Klimaatrapportage 2020
Vanaf het boekjaar 2020 rapporteert De Goudse jaarlijks de CO2-voetafdruk van de beleggingen voor
eigen rekening en risico. In 2021 worden de stappen gezet om voor vrijwel de gehele
beleggingsportefeuille de voetafdruk te kunnen berekenen, zodat we voor bijna alle relevante
beleggingen onze CO2-voetafdruk kunnen rapporteren.
Op basis van deze uitkomsten gaan wij in 2022 concrete doelstellingen formuleren om in 2030 de
netto CO2-voetafdruk van onze beleggingen te verlagen, waarmee wij kunnen bijdragen aan de
afspraken van het klimaatakkoord van Parijs en de doelstellingen van het Nederlandse
Klimaatakkoord.
De berekende cijfers per 31-12-2020 zijn:
Beleggingscategorie

marktwaarde

waarvan

verdeling in %

tCO2e

tCO2e
per miljoen

in mln.

berekend

Staatsobligaties

1.020

volgt nog

48,3%

Bedrijfsobligaties

505

volgt nog

23,9%

-

Hypotheken

408

408

19,3%

6.464

15,8

Aandelen

37

33

1,8%

5.776

175,0

Vastgoed

135

135

6,4%

983

7,3
-354,3

Infrastructuur hernieuwbare energie (bespaard)

-

7

7

0,3%

-2.480

2.112

583

100,0%

10.743

De cijfers van de beleggingscategorieën staats- en bedrijfsobligaties worden later dit jaar nog
toegevoegd. De CO2-cijfers van de categorieën hypotheken, aandelen, vastgoed en infrastructuur
zijn vertrekt door de fondsbeheerders.
Compensatie CO2-voetafdruk
Om de CO2-voetafdruk van een aantal beleggingscategorieën gedeeltelijk te compenseren, belegt De
Goudse in hernieuwbare energieprojecten, voornamelijk in windmolen- en zonneparken. De Goudse
heeft hiervoor in totaal € 40 mln. beschikbaar gesteld dat in de komende jaren wordt geïnvesteerd.
Deze parken worden wereldwijd nieuw ontwikkeld en dragen daarna direct bij aan de
energietransitie. De bespaarde CO2 t.o.v. het gebruik van fossiele brandstoffen voor opwekking van
elektriciteit wordt afgetrokken van de CO2-voetafdruk van de andere beleggingscategorieën,
waardoor de totale netto CO2-voetafdruk van de beleggingsportefeuille steeds verder kan worden
verlaagd.
Methodology berekening CO2e-voetafdruk
De Goudse gebruikt twee indicatoren om de uitstoot te meten nl.:
-

De totale absolute CO2e-uitstoot uitgedrukt in tonnen CO2;
De CO2e-uitstoot per miljoen belegd vermogen per categorie.

Alle verschillende broeikasgassen worden omgerekend naar een CO2 equivalent (CO2e)
Wij gebruiken hiervoor zoveel mogelijk de PCAF-methodology, die door de meeste financiële
instellingen in Nederland wordt gebruikt om de voetafdruk te meten.

De verschillende data die voor de berekeningen worden gebruikt komen van:
-

-

-

-

-

de directe en indirecte uitstoot van bedrijven voor het gebruik van energie (scope 1 en 2),
waarbij het eigen aandeel CO2e wordt berekend op basis van de totale financiering van het
bedrijf (marktwaarde aandelen plus de uitstaande schuld);
de directe uitstootgegevens van overheden op basis van data van Eurostat (scope 1), waarbij
het eigen aandeel CO2e wordt berekend op basis van de totaal uitstaande schulden van de
centrale overheden en het eigen procentuele belang daarin;
het totaal van de gemiddelde uitstootgegevens per energielabel voor de verstrekte
hypotheken. Deze worden uitgedrukt in een CO2e-uitstoot per € 1 mln. van de fondswaarde
om het eigen aandeel in de CO2-uitstoot te berekenen;
Bij vastgoed (woningen) wordt de absolute energie-intensiteitsratio per vierkante meter
gebruikt voor de berekening van de totale uitstoot en uitgedrukt in de CO2e-uitstoot per
miljoen belegd vermogen om het eigen aandeel in de CO2-uitstoot te berekenen.
de beheerders van de infrastructuurfondsen waarbij de in totaal werkelijk bespaarde CO2uitstoot wordt vermenigvuldig met het procentuele belang in het fonds.

