
Duurzaam vastgoed

Van beleid naar de dagelijkse praktijk
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PGGM heeft focus op rendement + duurzaamheid
Environmental, Social en Governance

Sterke focus op ESG en “thought leadership” op het 
gebied van ESG.

Thought leadership

Dit platform stelt ons in staat om de kwaliteit van 
onze vastgoedportefeuille en carbon footprint in kaart

te brengen.

Partner met GeoPhy

Wereldwijde standaard om de ESG performance van 
vastgoedportfolio’s in kaart te brengen en te

monitoren.

Mede-oprichter van GRESB

ESG & GRESB resultaten zijn een belangrijk onderdeel
van onze gesprekken met externe managers.

Engagement



PGGM Private Real Estate Fund (PREF)

een wereldwijd gespreide portefeuille
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EUR 11,2 Miljard Privaat Vastgoed



Stelling 1.: Duurzaam vastgoed rendeert beter

! De pensioenfondsklanten willen het “voor een waardevolle toekomst”

! “money talks”

• PGGM van “belief” naar bewijs:

• Steeds meer academisch bewijs voor hoge positieve correlatie 

rendement/duurzaamheid;

• Grote (inter)nationale huurders eisen duurzaam gebouw;

• Vanaf 2023 kantoren >energielabel C
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Meten is weten: GRESB 

•

• Meet “sustainability” performance op portefeuille niveau

• Wereldwijd geaccepteerde standaard
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! ‘What gets measured, gets managed’



“Het bewijs” stelling 1.: Duurzaam vastgoed rendeert beter
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Gem. Rendement * GRESB (2016)

PGGM PREF 8,5% 60

Benchmark 7,6% 55

Outperformance 0,9% 5

* Gemiddeld rendement sinds 2010 

• Financieel + Maatschappelijk rendement!



Stelling 2.: Verduurzamen vastgoed is niet zo moeilijk als je denkt

• Begin met formuleren van je eigen beleid

• Meet je beleid met KPI’s

• Verbeter je scores elk jaar

• Start met innovatieve voorbeeldprojecten  

• “Money talks”, u bent de opdrachtgever !

• Maak minimaal 1 persoon verantwoordelijk binnen eigen organisatie

• Echter “no green washing” eigen portefeuille,

maar brede integrale vastgoedbenadering vanuit hele organisatie
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Zo begon PGGM Private Real Estate: “Sustainability Stairway”

beleid engagement partnerships
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Voorbeeld “Engagement”
Goodman European Partnership 



London, Seoul, Paris and Berlin
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Voorbeeld 1. “Partnerships”
beleggen in kantoren met als doel 1) rendement 2) 25% energie reductie



Voorbeeld 2. “Partnerships” 
Logistieke centra in Tokio

12

• Aardbeving-proof

• In partnership

• Duurzame bouw

• Rendement

• Laag risico 



“bewijs” stelling 2.: Verduurzamen (rendeert) én is niet moeilijk

• Begin klein en praktisch, blijf niet hangen in beleid

• Uw business partners willen dit ook! Anders niet langer partners
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Stelling 3.: Verduurzamen vastgoed is voorwaarde om te overleven

RISICO MANAGEMENT oftewel “stel u verduurzaamt niet”

• Reputatie risico eigenaar

• Pensioengerechtigden willen maatschappelijk bijdragen met hun geld

• Huurders eisen het vanuit hun corporate policy

• Rendement daalt

• Kosten financiering hoger

• Leegstandsrisico stijgt

• Bruto:netto traject eigenaar verslechterd

• Energiekosten huurder lopen op

• Waardes dalen

• Verhandelbaarheid vastgoed daalt 
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Conclusies

1. Een duurzame portefeuille betaalt zich, op langere termijn, altijd terug

2. Iedere organisatie kan het, doe het dan ook

3. Organisaties zonder duurzame portefeuille overleven niet
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