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Klimaatverandering heeft dit jaar onmiskenbaar een stempel gedrukt op de samenleving, van 

Australië tot de Verenigde Staten, van Duitsland tot Griekenland. De E in ESG heeft zich inmiddels 

op ons netvlies gebrand. 

Zware regenval heeft geleid tot massieve overstromingen en aardverschuivingen in Duitsland, 

Australië en de Verenigde Staten. 

Extreem hoge temperaturen hebben geleid tot niets ontziende bosbranden en droogte in 

Californië, Griekenland en Australië. 

Orkanen komen frequenter voor en zijn bovendien heviger van kracht, met name in bepaalde 

delen van Amerika en in Japan. 

De beelden van deze ontberingen laten niets aan de verbeelding over. Naast vele dodelijke 

slachtoffers en grote emotionele ontreddering hebben deze natuurrampen een verwoestende 

uitwerking op vastgoed, infrastructuur en landbouw. 

Het is helder dat een vroegtijdig zicht op zulke klimaatrisico tot veiliger situaties leidt en enorme 

(financiële) schade voorkomt. 

Wij proberen toekomstige klimaatrisico’s te integreren in ons beleggingsproces omdat zij een 

wezenlijke factor zijn voor de waardeontwikkeling van vastgoed. Het gebruik van grote 

hoeveelheden specifieke data geeft ons de kans om op unieke wijze inzicht en grip te verkrijgen 

op physical climate risk en de invloed daarvan op investeringen. In dit artikel richten wij ons op de 

integratie van klimaatrisico’s in ons beleggingsproces gericht op wereldwijd vastgoed. 

Wie als investeerder de beelden van weerextremen als zware neerslag, extreem hoge temperaturen 

en allesverzengende tornado’s op het aardoppervlak nog eens bekijkt, weet, dit is te serieus om te 

negeren. De impact van klimaatverandering op vastgoed is onvermijdelijk, nu en in de toekomst. 
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2. Geweldige data, geweldig inzicht 

Voor het goed kwantificeren van klimaatrisico’s is hoge kwaliteit data nodig. Dat betekent dat de 

gegevens voor een zorgvuldige risicobenadering aan drie essentiële karakteristieken moeten 

voldoen: volledig, betrouwbaar en vergelijkbaar  Daarnaast wilden wij toegang hebben tot 

wereldwijde data omdat wij mondiaal in vastgoed beleggen. 

 

Voor het vinden van de juiste data hebben wij drie type organisaties onderzocht: academische 

instellingen, herverzekeraars en non-gouvermentale organisaties. Na vele ontmoetingen en talrijke 

analyses bleken de academische instellingen zich meestal maar op één of enkele type 

natuurrampen te richten zoals aardbevingen of tornado’s. Non-gouvermentele organisaties hebben 

een soortgelijke focus en bovendien is hun vizier uitsluitend gericht de regio’s waar ze actief zijn – 

een wereldwijd overzicht ontbreekt bij hen. Herverzekeraars bleken uiteindelijk de enige partijen die 

dankzij hun herverzekeringen specifieke data kunnen bieden over alle type natuurrampen en 

bovendien wereldwijd. 

 

Gedurende de zoektocht zijn wij uitgekomen bij de Duitse herverzekeraar Munich Re. Deze mondiale 

onderneming is sterk data-gedreven en naast herverzekeringen ook actief in risico-oplossingen 

gerelateerd aan verzekeringen. Munich Re verzamelt sinds veertig jaar systematisch data waarmee 

wereldwijd klimaatrisico’s op gebouwenniveau zijn te bepalen. Voor zover wij hebben kunnen 

nagaan heeft geen enkele andere speler deze uitgestrektheid en kwaliteit van gegevens 

beschikbaar. Begin dit jaar zijn wij een officiële samenwerking met Munich Re aangegaan. 

 

Munich Re voedt haar database met klimaatrisico’s langs twee bronnen: externe data van 

organisaties op het gebied van onder meer geologie en meteorologie en daarnaast eigen data 

gebaseerd op schadeclaims op gebouwen waarbij Munich Re als herverzekeraar optrad. De 

combinatie van deze twee datastromen leidt tot een database gevuld met systematische 

klimaatrisico’s van wereldwijd circa 500.000 vastgoedobjecten verdeeld in twaalf type 

natuurrampen zoals overstromingen, bosbranden, hagelstormen, aardbevingen, 

vulkaanuitbarstingen en stormwinden. 

 

Het aantrekkelijke van de database van Munich Re, die zij al vele jaren succesvol gebruiken voor 

herverzekeringen, is dat deze zowel naar de huidige klimaatrisico’s kijkt als naar de toekomstige 

klimaatrisico’s. Dat laatste is gebaseerd op de drie scenario’s van het IPCC, namelijk RCP 2.6 

(gematigde opwarming), RCP 4.5 (middelmatig) en RCP 8.5 (hoge). Daarmee zijn projecties mogelijk 

tot het jaar 2100. Wij zijn ervan overtuigd dat de samenwerking met Munich Re ons een informatie-

voorsprong biedt. 
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Onze beleggingsfilosofie is bottom-up en richt zich op over- en onderwaarderingen van 

beursgenoteerde vastgoedondernemingen in relatie tot de kwaliteit van het onderliggende 

vastgoed. Wij geloven dat de beursgenoteerde vastgoedmarkt inefficiënt is en er 

waarderingsverschillen bestaan op zowel het niveau van het bedrijf als de gebouwen in de 

portefeuille. Wij zijn er ook van overtuigd dat de impact van klimaatrisico’s op de waarde van 

vastgoed onvoldoende wordt begrepen en daardoor waarderingsverschillen op de markt ontstaan. 

 

Op bedrijfsniveau kijken we naar vele factoren, maar de drie belangrijkste zijn: de kwaliteit van het 

management, de balans (leverage) en de kwaliteit van het ESG-beleid. Daarnaast onderzoeken we 

de kwaliteit van de onderliggende gebouwen waarbij we kijken naar twee aspecten: de fysieke 

toestand van het gebouw, dat ruwweg 20 tot 30 procent van de waarde vertegenwoordigd, en de 

locatie van het gebouw, dat de resterende circa 70 tot 80 procent van de waarde bepaalt. 

 

Sinds 2012 gebruiken we een volledig op data gericht waarderingsmodel om van ieder afzonderlijk 

gebouw, dat waar dan ook ter wereld deel uitmaakt van of een beursgenoteerd of privaat 

vastgoedfonds, de waarde vast te stellen. Dit analysemodel is gebaseerd op een gebouwenscore. 

Deze score, die tussen de 1 en 100 ligt, komt tot stand op basis van vijf deelscores: de regio waar 

het gebouw staat, de sub regio, de precieze locatie, de kwaliteit van het gebouw en tenslotte de 

kwaliteit van de huurder(s) (zie afbeelding 2). Op deze wijze hebben wij in bijna tien jaar een 

database opgebouwd die uit wereldwijd 500.000 vastgoedobjecten bestaat. Elk afzonderlijk object 

heeft een gebouwenscore. 

 

Afbeelding 1: eigen waarderingsanalyse: Kempen gebouwscore 

 
Bron: Kempen Capital Management, November 2021 

 

Aan dit model hebben we recent een zesde deelscore toegevoegd: een score voor klimaatrisico. 

Deze score is gebaseerd op de impact die klimaatverandering heeft op twee parameters: het 

gebouw zelf en de locatie van het gebouw. Een pand dat op een plek staat waar bijvoorbeeld 

overstromingen door een rivier vaak kunnen voorkomen, loopt evident een hoger risico op schade. 

Die schade kan bovendien ernstig zijn wanneer het gebouw niet of nauwelijks beschermd is tegen 
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overstromingen, door bijvoorbeeld ophogingen. Andersom kan ook: gebouwen op plaatsen waar 

weinig klimaatrisico’s aan kleven, krijgen een hogere klimaatscore. 

 

De integratie van Munich Re’s klimaatrisico’s in ons bestaande model verbetert ons 

waarderingsmodel door een meer realistische gebouwenscore zodat een reëlere waardebepaling 

van het gebouw plaatsvindt. Het model stelt ons ook in staat om gevoeligheidsanalyses uit te voeren 

onder verschillende IPCC scenario’s. Eveneens hebben we een instrument in handen waarmee, 

afhankelijk van toekomstige klimaatverandering, risico’s op gebouwniveau beter ingeschat kunnen 

worden en stranded assets op tijd geïdentificeerd zijn.  

 

Klimaatrisico speelt vandaag de dag een serieuze rol bij (sommige) vastgoedeigenaren. Een grote 

Amerikaanse hotelketen kreeg vorig jaar van haar verzekeraar te horen dat het uit te keren 

maximale schadebedrag per natuurramp verlaagd zou worden en dat bovendien de eerste 5 procent 

van het schadebedrag de keten voortaan zelf zou moeten betalen. De onderneming bezat onder 

meer een hotel op de Amerikaanse Virgin Islands, waar orkaan Irma in 2017 enorme schade aan het 

hotel bracht en moest worden gesloten. Inmiddels heeft de eigenaar het hotel op dit tropische eiland 

verkocht vanwege de beperkte verzekerbaarheid. 

 

Om een idee te geven hoe de toevoeging van klimaatrisico’s op de waardering van een gehele 

vastgoedmarkt uitpakt, hebben wij met de data van Munich Re losgelaten op zowel de Amerikaanse 

als de Australische kantorenmarkt. Onze analyses laten zien dat wij de Amerikaanse kantorenmarkt 

inclusief klimaatrisico’s nu gemiddeld 3,3 procent lager waarderen dan onze eerdere waardering. 

Voor Australië ligt dat op gemiddeld 3,7 procent.  

 

Afbeelding 2: Heatmap Amerikaans klimaatrisico 

 
Bron:  Munich Re, Boston Properties, Cousins Properties, Kempen Capital Management, november 

2021 

 

Naast dat wij een markt als geheel kunnen waarderen met de toevoeging van klimaatrisico’s, 

kunnen wij ook een waardering bepalen op het niveau van ieder afzonderlijk gebouw, de 

eerdergenoemde 500.000 objecten. Als voorbeeld nemen we twee kantoorpanden in de Verenigde 

Staten (zie afbeelding 2), de één gevestigd in Boston, Massachusetts de andere in Austin, Texas.  
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Afbeelding 3: Klimaatrisico-impact op vastgoedwaardering 

 
Bron: Kempen Capital Management, November 2021 

 

Een vergelijkende blik op de heatmap (afbeelding 3) laat zien dat het kantoorgebouw in Austin 

(klimaatrisico score: 47) een hoger klimaatrisico loopt dan het pand in Boston (klimaatrisico score: 

58) met navenante invloed op de bepalende gebouwenscore. De waarde van het kantoorgebouw 

in Austin daalt 7 procent inclusief klimaatrisico’s en dat in Boston met 2 procent ten opzichte van 

onze eerdere waarderingen. De afwaarderingen laten maken onmiskenbaar duidelijk hoe bepalend 

de invloed is van klimaatrisico’s op de locatie van een kantoorpand. 

 

Concreet betekent dit het volgende voor het kantoorpand in Austin. Wij veronderstellen dat de 

investering in dit kantoorgebouw, als percentage van de operationele inkomsten, met 3 procentpunt 

moet stijgen naar 25,5 procent. Deze verhoging is noodzakelijk om het gebouw beter te beschermen 

tegen klimaatverandering, de stijgende verzekeringspremies en hoger risico op leegstand. 

 

De cijfers laten eveneens geen twijfel bestaan over het feit dat de huidige waarderingen van 

vastgoedondernemingen in onze optiek geen rekening houden met klimaatrisico. Daarnaast maken 

onze lagere waarderingen van de kantorenmarkt in de Verenigde Staten en Australië duidelijk dat 

op een globaal niveau naar klimaatrisico kijken wellicht inzichtelijk, maar tegelijkertijd ook 

onvoldoende is. Het voorbeeld van de kantoorgebouwen in Boston en Austin laat eveneens zien dat 

kennis van klimaatrisico’s op lokaal niveau onontbeerlijk is voor een preciezere waardering. 

 

Wij als beleggers zijn uiteraard het meest geïnteresseerd naar de invloed van de klimaatrisico’s op 

de waarderingen richting de toekomst. Wij gaan er in ons model vanuit dat RCP 4.5 van de IPCC het 

gemiddelde scenario is, RCP 2.6 is in onze ogen te optimistisch en RCP 8.5 te pessimistisch. In ons 

waarderingsmodel werken we met een beleggingshorizon van 40 jaar en scenario 2050 RCP 4.5 

heeft daarmee de grootste overeenkomst. De berekende lagere waarderingen van de Amerikaanse 

en de Australische kantorenmarkt (3,3% en 3,7%) zijn op dit scenario gebaseerd. 

 

Verder is de kracht van deze methodologie dat we ook analyses kunnen verrichten met een ander 

klimaatscenario, zoals RCP 8.5. Het valt immers niet uit te sluiten dat de wereldwijde inspanningen 

op het gebied van klimaatbeheersing onvoldoende blijken. De huidige waardering van het 

kantoorgebouw in Austin daalt onder het RCP 8.5 scenario met 16% en het kantoorgebouw in Boston 
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met 9%. Een aanzienlijk verschil met het RCP 4.5 scenario met waardedalingen van respectievelijk 

7% en 2%.    

 

De vraag is wat vastgoedondernemingen gaan doen nu klimaatrisico’s zichtbaar worden in de 

waarderingen van hun gebouwen. Zij lopen het risico dat op termijn een deel van hun vastgoed 

duidelijk in waarde vermindert (of zelfs als stranded assets aangemerkt zullen worden). Een 

vastgoedonderneming met bestaand vastgoed heeft momenteel twee opties: het betreffende 

vastgoed verkopen, dat overigens het probleem niet oplost omdat het daarmee naar een andere 

eigenaar verhuist, of investeren in het klimaatbestendig renoveren van het vastgoed op de locaties 

met een verhoogd klimaatrisico. 

 

Een voorbeeld is de Australische stad Brisbane. In de zogeheten Golden Triangle, het prestigieuze 

zakendistrict van de stad, staan een groot aantal, eigentijdse kantoorgebouwen dicht langs de 

oevers van de Brisbane River. De rivier heeft de afgelopen decennia regelmatig voor stevige 

overstromingen gezorgd en grote schade aangericht. Welke acties nemen de Australische eigenaren 

van deze kantoorgebouwen nu de klimaatrisico’s van hun gebouwen steeds manifester zijn?  

 

Een derde optie is bouwen op plekken waar klimaatgevaren minder op de loer liggen. In de 

Verenigde Staten is bij een deel van de vastgoedontwikkelaars dit besef inmiddels doorgedrongen. 

Daar vindt migratie plaats van regio’s gelegen aan de kust naar regio’s die meer in het binnenland 

liggen. Het is daarbij de vraag of dat zinvol is omdat op termijn binnenlandse delen van de Verenigde 

Staten vaker met hogere temperaturen zullen worden geconfronteerd. Ook daar helpt onze 

samenwerking met Munich Re. Wij hebben inzicht gekregen in relatief veilige regio’s voor vastgoed 

tot en met het jaar 2100. 
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Beleggers in vastgoed staan met de inclusiviteit van klimaatrisico’s voor twee keuzes: negeren of 

een actieve houding aannemen. 

 

Negeren betekent doorgaan op de huidige weg en klimaatrisico’s als niet bestaand of 

verwaarloosbaar beschouwen omdat ze onvoldoende kwantificeerbaar zouden zijn. In onze ogen is 

dat een onverschillige houding met als uitgangspunt dat ‘een ander het oplost’. De vraag is hoe 

deze investeerders omgaan met hun klanten en andere stakeholders als deze vragen beginnen te 

stellen over de invloed van klimaatverandering op de waarde van hun beleggingen. 

 

Wij hebben een andere weg voor ogen. Door de samenwerking met Munich Re hebben wij nu 

wereldwijd klimaatrisico’s in ons beleggingsproces kunnen integreren en daarmee een meer 

realistische waardering kunnen vaststellen, voor nu en voor de huidige eeuw. Dit biedt ons de 

mogelijkheid om met vastgoedondernemingen in gesprek te gaan over hun visie, over hun lange 

termijn investeringen en over hun bijdrage aan duurzaamheid. 

 

In onze optiek leidt het integreren van klimaatrisico’s in ons beleggingsproces tot een realistischer 

waarderingsmodel van gebouwen wereldwijd. Bovendien kunnen we door gesprekken met 

vastgoedondernemingen te voeren over deze klimaatrisico’s gezamenlijk werken aan duurzame 

gebouwen. 
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