteitsnet in verlichting op zonne-

energie. Dat stelt mensen in staat om over 

te schakelen van gevaarlijke kerosine naar 

goedkope, veilige, off-grid en hernieuwbare 

zonne-energie. De behoefte aan fossiele 

brandstoffen neemt daardoor af, wat 

bijdraagt aan een vermindering van  

de uitstoot van broeikasgassen.  

Het zonne-verlichtingssysteem wordt 

geleverd met drie LED-lampen op zonne-

energie en een zonnepaneel met een 

intelligent batterijsysteem. Daarnaast 

zijn huishoudens ook voorzien van een 

oplaadbare radio en een kabel voor 

mobiele telefoons. Beide helpen om de 

connectiviteit met de wereld te vergroten, 

doordat microfinanciering met mobiele 

betalingstechnologie bereikbaar wordt. De 

overgang van kerosinelampen naar moderne 

verlichtingsalternatieven helpt niet alleen 

om klimaatverandering te verminderen, 

maar biedt ook aanzienlijke gezondheids- 

en sociaal-economische voordelen voor de 

mensen in Kenia.

AFRIKA

Kenia

182.700 mensen die in townships in de regio leven zijn  

bereikt met het zonne-verlichtingssysteem.

183.692 zonne-

verlichtingssystemen zijn  

in gebruik.

29.625 CO2-reductie  

is bereikt dankzij de bijdrage 

van de relaties van CNG.

387.151 kg black 

carbon, uitgestoten door 

oude kerosinelampen, wordt 

per jaar voorkomen. Black 

carbon veroorzaakt serieuze 

gezondheidsproblemen.

1.7 miljoen euro is de geschatte totale besparing van 

alle zonne-energiesystemen dankzij de bijdrage van relaties van 

CNG. De besparing op kerosine is 6,30 euro per huishouden.

1 systeem bespaart 

gemiddeld 0,13 ton CO2  

per jaar.

589 mensen hebben 

een fulltime baan in dit 

klimaatproject.

2.390 indirecte banen 

zoals aangestelde verkopers 

zijn voortgekomen uit dit 

project.
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151 mensen hebben 

een baan gevonden bij het 

project, zoals ranger, wildlife-

toezichthouder of technisch 

medewerker.

5.747 hectare wordt dankzij de relaties van CNG beter 

gemanaged om de natuur te beschermen. Dat staat gelijk aan  

11.494 voetbalvelden.

AZIË

Dit bosbeschermingsproject is ontwikkeld om de impact van klimaatverandering te beperken, 

de biodiversiteit te behouden en alternatieve bestaansmiddelen te creëren. De bescherming 

van 445.000 ha regenwoud voorkomt jaarlijks meer dan 3,5 miljoen ton CO2-uitstoot door 

lokale ontbossing. Hierdoor blijft dit kwetsbare gebied behouden. 

Het Cardamomgebied ligt in het 

zuidwesten van Cambodja en is een van 

de laatste regenwouden in Azië. Deze 

biodiversiteitshotspot bestaat uit dicht 

groenblijvend dennenbos, mangrovebossen 

aan de kust en overstroomde graslanden. 

In het gebied was echter sprake 

van ongecontroleerde boskap voor 

landbouwgrond. De groeiende vraag naar 

bosproducten door Cambodjaanse burgers 

en de invloed van de Chinese expansie 

zorgden ervoor dat grote hoeveelheden in de 

bossen vastgelegde CO2 op het spel stonden. 

In het Southern Cardamom-project staat de 

bescherming van het gebied centraal, door 

‘Improved Forestry Management’ en intensief 

toezicht. Voor de lokale gemeenschap worden 

projecten opgezet die voor alternatieve 

inkomsten zorgen en daardoor de ontbossing 

met succes beperkten. Ook zijn er geen 

stroperij-activiteiten meer. Hierdoor is het 

behoud van verschillende bedreigde soorten 

gewaarborgd en is er zelfs zicht op de 

terugkomst van de tijger in het gebied. Het 

project verbetert het levensomstandigheden 

van zo’n 2.500 gezinnen. Mensen zien in dat 

zuinig omgaan met de natuur samengaat 

met welvaart.

Cambodja
Bosbeschermingsproject  
in Cambodja

16 bedreigde diersoorten zijn beter beschermd dankzij  

het project.

82.548 mensen hebben toegang tot drinkwater van  

betere kwaliteit.

51.677 ton CO₂ is dankzij de relaties van CNG gereduceerd. 

15.272 mensen 

hebben door het project 

betere leefomstandigheden 

en/of een inkomen  

gekregen. 
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EUROPA

Biogas
in Nederland

In verschillende gebieden buiten de Randstad geven landbouwcoöperaties en veehouderijen al 

honderden jaren vorm aan het Nederlandse platteland. Om de landbouw te verduurzamen en 

toekomstbestendig te maken worden steeds meer initiatieven opgezet, zoals dit biogasproject.

Het biogasproject werkt met een 

vergistingsinstallatie, die gebruik maakt van 

een mengsel van mest uit de veehouderijen, 

akkerbouwgewassen en restproducten uit 

de voedingsmiddelenindustrie. Verschillende 

veehouderijen met varkens en koeien  

doen mee.

Door het plaatsen van biogasinstallaties 

hoeven boeren niet langer al hun mest 

op lokale velden uit te rijden. Ook is het 

makkelijker om aan de limieten voor 

stikstofabsorptie te voldoen. Door deze 

carbon-financiering kunnen veehouderijen 

duurzamer opereren. Zowel circulariteit als 

naleving van strenge regels zijn mogelijk. 

Er zijn meer voordelen: de emissie van 

methaan in de atmosfeer vermindert en 

de restwarmte wordt gebruikt om lokale 

gebouwen te verwarmen. Met biogas wordt 

ook elektriciteit opgewekt die rechtstreeks op 

het net gaat. Het restproduct na vergisting 

wordt verwerkt en verkocht ter vervanging 

van kunstmest.

Samenwerking

Er is nog geen subsidie beschikbaar om 

de uitstoot van methaan te voorkomen. 

Daarom werkt CNG mee om mestvergisting 

mogelijk te maken door financiering 

via carbon credits, die vrijgegeven zijn 

onder de Nationale Koolstofmarkt. De 

expertcommissie die de Green Deal Nationale 

Koolstofmarkt adviseert, heeft aangegeven 

dat methaanreductie door mestvergisting 

in Nederland een goede aanvulling is op het 

huidige beleid, dat zich alleen richt op de 

CO2-uitstoot. Dit betekent dat de CO2-credits 

kunnen worden gebruikt voor vrijwillige 

compensatie.

139.357 ton 

CO2-reductie is dankzij 

alle relaties van CNG bereikt. 

28.819 MWh 

elektriciteit is via biogas 

opgewekt door CNG-klanten.

Nederland



24

Bijna 1,7 miljoen mensen zijn bereikt met efficiënte 

cookstoves, wat ze een besparing in kosten en verbeterde  

luchtkwaliteit heeft gebracht.

331.432 cookstoves 

zijn er totaal geplaatst.

1,17 miljoen ton CO2-reductie gerealiseerd door de  

relaties van CNG.

376 uur per jaar per huishouden is bespaard dankzij de  

overgang naar een efficiënte cookstove.

€ 3,1 miljoen euro wordt per jaar bespaard.

1 cookstove bespaart ca. 

3,5 ton CO2 per jaar.

AFRIKA

Clean cooking-project  
in Nigeria

Dit cookstove-project is opgezet om de gevolgen van klimaatverandering voor de bevolking in 

Nigeria te verzachten. Door cookstoves te doneren aan huishoudens en instellingen kunnen ze 

alternatieve bronnen van inkomsten creëren.

Biomassa, voornamelijk brandhout en 

houtskool, is van groot belang in lage- en 

middeninkomenslanden. Een aanzienlijk  

deel van het energieverbruik voor koken 

komt van biomassa. Tegelijkertijd zijn 

inefficiënt koken en verwarmen een 

hoofdoorzaak van armoede, slechte 

gezondheid, genderongelijkheid en 

aantasting van het milieu. Vrouwen en 

kinderen worden onevenredig zwaar 

getroffen door deze enorme wereldwijde 

uitdaging. Ze lijden onder de rook, het 

gebrek aan tijd en de gevolgen van hun 

verslechterende omgeving.

Meer dan 70% van de Nigeriaanse 

bevolking, voornamelijk arme mensen, 

kookt met vaste brandstof op inefficiënte 

traditionele kookfornuizen en open vuren. 

Hierdoor registreert Nigeria het hoogste 

aantal sterfgevallen door luchtvervuiling 

binnenshuis: gemiddeld 64.000 per jaar, 

vooral vrouwen en kinderen in arme gezinnen.

Het cookstove-project in Nigeria vermindert 

de uitstoot van broeikasgassen door het 

gebruik van efficiënte houtskoolfornuizen. 

Het brandstofverbruik neemt af tot 50% 

dankzij een keramische voering die 

efficiënter verbrandt en warmte vasthoudt. 

Tegelijkertijd hebben deze fornuizen veel 

voordelen voor gebruikers en hun gezinnen, 

door lagere brandstofkosten, verminderde 

blootstelling aan schadelijke stoffen in 

de lucht, sneller koken (wat resulteert in 

tijdbesparing) en meer gemak. Tenslotte 

gaan ze ontbossing tegen doordat de vraag 

naar houtskool afneemt.

Nigeria
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EUROPA - AZIË

77 mensen staan op de loonlijst van het project. 18 mensen hebben 

deelgenomen aan trainingen over brandveiligheid en gezondheid. 

232.258 ton 

CO2-reductie is dankzij alle 

relaties van CNG bereikt. 

Het project draagt bij aan de verbetering van de infrastructuur in 

de omgeving.

528.692 m3 waterstofsulfide is in totaal vernietigd door 

dit project per jaar. Daarvan hebben de relaties van CNG 113.041 m3 

aan bijgedragen.

72.662 mensen in de omgeving van dit project worden er 

per jaar in totaal van energie voorzien. De relaties van CNG zorgen er 

door hun bijdrage voor dat 15.587 mensen toegang hebben tot deze 

vorm van energie uit afval.

201.550 MWh 

elektriciteit wordt opgewekt, 

waarvan 43.177 MWh is 

 mogelijk gemaakt door 

relaties van CNG.

Turkije 

In Turkije heeft verstedelijking geleid tot ongecontroleerde afvalstort. Een van de grote 

problemen is het ontbreken van de juiste afvalverwerking. Dit klimaatproject zorgt ervoor 

dat de broeikasgassen die hierbij vrijkomen omgezet worden in groene elektriciteit. Efficiënt 

gebruik van alle reststromen dus!

Op het gebied van afvalbeheer streeft Turkije 

ernaar om stortplaatsen te laten voldoen 

aan de EU-normen. De capaciteit voor het 

gecontroleerd storten en recyclen van afval 

groeit. Dit klimaatproject zorgt ervoor dat 

de stortplaatsen zijn ingericht om niet-

recyclebaar afval in speciale installaties 

te verbranden en hiermee energie op te 

wekken. De energie wordt omgezet in 

elektriciteit die op het elektriciteitsnet wordt 

gevoed. Door het afval om te zetten naar 

energie zijn er minder fossiele brandstoffen 

als olie, gas en kolen nodig.

De stortplaatsen bevinden zich in Istanboel 

en ongeveer 100 km ten oosten daarvan 

in de provincie Kocaeli. Het huishoudelijke 

afval van de regio wordt opgehaald en op 

de afvalstortplaats verbrand. Het gas dat 

hierbij vrijkomt wordt omgezet in elektriciteit. 

De lokale bevolking krijgt zo toegang tot 

groene stroom. Het project zorgt daarnaast 

dat waterstofsulfide wordt vernietigd, dat 

kan ontstaan bij het rottingsproces van 

organisch materiaal. Door dit gas weg te 

nemen verbetert de luchtkwaliteit rondom 

de stortplaats en vermindert de geur. 

De CO2-uitstoot wordt op twee manieren 

verlaagd:

• Methaangas komt niet in de atmosfeer, 

maar wordt gebruikt voor de opwekking 

van elektriciteit. Methaan is een 

broeikasgas dat 28 keer zo sterk is als CO2.

• De opgewekte hoeveelheid elektriciteit 

vervangt die van fossiele energiecentrales.

Energie uit afval 
in Turkije
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60.000 zaden zijn uitgedeeld in de lokale gemeenschappen. 

72.424 ton CO2 is dankzij de relaties van CNG door dit project 

gereduceerd

15.000 mensen hebben werk gevonden via dit project sinds  

de start in 2002.

345 vrouwen kregen een training om beter in hun 

levensonderhoud te kunnen voorzien.

Dit project in Tanzania bestrijkt een gebied ter grootte van 

20.000 voetbalvelden. Inmiddels zijn daarvan ruim 

12.000 opnieuw bebost, dankzij de relaties van CNG.

AFRIKA

Herbebossing
in Tanzania

Dit herbebossingsproject in Tanzania is opgezet om klimaatverandering tegen te gaan door 

aangetast bosgebied opnieuw te beplanten. Daarnaast draagt het bij aan een alternatieve 

manier van levensonderhoud voor de mensen in het projectgebied. 

Het project omvat twee gebieden: het 

Uchindele- en het Mapandabos, in de door 

armoede geteisterde districten Kilombero, 

Morogoro en Mufindi in het zuidwesten van 

Tanzania. Door niet-duurzame landbouw, 

houtproductie en bosbranden zijn grote  

delen van het bosgebied kaal en  

grasachtig geworden.

Door het aanplanten van nieuwe bomen in 

de aangetaste gebieden wordt meer dan 

10.000 hectare omgevormd tot bossen die 

weer CO2 opnemen en vasthouden. Om het 

lokale milieu te verbeteren, richt het project 

zich ook op bodembehoud, bescherming 

van waterbronnen en verbetering van 

de biodiversiteit. Door herbebossing en 

duurzaam bosbeheer worden bestaande 

inheemse flora en fauna verrijkt en tegen 

uitsterven beschermd. 

Om dit alles te bereiken, werkt het project 

samen met lokale gemeenschappen. Ruim 

zeshonderd werknemers ontvangen elke 

maand een salaris dat gelijk staat aan 10% 

van de inkomsten die het klimaatproject 

door de carbon financiering genereert. Het 

aanleggen van infrastructuur zoals wegen, 

waterleidingen en communicatiesystemen 

maakt duurzaam bosbeheer mogelijk 

en vergroot het welzijn van de inwoners 

van Uchindele en Mapanda. Er worden 

schoolgebouwen, gemeenschapshuizen 

en kantoren gebouwd. De lokale gemeen-

schappen krijgen kiemplantjes van vruchten. 

Ondernemerschap wordt gestimuleerd via 

trainingen, vooral gericht op vrouwen. Het 

project is een perfecte combinatie van het 

tegengaan van klimaatverandering, bijdragen 

aan sociale ontwikkeling en de verbetering 

van biodiversiteit. 

Tanzania
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Solar cookstoves 
in China

Het Nanyang Solarproject verbetert de leefomstandigheden van huishoudens op het platteland 

in een van de armste regio’s in China. Cookstoves op houtskool worden vervangen door schone 

stoofjes op zonne-energie. De CO2-uitstoot vermindert en de levenskwaliteit neemt toe. 

Dit solar cookstoves-project bevindt zich 

in het zuidwesten van de provincie Henan, 

vlak bij de rivier de Nanyang Danjiang. Deze 

regio is qua ligging en weer een ideaal 

gebied voor zonne-energie. Door arme 

plattelandshuishoudens te voorzien van solar 

cookstoves kunnen ze de fossiele brandstof 

die wordt gebruikt bij het koken efficiënt 

vervangen door zonne-energie. Op deze 

manier wordt de CO2-uitstoot van houtskool 

vermeden en gaat het project ontbossing 

in dit gebied tegen. Deze cookstoves zijn 

bovendien 50 procent efficiënter dan 

traditionele kolenfornuizen. Een groot 

voordeel is dat een oppervlakte met  

daglicht van 1,7 m2 voldoende is voor een 

hoog rendement. 

Door over te schakelen op zonne-energie 

zijn gezondheidsproblemen in verband 

met roet (‘black carbon’) en de schadelijke 

rookgassen binnenshuis afgenomen. De 

solar cookstoves worden via dit project gratis 

aan arme gezinnen in deze regio gegeven, 

inclusief distributie en onderhoud. Omdat 

de huishoudens geen houtskool meer 

hoeven te kopen, kan het bespaarde geld 

gebruikt worden om hun levensstandaard te 

verbeteren, bijvoorbeeld met studiemateriaal 

voor hun kinderen. 

AZIË

China

1 cookstove bespaart ca. 

1,77 ton CO2 per jaar.

93.971 huishoudens verspreid over de regio, zijn bereikt  

met efficiënt koken.

98.000 cookstoves 

zijn er totaal in gebruik.

364.869 ton CO2-reductie is dankzij alle relaties van

CNG bereikt. 

50 mensen hebben een baan binnen het klimaatproject.
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ZUID-AMERIKA

250 lokale gemeenschappen profiteren van de  

projectactiviteiten, doordat ze nu bijvoorbeeld voedsel, koeien en 

bouwmateriaal voor huizen hebben.

100.317 ton CO2 is de totale CO2-reductie die dit project per  

jaar oplevert. De relaties van CNG hebben 44.307 ton CO2 via dit  

project gecompenseerd.

130 mensen hebben baat bij dit project.

128 verschillende 

soorten flora, waarvan

8 bedreigde, zijn nu  

beschermd. 

Het Maísa-bosproject bestrijkt een gebied van 57.504 

voetbalvelden (28.752 ha). De relaties van CNG beschermen samen 

een areaal van 25.398 voetbalvelden (12.699 ha).

 350 Verschillende 

 soorten fauna, waarvan 

 29 bedreigde, zijn nu   

 beschermd.

Brazilië
Het Maísa Bosbehoud- 
project in Brazilië

Het Maísa bosbehoudproject is opgezet om ontbossing tegen te gaan, biodiversiteit in stand te 

houden en alternatieve middelen van bestaan te creëren voor de lokale bevolking.

Het Maísa-project ligt in de gemeente Mojú 

in de staat Pará in het noorden van Brazilië, 

de zogenaamde ‘Boog van ontbossing’ in het 

Amazonegebied. Deze regio heeft geleden 

onder illegale houtkap van inheemse bossen 

voor timmerhout en houtskool, intensieve 

veeteelt en om land in eigendom te krijgen. 

Het project heeft als missie de lokale 

ontbossing te stoppen en het rijke, biodiverse 

land te beschermen. 

De regio is sinds de jaren ‘70 geteisterd 

door conflicten tussen boeren, illegale 

houthakkers en ‘landgrabbers’. Het ontbrak 

aan overheidsbeleid en de handhaving van 

wetten tegen ontbossing en landregulatie 

was zwak. De eenvoudige toegang via 

de snelweg deed de rest. Toen ook nog 

vastgoedspeculatie zijn intrede deed  

bereikte de ontbossing in het Maísa-gebied 

haar dieptepunt. 

Met de bescherming van een groot stuk 

tropisch regenwoud richt het project 

zich op het klimaat, de gemeenschap en 

biodiversiteit. De ongeplande ontbossing 

wordt verminderd door het projectgebied 

te beschermen en het bos duurzaam te 

beheren. De sociale component buigt de 

drijfveren om die leiden tot ontbossing door 

de bewoners, door activiteiten te bevorderen 

die inkomsten genereren. Dit is voornamelijk 

kleinschalige landbouw. Door de lokale 

gemeenschap actief te betrekken bij de 

besluitvormingsprocessen rondom  

het project te betrekken is het gelukt dit  

van de grond te krijgen. Voor de  

biodiversiteit worden de positieve 

effecten van duurzaam bosbeheer en 

gebiedsbescherming gemonitord.
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Efficiënte cookstoves 
in Eritrea

Dit cookstove-project is opgezet om het leven van de bewoners in de Anseba-regio te 

verbeteren door ze een efficiënt en schoon kooktoestel te geven. 

In Eritrea wonen bijna zes miljoen mensen. 

De bevolking is heel afhankelijk van 

biomassa als brandstof. Dat heeft grote 

gevolgen, zoals ontbossing, verlies van 

biodiversiteit, luchtvervuiling, CO2-uitstoot, en 

gezondheidsproblemen door rookvorming 

en het urenlange zoeken naar brandhout. 

Met deze cookstove gebruiken ze bijna 70% 

minder brandstof dan nodig is voor koken op 

open vuur. Daardoor daalt de vraag naar hout 

en wordt er minder CO2 uitgestoten.

De cookstove is ontwikkeld door het 

onderzoekscentrum van het Ministry of 

Energy and Mines en wordt momenteel 

al door duizenden huishoudens in Eritrea 

succesvol gebruikt. Het project introduceert 

de cookstoves en traint vrouwen in de 

dorpen. Allereerst om ze promotors te 

maken, daarna om ze de cookstoves zelf te 

laten maken. De materialen worden lokaal 

voorzien. Het project is opgezet in het 

Zoba Anseba District van Eritrea en wordt 

ondersteund door de nationale en lokale 

overheden. Ook de nationale overheid van 

Eritrea steunt het project, omdat het wordt 

gezien als ‘Trade’ en niet als ‘Aid’, dus  

blijvend bijdraagt aan de groei van 

economische welvaart. 

Eritrea

AFRIKA

15.662 mensen profiteren dagelijks van efficiënter koken, 

kostenbesparing en verbeterde luchtkwaliteit. De luchtvervuiling 

binnenshuis is met 68% gereduceerd. 

3.263 cookstoves 

zijn er totaal in gebruik.

5 mensen hebben 

een baan binnen het 

klimaatproject.

300 mensen 

zijn betrokken in de 

distributieketen, waarvan 

het merendeel vrouw is.

20.732 ton CO2-reductie is dankzij alle relaties van

CNG bereikt. 

7,6 kg hout bespaard per 

cookstove per jaar door de 

bijdrage van alle relaties

van CNG.

 11,2 mio kg hout   

 in totaal bespaard door de  

 bijdrage van alle relaties   

 van CNG.

1 cookstove bespaart ca. 

4,97 ton CO2 per jaar.
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Kwaliteit staat hoog in het vaandel bij Climate Neutral Group. Zowel de 
kwaliteit van de diensten die we leveren als dat de producten en diensten 
die wij afnemen van derden moeten aan bepaalde criteria voldoen.  
Daarom hebben we een aantal procedures opgesteld.

Als je kiest voor compensatie, dan compenseer je (het restant van) je uitstoot via CO2-credits.  

Die genereren we met onze klimaatprojecten, om CO2-uitstoot elders op de wereld te 

voorkomen. De credits voldoen aan de hoogste internationale standaarden. Met  

verschillende projecten in ons portfolio biedt CNG je keuze, zowel in type project, type 

standaard als in prijsklasse. 

Strenge kwaliteitscriteria 

Bij CNG krijg je de garantie dat door jou aangekochte credits daadwerkelijk zorgen voor 

reductie. Elke credit staat voor een afname van 1 ton CO2 in de atmosfeer. Dat wordt 

geverifieerd door onafhankelijke, internationaal erkende bureaus. Ze controleren of de 

projecten aan nauwkeurig omschreven standaarden voldoen. 

Verified Carbon Standard (VCS) 

VCS is de meest gebruikte standaard bij CO2-reductieprojecten voor vrijwillige compensatie. 

Deze standaard wordt ondersteund door het World Economic Forum (WEF) en het World 

Business Council for Sustainable Development (WBCSD). VCS-projecten kunnen ook nog 

aanvullende standaarden hebben, zoals CCB, SD Vista en Social Carbon Standard, die de extra 

voordelen voor de lokale bevolking, biodiversiteit en ecosystemen certificeren. 

Gold Standard (GS) 

Gold Standard is de oorspronkelijke standaard voor CO2-projecten, waarbij de Sustainable 

Development Goals (SDG’s) een expliciete rol spelen. GS is ontwikkeld door een groep ngo’s 

onder leiding van het Wereld Natuur Fonds, met als doel projecten te ondersteunen die niet 

alleen aan het Clean Development Mechanism (CDM) van de VN voldoen, maar ook nog een 

meetbare bijdrage aan duurzame ontwikkeling leveren via verschillende SDG’s. 

Kwaliteit en procedures 

Nieuwe standaarden

Naast VCS en GS zijn er andere betrouwbare standaarden zoals PlanVivo, Pure Carbon Blue en 

SNK. Die laatste geldt voor compensatieprojecten die in Nederland gevestigd zijn en onder de 

Nationale Koolstofmarkt vallen. De verwachting is dat deze standaarden op korte termijn ook 

door ICROA geaccepteerd worden. 

ICROA-lidmaatschap 

CNG is lid van ICROA, the International Carbon Reduction and Offset Alliance. Deze 

wereldwijde coalitie zet zich in voor een transparante en kwalitatieve CO2-compensatiemarkt. 

We voldoen aan de ICROA ‘Code of Best Practice’, wat samenvattend betekent: 

• Actief aanbieden en uitvoeren van CO2-voetafdrukberekeningen volgens het GreenHouse 

Gas (GHG) Protocol.

• Klanten stimuleren om meetbare reductiedoelen te stellen en te realiseren.

• Expertrol op het gebied van CO2-uitstoot-reducerende beleidsinstrumenten, en bedrijven 

ondersteunen bij de uitvoering.

• Gebruik van carbon credits van door ICROA erkende standaarden. Ook wordt jaarlijks door 

een externe auditor gecontroleerd of wij voldoen aan ICROA’s ‘Code of Best Practice’.

Extra criterium voor additionaliteit van projecten

Als gevolg van recent onderzoek gebruikt CNG een extra eigen criterium voor additionaliteit. 

Die term houdt in dat het project niet gerealiseerd kan of zal worden zonder carbon credits. 

Dit kan zijn doordat extra financiering nodig is, er (nog) geen goed beleid is, of doordat 

subsidies ontbreken.

In de afgelopen jaren konden grootschalige waterkracht- en biomassaprojecten gemakkelijker 

bekostigd worden met en zelfs zonder extra financiering zoals subsidiemaatregelen. Daarom 

kan van dit soort projecten de additionaliteit niet altijd gegarandeerd worden. Omdat dit 

inzicht nog niet is gedekt in de GS- en VCS-standaard en in de ICROA ‘Code of Best Practice’, 

hebben we besloten om dit zelf toe te voegen als een extra vereiste bij de selectie van ons 

projectportfolio. Daarom bieden we van waterkracht en biomassa alleen kleinschalige 

projecten aan, die niet ten koste gaan van bos, landbouw of beschermd natuurgebied.

Voor CDM-projecten wordt dit per project beoordeeld. De belangrijkste criteria zijn of het 

project nog bestaat en of er (nog) sprake is van additionaliteit. Naar verwachting voldoen de 

meeste waterkracht- en biomassaprojecten daar sowieso niet aan.
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