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# Vraag Antwoord 

1 Is er al inzichtelijk of het gebruik in 

kantoren en evt. retail omlaag is gegaan 

ivm Covid 19? Ik zag mijn energiegebruik 

omhoog gaan ivm thuiswerken, vandaar 

de vraag. 

Naar ons weten nog niet. Maar dit is erg interessant. We 

hebben een oproep gedaan, want juist deze tijd geeft veel 

inzicht in wat de invloed van de bezettingsgraad en 

openingsuren is op het verbruik. 

2 Het verlagen van de energierekening was 

jarenlang de 'hefboom' om investeringen 

in duurzame techniek terug te verdienen. 

Nu gebouwen een steeds lager 

energiegebruik hebben, verdwijnt die 

hefboom. Wat kunnen we doen om 

duurzaamheid en rendement 

(terugverdientijd) samen te laten gaan? 

Mijn stelling is dat we anders geen 'critical 

mass' gaan bereiken. Eens? 

Wet en regelgeving zal ook een rol spelen, voor 

waardebehoud zal de belegger ook moeten investeren. 

Het is een mix van beide. 

3 Vraag voor PGGM: op welk schaalniveau 

zijn de risico's inzichtelijk gemaakt? 

De risico’s worden op pand-niveau inzichtelijk gemaakt. 
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4 Hebben de inzichten rondom fysieke 

risico's al geleid tot desinvesteringen? 

Nee, dat hebben ze niet. 

5 Zou je kunnen ingaan op de impact van 

de EU-taxonomy voor 

vastgoedbeleggers? Kan dit gezien 

worden als een transitierisico?  

Vastgoedbeleggers zullen net als andere financiële 

partijen moeten aangeven of zij duurzaamheidsdoelen 

nastreven. Indien ja, zullen zij het percentage van de 

beleggingen dat in lijn is met de criteria in de taxonomie 

moeten rapporteren. Zo niet, moet er een expliciete 

melding worden gemaakt dat er geen 

duurzaamheidsdoelstellingen zijn. Hoewel de taxonomie 

in de eerste instantie alleen een rapportageverplichting 

betreft, is niet uitgesloten dat de criteria ook voor andere 

doeleinden gebruikt gaan worden om de transitie naar een 

CO2-neutrale economie mogelijk te maken.  

6 Heeft PGGM al een routekaart richting 

2050 voor haar vastgoed investeringen? 

Het fysiek risico hebben we in kaart gebracht, hetzelfde 

zijn we nu aan het doen voor transitierisico, middels 

CRREM. We verwachten vervolgens de CRREM 

pathways als onze routekaart te kunnen gebruiken. 

7 Door groene stroom (vb Nederlandse 

wind) in te kopen met een emissie van 

zero ontstaat er in feite een lage green 

house gas intensiteit, echter hoeft dit niet 

te betekenen dat het energieverbruik van 

kantoorgebouwen (energie intensiteit) 

omlaag gaat. Hoe kijken jullie hier 

tegenaan? 

Daar ontkoppelen we bij Paris Proof energiebesparing en 

duurzame opwekking. Energie besparen en op locatie 

opwekken kan de eigenaar en gebruiker zelf doen; de 

vastgoedwereld, het centraal duurzaam opwekken en 

verduurzamen van de energiemix is een taak van de 

energiebedrijven. Tot een niveaus van voor kantoren de 

Paris Proof 50 kWh/m2. 
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8 Gebouwen verkopen voor ze "stranden" is 

vanuit portefeuille transitie 

risicobeheersing een optie, maar niet voor 

het klimaat zelf... 

Dat is waar, het is inderdaad alleen een verschuiving van 

het probleem. 

9 In welke mate heeft de ambitie van 

huurders invloed op jullie strategie? 

PGGM belegt hoofdzakelijk in multi-tenant kantoren. 

Huurders hebben niet allemaal dezelfde ambitie en als 

belegger kijk je ook voorbij de huidige huurders. Kantoren 

waarin wij beleggen moeten toekomstbestendig zijn, en 

dus (steeds) duurzamer. 

10 Hoe stuur je managers hierop aan. 

Verplicht je hen CRREM te gebruiken? 

De CRREM pathways zijn nog maar recent gelanceerd. 

Ze worden geïntegreerd in de jaarlijkse GRESB-

assessment. Deze stellen wij al verplicht. We testen 

momenteel volop met de CRREM pathways en de 

marktconsultatie voor de wereldwijde CRREM pathways is 

recent afgerond. We zien het liefst zoveel mogelijk 

marktpartijen de CRREM pathways overnemen maar 

zouden een verplichting zeker overwegen.  

11 Wat houdt het in om stranded te zijn? Dit begrip komt voor uit de olie en gaswereld. Het houdt in 

dat een asset die je hebt, niet meer de waarde heeft die je 

verwachtte.  In vastgoed gebouwen die economisch 

gezien niet meer interessant zijn, tenzij er weer 

investeringen in gedaan worden. 

12 Aanvullend aan de vraag van Andy, over 

afstoten of het verbeteren van het huidige 

vastgoed: Wat doen de partijen die bij 

We zien een gedeeld belang voor huurder en belegger. 

Huurders stellen eisen aan de belegger. De belegger 

moet afwegen of het ook zijn belang is, zeker als kosten 
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CRREM betrokken zijn aan het 

verbeteren van het vastgoed? En hoe 

werken jullie daarin samen om de split 

incentive problemen om te buigen naar 

een shared Incentive?  

niet doorberekend kunnen worden. Afweging zal dan zijn 

of dit op termijn wel gebeurt. 

13 Sluiten de doelstellingen in de CRREM-

tool aan bij de Paris Proof normen van 

DGBC? 

DGBC en CRREM komen nu inderdaad tot iets ander 

waarden. Voorlopig liggen deze flink onder het huidige 

niveaus, dus zal door de hele portefeuille verbeteringen 

moeten worden doorgevoerd. DGBC, andere GBC’s en 

CRREM hebben overleg over de mogelijke verschillen in 

scope, en richtlijnen om de kWh/m2 te bepalen. Vanuit de 

optiek van een wereldwijde belegger pleiten we uiteraard 

voor harmonisatie van standaarden. 

14 Wanneer wordt de tool beschikbaar voor 

Woningen? 

Voor woningen is de tool alleen beschikbaar op 

www.crrem.org en niet op .eu 

15 Kunnen we een Nederlandse beschrijving 

krijgen van de tool? Dan kunnen we het 

ook via PDH delen. 

Nee, deze is niet beschikbaar. We zullen er wel aandacht 

aan besteden en een artikel schrijven, om anderen 

wegwijs te maken. 

16 Ik heb even gemist of de kosten die 

gepaard gaan met je asset, nadat deze 

gestrand is, gerelateerd zijn aan een CO2 

tax? Hoe zijn deze kosten dus bepaald? 

In het geval van stranding moet je denken aan het geheel 

of deels moeten afschrijven van een asset, of moeten 

investeren om weer te voldoen aan de dan geldende 

standaard. CRREM drukt stranding risk ook uit in Euro, 

door middel van CO2-beprijzing. Hierbij wordt de 

hoeveelheid CO2 (kg) welke te veel wordt uitgestoten 

vermenigvuldigd met een fictieve Carbon price. 
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17 De CRREM lijkt hiermee erg gericht op de 

business case. Stel dat er geen Carbon 

Tax of Penalty komt in een land. Zou 

PGGM dan NIET gaan aansturen op 

verduurzaming van het vastgoed waar ze 

een verantwoordelijkheid in heeft, ook al 

kost dat geld. Kijken jullie niet naar 

waarde voor de planeet, de huurder en 

voor de exit-yield waarde. 

Andy: intrinsiek gemotiveerd of vanwege de financiële 

schade. Mathieu: als verantwoord belegger heeft 

verduurzaming al lang onze aandacht.  Als belegger kijken 

we naar risico en rendement, het belang van de 

participanten in pensioenfondsen, onze klanten, staat 

voorop en we zijn ervan overtuigd dat een pensioen in een 

betere wereld meer waard is. 

18 De discussie lijkt zich te beperken tot 

waarde en kosten van gebouwen in 

relatie tot CO2-reductie van dat gebouw. 

Echter, overstromingsrisico’s veranderen 

ook en waardeert CRREM gebouwen af 

die op lage locaties staan? Stoot PGGM 

die gebouwen af? 

We kunnen zelfstandig geen Deltawerken realiseren 

rondom specifieke gebouwen maar waar we risico zien 

kijken we hoe we gebouwen kunnen beschermen, met 

bijvoorbeeld een keerwand als dat rendabel is. Het fysiek 

risico hebben we nu in kaart gebracht en er is nog tijd om 

te kijken welke maatregelen mogelijk zijn, en dat kan 

verkopen betekenen. 

19 Zien jullie dat andere vastgoedbeleggers 

hier nu ook heel actief mee bezig zijn? Of 

is dit een beginnende trend? 

Zeker, APG is aanwezig, samen hebben we de uitbreiding 

van CRREM gefund en meer partijen wereldwijd nemen 

deel. Na de lopende consultatie en de definitieve versie 

zullen meer partijen aanhaken. Hoe meer hoe beter en we 

staan open voor verdere verbetering. 

20 Risico voor wateroverlast: zie 

www.bluelabel.net 

Bedankt voor de link. Er zijn meer initiatieven om 

wateroverlast en klimaatrisico’s in beeld te brengen, zoals 

van de overstromingsrisicokaart. Derk Welling heeft vorig 

jaar op het BREEAM congres een overzicht gegeven. 
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DGBC heeft klimaatadaptatie als een van de thema’s 

benoemd en zal hier meer informatie over geven. 

21 Misschien goed om te weten dat BRE nu 

de CRREM pathways met een manager 

aan het testen is met het oog op 

verwerking in BREEAM-in-Use 

Daar streven wij als DGBC ook naar: een taal, het 

afstemmen van pathways en bepalingsmethoden. 

 


