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“Het thema klimaat is een belangrijke pijler onder het maatschappelijk 
verantwoord beleggingsbeleid van Achmea IM. Het meten van de CO2 voetafdruk 
geldt als een belangrijk onderdeel daarvan. De CO2 voetafdruk draagt bij aan de 
bewustwording, kennis en extra inzicht in de beleggingsportefeuilles.” 

 
 
 
 
 
 
CO2-meting van de beleggingsportefeuille is een speerpunt van het klimaatbeleid van Achmea Investment 
Management. Wij zijn de uitdaging aangegaan om dit voor haar klantportefeuilles inzichtelijk te maken. 
Inmiddels kunnen wij de CO2 uitstoot van uw Europese staatsobligatieportefeuille in kaart brengen. In deze 
white paper leggen we u graag uit hoe we dat hebben gerealiseerd. 
 

Klimaatverandering en de economie 
Klimaatverandering wordt toegeschreven aan verschillende aspecten. De zon, vulkanen, veranderingen in 
het klimaatsysteem (zoals El Niño) en de uitstoot van broeikasgassen in de atmosfeer. Het klimaatbureau 
van de Verenigde Naties, de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) stelt dat het grootste deel 
van de opwarming van de aarde in de afgelopen vijftig jaar is veroorzaakt door de mens (Rijksoverheid 
2018). Het broeikasgas koolstofdioxide (CO2) wordt beschouwd als de belangrijkste veroorzaker en komt 
vrij bij de verbranding van fossiele brandstoffen. Zonder ingrijpen stijgt de temperatuur zodanig dat de 
leefbaarheid op aarde ernstig wordt bedreigd. De gevolgen zullen variëren van een stijgend zeeniveau, 
extreme neerslag en overstromingen tot lange perioden van droogte en voedseltekorten.  
 
Deze veranderingen hebben potentieel grote invloed op economieën en bedrijven. Maar hoeveel precies 
weet nog niemand. Vorig jaar maakte De Nederlandse Bank (DNB) bekend dat banken, pensioenfondsen 
en verzekeraars worden onderworpen aan een klimaat stresstest om meer inzicht te krijgen in de 
gevoeligheid voor het veranderende klimaat. Ook internationaal zijn er signalen dat financiële 
toezichthouders en overheden meer inzicht willen in de klimaatgevoeligheid van de financiële sector.  
 

 
 
 
 
 
 
 
BOX 1: BROEIKASGASSEN  
Onder de broeikasgassen is kooldioxide (CO2) het meest bekend. De overige belangrijke gassen zijn 
methaan (CH4), distikstofoxide (lachgas) (N2O), waterdamp (H2O) en ozon (O3). De verschillende 
broeikasgassen worden omgerekend naar CO2-equivalenten om de invloed van de broeikasgassen op te 
kunnen tellen. Het Centraal Bureau van Statistiek (CBS) geeft aan dat voor het omrekenen van de 
broeikasgassen naar CO2-equivalenten gebruik wordt gemaakt van het Global Warming Potential (GWP). 
Op deze manier kan de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikaseffect worden gemeten en 
vergeleken. Eén kg CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kg CO2 heeft (CBS 
2018). Veel metingen en berekeningen worden dus gerapporteerd in CO2, waardoor dit broeikasgas het 
meest aan het licht komt. 

 
 
 

  CO2-meting voor uw staatsobligatieportefeuille 
  Eline ten Bosch, Rates team 
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Scopes, landen en sectoren 
 
Greenhouse Gas Protocol. 
Voor het meten van CO2 voetafdrukken maken wij gebruik van de Scopes van het Greenhouse Gas 
Protocol, wereldwijd het meest gebruikte protocol om uitstoot te meten (zie Figuur 1).  
 

Scope 1 zijn de directe emissies die het bedrijf of overheid uitstoot.  
 
Scope 2 refereert aan de indirecte emissies, zoals het verbruik van energie. De energie wordt niet 
door de overheid of het bedrijf zelf opgewekt, maar ingekocht. Het bedrijf of overheid 
consumeert deze energie wel, en is dus indirect verantwoordelijk voor deze uitstoot.  
 
Scope 3 zijn emissies die het gevolg zijn van de activiteiten van het bedrijf of overheid die  
plaatsvinden in de waardeketen.  

 
De CO2 voetafdruk voor staatsobligatieportefeuilles gebruikt nu alleen emissies die tot Scope 1 behoren. 
Door gebrek aan uniforme en betrouwbare data voor alle landen is het op dit moment nog niet mogelijk 
om Scope 2 en 3 voor elk land te berekenen.  
 
Dataset voor Europese landen 
Eurostat levert de meest complete dataset voor Scope 1 voor Europese landen. De emissies worden 
gerapporteerd op basis van CO2-equivalenten (zie Box 1). Dit zorgt ervoor dat geen broeikasgas wordt 
‘overgeslagen’ en er dus een volledig beeld van het land verkrijgbaar is. Naast het rapporteren op land 
niveau maakt Eurostat ook onderscheid in NACE Sectoren1.  
 
 

FIGUUR 1: GHG PROTOCOL: VALUE CHAIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bron: Greenhouse Gas Protocol 
 

Figuur 1 visualiseert de herkomst van broeikasgassen. De verschillende Scopes geven een inventarisatie 
weer de processen van een organisatie/land.  
 
 

                                                           
1
 De NACE-code is door de Europese Unie en haar lidstaten toegekend aan een bepaalde klasse van economische activiteiten (al dan niet 

commercieel). Dit is bedoeld als hulpmiddel bij het opstellen van economische statistieken en overzichten. 
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Onderscheid naar landen en sectoren 
De NACE Sector O emissie geeft de hoeveelheid uitstoot van broeikasgassen weer van de overheid van het 
land. Letterlijk vertaald is Sector O “Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale zekerheid” van het 
land. Het betreft de werkzaamheden van de overheid, veiligheidsinstanties en sociale zekerheid instanties.  
 
Eurostat maakt onderscheid tussen sectoren. Daarom krijgen we goed inzicht in de emissies van de 
overheid zelf. Op deze manier stellen we de staatsobligatiebelegger niet verantwoordelijk voor de 
broeikasgassen van het hele land. Daarnaast worden dubbeltellingen vermeden, met eventuele 
voetafdrukken van aandelen en credit portefeuilles. 
 

PCAF en de ‘ownership’ approach 
Achmea IM is mede-initiatiefnemer bij het Platform Carbon Accounting Financials (PCAF), opgericht door 
enkele grote Nederlandse financiële instellingen. Het PCAF streeft naar uniforme en transparante 
methoden om de CO2 voetafdrukken van investeringen in kaart te brengen. De CO2 voetafdruk moet 
conform de aanpak van PCAF toegewezen worden aan alle verschaffers van kapitaal (schuld en eigen 
vermogen). Alle obligatiehouders en aandeelhouders zijn zo samen verantwoordelijk voor de activiteiten 
die zij financieren en de hieraan verbonden broeikasgasemissies. 
 
PCAF ontwikkelde een methode voor het meten van de voetafdruk van staatsobligatieportefeuilles. 
Achmea IM draagt als lid van de werkgroepen Corporate/SME Loans en Government bonds bij aan de 
aanbevelingen van PCAF. Ook nu een eerste methode is bepaald en beschreven, blijft Achmea IM als PCAF 
actief betrokken bij het verbeteren van de methodologie. PCAF zet belangrijke stappen in het eenduidig 
bepalen van een voetafdruk, maar we beschouwen het werk nog niet als af. 
 
De PCAF methodologie is gebaseerd op de ‘ownership approach’; het meten van emissies per euro van 
aangehouden schuld. Het wordt gezien als de meest letterlijke vorm vanuit accounting oogpunt. Aan de 
ene kant omdat het een absolute waarde is en aan de andere kant ook omdat het potentiele 
dubbeltellingen vermijdt wanneer over portefeuilles wordt geaggregeerd. 
 
De factor ‘ownership’ geeft aan welk deel van de uitstoot aan een belegging geattribueerd dient te 
worden. Voor investeringen in staatsobligaties is het dus van belang om te berekenen welk deel schuld de 
portefeuille vasthoudt ten opzichte van de totale schuld van de overheid. Het percentage aangehouden 
schuld kan dan worden vermenigvuldigd met de broeikasgasuitstoot van de overheid van het land. Als dit 
berekend is voor elk land geeft de som weer hoeveel de broeikasgassen (in tonnen) de portefeuille 
financiert door middel van het aanhouden van overheidsschuld. In Appendix 1 zijn de bijbehorende 
formules uitgewerkt. 
 
De benchmark geeft het strategische lange termijn doel van de portefeuille weer. Voor het meten van de 
CO2-voetafdruk is binnen daarom de keuze gemaakt om de CO2-voetafdruk van de benchmark te 
rapporteren. Door de benchmark gewichten te schalen naar de totale marktwaarde van de portefeuille, 
nemen we wel ontwikkelingen in de portefeuille mee. In Box 2 is een voorbeeld uitgewerkt van deze 
methodiek. 
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BOX 2: REKENVOORBEELD CO2 VOETAFDRUK 
Stel we hebben een portefeuille met een marktwaarde van €500.000.000, - op 31-3-2018. De benchmark 
gewichten zijn evenredig verdeelt over 10 Europese landen.  
 
Via het volgen van formule (2) (zie Appendix 1) verkrijgen wij de nominale waardes geïnvesteerd in de 
landen.  

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑁𝐿,31−3−2018
𝑏𝑚 =  (€500 × 10%) × 0,8512 = 42,42 

 
De 0,8512 is een factor om van marktwaarde naar nominale waarde te komen. Het omrekenen van 
marktwaarde naar nominale waarde doen we omdat de schuld van de overheden in nominale waarde 
wordt gerapporteerd. Het resultaat van de bovenstaande formule geeft ons dus de nominale waarde 
geïnvesteerd in Nederland op 31-03-2018. Daarna gebruiken we de formule (1) om de voetafdruk van 
Nederland te meten.  
 

𝑉𝑜𝑒𝑡𝑎𝑓𝑑𝑟𝑢𝑘𝑁𝐿,31−3−2018 =  
42,42

406.757
× 1.870.268,63 = 195,06 𝑡𝐶𝑂2 

 
Bovenstaand resultaat geeft aan dat de portefeuille 195,06 ton CO2 financiert door de investering in 
Nederland. Deze berekening wordt gedaan voor alle landen en uiteindelijk bij elkaar opgeteld. De totale 
voetafdruk van de portefeuille was 1.097,03 ton CO2. 
 
Grafiek 1 visualiseert de individuele bijdrage van de landen aan de voetafdruk. Het valt op dat vooral 
Duitsland, Nederland en Finland een hoge bijdrage leveren aan de totale voetafdruk van de portefeuille. 
Daarentegen dragen Italië, Oostenrijk en Ierland een stuk minder bij.  
 

GRAFIEK 1: VOETAFDRUK VAN DE VOORBEELDPORTEFEUILLE  

 
Bron: Eurostat, Achmea IM 

 
De grafiek visualiseert de bijdrage aan de voetafdruk van de verschillende landen. De 
staatsobligatieportefeuille heeft een marktwaarde van €500 miljoen per 31-3-2018. De gewichten in de 
landen zijn allemaal vastgesteld op 10 procent. De grafiek geeft aan hoeveel ton overheid CO2 de 
portefeuille financiert per land. 
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De CO2 intensiteit wordt berekend door het schalen van de CO2 uitstoot van een 
land naar de grootte van de economie. De vuistregel is hoe lager hoe beter. 

Data combineren voor de juiste conclusies 
De meting dient primair als startpunt voor het verschaffen van inzicht in de uitstoot van de portefeuille en 
voor de dialoog met onze klanten. Het vergelijken van landen op basis van de overheid-schuld en -uitstoot 
geeft daarentegen onvoldoende inzicht in de mogelijke CO2 risico’s van een land. Om dáárin inzicht te 
krijgen is het gebruik van “CO2 intensiteit” van een land interessant. Het begrijpen van de CO2 intensiteit 
van een land moet gecombineerd worden met kennis van het energieverbruik en productie van het land. 
De combinatie van de CO2 analyse en ESG analyse geeft ons meer inzicht en diepgang in het land. 
Uiteindelijk helpt ons dit ook om de voetafdruk van de portefeuilles beter te begrijpen. Hierdoor voegen 
we waarde toe aan het eindresultaat van de portefeuille CO2 voetafdruk.  
 
 
 
 
 
Landen met een hoge CO2 intensiteit worden gezien als landen met het grootste transitierisico. 
Transitierisico zijn de risico’s en kosten die gepaard gaan met het verlagen van de CO2 uitstoot. We 
berekenen de CO2 intensiteit door de CO2 emissies van het hele land te delen door het BBP van het land. 
Grafiek 2 geeft hiervan de visualisatie.  
 
Frankrijk en Oostenrijk doen het erg goed. Voor Frankrijk is dit niet verassend, omdat ongeveer 77 % van 
de energieconsumptie in Frankrijk met kernenergie wordt opwekt. Dit is een mooie illustratie dat ESG 
(Environment, Social en Governance) analyse een aanvulling geeft op de CO2 analyse. De gunstige CO2 
intensiteit van Frankrijk staat in schril contrast met het opwekken en verwerken van nucleair afval. De lage 
CO2 intensiteit van Oostenrijk komt echter wel door het gebruik van hernieuwbare energie.  

 
GRAFIEK 2: CO2 INTENSITEIT VAN DE LANDEN IN DE PORTEFEUILLE  

 
Bron: Eurostat, Achmea IM 
 

De grafiek visualiseert de CO2 intensiteit van het land in 2016. De CO2 intensiteit wordt berekend door het 
schalen van de CO2 uitstoot van een land naar de grootte van de economie. De vuistregel is hoe lager hoe 
beter. 
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BOX 3: NEXT STEPS…  
Er zijn verschillende methodes voor het berekenen van de CO2 voetafdruk van staatsobligaties. Ook geldt 
er nog geen breed geaccepteerde, uniforme aanpak. Bovenstaande methode vormt een solide basis om 
op gedegen wijze metingen uit te voeren. Tegelijkertijd moeten de voetafdrukcijfers verder worden 
ontwikkeld en verbeterd. 
  
Een voorbeeld van ontwikkelen is bijvoorbeeld het kritisch bekijken van de juiste deler. In plaats van het 
schalen naar overheidsschuld kan er ook gekozen worden om te schalen naar de overheidsuitgaven als 
aandeel van het BBP. Overheidsschuld als gemene deler is een duidelijke methodologie en het past 
intuïtief bij het beleggen in de schuld van het land als staatsobligatiebelegger. De methode in de huidige 
vorm benadeeld echter landen met een kleine schuld. Bij het berekenen van de CO2 voetafdruk van de 
belegger voor bedrijven, kijkt men bijvoorbeeld naar de marktkapitalisatie, de grootte, van het bedrijf. 
Vertaal dit naar de grootte van de overheid en meerdere mogelijkheden zijn toepasbaar. Ons onderzoek 
richt zich nu bijvoorbeeld op het schalen naar de overheidsuitgaven als aandeel van het BBP. Op deze 
manier staat het meten van de CO2 voetafdruk ook los van de vermogensstructuur van het overheid. 
Mocht een overheid besluiten meer of minder geld te lenen veranderd de voetafdruk van de portefeuille 
niet..  
 
Daarnaast moeten we op den duur een antwoord vinden voor het toevoegen van Scope 2 en Scope 3 van 
het GHG protocol. De indirecte emissies kunnen een CO2 voetafdruk significant veranderen. Het 
percentage overheidsuitgaven als aandeel van het BBP kan hier ook voor een proxy zorgen. De 
investeringen van de overheid in de economie en CO2 uitstoot van het land kunnen schatting geven van 
de indirecte gefinancierde CO2 emissies.  
 

We zitten er boven op! 
De huidige CO2 voetafdruk van staatsobligaties is een ‘work in progress’. Er valt nog veel te verbeteren en 
ontwikkelen. Wij dragen actief bij aan dit proces door input te geven op de huidige methodiek en kritisch 
te zijn in ons eigen proces. Datakwaliteit, dekking en verouderde data vormen bijvoorbeeld een 
belangrijke uitdaging. Daarentegen zijn we enorm trots op de stappen die in het afgelopen jaar zijn gezet 
met een CO2 voetafdruk als resultaat.  
 
Wilt u meer weten over de CO2 voetafdruk van uw staatsobligatieportefeuille? Neem gerust contact op 
met Achmea Investment Management.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.achmeainvestmentmanagement.nl/nl/Paginas/default.aspx
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Appendices 

APPENDIX 1 
 
De volgende formule (PCAF 2017) wordt gehanteerd om de absolute CO2 voetafdruk te berekenen: 
 

𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 𝑓𝑜𝑜𝑡𝑝𝑟𝑖𝑛𝑡𝑡

=  ∑
𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑐,𝑡

𝑔𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑏𝑡𝑐,𝑡
× 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑠 (𝑁𝐴𝐶𝐸 𝑆𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑂)𝑐,𝑡−𝑑𝑒𝑙𝑎𝑦  (1)

𝑎𝑠𝑠𝑒𝑡 ∈ 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑓𝑜𝑙𝑖𝑜

 

 
 
𝐸𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑐,𝑡 staat voor de nominale waarde (in miljoenen) van land c op tijd t in de portefeuille. 
𝐺𝑜𝑣𝑒𝑟𝑛𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑑𝑒𝑏𝑡𝑐,𝑡 geeft de totale schuld (in miljoenen) weer van land c op tijd t. Het eerste deel van 

de formule berekent hoeveel de portefeuille vasthoudt van de totale uitstaande schuld van een land. Het 
tweede deel van de formule vermenigvuldigt dit percentage met de Eurostat NACE Sector O emissies (in 
tonnen) van land c. De delay staat voor het verschil in emissies rapportage moment (2016) en de meting 
van de CO2 voetafdruk (2018).  
 
Wij gebruiken voor onze berekening de benchmarkgewichten van de portefeuille. Wij hanteren voor deze 
berekening de volgende formule.  
 
 

𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑐,𝑡
𝑏𝑚 =  ∑ (𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑡

𝑝𝑓
× 𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑐,𝑠

𝑏𝑚) × 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑚,𝑠      (2)

𝑐𝑜𝑢𝑛𝑡𝑟𝑦 ∈ 𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘

  

 
 

Waarbij 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑐,𝑡
𝑏𝑚 de totale nominale waarde (in miljoenen) van de benchmark in land c op tijd t is. De 

𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡𝑤𝑎𝑎𝑟𝑑𝑒 𝑡
𝑝𝑓

 is de marktwaarde (in miljoenen) van de totale portefeuille op tijd t. 𝑔𝑒𝑤𝑖𝑐ℎ𝑡𝑐,𝑠
𝑏𝑚 

betekent het gewicht van de benchmark in land c, waarbij s een speciale vorm van de benchmark 
aangeeft. Zoals een Nederlands 10+ maturity benchmark of een Oostenrijk 5+ maturity. Dit is namelijk 
belangrijk omdat de 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜𝑚,𝑠, de conversie factor tussen marktwaarde en nominale waarde, verschilt 
voor looptijd benchmarks. De Nederlandse 10+ benchmark heeft bijvoorbeeld een conversie factor van 
0,71 afgerond, terwijl de Nederlandse 1+ benchmark een factor heeft van 0,85 afgerond. Zo kunnen we 
onderscheid maken tussen verschillende looptijden benchmarks, maar toch een totale nominale waarde 
van het land berekenen. We willen de nominale waarde van de posities berekenen omdat de schuld van 
de overheid ook in nominale waarden wordt gerapporteerd.  
 

Het enige wat nog rest is de 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒𝑐,𝑡
𝑏𝑚 in de formule (1) gebruiken en een opsomming van alle landen 

te maken.  
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Disclaimer 
Achmea Investment Management B.V. (“Achmea IM”) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is vertrouwelijk 
en uitsluitend bestemd voor degene aan wie deze persoonlijk is gericht.  
 
Dit document is of bevat (i) geen aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen 
beleggingsaanbeveling of beleggings-advies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)-beslissing 
uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur. Achmea IM 
is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing.  
 
De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen heeft verkregen. 
Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De 
informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname, tenzij 
uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke publicatiedatum is geen garantie dat de hierin 
opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te 
wijzigen. Het noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee 
geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden 
behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

 
U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, 
distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, 
handelsnamen, logo’s, woord- en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, 
merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot deze 
informatie. 
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van de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209 

 


