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1. Introductie

1.1 Inleiding 

In het klimaatakkoord van Parijs is afgesproken dat de globale temperatuur-

stijging beperkt moet worden tot max 2 °C. Dat doel kan alleen bereikt 

worden door een rigoureuze verlaging van de uitstoot van broeikasgassen. 

Veel organisaties en bedrijven anticiperen hierop en brengen hun mogelijke 

reducties in kaart en stippelen een route uit naar klimaatneutraliteit.

Maar het is niet altijd duidelijk wat er met dit begrip wordt bedoeld. Om 

misverstanden over het begrip klimaatneutraal te voorkomen heeft 

Climate Neutral Group een standaard voor klimaatneutraliteit ontwikkeld, 

“Klimaatneutraal Gegarandeerd”.

Organisaties die voldoen aan de in dit document vastgelegde eisen zijn 

gerechtigd het keurmerk “KNG organisatie” en/of “KNG product” te voeren.
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1.2 Doelstelling
 

De realisatie van een breed geaccepteerd en toegankelijk keurmerk voor 

klimaatneutrale organisaties en producten, dat door deskundige adviesbureaus 

kan worden verstrekt en door een onafhankelijke partij kan worden geverifi eerd. 

 

1.3 Organisatie 

Climate Neutral Group (CNG) is eigenaar en beheerder van de standaard 

Klimaatneutraal Gegarandeerd. De standaard is openbaar: bedrijven die het 

keurmerk willen voeren, mogen zelf aantonen dat ze aan de eisen voldoen. Het 

keurmerk mag worden gevoerd als CNG of een door CNG aangewezen expert, 

aangewezen verifi cateur (AV) de claim heeft geverifi eerd en goed heeft 

bevonden.

1.4 Wat is klimaatneutraal? 

Klimaatverandering wordt veroorzaakt door een verandering in de samenstelling 

van de dampkring, door de uitstoot van broeikasgassen. De meest belangrijke 

zijn koolstofdioxide (CO2), methaan (CH4) en stikstofoxide (lachgas, N2O). 

Klimaatneutraliteit is gedefi nieerd als:

Een organisatie of product is klimaatneutraal als ze niet bijdraagt aan 

klimaatverandering omdat er netto geen broeikasgassen vrijkomen. 

1.5 Andere relevante documenten

De volgende documenten zijn ook beschikbaar op de website van Climate 

Neutral Group: 

• Klimaatneutraal Gegarandeerd – samenvatting 
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2. Vereisten 

Om aan de standaard Klimaantneutraal Gegarandeerd (KNG) te voldoen, moet 

de organisatie of het product aan 5 eisen voldoen, zoals weergegeven in 

onderstaande tabel. 

De organisatie en/of het product zal op de volgende vereisten worden getoetst:

nr Vereiste Geldig voor

1 Bepalen van de organisatorische grenzen en de scopes

Grenzen

1.1 De organisatie heeft een logische keuze gemaakt voor 
het vastleggen van de grenzen, met een consistente en 
directe relatie tussen de grenzen en het gewenste logo. 
De keuze is eenduidig omschreven.

Alle

Scope

1.2 De organisatie heeft vastgelegd welke scope 3 emissies 
worden meegenomen in de CO2-voetafdruk bepaling.

Alle

1.3 De organisatie heeft een keuze gemaakt voor het jaartal 
waarvoor de claim Klimaatneutraal Gegarandeerd geldt. 
Dit betreft in alle gevallen een kalenderjaar. 

Alle

2 Bepalen van de CO2-voetafdruk of koolstof LCA

Data verzamelen

2.1 Alle broeikasgassen worden meegenomen en vertaald 
in CO2eq.

Alle

2.2 Alle scope 1 en 2 emissies en alle signifi cante, beïn-
vloedbare scope 3 emissies zijn in de CO2-voetafdruk of 
koolstof LCA berekening meegenomen.

Alle

2.3 Er is door de organisatie aantoonbare inspanning 
verricht om alle relevante scope 3 data te verzamelen 
om de signifi cante, beïnvloedbare scope 3 emissies te 
kunnen selecteren.

Alle
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nr Vereiste Geldig voor

CO2-voetafdruk berekenen

2.4 De CO2-voetafdruk iis zo nauwkeurig mogelijk berekend 
met behulp van alle informatie die de organisatie 
redelijkerwijs tot zijn beschikking heeft.  

Alle

2.5 Emissiefactoren: In principe moeten de emissiefactoren 
worden gebruikt van de Nationale Lijst Emissiefactoren 
(www.co2emissiefactoren.nl). 
Voor emissiestromen waarvoor de lijst geen waardes 
geeft, kan een andere factor worden gebruikt, mits met 
verwijzing naar een betrouwbare bron. Als er gebruik 
gemaakt wordt van literatuurdata moet er een actie 
worden opgenomen om de kwaliteit van de data in 
de tijd te verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door over te 
gaan op operationele data. 

Alle

2.6 De CO2-voetafdruk is berekend conform het GHG 
Protocol en ISO 14064. De inventaris hoeft niet extern 
geverifi eerd te zijn. 

Organisatie 

2.7 De koolstof LCA moet zijn opgesteld conform PAS 
2060. Deze standaard bevat een stappenplan dat moet 
zijn gevolgd tijdens de studie. Externe verifi catie is niet 
vereist.

Product

2.8 De CO2-voetafdruk is berekend voor het gehele 
gekozen kalenderjaar.

Alle

2.9 Een nieuw KNG product of organisatie krijgt het 
eerste jaar dispensatie van eis 2.6 en 2.7. Voorwaarde 
is wel dat er een plan moet zijn om aan 2.6 of 2.7 
te gaan voldoen. We noemen dit het instapniveau. 
Het instapniveau geldt voor maximaal 1 jaar waarin 
missende data verzameld kunnen worden.

Alle

3 Vastleggen doelstelling

3.1 De organisatie heeft een ambitieuze lange termijn 
doelstelling gericht op verlaging van de CO2-uitstoot. 
De doelstelling moet voldoen aan de volgende eisen:
1. SMART (Specifi ek Meetbaar Acceptabel Realistisch 

Tijdgebonden).
2. Voorzien van een uitvoeringsplan.
3. Voltooiing van het uitvoeringsplan leidt tot minder 

compensatie binnen de vastgelegde grenzen.

Alle
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nr Vereiste Geldig voor

3.2 Binnen de organisatie is er minimaal één medewerker 
aangewezen, die verantwoordelijk is voor de voortgang 
van de beoogde maatregelen om de doelstelling te 
realiseren.

Alle

3.3 De doelstelling wordt extern gecommuniceerd, 
bijvoorbeeld in het jaarverslag of op de website.

Alle

4 Reductie van CO2-voetafdruk tot 0

Interne reductie

4.1 De organisatie is actief bezig met CO2-reductie. Alle

4.2 De organisatie heeft een plan van aanpak vastgesteld 
dat leidt tot minder CO2-uitstoot binnen de 
grenzen. Dit plan heeft milestones, budget en de 
verantwoordelijkheden zijn gedefi nieerd.

Alle

4.3 Op jaarlijkse basis wordt voortgang in de uitvoering 
gerapporteerd. Beoordeling op basis van inspanning, 
niet van resultaat.

Alle

Exterme reductie

4.4 De organisatie kan aantonen dat de resterende 
CO2-voetafdruk voor het gekozen jaar tot nul is 
teruggebracht door externe reductie (compensatie)  via 
VER projecten. 

Alle

5 E� ectieve communicatie

5.1 De organisatie rapporteert openbaar over de 
reductiedoelstellingen (jaar 1) en over de voortgang 
(jaarlijks vanaf jaar 2), via de website, MVO/CSR 
rapportage of anders. Deze communicatie sluit aan bij 
de rapportage activiteiten van de organisatie.  

Alle

5.2 Wanneer de organisatie communiceert over 
Klimaatneutraal Gegarandeerd en/of het logo gebruikt 
gebeurt dit volledig volgens de eisen gesteld door CNG. 
Zie hiervoor ook de toelichting in hoofdstuk 4. 

Alle

5.3 De organisatie beschikt over een formele goedkeuring 
van CNG voor alle verpakkingen waarop het KNG logo 
en/of website vermeld staan.

Product
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3. Verifi catie

Voor de betrouwbaarheid van het logo Klimaatneutraal Gegarandeerd is 

controle belangrijk. Vandaar dat externe verifi catie door een deskundige partij 

wordt aangeraden. Om gebruik van het KNG logo laagdrempelig te houden, is 

het ook mogelijk om zonder externe verifi catie een KNG logo te voeren. 

Methode 1: 

Het bedrijf dat het KNG logo wil voeren maakt een CO2-voetafdruk, een 

CO2-reductieplan en een reductiedoelstelling waarover zij communiceert. 

Alle benodigde info wordt gepresenteerd aan CNG die een externe 

controle uitvoert. Als aan de eisen wordt voldaan, maakt CNG een 

samenvatting van de informatie openbaar op de website 

www.klimaatneutraalgegarandeerd.nl. 

Deze samenvatting omvat informatie over alle 5 stappen:

1.  De scopes en grenzen (boundaries)

2.  De CO2-voetafdruk of koolstof LCA

3.  De doelstelling

4.  Het CO2-reductieplan

5.  De communicatie

Methode 2: 

Als CNG intensief betrokken is geweest bij het opstellen van de informatie 

voor de KNG verifi catie, is zij niet meer in staat tot objectieve verifi catie. In 

dit geval heeft externe verifi catie de voorkeur. Externe verifi catie geeft 

voldoende garantie.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor bedrijven die een eerste 

voetafdruk of LCA (laten) opstellen. Voor dit instapniveau wordt toegestaan 

dat CNG een rol speelt bij het opstellen en verifi ëren van de voetafdruk.
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4. Gebruik van KNG-logo(‘s)

Algemeen

Organisaties of producten die Klimaatneutraal Gegarandeerd zijn gecertifi ceerd:

1. Zijn herkenbaar aan het Klimaatneutraal Gegarandeerd logo.

2. Publiceren de samenvatting van het meest recente verifi catierapport op de 

duurzaamheidspagina van de website van de organisatie of het product.

3. Gaan akkoord met publicatie van de samenvatting van de meest recente 

verifi catierapport op de website www.klimaatneutraalgegarandeerd.nl.

4.  Zullen iedere externe communicatie m.b.t. Klimaatneutraal Gegarandeerd ter 

goedkeuring voorleggen aan Climate Neutral Group.

5.  Zullen te allen tijde waarborgen dat de claim Klimaatneutraal Gegarandeerd 

geloofwaardig wordt gebruikt.

Logogebruik

Er zijn 2 type logo’s beschikbaar:

• Klimaatneutrale organisatie

Van toepassing op organisaties of duidelijk afgebakende delen daarvan zoals 

een specifi eke activiteit of evenement.

• Klimaatneutraal product

Van toepassing op producten. 

Plaatsing van een logo wordt te allen tijde voorzien een (korte) toelichting en 

met verwijzing naar de website www.klimaatneutraalgegarandeerd.nl
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KNG Organisatie

Organisaties plaatsen het KNG logo ten minste op de duurzaamheidspagina van 

de organisatie website. Het is organisaties toegestaan het logo ook te gebruiken 

in andere communicatiemiddelen als jaarverslag, brochures en advertenties. 

KNG Product 

Bij producten wordt het logo geplaatst op de verpakking of, als deze ontbreekt, 

op of aan het product.

Het is bij producten toegestaan het logo ook te gebruiken in andere 

communicatiemiddelen als website, brochures en advertenties. 

Indien een product uit meerdere ingrediënten bestaat dan zal er een signifi cant 

of bepalend deel van deze ingrediënten Klimaatneutraal Gegarandeerd moeten 

zijn en zal dit op de plek waar het logo wordt geplaatst duidelijk worden 

gecommuniceerd.

Kleurgebruik 

• Kleur

• Zwart-wit

Formaat

Het logo zal altijd dusdanig worden afgebeeld dat de tekst duidelijk leesbaar blijft.

Wijziging

Climate Neutral Group kan het KNG logo en het logogebruik te allen tijde 

wijzigen. Indien er wijzigingen plaatsvinden, zullen gebruikers voldoende tijd 

krijgen om deze te implementeren.

Combinatie met andere logo’s

Combinatie van het KNG logo met andere logo’s m.b.t. duurzaamheid is 

toegestaan, zo lang deze geen expliciete klimaat en/of CO2-claim voeren.

Het KNG logo mag niet op een dusdanige wijze geplaatst worden dat de indruk 

kan worden gewekt dat het logo toebehoort aan een ander merk of organisatie 

dan Climate Neutral Group.
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Goedkeuring

Het KNG logo mag worden gebruikt voor organisaties/producten nadat zij 

positief zijn beoordeeld volgens de standaard Klimaatneutraal Gegarandeerd. 

Om het KNG logo te mogen blijven voeren dient er jaarlijks een herverifi catie 

plaats te vinden.

Alle teksten en ontwerpen waar de term of het logo Klimaatneutraal 

Gegarandeerd wordt gebruikt zullen ter goedkeuring worden voorgelegd aan 

Climate Neutral Group.

Afwijking van bovenstaande communicatie vereisten is alleen toegestaan na 

schriftelijke goedkeuring door Climate Neutral Group.
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Contact

E-mail:

info@climateneutralgroup.com

Telefoon:

+31 (0)30 232 6 175

Postadres: Postbus 19110, 3501 DC Utrecht

Bezoekadres: Arthur van Schendelstraat 650 – 748, 511 MJ Utrecht 
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