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Green Bonds zijn voor institutionele beleggers zoals
pensioenfondsen en verzekeraars een uitgelezen mogelijkheid
om te investeren in milieuvriendelijke projecten. Zo kunnen
ze invulling geven aan hun duurzaamheidsambities en
daadwerkelijk impact maken. Achmea Investment Management
helpt beleggers te bepalen of Green Bonds ook echt groen zijn.

Green Bond Principles en Climate Bonds Initiative
Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven genomen om tot
standaardisatie van het begrip ‘Green’ te komen. Een voorbeeld
van een dergelijk initiatief zijn de Green Bond Principles,
opgesteld door de International Capital Market Association (ICMA).
De Green Bond Principles geven op vier gebieden richtlijnen
voor Green Bonds: gebruik van de opbrengsten, processen voor
project-evaluatie en -selectie, beheer van de opbrengsten, en
rapportage. Uitgevers van de leningen kunnen er voor kiezen
om een onafhankelijke partij te laten verifiëren of hun obligaties
voldoen aan deze Green Bond Principles.
De Green Bond Principles hebben betrekking op Green
Bonds, maar geven geen richtlijnen voor de kwaliteit van de
onderliggende groene projecten en de verwachte impact van de
projecten op het milieu. Om dit te bepalen kunnen uitgevers van
obligaties de projecten laten verifiëren volgens de richtlijnen van
het Climate Bonds Initiative.

Rapportage en beoordeling Green Bonds door Achmea IM
Achmea Investment Management toetst investeringen in Green
Bonds aan de Green Bond Principles en aan de richtlijnen van
het Climate Bonds Initiative. We hebben voor deze toetsing een
eigen intern beoordelingsraamwerk opgezet.
Bij deze eigen beoordeling kijken we onder meer naar de
gefinancierde projecten, projectselectiecriteria, de wijze waarop
opbrengsten worden beheerd en de kwaliteit van de rapportage.
Op die manier wordt een helder beeld verkregen van de
beoogde positieve impact van een Green Bond.
Ook tijdens de voortgang van de groene projecten van de
uitgevende instelling van Green bonds blijven we monitoren. Een
eerdere kwalificatie van een Green Bond kan dan alsnog worden
ingetrokken.

Meer informatie
Voor meer informatie over onze toetsing van 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.

Groen stempel van Achmea IM
De obligaties krijgen, indien ze voldoen, een ‘groen’
stempel. Daarbij moet jaarlijks aangetoond worden
dat de middelen aangewend zijn voor de gemelde
groene doelstellingen. Enkele emittenten laten al een
impactrapportage zien. Zij rapporteren dan bijvoorbeeld
de bespaarde CO2-uitstoot die voortkomt uit de groene
projecten of het aantal kWh gerealiseerde alternatieve
energie.

1

