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Het versnellen van de duurzaamheidstransitie in 
de gebouwde omgeving door:

• bedrijven proactief te stimuleren om hun 
vastgoed te verduurzamen 

• het doen van onderzoek naar duurzaamheids-
ontwikkelingen en de implicaties van wetgeving

• het podium zoeken door middel van seminars 
en publicaties

Missie en visie 

Het ondersteunen van huurders en eigenaren bij 
het opstellen, uitvoeren en monitoren van hun 
ESG vastgoed strategie

Expertise



Hoe bereidt de Nederlandse vastgoedmarkt zich voor op deze nieuwe 
wetgeving en hoe beïnvloedt dit de acquisitiecriteria?

Onderzoeksvraag



Onderzoeksopzet



Naast nadenken over Paris Proof 
in 2030, is nu voor ons ook de 
vraag hoe we de gebouwen zo 

snel mogelijk naar label A krijgen.

Martijn Vlasveld, CBRE IM

De impact is voelbaar



Thema’s waar veel vragen over 
leven zijn de manier waarop EU-

Taxonomy alignment wordt 
berekend, hoe om te gaan met 

lopende fondsen en 
nieuwbouwprojecten die nu 

worden opgeleverd

Er leven veel vragen



Investeerders vragen steeds vaker 
hoe we de data verwerken, waar 
de data vandaan komt en of ze 

eens mee mogen kijken. Ze willen 
zien dat het duurzaamheidsbeleid 

ook echt wordt uitgevoerd.

Robbert van Dijk, asr real estate

De rol van data

Deelnemers juichen standaardisatie toe

Zorgen over beschikbaarheid en juistheid data

Investeerders verwachten steeds meer van belegger

Eigenaar heeft niet altijd toegang tot de data (wonen en retail)



Dat (CO2 reductie, red.) snapt namelijk 
iedereen en is ook kristalhelder. 

De vragen over de SFDR beperken 
zich vaak vooral tot ‘voldoe je er 

aan?’ en dan is het klaar. Met alle 
verschuivingen in de wetgeving 

weten zij zelf ook nog niet volledig 
wat het betekent en hoe het 

precies zit.

Boris van der Gijp, Syntrus Achmea

Diversiteit aan keuzes



Taxonomy-alignment wordt het 
nieuwe energielabel.

Robert Cordesmeyer, Union Investments

De impact op 
acquisitiecriteria



De impact op de
vastgoedmarkt

Druk om bestaande gebouwen in portefeuille versneld te 
verduurzamen of af te stoten 

Strengere acquisitiecriteria bestaande gebouwen, steeds vaker in 
lijn met EU-Taxonomy

EU-Taxonomy alignment als nieuw energielabel: groeiend verschil 
in interesse en dus waarde van wel of niet EU-Taxonomy aligned
gebouwen

De markt stelt een hogere standaard voor aan te kopen 
nieuwbouw (BENG2-10%) 



De SFDR dwingt je om daad bij het 
woord te voegen

Wouter Zwetsloot, Cromwell Property 
Group

Samenvattend

SFDR en EU-Taxonomy dwingen tot transparantie

Invoering van dit ambitieuze pakket wetgeving zorgt nu nog voor veel 
vragen

Op de juiste manier voorsorteren en er klaar voor zijn is cruciaal

Koplopers in duurzaamheid worden beloond op de financiële markt



Vragen
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