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Achmea Investment Management is al sinds 2010 actief in 
de markt voor Green Bonds, ofwel ‘groene obligaties’. Dit zijn 
obligaties waarvan de opbrengsten uitsluitend gebruikt worden 
voor de financiering van projecten of activiteiten met een 
aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat. Deze markt 
groeit hard en inmiddels beheren we al meer dan € 750 miljoen 
in diverse portefeuilles voor verschillende institutionele klanten. 

Committeren aan milieudoelstellingen
Bedrijven en overheidsinstellingen kunnen met de uitgifte van 
Green Bonds duidelijk maken dat zij zich aan milieudoelstellingen 
committeren, en daarmee bijdragen aan de benodigde 
emissiereductiedoelstellingen, het financieren van de 
energietransitie en het aanpassen van de leefomgeving. 
Beleggers op hun beurt kunnen met deze obligaties invulling 
geven aan doelinvesteringen en hun duurzaamheidsambities in 
de beleggingsportefeuille tot uiting brengen. 

Hoe groen is groen
Achmea Investment Management gebruikt een eigen 
onafhankelijk raamwerk om vast te stellen dat de opbrengsten 
van Green Bonds ook echt worden aangewend voor groene 
projecten. Dit raamwerk is gebaseerd op de internationale 
richtlijnen Green Bond Principles en de taxonomie van het 
Climate Bonds Initiative. De taxonomie vormt de basis om te 
bepalen of activa of projecten een aantoonbaar positief effect op 
het milieu hebben. 

Op basis van onze analyses brengen we periodiek een 
uitgebreide rapportage uit over de Green Bond-portefeuille. We 
geven daarbij voor de gehele portefeuille inzicht in hoeveel euro 
aan welke milieudoelen wordt gealloceerd. Daarnaast geven 
we een gefundeerd kwalitatief oordeel over de gefinancierde 
projecten. Waar mogelijk rapporteren we op Green Bond-niveau 
over de verwachte impact. 

Zo stellen we voor beleggers zeker dat hun belegging een 
aantoonbaar positief effect heeft op het milieu of het klimaat.

Meer informatie
Voor meer informatie over impact beleggen via Green Bonds 
kunt u contact opnemen met Jeroen van Rumund, Business 
Development Director, telefonisch bereikbaar via 06 -224 55 926 
of per mail: Jeroen.van.rumund@achmea.nl.
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Groene obligaties versus gewone obligaties
Green Bonds hebben dezelfde financiële karakteristieken 
als gewone obligaties. Ze hebben een soortgelijk 
rendement, hetzelfde kredietrisico en een vergelijkbare 
liquiditeit. Hierdoor zijn Green Bonds uitermate geschikt 
voor institutionele beleggers die te maken hebben met 
een verplichtingenstructuur, zoals pensioenfondsen en 
verzekeraars.


