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Introductie
De Stichting Climate Neutral Foundation (CNF) is opgericht om gebruikers van
commercieel vastgoed te stimuleren en te helpen met verduurzamen. Daarbij wordt
hoofdzakelijk ingezet op gebruikers van vastgoed die in Nederlandse winkelstraat
aanwezig zijn zoals, detailhandel, horeca, dienstverleners. In 2020 is daaraan de
groep zorgverleners toegevoegd, omdat deze groep vaak vertegenwoordigd is in of
rondom de winkelgebieden en goed kunnen profiteren van de kennis die is
ontwikkeld voor de andere doelgroepen.

Doelen en activiteiten
Om de stichtingsdoelstelling te kunnen bereiken ontplooit de stichting de volgende
activiteiten:
1. Het uitgeven en controleren van klimaatcertificaten ter erkenning van de
verduurzaming (kernactiviteit);
2. Gebruikers van (commercieel) vastgoed informeren over verduurzaming;
3. De gebruikers ondersteunen met specifieke plannen rondom verduurzaming
voor vastgoed gebruikers;
4. Financieringsvormen ontwikkelen en stimuleren ter ondersteuning van de
verduurzaming (van vastgoed)
5. Maatschappelijke initiatieven ontplooien ten behoeve van de publieke opinie
aangaande verduurzaming.
Het jaar 2020 is het tweede boekjaar waarin de stichting volwaardig actief is
geweest. Dit jaarverslag gaat kort in op de partnerschappen van de stichting en de
nieuwe certificaathouders en de activiteiten. Tevens wordt ingegaan op het
financiële resultaat van de stichting.

COVID-19

De situatie rondom COVID-19 heeft invloed gehad op de activiteiten van CNF. De
huurders van vastgoed zijn sterk getroffen door lockdown. Hierdoor heeft CNF een
aantal maanden activiteiten gepauzeerd in het voorjaar van 2020. Desondanks de
uitdagingen zijn er voor de 2e lockdown eind 2020 nog veel nieuwe
certificaathouders betrokken via het Klimaatgerust programma van CNF. Toch zijn
de gewenste groeidoelstellingen bijgesteld en is de verwachting dat er 1e helft van
2021 minder certificaathouders kunnen worden betrokken.
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Activiteiten
Partnerschappen
Ecomatters
Ook in 2020 is voortgebouwd op de lange termijn samenwerking met Ecomatters
B.V. voor het uitvoeren van de stichtingsactiviteiten. De stichting maakt gebruik van
de relaties, middelen en eerder ontwikkelde kennis en kunde van Ecomatters om
haar doelstellingen te kunnen bereiken. De samenwerking maakt het mogelijk om
een volwaardig programma te kunnen aanbieden aan de gebruikers van vastgoed.
United Economy
CNF heeft met United Economy gekeken hun leden konden worden ondersteund met
verduurzaming. Er zijn een aantal sessies geweest waarin kennis is gemaakt het
ledenbestand en waar het Klimaatgerust programma is gepresenteerd. Daarna zijn
twee leden certificaathouder geworden en is de rest geïnformeerd over de
mogelijkheden tot verduurzaming.
KADE platform
CNF heeft ook de Kennistafel Acceptatie Duurzaamheid en Energietransitie
geïnitieerd om gemeentes, brancheorganisaties en vastgoedverhuurders bij elkaar
te brengen over verduurzaming bij Retail. CNF deelt de kennis over het activeren
van gebruikers vastgoed rondom verduurzaming. De bedoeling is om zo breed
mogelijk begrip te kweken bij alle stakeholders over de mogelijkheden en barrières
die er spelen.
De gedeelde lessen zijn terug te vinden op het kanaal van Klimaatgerust:
https://www.youtube.com/channel/UCijFm50toe-65DJKKKAQ_QQ
Dutch Green Building Council
Bestuurder Max Sonnen neemt namens CNF deel aan de maandelijkse
bijeenkomsten van het Retail platform van de Dutch Green Building Council. Hier
komen verhuurders, Retail-ketens en overheden samen om te discussiëren over de
stand van zaken rondom verduurzaming binnen de sector en over de obstakels
rondom vastgoedcertificering met BREEAM in Use. CNF’s bijdrage bestaat uit het
bieden van perspectief aan de deelnemers over kansen en obstakels rondom
verduurzaming bij de kleinere ondernemingen. Zo wordt het belang van de huurders
van commercieel vastgoed vertegenwoordigd binnen dit gremia.

Groei certificaathouders
In 2020 zijn 46 nieuwe certificaathouders voorzien van een klimaatcertificaat. In
totaal zijn er 16 Klimaat Bewust certificaten, 16 Klimaat Efficiënt certificaten en 14
Klimaat Neutraal certificaten afgegeven. De stichting verwelkomt de nieuwe
ingeschreven ondernemingen. In de onderstaande tabel is het aantal afgegeven
certificaten verdeeld per doelgroep. In bijlage 1. is een overzicht opgenomen van alle
nieuwe certificaathouders.
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Klimaat bewust certificaat (Brons)
Detailhandel
Horeca
Dienstverlening
Zorg

15
1

Totaal

16

Klimaat efficiënt certificaat (Zilver)
Detailhandel
Horeca
Dienstverlening
Zorg

13
1
1
1

Totaal

16

Klimaat neutraal certificaat (Goud)
Detailhandel
Horeca
Dienstverlening
Zorg

Totaal

7
1
5
1

14

Naast het inschrijven van deze certificaathouders zijn er een drietal
certificaathouders uitgeschreven. Deze certificaathouders hebben hun onderneming
opgegeven of zijn digitaal verdergegaan. Het totaal aantal certificaathouders aan het
eind van 2020 was 53.

Project activiteiten
De stichting heeft zich in 2020 voornamelijk gericht op het groeien van het aantal
certificaathouders. De certificaathouders worden voorzien van relevante inzichten
en met de deelname aan het certificaat krijgen ze ook een duidelijk richting voor
toekomstige verduurzaming (om bijvoorbeeld van brons naar zilver te gaan of om
Klimaat Neutraal te worden). Om de certificatengroei te faciliteren zijn er projecten
gestart en is er voortgebouwd op bestaande projecten. Tevens is begonnen met een
pilot project om ook zorgverleners te betrekken. In de onderstaande tabel staan de
belangrijkste projecten activiteiten uit 2020 weergeven. Per project is ook
inzichtelijk gemaakt hoeveel certificaathouders dit heeft opgeleverd.

Klimaat bewust certificaat (Brons)
Utrechtse detailhandel klimaat neutraal (afronding project 2019)
Vervolg Utrechtse detailhandel klimaat neutraal
Intratuin Certificaten
Reguliere werving & partnerschappen
Zorgpilot

Totaal

4
1
11

16

Klimaat efficiënt certificaat (Zilver)
Utrechtse detailhandel klimaat neutraal
Vervolg Utrechtse detailhandel klimaat neutraal
Intratuin Certificaten
Reguliere werving & partnerschappen

2
2
11

4

Zorgpilot

1

Totaal

16

Klimaat neutraal certificaat (Goud)
Utrechtse detailhandel klimaat neutraal
Vervolg Utrechtse detailhandel klimaat neutraal
Intratuin Certificaten
Reguliere werving& partnerschappen
Zorgpilot

Totaal

4
5
4
1

14

Klimaatgerust programma en website
De stichting heeft samen met Ecomatters het Klimaatgerust programma verder
uitgewerkt en geprofessionaliseerd in 2020. Ook de externe communicatiekanalen
zijn verder uitgebouwd. Hiermee worden de certificaathouders actief gepromoot op
Instagram, Facebook en Linkedin. Daarnaast wordt het bredere publiek betrokken
om aan ondernemers te laten zien dat er een groeiende groep consumenten is die
duurzaamheid belangrijk vindt.

CNF aanvraag ANBI status
Eind 2020 heeft CNF een aanvraag ingediend om een de Algemeen Nut Beogende
Instelling (ANBI) status te krijgen. De aanvraag is goedgekeurd op 5 februari 2021.
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Financiële verantwoording
In 2020 is voor het realiseren van de stichtingsdoelstellingen met Ecomatters B.V
samengewerkt. Op basis van een onderliggende samenwerkingsovereenkomst zijn
activiteiten uitgevoerd om het programma uit te voeren. Ecomatters B.V. heeft
daarvoor op projectbasis in overleg met CNF de benodigde (externe) fondsen
aangetrokken. Daarbij is ook een substantiële in-kind bijdrage geleverd vanuit
Ecomatters B.V. zowel door het betalen van noodzakelijke kosten, als de inzet van
uren. In lijn met gemaakte afspraken zijn de eerste inkomsten van de
certificaathouders binnen gekomen. Het eigen kapitaal van de stichting zal vanaf
2020 worden opgebouwd uit de jaarlijkse bijdrage van de certificaathouders.
De bestuurders van de stichting Climate Neutral Foundation ontvangen geen
vergoeding of een vaste onkostenvergoeding voor hun bestuurstaken.
De samenvatting van het financiële resultaat van de stichting over 2020 is hieronder
weergeven: (zie bijlage 2 voor volledige jaarrekening)

Baten
Omzet 2020

€ 1.250,-

Totaal baten

€ 1.250,-

Lasten
Beheer en organisatie

€ 698,-

Totaal lasten

€ 698,-

Resultaat 2020

€ 552,-

Activa
Liquide middelen (rekening courant)

€ 2.219,-

Passiva
Kortlopende schulden
Kapitaal

€ 1.724,€ 495,-
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Conclusie en vooruitblik
CNF heeft in 2020 een goed resultaat geboekt. Het aantal certificaathouders is sterk
toegenomen ten opzichte van 2019 en de eerste inkomsten uit de certificaten zijn
binnen gekomen. Desondanks heeft COVID-19 wel een sterke invloed op de
groeiambities voor 2021. Deze zijn vooralsnog naar beneden bijgesteld, omdat de 2 e
lockdown een dempend effect heeft op de interesse in duurzaamheid gedurende de
eerste twee kwartalen van 2021. Vooralsnog heeft CNF daarom ingezet om het
verder standaardiseren van het Klimaatgerust programma en kijkt uit naar de
situatie na het uitrollen van het nationale vaccinatieprogramma.
Tenslotte wil de stichting alle partijen bedanken waarmee (wederom) prettig
samengewerkt is in 2020.
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Bijlage 1. Nieuwe certificaathouders 2020
Klimaat bewust certificaat (Brons)
Anneke Kapteyn

Utrecht

Detailhandel

Ecoplaza
Nachtegaalstraat

Utrecht

Detailhandel

De Korenschoof

Utrecht

Detailhandel

Intratuin Almere

Almere

Detailhandel

Intratuin Barneveld

Barneveld

Detailhandel

Intratuin Breda

Breda

Detailhandel

Intratuin Duiven

Duiven

Detailhandel
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Intratuin
Heerhugowaard

Heerhugowaard

Detailhandel

Intratuin IJsselstein

IJsselstein

Detailhandel

Intratuin Rosmalen

Rosmalen

Detailhandel

Intratuin Utrecht

Utrecht

Detailhandel

Intratuin Veghel

Veghel

Detailhandel

Servicekantoor
Woerden

Woerden

Dienstverlening

Intratuin
Emmeloord

Emmeloord

Detailhandel

9

Kris Kringle

Utrecht

Detailhandel

&Meer

Utrecht

Detailhandel

Klimaat efficiënt certificaat (Zilver)
Bloemenboutique De
Meiden

Utrecht

Detailhandel

Huisartsen
Sarphatipark

Amsterdam

Zorg

De Food Club

Utrecht

Horeca

Intratuin Apeldoorn

Apeldoorn

Detailhandel

Intratuin Beemster

Beemster

Detailhandel

Intratuin Cruquius

Cruiquius

Detailhandel
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Intratuin Deventer

Deventer

Detailhandel

Intratuin Hoorn

Hoorn

Detailhandel

Intratuin Lochem

Lochem

Detailhandel

Intratuin Maastricht

Maastricht

Detailhandel

Intratuin Meppel

Meppel

Detailhandel

Intratuin Nuenen

Neunen

Detailhandel

Intratuin Numansdorp

Numansdorp

Detailhandel
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Intratuin Ter Aar

Ter Aar

Detailhandel

MSA Diensten B.V.

Utrecht

Dienstverlening

Peter Macco

Utrecht

Detailhandel

Klimaat neutraal certificaat (Goud)
Aanhuurmakelaar

Groenekan

Dienstverlening

Augias

Zeist

Dienstverlening

BEICHIES

Utrecht

Dienstverlening

Dapp Frietwinkel
Utrecht

Utrecht

Detailhandel
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De Katoenfabriek

Utrecht

Detailhandel

De Werfeling

Utrecht

Detailhandel

Ecomatters

Utrecht

Dienstverlening

JUIZZ Utrecht

Utrecht

Detailhandel

LIV stores

Utrecht

Detailhandel

Mondzorg Vinkeveen

Vinkeveen

Zorg

Mooi & Belle

Utrecht

Detailhandel

Overhagen B.V.

Utrecht

Dienstverlening
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Star Lodge Hotels

Utrecht

Horeca

Wijn & Whisky

Utrecht

Detailhandel
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Bijlage 2: Jaarrekening
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