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1. Maatschappelijk verantwoord beleggen en green bonds

Achmea IM vindt maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk en heeft hier al ruim 10 jaar ervaring in.

Kernthema’s voor maatschappelijk verantwoord beleggen:

§ Mensenrechten

§ Arbeidsnormen

§ Natuur & Milieu

§ Gezondheid 

§ Klimaatverandering

Een van de manieren om binnen een beleggingsportefeuille aandacht te besteden aan klimaatverandering is door te 
beleggen in green bonds. Green bonds zijn de meest liquide vorm van impact investing!
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2. Wat is een green bond?

§ Een green bond is een schuldbewijs met dezelfde kenmerken als een traditioneel schuldbewijs,  echter de 
opbrengsten (use of proceeds) kunnen uitsluitend gebruikt worden om projecten of activiteiten met een 
aantoonbaar positief effect op het milieu of klimaat te financieren.

§ Bij faillissement dezelfde claim op issuer als ‘grijze’ bond. 

§ Green bonds zijn daarmee een belangrijk instrument om de transitie naar een ‘groene’ en klimaatbestendige 
economie te financieren.

§ Steeds meer bedrijven financieren op deze manier steeds vaker duurzame activiteiten/projecten.

4



2. Wat is een green bond?

Markt in ontwikkeling

§ Door gebrek aan heldere regulering bepaalt de uitgevende instelling momenteel nog zelf of een obligatie “groen” 
gelabeld kan worden!

Maar…

§ Sinds 2014 bestaan de Green Bond Principles

§ Climate Bonds Taxonomy: CBI (The Climate Bonds Initiative) geeft richtlijnen voor groene projecten van green bonds

§ Verificatie van het raamwerk kan plaatsvinden door een derde partij

§ Achmea doet haar eigen check
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2. Wat is een green bond?

ENEL Green Bond: ENEL 1.000 09/16/2022

6



2. Wat is een green bond?

ING Green Bond: INTNED 0.700 04/16/2022

Financiering voor:

1. Duurzame energie

2. Groene gebouwen

3. Publiek transport

4. Afval

5. Water

6. Energie efficiency
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3. De markt van green bonds

Green bonds wereldwijd

§ Totale liquide markt van bijna 100 miljard euro, voor 2014 was dit minder dan 20 miljard euro

§ Corporates inmiddels groter dan SSAs

In euro denominated

§ 55 euro issues (31 issuers) • 300m euro

§ Totale liquide markt van meer dan 40 mld euro

Ø Gemiddelde spread 69bps

Ø Gemiddelde yield 49bps

Ø Gemiddelde rating A+
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3. De markt van green bonds
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Bron: Bloomberg & AIM Credits (januari 2017)

Green bond markt > EUR 100 miljard, liquide en groeiende!



3. De markt van green bonds
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2016 is een record jaar qua nieuwe green bond uitgiftes



3. De markt van green bonds

Green bond’s in Euro’s: Landen en sectorverdeling
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Land Gewicht

Frankrijk 27%

Supra’s 22%

Duitsland 21%

Nederland 15%

Spanje 9%

Rest 6%



3. De markt van green bonds

Green Bonds zijn niet duur: Voorbeeld Iberdrola curve
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3. De markt van green bonds
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3. De markt van green bonds

Green bonds versus Credits, Covered Bonds & SSA
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Yield Spread Duratie

Green Bonds 0,48% 69 6,5

Government related 0,26% 54 6,0

Covered Bonds 0,19% 60 5,4

Corporate Bonds 0,92% 123 4,9



4. Aanpak Achmea IM

Samenwerking tussen Credit team en MVB team

§ Team MVB maakt een onafhankelijk en diepgaande analyse van de green bond. Team MVB bepaalt of de green 
bond als voldoende groen kan worden bestempeld. Het kan voorkomen dat het team MVB een green bond niet 
voldoende groen vindt.

§ Aan welke projecten/activiteiten worden de opbrengsten besteed
§ Hoe worden deze projecten geselecteerd
§ Hoe worden de opbrengsten beheerd
§ Hoe vindt de rapportage plaats

§ Team MVB monitort de voortgang van de groene projecten van de uitgevende instelling van green bonds. Team 
MVB kan de keuze maken om een green bond als niet meer groen te bestempelen.

§ Team Credits analyseert de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling (zoals dat nu ook al gebeurd).

§ Team Credits bepaalt of een green bond interessant genoeg is om in de portefeuille op te nemen.
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4. Aanpak Achmea IM (2)

Voorbeeld: beoordeling Green Bond Polen

Polen kent slecht track record ten aanzien van klimaatverandering en is zeer afhankelijk van kolencentrales. Zorgen zijn 
geuit over de 'groenheid' van de green bond. Bijvoorbeeld hout omgezet in biomassa kan worden geteld als een 
'duurzame' energiebron, milieu-impact van sommige projecten is laag en projecten voor duurzame landbouw dienen 
meer duiding.

§ Aan welke projecten/activiteiten worden de opbrengsten besteed
– Beschrijving van selectie- en uitsluitingscriteria – Grotendeels in lijn met Climate Bonds Initiativeàþ
§ Hoe worden deze projecten geselecteerd

– Projectselectie onder verantwoordelijkheid van diverse ministeries – te weinig transparant – geen duiding van daadwerkelijk 
gefinancierde projecten, verdeling over categorieën, over tijdslijnen, over locaties et cetera ào

§ Hoe worden de opbrengsten beheerd
– Afgeschermd in een “Green Cash Account” en geïnvesteerd in goedgekeurde projectenàþ
§ Hoe vindt de rapportage plaats

– Omschrijving te algemeen, geen beschrijving van gehanteerde concepten voor kpi’s, ver weg van huidige best practices ào

Huidige status: Green bond - AIM NON-COMPLIANT

Beoordeling kan aangepast worden als er nieuwe informatie beschikbaar komt!
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5. Conclusie

§ Green bonds is een groeiende markt.

§ Rendement van green bonds is niet lager dan van “grijze” bonds.

§ Belangrijk om kritisch te blijven op kwaliteit van green bonds (is green wel groen?).

§ Achmea IM is onderscheidend door de samenwerking tussen MVB & Credits.

§ Achmea IM lanceert in 2017 een Green Bond Fund.
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Dank voor uw aandacht!

24-1-2016 •Anne•e van der Krogt & Viktor Stunnenberg

Verwijder deze afbeelding 
en voeg een nieuwe in.


