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BIJLAGE I

Methodologie berekening  
CO2e-voetafdruk
De methode om CO2e-emissies aan beleggingen 
toe te rekenen, maakt het voor beleggers  
mogelijk om de CO2e-voetafdruk van hun 
portefeuilles te kwantificeren en te sturen. Dit is 
een eerste stap om als belegger meer inzicht te 
krijgen in de impact van beleggingen op klimaat-
verandering. Het meten van de klimaatimpact van 
een beleggingsportefeuille verloopt via meerdere 
stappen. Allereerst is het belangrijk om te weten 
wat de klimaatimpact van iedere onderliggende 
belegging is. Ten tweede is het noodzakelijk om 
te definiëren hoe de klimaatimpact van een on-
derneming aan een belegger wordt toegerekend. 
De methode die door ISS-Ethix Climate Solutions 
wordt gebruikt, is ontwikkeld in samenwerking 
met onderzoekers van het Swiss Federal Institute 
of Technology (ETH) in Zürich en is de meest 
geavanceerde methode die wordt toegepast voor 
dit soort analyses.

OWNERSHIPPRINCIPE EN ALLOCATIEREGELS

Conform het ownership-principle in het  
Greenhouse Gas Protocol, wijst de methode om 
CO2e-uitstoot aan beleggingen toe te rekenen de 
CO2e-uitstoot toe aan beleggers die zeggenschap 
hebben en veranderingen in gang kunnen zetten. 
De aandelenbelegger is als mede-eigenaar van 

de onderneming in theorie ook mede-eigenaar 
van de CO2e-uitstoot van de onderneming. De 
CO2e-uitstoot wordt daarom proportioneel – per 
aandeel – aan de belegger toegerekend. Als een 
belegger een belang van 0,1% in de onderneming 
heeft, dan wordt ook 0,1% van de CO2e-uitstoot 
van de onderneming aan deze belegger toegere-
kend. Op fonds niveau wordt de CO2e-uitstoot van 
alle eigendomsbelangen geaggregeerd. Daarbij 
wordt de ondernemingswaarde (enterprise value) 
in plaats van de marktkapitalisatie gebruikt. 
Zo kunnen we de verantwoordelijkheid voor de 
CO2e-uitstoot van obligatie- en aandeelhouders 
combineren, zonder dat dit leidt tot dubbel-
tellingen.
 
KENGETALLEN VOOR DE CO2e-INTENSITEIT

Beleggers gebruiken twee belangrijke ken-
getallen om de omvang van de CO2e-voetafdruk 
te presenteren. Ieder kengetal dient een ander 
doel. Beleggers hanteren nog geen gezamenlijke 
standaard. De voornaamste intensiteitsmaatstaf 
is de uitstoot per belegde euro. Deze wordt 
gebruikt om het aandeel in de uitstoot van een 
belegging aan de belegger toe te rekenen. Er is 
echter ook een secundaire maatstaf, die hierna 
beschreven wordt. 

CO2e-uitstoot per belegde euro
Dit kengetal (figuur 18) geeft weer hoeveel ton 
CO2e een belegger financiert ten opzichte van 
het belang in een bepaald bedrijf of een bep-
aalde portefeuille. Het geeft de CO2e-intensiteit 
van een belegd bedrag weer. Het aandeel in de 
uitstoot van een onderneming wordt bepaald 
door de waarde van het aangehouden vermogen 
te delen door de ondernemings waarde van een 
onderneming. Om dit accuraat te laten zijn, is 
het belangrijk om de meetdatum en de gebruikte 
financiële informatie goed te controleren.

Gewogen gemiddelde CO2e-intensiteit
Dit is een kengetal (figuur 19) dat direct is 
afgeleid uit de aanbevelingen van de Task Force 
on Climate-related Financial Disclosures (TCFD). 
Volgens de TCFD kunnen onder nemingen dit 
kengetal gebruiken in hun informatie voorziening. 
Het toont de blootstelling van een portefeuille 
aan CO2e-intensieve ondernemingen, uitgedrukt 
in tCO2e per miljoen euro aan bedrijfsomzet. 
Zoals de TCFD aangeeft, ‘meet dit kengetal de 
blootstelling aan CO2e-intensieve ondernemin-
gen en lost het veel meetproblemen op. Dit 
ken getal kan namelijk gebruikt worden voor alle 
beleggingscategorieën en is relatief eenvoudig 
te berekenen.
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FIGUUR 18 EMISSIES PER BELEGDE EURO

FIGUUR 19 GEWOGEN GEMIDDELDE CO2-INTENSITEIT

Dit gewogen gemiddelde maakt geen gebruik 
van het proportionele aandeel van de belegger 
in de totale waarde van het aandelenvermogen 
en wordt daardoor niet beïnvloed door koers-
bewegingen. Dit kengetal houdt geen rekening 
met de totale absolute impact. Daarom kan 
het niet als een CO2e-voetafdruk beschouwd 
worden.

INVLOEDSSFEREN (‘SCOPES’)  
EN CO2e-UITSTOOT

Bij de toerekening van de CO2e-uitstoot wordt 
onderscheid gemaakt tussen de directe  
CO2e-uitstoot als gevolg van eigen activiteiten  
(de scope 1-uitstoot) en de indirecte CO2e- 
uitstoot, die gewoonlijk wordt onderverdeeld  
in de scope 2- en scope 3-uitstoot. De scope  
2-uitstoot betreft alle indirecte uitstoot van  
CO2e die het gevolg is van de opwekking van 
ingekochte energie (bijvoorbeeld ingekochte 
elektriciteit en warmte). Deze uitstoot wordt op 
basis van het verbruik van de onderneming 
toegerekend. De scope 3-uitstoot heeft  
betrekking op alle overige indirecte uitstoot in 
de waardeketen (van toeleveranciers tot 
klanten). Denk daarbij aan de CO2e-uitstoot in  
de toeleveringsketen of door klanten bij 
productgebruik.
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