
Duurzaamheid vanuit het perspectief van de vastgoedbelegger

7 oktober 2021

Chief Client Officer

Mark Siezen

Real Value
for Life



2

Real Value for Life
Verbeteren van pensioenuitkeringen door het beleggen in duurzaam vastgoed wereldwijd

Real value for life

bpfBOUW

Sinds

1952

Investeerders

31

Investeringen

Lange

termijn

Duurzaam 

vastgoed

81%

AUM 

HY 2021

€14,1 mrd

Nederlandse

fondsen

5

Internationale

mandaten

3
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Verantwoord investeren
Bijdragen aan UN Sustainable Development Goals

Real value for life

GRESB 

4/5 star

investments

>80%
Acquire homes 

in mid rental 

segment

1.000*

Sustainable 

certification

>90%

Safe 

construction 

sites

>75%*

Annual energy 

reduction

5%*
Near energy 

neutral 

acquisitions

70%*

Solar panels 

(MWp)

14.5*

Invest in 

healthcare real 

estate

€500m*

Sociale

verantwoordelijkheid

Duurzame

vastgoed investeringen

Client and 

employee 

satisfaction

>7.5

Stakeholder-

waardeMilieu impact

Tenant 

satisfaction

>7.0*
*direct real estate investments
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Klimaatakkoord, gevolgen voor gebouwde omgeving
Klimaatmitigatie: Versnelling in CO2-reductie nodig

Real value for life

Paris

Proof

Huidige 

energiebehoefte

Huidige 

duurzame opwek

2/3 besparen

gebouwniveau

1/3 duurzaam

opwekken

2020 2030 2040 20502045

Ons commitment: 

Uiterlijk Paris Proof in 2045
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• Verbruikt geen aardgas

• Goed geïsoleerd

• Beschikt over hernieuwbare energiebronnen

• Wordt duurzaam gebruikt

• Beperkt gebruik van groene energie van het net 

(kantoor bijvoorbeeld <50kWh/m² per jaar)

Paris Proof gebouw
Hoe ziet dat eruit?

Real value for life
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Routekaart Paris Proof
Voorbeeld 1

Real value for life

kWh/m²

Bouwjaar 1900

Energielabel A 

Werkelijk verbruik

Investering: 

€0,8mln, 33 jaar TVT

Elimineren 

operationele 

energieverspilling Te nemen maatregelen:

• Warmtepomp boiler tapwater

• Buitenlucht warmtepomp

• LED retrofit met zuinige schakeling

• Dakisolatie - zeer goed (12cm)

• Zonnepanelen
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Routekaart Paris Proof
Voorbeeld 2

Real value for life

Paris Poof

norm (kWh/m²)

Bouwjaar 2010

Energielabel B 

Werkelijk verbruik

Investering: 

€1,7mln, 18 jaar TVT

Te nemen maatregelen:

• Warmtepomp boiler

• Extra dakisolatie

• Zonnepanelen

• LED retrofit met zuinige schakeling

Mogelijke aanvullende ingrijpende 

en kostbare maatregelen

• Triple glas

• Nieuwe ontwikkelingen
kWh/m²
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Effect Paris Proof ambitie
Op rendement van een boven gemiddeld duurzame vastgoedportefeuille

Dilemma’s: 

Hoeveel rendement inleveren als klimaatdoelen sneller worden gerealiseerd?

Hoeveel effect heeft een Paris Proof investering op de waarde van vastgoed?

Ambitie 2035 vs 2045:

Levert bijvoorbeeld 10 jaar lang  

2.000 ton CO2 besparing extra op 

Real value for life

IRR over komende 10 jaar

Variant Paris Proof (PP) investeringen

PP ambitie 2045 PP ambitie 2035 Geen PP investering*

Effect op waarde per 

€1 PP investering

€          - 5,95% 5,75% 6,11%

€      0,25 5,99% 5,84% 6,11%

€      0,50 6,03% 5,93% 6,11%

€      0,75 6,07% 6,02% 6,11%

€      1,00 6,11% 6,11% 6,11%

€      1,25 6,14% 6,19% 6,11%

*Alleen regulier onderhoud en niet gecorrigeerd voor eventuele waardedaling doordat gebouwen niet voldoen aan klimaatdoelstellingen
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Vastgoed en ‘groene’ investeringen
Meer dan alleen ‘goed doen’

• Duurzame gebouwen (Amerika)

• 2-5% hogere huur, 6-7% hogere effectieve huur

• Hogere, en meer stabielere bezettingsgraden

• Hogere verkoop opbrengsten van 11-13%

• Soortgelijke effecten gevonden voor kantoren in andere 

landen en tijdsperiodes (UK, Canada, Australië)

• ING onderzoek: gebouwen met een energielabel van A-C 

• Hogere bezettingsgraad (9%), 

• Hogere effectieve huuropbrengst (17%) 

• Hogere marktwaarde (7%)

• Hogere transactieprijs per vierkante meter hebben (11%).

Real value for life
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Aanvullende uitdagingen en dilemma’s
Klimaatmitigatie

• Inzicht verkrijgen in energiedata gebruikers

• Verdeling investeringen/opbrengsten huurder en eigenaar

• Niet altijd met standaardmaatregelen Paris Proof

• Waardering externe taxateurs

• Nieuwbouw is zeker niet altijd Paris Proof

• Wachten of toepassen van technologische ontwikkelingen

• Richtlijnen Paris Proof/eindnorm zijn nog in beweging

• Verkopen van gebouwen die niet voldoen aan de normen

• Integratie/relatie met S en G van ESG

• Integratie/relatie met klimaatrisico’s

Real value for life
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Fysieke klimaat risico assessments
Eigen ontwikkeling

Real value for life

Hittestress Bodemdaling

NeerslagOverstroming

Analyse Dashboard
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Grote verschillen
Op lokaalniveau

Heat stressHeavy reainfall

Real value for life
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Klimaatadaptatie
Voorbeelden in portefeuille

Goverwelle

Gouda (Retail Fund)

The Garage

Amsterdam (Office Fund)

Binck Blocks,

Den Haag (Residential Fund)

Real value for life
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Klimaatadaptatie in de praktijk

• 25 groene daken / daktuinen

• 5 wadi’s / infiltratie velden 

• 1 ‘Polder’ daktuin met innovatieve wateropslag

• 10 slimme irrigatie systemen

Verschillende andere maatregelen:

• Meer groen

• Minder glas

• Luifels en zonwering

• Meer water

• Licht gekleurde gevels en daken

• WKO (duurzame koeling)

Verschillende voorbeelden van maatregelen die al zijn toegepast in de portefeuille

Polderdaktuin WTC The Hague

(Office Fund)

Real value for life



• Meerdere initiatieven en methoden
voor inschatting van klimaatrisico’s

• Verschillende interpretaties
van de impact van klimaatrisico’s, financiële risico’s en ecologische en

sociale structuren

• Doorvertaling van klimaatrisico’s
naar gebouwen: wanneer is een gebouw klimaat adaptief?

• Verbinden van stakeholders 
met verschillende uitgangspunten en ‘vertalingen’ voor dezelfde 

uitdagingen

• Overheidsinstanties
afhankelijkheid en tegelijk kansen

Uitdagingen en dilemma’s
Klimaatadaptatie
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Meer informatie www.bouwinvest.nl
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Vragen? 

Mark Siezen

m.siezen@bouwinvest.nl

Micha Reusen

m.reusen@bouwinvest.nl

Bernardo Korenberg

b.korenberg@bouwinvest.nl

Real value for life



This presentation and its content, including all data contained therein, (together the “Content”) is 

exclusively provided as general information only. No rights whatsoever can be derived from the 

Content. Bouwinvest is not liable for any damages which may arise as a result of the use of the 

Content or as a result of any incorrectness or incompleteness of the Content. The Content is by 

no means to be interpreted as being complete. The Content is qualified in its entirety by the 

terms of the Information Memorandum and other Fund Documentation as described therein, 

which are or will be made available upon request. This presentation does not constitute a sale, 

an offer to sell or a solicitation of an offer to buy any interests in a fund. Bouwinvest has received 

a license from the Netherlands Authority for the Financial Markets (“AFM”) within the meaning of 

Article 2:65 FSA and acts under the supervision of the AFM. All copyrights, patents, intellectual 

and other property, and licenses regarding the Content are held and obtained by Bouwinvest and 

remain the exclusive property of Bouwinvest. These rights will not be passed to persons 

accessing the Content. No part of the Content may be reproduced, distributed, stored in a 

retrieval system and / or published by print, photocopy, microfilm, downloaded to other websites, 

databases or by any other means, without the prior written consent of Bouwinvest.

Disclaimer
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