INTENTIEVERKLARING

BETER ZICHT OP KLIMAATCOMPENSATIE

KLIMAATCOMPENSATIE
In de afgelopen jaren heeft het fenomeen ‘klimaatcompensatie’ een vaste positie verworven in de
strijd tegen klimaatverandering ten gevolge van
het versterkte broeikaseffect. Vooral als handelingsperspectief voor consumenten is klimaatcompensatie een nieuw fenomeen, waar nog lang niet
iedereen aan gewend is. Uit onderzoek is gebleken dat consumenten behoefte hebben aan meer
inzicht in de bestedingen van organisaties die
klimaatcompensatie of klimaatneutrale producten
aanbieden, waarbij men graag de garantie wil dat
gekochte klimaatcompensatie ook daadwerkelijk de reductie van broeikasgassen
in de atmosfeer teweeg brengt. Tot slot waardeert de consument dat maatregelen
en projecten van aanbieders van klimaatcompensatie verantwoord en duurzaam
gebeuren. Dit betekent dat rekening gehouden moet worden met aspecten als
biodiversiteit, eerlijke handel, veiligheid en ander aspecten die horen bij duurzame
ontwikkeling.

DE INTENTIEVERKLARING
De aangesloten partijen van deze intentieverklaring hebben besloten hun aanbod
van klimaatcompensatie zodanig te organiseren dat consumenten maximaal inzicht
hebben in de wijze waarop zij klimaatcompensatie realiseren en de garanties die
daarbij worden verstrekt. Transparantie is
dus het uitgangspunt. De partijen onder
deze intentieverklaring zijn verenigd in de
exploitatie van de website www.klimaatcompensatie.nl, waarin zij op hoofdlijnen uitleg
geven over de aard van hun product en de
wijze waarop zij inzicht verstrekken aan consumenten. Dit medium is aanvullend op de
eigen media van de aangesloten partijen.

Deze intentieverklaring geeft aan welke
partijen verbonden zijn, welke definities partijen hanteren, welke kwaliteitseisen gesteld
worden aan de producten die aangeboden
worden en op welke wijze zij de consument
inzicht verschaffen in het proces van kopen
en het aanwenden van de consumentenbestedingen voor klimaatcompensatie.
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PARTIJEN INTREDE
EN UITTREDE
Aan deze intentieverklaring zijn onderstaande partijen verbonden:
•
•
•
•
•
•

Essent
Visa Greencard
Greenchoice
KlimaatNeutraal Groep/GreenSeat
Rabobank
Trees for Travel

Greenchoice
DEELNAME
Partijen maken deel uit van deze intentieverklaring door het doel en de werkwijze
te onderschrijven. De intentieverklaring
wordt jaarlijks op een vergadering door de
deelnemende partijen verlengd door middel van ondertekening, waarmee de inhoud
van de intentieverklaring jaarlijks wordt
bekrachtigd. De inhoud van de intentieverklaring wordt jaarlijks door de deelnemende
partijen geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.

PARTIJEN
De deelnemende partijen benoemen jaarlijks de organisatie, welke belast zal zijn met
het dagelijks beheer van de intentieverklaring en de website. Voor het eerste jaar is
Milieu Centraal benoemd als (inhoudelijk)
beheerder van de website. De kosten voor

het in stand houden van de intentieverklaring worden gelijkelijk verdeeld over de
deelnemende partijen, en jaarlijks vooraf
vastgesteld door de jaarlijkse vergadering
van deelnemende partijen.

NIEUWE PARTIJEN
Intrede van nieuwe partijen geschiedt op
basis van aanmelding van deze partijen,
het opvragen van benodigde documentatie
(o.a. de volledig ingevulde jaarrapportage)
en het voeren van een ‘collegiale toets’
van alle reeds aangesloten partijen, waarbij sprake is van acceptatie als 80% van de
stemmen voor intrede zijn. Daarbij heeft
iedere aangesloten organisatie één stem.
De collegiale toets vindt plaats volgens een
vast toetsingsprotocol (format jaarrapportage). Toetreding van nieuwe deelnemers
is op ieder moment mogelijk (nadat aan de
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gestelde voorwaarden is voldaan) tot 31
december 2007; daarna is toetreding jaarlijks mogelijk, na acceptatie van de jaarlijkse
vergadering van deelnemende partijen en
na overleggen van de benodigde documentatie. Gedurende het jaar, voorafgaand aan
de formele toetreding kunnen partijen als
kandidaat deelnemer participeren.

UITTREDING VAN PARTIJEN
Uittrede van aangesloten partijen geschiedt
op basis van vrijwillige uittreding, zonder
noodzakelijkerwijs opgave van reden, of
gedwongen door het wegstemmen door
aangesloten partijen, waarbij wederom 80%
van de stemmen voor uittrede zijn. Ook hier
heeft iedere aangesloten organisatie één
stem. Voordracht tot gedwongen uittrede
dient te worden gedaan door een deelnemende partij.

DEFINITIES
Aan deze intentieverklaring zijn
de volgende definities verbonden:
CO2 COMPENSATIE
Het compenseren van de veroorzaakte
CO2 uitstoot door een activiteit of product
door het vastleggen van CO2 of het
voorkómen van CO2 uitstoot elders.

KLIMAATCOMPENSATIE
Het compenseren van de veroorzaakte
uitstoot van alle broeikasgassen (vertaald
naar CO2 equivalenten) door een activiteit
of product door het vastleggen van CO2 of
het voorkómen van CO2 uitstoot elders.

CO2 NEUTRAAL
Een product of activiteit waarvan de volledige CO2 uitstoot is gecompenseerd.

KLIMAATNEUTRAAL
Een product of activiteit waarvan de volledige uitstoot van alle broeikasgassen is
gecompenseerd.

Met CO2 compensatie kan CO2 neutraal
bereikt worden
Met klimaatcompensatie kan klimaatneutraal bereikt worden

CO2 CREDITS
De gegarandeerde opname van CO2 of
het gegarandeerd voorkómen van de
uitstoot van CO2, gedefinieerd in gewichtseenheden CO2.

CER
(Certified Emission Reduction)
Gecertificeerde CO2 credits, welke voldoen
aan de criteria van de CDM of JI mechanismen binnen het Kyoto protocol. CER’s
kunnen worden ingezet om te voldoen aan
Kyoto verplichtingen. De controle vindt
achteraf plaats zodat zekerheid kan worden
gegeven over de bereikte emissiereducties.
CER’s worden in de verplichte, Kyoto markt
gehanteerd.

VER
(Verified Emission Reduction)
Geverifieerde CO2 credits, waarbij door
een onafhankelijke organisatie de grealiseerde en gegarandeerde emissie
reductie is vastgesteld. De controle vindt
achteraf plaats zodat zekerheid kan worden
gegeven over de bereikte emissiereducties.
VER’s worden in de vrijwillige compensatiemarkt gehanteerd.

FER
(Future Emission Reduction)
Opname van CO2 of verminderde uitstoot
van CO2, welke in de toekomst zal plaatsvinden en welke door een onafhankelijke
organisatie vooraf is gekwantificeerd en
geverifieerd. Aangezien het toekomstige
emissie reducties betreft, en geen controle
achteraf plaatsvindt, kan geen 100%
zekerheid worden gesteld, FER’s maken
geen onderdeel uit van internationale
standaarden.

EMISSIERECHT
Het recht om een bepaalde hoeveelheid
broeikasgassen uit te stoten gedurende
een bepaalde periode. Een overschot aan
emissierechten kan door organisaties met
een Kyoto verplichting worden verhandeld.
Emissierechten worden in de verplichte,
Kyoto markt gehanteerd.
Partijen verbonden aan deze intentieverklaring hanteren bovenstaande definities
consequent in hun bedrijfsvoering en
communicatie.
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KWALITEITSCRITERIA
De producten en diensten die door partijen verbonden aan deze intentieverklaring op
de markt gebracht worden voldoen minimaal aan de volgende kwaliteitscriteria.
t.a.v. productinformatie
01. de consument (klant) kan op of bij het product of de dienst zien wat de uitstoot van broeikasgassen
(in CO2-equivalenten) is, of wordt de gelegenheid geboden dit eenvoudig te vinden
02. de leverancier dient aan te geven welk deel van deze uitstoot van broeikasgassen wordt gecompenseerd, bijvoorbeeld in percentages
03. de consument wordt volledig geïnformeerd of het product of de dienst alleen CO2 (kooldioxide), of
(indien ook andere broeikasgassen een rol spelen) alle broeikasgassen worden gecompenseerd
04. de consument wordt volledig geïnformeerd of de uitstoot van broeikasgassen alleen van toepassing is op het gebruik van het product of de dienst, of dat ook de uitstoot van ontwikkeling en de
productie wordt verdisconteerd

t.a.v. informatievoorziening over de uitstoot van broeikasgassen
05. de consument wordt volledig geïnformeerd over de wijze waarop de uitstoot van broeikasgassen
wordt berekend, te onderscheiden in:
• gebaseerd op de werkelijke individuele uitstoot
• gebaseerd op een gemiddelde individuele uitstoot
• gebaseerd op een werkelijk individueel bestedingsbedrag
• gebaseerd op een gemiddeld individueel bestedingsbedrag
06. aanvullend hierop wordt de consument geïnformeerd over welk deel van de keten van het product
of de dienst, de uitstoot van broeikasgassen wordt berekend, te onderscheiden in:
• een berekening over de hele keten van het product of de dienst (van ontwikkeling en productie,
tot en met de afvalverwerking)
• een berekening over een deel van de keten, bijvoorbeeld alleen de gebruiksfase
07. de consument wordt geïnformeerd welke berekeningsmethode is gehanteerd en welke bronnen en
belangrijke aannames hieraan ten grondslag liggen. De leverancier verschaft de klant inzicht in de
gehanteerde berekeningsmethode, nadat deze methode en de uitleg daarbij is goedgekeurd door
alle partijen die aangesloten zijn bij deze intentieverklaring (collegiale toets, zie volgende
paragraaf).
08. De consument wordt geïnformeerd welke bereken- en controlemethodiek is toegepast op het
vaststellen van de gerealiseerde compensatie:
• CER (Certified Emission Reduction)
• VER (Verified Emission Reduction)
• FER (Future Emission Reduction)
• Emissierechten
09. De consument wordt geïnformeerd over wat de bron is van de CO2 compensatie: duurzame
energie, energiebesparing, bos (aanplant en/of bescherming)

t.a.v. de prestatie en verantwoording van aanbieders van CO2- of klimaatcompensatie
10. de geleverde compensatie wordt jaarlijks gerapporteerd in een jaarrapportage (zie format
jaarrapportage) met daarin opgenomen een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ opgesteld en
getekend door een accountant; hierbij wordt door een door de deelnemer zelf aan te wijzen
accountant expliciet gekeken naar de balans in ‘in te kopen’ compensatie en werkelijk ‘ingekochte’
compensatie. Een ‘rapport van feitelijke bevindingen’ verschilt van een accountantsverklaring
aangezien geen sprake is van oordeelsvorming door de accountant, maar van een bevindingenrapportage door de accountant. Indien het ‘rapport van feitelijke bevindingen’ geen aanleiding geeft
tot vertrouwen in de match tussen in- en verkoop van CO2 compensatie heeft de deelnemende
partij de verantwoordelijkheid om anderszins de vergadering van bewijslast te voorzien. Het niet
kunnen invullen van de bewijslast resulteert in uitsluiting van deelname.
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11. in de jaarrapportage wordt ook expliciet aandacht gegeven aan hoe is voorkomen dat dubbeltelling
heeft plaatsgevonden, hoe de basislijn (autonome ontwikkeling in de uitstoot van broeikasgassen)
in de compensatie is verwerkt en een motivatie waarom de geleverde compensatie additioneel is
op de reductie van de uitstoot van broeikasgassen volgens de autonome ontwikkeling of op basis
van andere impulsen. Tevens wordt in de jaarrapportage aangegeven welke bereken- en controlemethodiek is toegepast op het vaststellen van de gerealiseerde compensatie:
• CER (Certified Emission Reduction)
• VER (Verified Emission Reduction)
• FER (Future Emission Reduction)
• Emissierechten
12. In de jaarrapportage wordt aangegeven welke bronnen van compensatie (bos, duurzame energie,
energiebesparing, emissierechten) worden gebruikt
13. de inkoop van emissiereducties vindt minimaal jaarlijks achteraf plaats, uiterlijk 3 maanden na het
verstrijken van het boekjaar

COLLEGIALE TOETS
14. Partijen verbonden aan deze intentieverklaring voeren een collegiale toets uit volgens een vaststaand protocol op naleving van de intentieverklaring. Deze collegiale toets bestaat uit:
• het jaarlijks aanleveren van een jaarrapportage, conform het format jaarrapportage waarin
door de betrokken partijen de naleving van de criteria, zoals beschreven in de intentieverklaring, inzichtelijk wordt gemaakt
• het bijwonen van de jaarvergadering van partijen, waarin de toets plaatsvindt
• het op verzoek tonen van collega organisaties van relevante aanvullende documenten indien
nadere onderbouwing van de jaarrapportage wordt gevraagd
15. Partijen onderkennen het feit dat, als onderdeel van de collegiale toets, bedrijfsgevoelige informatie
wordt uitgewisseld. Met het ondertekenen van de intentieverklaring verbindt iedere partij zich aan
geheimhouding van alle mogelijk bedrijfsgevoelige informatie. De geleverde informatie zal alleen
worden gebruikt binnen de kaders van de intentieverklaring.

COMMUNICATIE
Partijen verbonden aan deze intentieverklaring leveren een actieve bijdrage aan de communicatie naar de
consument, naast de eigen communicatie via de eigen media.
Deze bijdrage bestaat uit:
• het actief bijdragen aan de onafhankelijke website www.klimaatcompensatie.nl, door
o de redactie om niet te voorzien van inhoudelijke kopij op verzoek
o om niet leveren van illustraties en toelichtingen op projecten die onder de aandacht
worden gebracht
o het verwijzen naar deze onafhankelijke site vanuit de eigen media
o het verstrekken van een financiële bijdrage die jaarlijks tijdens de algemene vergadering
wordt vastgesteld op basis van de te maken kosten voor het beheer van de website en
het onderhavige kwaliteitssysteem voor klimaatcompensatie
• het actief communiceren van de kwaliteitscriteria op de site en in de eigen media met uitleg
hoe de waarborg van voldoen aan deze criteria is geregeld.
• Het dragen van het vignet behorende bij de intentieverklaring
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