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Forum Ethibel is een Belgische vereniging die Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en
Maatschappelijk Verantwoord Investeren (MVI) actief promoot om de overgang naar een meer duurzame
samenleving te versnellen. In dit kader ontwikkelt Forum Ethibel producten en diensten om transparant
en duurzaam gedrag op de financiële markten te bevorderen.
Een Forum Ethibel-certificaat biedt de garantie dat de door de klant zelf opgelegde spelregels worden
nageleefd en biedt de troef dit ook naar de stakeholders te bevestigen en te communiceren.
Aan de CO2logic certificaathouders,
Aan particulieren en bedrijven die hun klimaatvoetafdruk willen beperken,
Aan het publiek:
Forum ETHIBEL vzwi werd door CO2logic bvba belast met het uitvoeren van een onafhankelijke,
professionele controle op de financiële en inhoudelijke aspecten van haar koolstofdioxideboekhouding,
vooral voor wat de compensatiemechanismen betreft. Voor meer informatie: www.co2logic.com.
CO2logic wenst onder meer de herbestemming van de ingezamelde gelden en de conformiteit ervan
met de door haar ontwikkelde Code of Conduct te laten controleren en de waarachtigheid van de
aangekondigde CO2-neutraliteit in haar certificaten aan bedrijven en particulieren te laten bevestigen.
Forum ETHIBEL heeft de werking van CO2logic doorgelicht op het vlak van haar handel in kredieten voor
koolstofcompensatie.
Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij kunnen steunen op de volledige
administratieve medewerking van CO2logic. Wij hebben alle bijkomende inlichtingen verkregen die wij
hebben gevraagd. Deze verklaring slaat op het boekjaar 2020. Ons nazicht is volledig uitgevoerd volgens
de bepalingen van de overeenkomst. Dit is het veertiende jaarlijkse certificaat dat uitgereikt wordt aan
CO2logic.
CO2logic wenst de voorschriften van haar CO2 Compensatie Code te respecteren. De Code stelt criteria
als additionaliteit, transparantie, traceerbaarheid en permanentie van de CO2 reducties voor. CO2Logic
heeft deze Code in de eerste helft van 2015 geactualiseerd.

Compensatiecode
De additionaliteit en het permanent karakter van de voorgestelde compensatieprojecten werden
maximaal verzekerd. Additionaliteit garandeert dat de steun aan een project werkelijk bijdraagt tot het
bekomen van een CO2 vermindering. CO2logic volgt de richtlijnen van het Clean Development
Mechanism (CDM) en die van de Gold Standard Foundation (GSF). De kredieten afkomstig uit CDM zijn
gekend als Certified Emission Reductions (CER) en uit de GSF als Voluntary Emissions Reductions
(VER). Deze kredieten zorgen ervoor dat ‘ontwikkelde landen’ hun broeikasgassen kunnen compenseren
door CO2 kredieten aan te kopen via hernieuwbare energieprojecten of andere CO2 reducerende projecten
in ‘minder ontwikkelde landen’.
CER’s worden gecreëerd voor vermeden CO2 emissies uit projecten die voldoen aan de CDM criteria en
in landen liggen die het Kyoto Protocol ondertekend hebben en als ‘ontwikkelingsland’ geclassificeerd
zijn. Meer informatie op http://cdm.unfccc.int/methodologies/index.html.
VER’s worden gecreëerd voor vermeden emissies uit duurzame projecten die voldoen aan de strenge
criteria van de Gold Standard Foundation. Door het Gold Standard systeem kunnen er ook CO 2-credits
gekocht worden van een project dat in een land ligt dat het Kyotoprotocol niet heeft ondertekend. Het
betreft kredieten van projecten in de aanloopfase naar de goedkeuring van het Clean Development
Mechanism.

De Gold Standard Foundation criteria voor het bepalen van de vermeden emissies zijn van een
gelijkwaardig kwaliteitsniveau als van CDM. Het verschil is dat Gold Standard projecten een meer
holistische focus hanteren met, naast CO2, aandacht voor de economische, sociale en milieu impact. Ook
kleinschalige projecten kunnen, vaak met een grote sociale impact, genieten van een meer pragmatische
aanpak, wat de realiseerbaarheid van de projecten ten goede komt. Meer info op: www.goldstandard.org.
Plan Vivo heeft als doel om uitstoot te voorkomen door projecten die kleine lokale gemeenschappen
ondersteunen bij het duurzaam beheer van natuurlijke grondstoffen. Hierbij wordt rekening gehouden
met het klimaat, het levensonderhoud en het ecosysteem. Meer info op: http://www.planvivo.org/.

De Balans
De balans tussen het totaal aantal aangevraagde tonnen CO2 voor compensatie en de ingekochte en
vernietigde tonnen was in evenwicht.

Compensatieprojecten
Veertien projecten werden gevalideerd en goedgekeurd als Clean Development Mechanism door het
UNFCCC Secretariat (United Nations Framework Convention on Climate Change). Eén project wordt
goedgekeurd door Plan Vivo; de overige zeventien projecten zijn onderschreven door de Gold Standard
Foundation.
Project
Ontwikkeling en distributie van energiebesparende en energieefficiënte houtskoolkachels ter vervanging van meer
vervuilende kachels, en vermindering van het houtverbruik en
bijgevolg van de ontbossing en de aantasting van het land. Dit
vermindert ook de luchtvervuiling en de uitstoot van schadelijke
gassen.

Herstel van aangetaste weiden in de Burkinabische Sahel.
Herstel van de oorspronkelijke structuur, productiviteit en
diversiteit.
Verwerking en transport van biogas - gas van stortplaatsen - om
schone energie op te wekken.
Het gebruik van boorgattechnologie om veilig water te leveren.
Dit vermindert de hoeveelheid brandhout die huishoudens
gebruiken bij het waterzuiveringsproces en de hoeveelheid
uitgestoten kooldioxide.
Bouw en exploitatie van windkrachtcentrales. De door de
windturbines opgewekte elektriciteit vermindert de uitstoot van
broeikasgassen en stimuleert duurzame energieopwekking.

Land
Uganda
Kenia
China
Benin
Malawi
Benin

Code
VER GS447
VER GS5642
VER GS949
VER GS6008
VER GS2447
VER GS2489

Ghana
Rwanda
Burkina Faso

VER GS407
VER GS2892
Plan VIVO

Brazilië

VCU VCS 1902

Rwanda
Uganda
Eritrea

VER GS6189
VER GS2479
VER GS5245

India
Turkije
Mauritanië
India
Bulgarije
India
Turkije
Verenigde Staten
India
India

VCU VCS1521
VER
4557
VER GS
GS744
VCU VCS1733
VER GS 4557
VCU VCS 1258
VCU VCS 249/537
VER GS 398
VCU VCS756
VCU VCS700
VCU VCS537

Project
Bouw en exploitatie van een zonne-energiecentrale. Het
huidige energieverbruik wordt nog steeds hoofdzakelijk
gedomineerd door houtbrandstof, terwijl zonne-energie
grotendeels onderbenut blijft.
Vermindering van ontbossing door verbetering van de
levensomstandigheden van de gemeenschappen. Dit levert
voordelen op voor het klimaat, de samenleving en de
biodiversiteit.
Stimulering van bosbehoud en duurzame landbouw door
(op duurzame wijze) het inkomen en het welzijn van lokale
boeren te verhogen en ongecontroleerd verlies van bos te
voorkomen.
Veilig drinkwater verstrekken aan gemeenschappen door
beschadigde en in onbruik geraakte boorgaten of waterputten
te herstellen.

Country
Senegal
India

Code
VCU VCS1971
VER GS5928

Guatemala

VCU VCS1541

Brazilië

VCU VCS977

Zambia

VCU VCS1532

Bolivia

VER GS2951

Brazil

VCU VCS1382

Kenya

VCU VCS1225

Rwanda

VER GS6598

Traceerbaarheid
Wij hebben de door CO2logic uitgereikte certificaten bestudeerd en vastgesteld dat zij allen eenduidig
en ondubbelzinnig gekoppeld zijn aan één enkel genummerd krediet.

De scope
De scope van de CO2 neutraliteit werd steeds aangegeven op facturen. Aan organisaties worden
eveneens certificaten uitgereikt die steeds de omvang vermelden van de compensatieregeling.
Wij verklaren daarom dat, voor het boekjaar 2020, de investeringen met de compensatiebijdragen aan
CO2logic volledig conform de doelstellingen en gedragscode verlopen en dat CO2logic de
koolstofboekhouding van haar krediethandel correct en transparant beheert. We bevestigen dat CO2logic
op een correcte en transparante manier de rekeningen van zijn CO2-reductiekredieten beheert.
Brussel, 31 januari 2022,
Forum ETHIBEL vzw,
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i

Forum ETHIBEL is een Belgische vereniging, opgericht in 1992, en erkend als expert op het vlak van rating,
onafhankelijke controle en certificatie van financiële en niet-financiële producten en diensten die beantwoorden aan
precieze ethische en sociale criteria.

