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1 - Ambitie
Syntrus Achmea wil actief bijdragen aan het verminderen van de impact van klimaatverandering op de gebouwde 
omgeving. Wij geloven dat investeringen een belangrijk onderdeel hierin zijn. Ons doel: onze vastgoedportefeuilles 
vóór 2050 volledig CO₂-neutraal maken. Dit doen we door CO₂-reductieroutekaarten per portefeuille op te stellen.

2 - Transparant
Sinds kort maken wij deel uit van de Task Force on Climate-Related Financial Disclosures en nemen wij in de nabije 
toekomst klimaatimpact-risico’s in ons jaarverslag op. Elk kwartaal brengen wij een ESG Update uit waarin resultaten van 
onze ESG doelstellingen zijn opgenomen. Hierin speelt de factor klimaat een belangrijke rol.

3 - Realiseer
We hebben voor bijna alle vastgoedportefeuilles routekaarten voor verschillende scenario’s doorgerekend waarmee de 
CO₂-uitstoot van een portefeuille kan worden gereduceerd tot nul. Maatregelen, kosten en CO₂-besparingen worden per 
scenario inzichtelijk gemaakt. Daarnaast brengen we nu ook fysieke klimaatrisico’s in kaart.

4 - Monitor 
De werkelijke CO₂-uitstoot van de portefeuilles wordt gemonitord door INNAX. Daarnaast monitoren wij op dit moment 
klimaateffecten en tal van andere ESG doelstellingen. Verder participeren wij als koploper met vrijwel alle portefeuilles 
in de Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB).

5 - Promoot
Wij stimuleren verantwoord beleggen, inclusief klimaatactie, zowel zelfstandig als via samenwerkingsinitiatieven. 
Voorbeelden hiervan zijn: verschillende keynote-sessies, bijdragen aan werkgroepen, evenementen organiseren (zoals een 
eigen klimaatsummit), het publiceren van artikelen over het onderwerp en diverse bijdragen aan academisch onderzoek.
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440 fte

SYNTRUS ACHMEA REAL ESTATE & FINANCE - Belegger
Namens meer dan zestig pensioenfondsen en andere institutionele beleggers beheert Syntrus Achmea Real Estate & Finance ruim 
25 miljard euro in vastgoed en hypotheken. Wij kiezen voor duurzame investeringen met financieel én maatschappelijk rendement. 
Voor een gezonde financiële basis en een aantrekkelijke en toekomstbestendige leefomgeving.


