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Klimaatneutraal
De ‘next step’ in duurzame producten



Vandaag

• Even voorstellen: Climate Neutral Group

• De context: 
(inter)nationale afspraken & de consument

• Koffie voorop

• Een klimaatneutrale koffieketen, hoe doe je dat?



• Social venture, missie: net zero economy 2050

• Opgericht in 2002 door Triodos Bank en Stichting Doen

• Ondersteunt bedrijven bij verminderen van 
klimaatimpact, CO2 voetafdruk

• Partner MVO Nederland
- kennis: b.v. werkgroep CO2 beprijzing
- (koploper)netwerk: diverse samenwerkingen



“We are the first generation to feel the impact 
of climate change, and the last generation that

can do something about it.”



(Inter)nationale afspraken

• Klimaatakkoord Parijs:
Net zero emissions
in 2050

• Klimaatakkoord NL:
49% CO2 reductie
in 2030 



Wat wil de consument?

• Monitor Keurmerken Retail 2018
- 15% foodproducten heeft keurmerk
- Omzetgroei van 20%
- Vis, eieren, koffie, thee, vlees

• Ons koopgedrag & het klimaat
- 74% wil product klimaatneutraal
- 72% wil onafhankelijk keurmerk
- 65% wil CO2 uitstoot op product
- 66% kan deze producten niet vinden
- 36% duurzaam, 34% intentie, 31% niet  



Koffie voorop: 20% marktaandeel

• Business to Business

• Business to Consumer



Waarom koffie?

• Klimaatneutraal is ‘next step’ naar 100% duurzaam

• Onderscheid in de markt : BtB & BtC

• Klimaatverandering bedreigt koffiesector

Milieu Dierenwelzijn Sociaal Klimaat

Andrea Illy:
“We expect that we need 2-3 times as much coffee, by the end 
of the century, with no more than half of the available land 
now. We have a problem urgently asking for a solution.”



Klimaatneutraal = netto nul CO2 uitstoot
Hoe werkt dat?

Compenseer
resterende emissies
(externe reductie)

Reduceer
CO2 voetafdruk

(interne reductie)

Bereken
CO2 voetafdruk
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1. Bereken CO2 voetafdruk/LCA



Energy Efficiency Plan UCC Coffee: 33% CO2 reduction in 2020

2. Reduceer CO2 voetafdruk



Cookstoves Uganda

Biogas Tanzania

3. Compenseer resterende emissies 
met CO2 reductieprojecten



Keurmerk Klimaatneutraal Gegarandeerd

• Externe verificatie van gehele proces:
- Berekening, reductie & compensatie
van CO2 voetafdruk

• Transparante communicatie:
- Verificatie rapport op: www.klimaatneutraalgegarandeerd.com
- Logo & url op verpakking

• Externe verificatie + transparante communicatie = 
geloofwaardige klimaatneutrale claim op product



Dank voor uw aandacht!

Nog vragen?


