
in the Save As 

box. Type a name for 

in the File Name box.

buttons to go 
from one level to the 

ENGAGEMENT FACTSHEET

“DE CO2-VOETAFDRUK VAN CORPORATE OFFICE VERSUS DE
PEERGROEP VAN KANTOORVASTGOEDSPECIALISTEN IN DE VS IS
HOOG (1200 VERSUS 150 TON CO2 / M2). WE ZIJN DE DIALOOG
AANGEGAAN OM DUIDELIJKHEID OVER DE GEGEVENS TE
KRIJGEN EN DE ONDERNEMING RICHTING DE DOELEN VAN HET
KLIMAATAKKOORD VAN PARIJS TE STUREN.”

EGBERT NIJMEIJER, CO-HEAD REAL ASSETS

BEWEEGREDENEN VOOR ENGAGEMENT
Corporate Office (OFC) is een kantoorvastgoed-REIT in de VS die zich richt
op de verhuur van kantoorruimte aan Amerikaanse overheidsinstellingen.
De marktkapitalisatie bedraagt USD 3 miljard.

Binnen het cluster kantoorvastgoed VS heeft OFC, ondanks de relatief
jonge portefeuille, de hoogste CO2-intensiteit. Desgevraagd reageerde OFC
dat dit komt door de datacenters (verkocht in 2021) en de beveiligde
overheidsgebouwen (4x langere bedrijfstijd dan normale kantoorpanden).
Van deze gebouwen zijn de scope 3-emissies niet bekend; de huurder mag
om veiligheidsredenen deze gegevens niet verstrekken. Doel van onze
dialoog is scope 3-gegevens te verkrijgen; hiertoe verzochten we OFC om
contact met een van de huurders in de overheidssector te mogen opnemen
en zo de discussie over het delen van gegevens aan te zwengelen. Voorts
zijn we in gesprek met OFC over de relatief lage doelstelling voor reductie
van de CO2-uitstoot (5% in 2025).

ENGAGEMENTTHEMA
x Milieu

ENGAGEMENTDOELEN
x Toegang tot huurders in Amerikaanse overheidssector om OFC te helpen

gegevens over scope 3-emissies te verzamelen.
x Stimulering van OFC om een ambitieuzer CO2-reductiedoel vast te

stellen dan de huidige 5% in 2025 en sturing van OFC richting de doelen
van het Klimaatakkoord van Parijs.

ENGAGEMENTRESULTATEN
x We hebben duidelijkheid gekregen over de onderliggende

CO2-gegevens. De belangrijkste factor is dat de bedrijfstijd
van beveiligde overheidsgebouwen 4x langer is dan die van
normale kantoorpanden. OFC werkt aan initiatieven, zoals de
installatie van geavanceerde systemen voor verwarming,
ventilatie en airconditioning, energiezuinige verlichting en
hoogrenderende dakbedekkingsmaterialen. Op onze vraag
om gerealiseerde verbeteringen te kwantificeren, reageerde
OFC dat energiebesparende maatregelen in herontwikkelde
gebouwen worden geanalyseerd. Nadere informatie volgt.

x Door de verkoop van de datacenters is de CO2-voetafdruk
van OFC aanzienlijk verbeterd.

x Volgens OFC is het meten van scope 3-emissies vrijwel
onmogelijk. Krachtens de Amerikaanse wet is informatie over
huurders immers geclassificeerd. OFC heeft vrijstelling van
SEC-rapportage aangevraagd.

x OFC werkt aan de invoering van nieuwe klimaatdoelen en de
beschikbaarheid van technologieën en producten, maar wil
geen te ambitieuze, niet haalbare doelstellingen formuleren.
Vooralsnog reikt de horizon tot 2025: “We moeten de juiste
balans vinden tussen enerzijds investeringen in technologieën
om de uitstoot te verminderen en de efficiency verder te
verbeteren en anderzijds passende rendementen voor
beleggers. Nu meer staten emissies gaan beperken, moeten
we de impact van genomen maatregelen evalueren en onze
doelen zodanig aanpassen dat we minimaal de beperkingen
halen.”

VERVOLGSTAPPEN
x We zullen het contact voortzetten en OFC stimuleren om

doelstellingen in lijn met het Klimaatakkoord van Parijs te
realiseren. Voorlopig beëindigen we ons actief engagement.
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MATERIALITEIT
De operationele financiële 
materialiteit is voor de 
milieuaspecten van het 
engagement niet groot. Als 
onderdeel van de waardering 
van de onderneming wordt 
ESG echter steeds 
belangrijker.

ESG RESEARCH
MSCI ESG-rating: AA
Sustainalytics ESG-rating: 
13,7 (laag risico)
UN Global Compact: Pass
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