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1. Gebruik van de CLM tools
De CLM meetlatten zijn bedoeld om agrariërs meer kennis en inzicht te geven in keuzes voor
duurzaamheid op hun bedrijf. Zo wil CLM bijdragen aan verduurzaming van de landbouw.
Op dit moment gaat het om de volgende online instrumenten:
Milieumeetlat voor pesticiden
Klimaatlat
Gaia biodiversiteitsmeetlat
Verder heeft CLM de volgende tools:
Ammoniaklat
Stikstof en fosfaat module
Landgebruiksmodule
Bodemkoolstofmodule in de Klimaatlat
Fytocheck voor ondernemers
Ecolat
Toegang voor individuele gebruikers
Alle meetlatten zijn gratis toegankelijk via internet via www.milieumeetlat.nl, www.klimaatlat.nl en
www.gaiameetlat.nl. Een individuele gebruiker maakt op de site van de meetlat een eigen identiteit aan
met zijn e-mailadres en een wachtwoord. Deze unieke identiteit blijft in principe voor altijd toegankelijk.
Bij navolgende bezoeken kan de gebruiker dus inloggen met hetzelfde wachtwoord.
De identiteit is anoniem en niet traceerbaar voor CLM. De gebruiker kan desgewenst ook de cijfers van
zijn postcode invoeren1. Dit geeft CLM de mogelijkheid om data te clusteren per regio. De data zijn niet
traceerbaar naar een bepaald bedrijf, zodat de privacy van de gebruiker geborgd is.
Gebruik in groepsbijeenkomsten, in onderwijs en voor commerciële doeleinden
Elk gebruik in groepsbijeenkomsten, in de vorm van onderwijs, workshops, conferenties of andere al dan
niet commerciële activiteiten is alleen toegestaan met toestemming van CLM. Partijen die een meetlat
willen gebruiken voor zulke doeleinden dienen eerst een gebruiksovereenkomst te sluiten met CLM.
De voorwaarden gekoppeld aan een gebruiksovereenkomst zijn te vinden op de volgende pagina.
Voor partners en mede-eigenaren van de meetlatten gelden speciale voorwaarden.
Gebruik in (computer)systemen
CLM juicht het toe als partijen CLM meetlatten willen inpassen in computersystemen zoals
bedrijfsmanagementsystemen of rapportagetools. Zulke inbedding in andere systemen is echter alleen
toegestaan onder een gebruiksovereenkomst met CLM.
De voorwaarden gekoppeld aan een gebruiksovereenkomst zijn te vinden op de volgende pagina.
Maatwerk is uiteraard mogelijk.
Gebruik en eigendom data
De data die gebruikers invoeren in de meetlatten blijven eigendom van de gebruiker, en zijn niet
traceerbaar naar individuele bedrijven. Met inloggen en invoeren van data geeft de gebruiker van de Gaia
Biodiversiteitsmeetlat en de Klimaatlat toestemming aan CLM om de anonieme gegevens te verzamelen
en te aggregeren voor de opbouw van gemiddelden en benchmarks. CLM is verantwoordelijk voor correct
gebruik van de ingevoerde data in de meetlatten.

2. Gebruiksovereenkomst
Bedrijven zoals adviesbureaus, softwareontwikkelaars en onderwijsinstellingen die de meetlat(en) willen
gebruiken betalen een jaarlijkse licentie voor het gebruik. De mogelijkheden zijn als volgt (bedragen per
kalenderjaar).
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In de Gaia meetlat kan een boer ook vrijwillig zijn adres invullen, maar dat hoeft niet.
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a. Milieumeetlat
Via website en app*
•
Quick-scan analyse (3 middelen)
Via website, gekoppeld aan een licentie
•
Individuele boeren
•
Eigen gebruik (niet-commercieel) volledige tool en database
•
Commercieel gebruik volledige tool en database
Via webservice
•
Prijs wordt vastgesteld in overleg met gebruiker

Gratis
€ 50,€ 650,€ 2.250,vanaf € 3.000,-

Aanvullende diensten:
•
Groepsbijeenkomst/workshop over middelenkeuze en emissiebeperking: hoe neem je giftigheid
en andere milieueffecten van middelen daarbij mee? Op welke manier kunnen middelen in het
milieu (bijv. de sloot) terecht komen en hoe voorkom je dat? Zowel een algemene workshop als
een toespitsing op een gewas is mogelijk. Deze workshops kunnen gecombineerd worden met
bijvoorbeeld een demo van spuittechnieken of bespreking van monitoringsgegevens van
waterschappen. Indien gewenst kan CLM vooraf een berekening en vergelijking maken van de
milieubelasting van de groepsleden (de kosten hiervan hangen met name af van de manier
waarop de registratiegegevens worden aangeleverd).

b. Klimaatlat
•
Individuele bedrijfsanalyse
•
Basislicentie voor gebruik in non-profit en onderwijs
(licentie geeft tevens recht op € 200 per jaar korting op
aanvullende diensten)
•
Basislicentie commerciële partijen en toepassingen
(licentie geeft tevens recht op € 200 per jaar korting op
aanvullende diensten)

Gratis
€ 300,-

€ 500,-

Aanvullende diensten:
•
Individuele bedrijfsrapportage: een pdf met samengevatte gegevens van bedrijf, uitgebreide
resultaten en bedrijfsspecifieke tips voor het verminderen van de eigen broeikasgasemissies.
•
Groepsrapportage beknopt: resultaten van de individuele deelnemende bedrijven weergegeven in
geclusterde grafieken, in PPT aangeleverd.
•
Groepsrapportage uitgebreid: een individuele rapportage per deelnemend bedrijf en geclusterde
groepsresultaten met toelichting, in PDF aangeleverd. Gegevens worden verzameld en
aangeleverd in Excel door opdrachtgever. Op basis van urenfacturatie kan CLM dit desgewenst
overnemen.
•
Groepsbijeenkomst/workshop beknopt: een presentatie en discussie over de
klimaatproblematiek, bespreken van de klimaatlat resultaten van deelnemers en nadere analyse
en tips voor reduceren broeikasgasemissie van de deelnemende bedrijven. Tijdsduur ongeveer 2
uur. De opdrachtgever organiseert de bijeenkomst. Op basis van daadwerkelijke kosten en uren
kan CLM dit desgewenst overnemen.
•
Groepsbijeenkomst/workshop uitgebreid: een klimaatspel, een geanimeerde discussie op basis
van stellingen, een klimaatfilm, een presentatie over klimaat en een sessie waarin we
daadwerkelijk met de klimaatlat aan de slag gaan. We bespreken de klimaatlatresultaten van
deelnemers en rekenen scenario’s en reductie maatregelen voor broeikasgasemissie door.
Tijdsduur ongeveer 4 uur. De opdrachtgever organiseert de bijeenkomst. Op basis van
daadwerkelijke kosten en uren kan CLM dit desgewenst overnemen.
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c. Gaia Biodiversiteitsmeetlat
•
Individuele bedrijfsanalyse
•
Basislicentie voor gebruik in non-profit en onderwijs
(licentie geeft tevens recht op een gratis presentatie in onderwijs
of € 200 per jaar korting op aanvullende diensten)
•
Basislicentie commerciële partijen en toepassingen
(licentie geeft tevens recht op € 200 per jaar korting
op aanvullende diensten)

Gratis
€ 300,-

€ 500,-

Op verzoek kan CLM de volgende aanvullende diensten leveren:
•
Individuele resultaten als poster, € 110 per bedrijf
•
Samengevatte gegevens per bedrijf in Exceltabel; grafieken per bedrijf met gemiddelde van ANV
als referentie, aangevuld met beelden van biodiversiteit)
•
Groepsrapportage beknopt: resultaten met groepsgemiddelden weergegeven in grafieken +
toelichting, als pdf aangeleverd.
•
Groepsrapportage uitgebreid: toelichting van groepsspecifieke resultaten, aanlevering gegevens
in Excel door opdrachtgever
•
Groepsbijeenkomst/workshop met nadere analyse en tips voor verhogen scores (inhoudelijk
voorbereiden en begeleiden met presentatie); ontwikkelingsmogelijkheden en ambities
•
Begeleiding bij werving en check op volledigheid van de ingevulde meetlat (in overleg).

d. Ammoniaklat, stikstof- en fosfaatmodule en landgebruiksmodule
De meetinstrumenten en rekenmodellen voor ammoniak, stikstof, fosfaat en landgebruik zijn niet online
te gebruiken. Wel kan CLM met deze modules geïntegreerde rapportages maken per bedrijf en voor
groepen bedrijven, en deze tevens koppelen aan de biodiversiteitscore en klimaatcijfers (en vanaf 2013
ook gewasbeschermingsgegevens).
e. Combinatie-licentie
Combinaties van licenties voor de drie online-meetlatten kennen een totaalkorting van 20%.

3. Eigendom, copyright en aansprakelijkheid
De CLM meetlat is gedeponeerd als geregistreerd merk in de Benelux, en exclusief eigendom van CLM.
De inhoud van de meetlatten is auteursrechtelijk volledig beschermd onder Nederlands en internationaal
recht. Het is niet toegestaan de meetlatten of delen daarvan, anders dan voor eigen individueel gebruik,
te reproduceren of op te slaan in een elektronisch systeem, te verwerken in andere modellen of te
publiceren zonder schriftelijke toestemming van CLM.
Indien dit wel gebeurt zal CLM een factuur sturen, waarin het bij het gebruik behorende bedrag in
rekening wordt gebracht. Indien deze factuur niet wordt betaald, treedt een boeteclausule in werking (er
worden boetes gerekend vanaf € 5.000,-).
Een aantal meetlatten kent mede-eigenaren:
Stichting Milieukeur is mede-eigenaar van de Klimaatlat voor Akkerbouw
Gert-Jan Monteny is mede-eigenaar van de Ammoniaklat
Valacon Dairy is mede-eigenaar van de Ecolat.

Aansprakelijkheid
De CLM instrumenten zijn gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. CLM en zijn partners spannen zich
in om de meetlatten zo accuraat en up to date mogelijk te houden. Tegelijkertijd blijven de modellen een
benadering van de werkelijkheid.
CLM aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schadelijke gevolgen, in welke vorm dan ook, die
kunnen ontstaan bij of ten gevolge van het gebruik van informatie uit de meetlat.
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