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Samenvatting

Wet- en regelgeving, ESG-strategie (Environmental, Social & 
Governance) en financieringsvereisten zijn de drie belangrijkste 
redenen waarom ESG data management meer aandacht 
verdient binnen de vastgoedsector. Toekomstbestendige 
vastgoedorganisaties hebben effectief ESG data management 
en verslaglegging nodig. Tijdens een serie rondetafelgesprekken 
met de belangrijkste stakeholders binnen de Nederlandse 
vastgoedsector kwamen vooral de volgende uitdagingen 
aan bod: een gebrek aan eenduidigheid van ESG-data en 
ESG-prestatiestandaarden, obstakels bij het delen van ESG-
data, onduidelijke incentives voor ESG data management en 
verslaglegging, en een gebrek aan coördinatie. Toch zijn er ook 
kansen op basis van de volgende adviezen: 

 • introduceer ambitieuze en afdwingbare regelgeving 

 • creëer incentives tussen spelers binnen het ecosysteem 

 • maak ESG-prestaties transparant door middel van 
gestandaardiseerde integratie in taxatierapporten 

 • verschuif de aandacht naar (ook) de Social en Governance 
componenten van ESG data management pak de 
coördinatie van ESG data management binnen het hele 
ecosysteem op.
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Steeds meer vastgoedorganisaties integreren ESG 
in hun strategie

Binnen de EU is 40% van de energieconsumptie en 36% van 
de CO2-uitstoot afkomstig van de gebouwde omgeving1. De 
vastgoedsector moet dan ook enorme bedragen investeren 
om de klimaatdoelen van 2050 te kunnen halen. Steeds meer 
vastgoedorganisaties integreren ESG-componenten (Environment, 
Social en Governance) in hun duurzaamheidsstrategie voor de 
lange termijn. Regelgeving, intrinsieke motivatie of vereisten 
vanuit investeerders en schuldenverstrekkers zijn de belangrijkste 
redenen. Daardoor groeit de behoefte aan ESG-verslaglegging en 
data management, want daarmee kunnen relevante KPI’s worden 
gemeten, de strategie bepaald, benchmarks uitgevoerd tussen 
portfolio’s, en verslag gedaan over ESG-prestaties.

Binnen de vastgoedsector is het gebruik van de Environment 
component relatief eenvoudig, mede vanwege de kwantitatieve 
aard van de component. Water- en elektriciteitsgebruik, mate van 
circulariteit, CO2-uitstoot en afvalprocessen kunnen bijvoorbeeld 
allemaal kwantitatief worden gemeten. Voor de Social component 
(zoals huurderstevredenheid, werkomstandigheden, gezondheid 
en welzijn van medewerkers, huurders en contractors) is een meer 
kwalitatieve benadering nodig. Deze is ook wat subjectiever van 

aard. Bij de Governance component draait het om beleidsvereisten 
op het gebied van omkoperij en corruptie, gegevensbescherming 
en privacy, en andere interne bedrijfsprocessen. Door de integratie 
van ESG in vastgoedstrategieën nemen de onderliggende data 
razendsnel in aantal toe. ESG-verslaglegging is in deze sector 
bijzonder complex vanwege de diverse stakeholders. Deze 
verzamelen allemaal op hun eigen wijze gegevens en doen op hun 
eigen manier verslag over ESG. Ook het verzamelen van data is 
vaak lastig. Maar alle stakeholders binnen het vastgoedecosysteem 
hebben wel veel behoefte aan gegevensuitwisseling, zodat ze hun 
ESG-strategieën kunnen uitvoeren. 

Om een beeld te krijgen van ESG data management en 
verslaglegging in de Nederlandse vastgoedmarkt hebben Deloitte 
Real Estate NL en SBR Nexus een serie rondetafelgesprekken 
georganiseerd met de belangrijkste stakeholders. Tijdens deze 
sessies werden de ambities, uitdagingen en kansen op het gebied 
van ESG data management en verslaglegging besproken. In deze 
publicatie treft u de inzichten aan die werden verzameld tijdens 
deze sessies.

1. European Commission – In focus: Energy effiency in buildings (2020)

Intrinsieke 
motivatie

Wet- en 
regelgeving ESG-strategie Financierings

-vereisten

Verzamelen van 
duurzaamheidsgegevens

 Duurzaamheidsgegevens delen
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Motieven voor het verzamelen van ESG-gegevens

Er zijn drie hoofdredenen voor de huidige behoefte
aan ESG data management:

1. Wet- en regelgeving 
Op basis van wet- en regelgeving zijn veel organisaties binnen 
het vastgoedecosysteem verplicht om ESG-data te verzamelen 
en hier verslag over te doen. Er zijn drie programma’s die zijn 
gebaseerd op het EU-actieplan voor duurzame financiering:

 • Non-Financial Reporting Directive (NFRD), een EU-wet die van 
grote bedrijven (500+ werknemers) vraagt dat ze verslag doen 
over hun ESG-informatie.

 • EU Taxonomy, een EU-breed classificatiesysteem om te 
bepalen in welke mate economische activiteiten bijdragen aan 
een duurzaam milieu.

 • Sustainable Financial Disclosure Regulations (SFDR) – ook 
wel bekend als de Verslagleggings Regelgeving – vereist de 
verslaglegging over duurzaamheid gerelateerde data en 
beleidsvoering op product- en organisatieniveau. 
 
Hoewel deze regelgeving vooral van invloed is op de 
verslagleggingsverplichting van grote organisaties, hebben 
deze vereisten waarschijnlijk ook gevolgen voor andere 
organisaties binnen het vastgoedecosysteem. Daarnaast 
leiden strengere verslagleggingsvereisten waarschijnlijk tot een 
grotere vraag naar beter ESG data management binnen het 
hele ecosysteem.

2. ESG-strategie 
Ook de ESG-strategie van vastgoedbedrijven vraagt om ESG 
data management. ESG wordt beschouwd als de volgende 
stap in de richting van Corporate Social Responsibility (CSR-) 
beleid. Dankzij ESG wordt CSR-beleid beter meetbaar en 
vergelijkbaar. Met een transparante ESG-strategie wordt 
een organisatie meer toekomstbestendig. Ook verbetert de 
concurrentiepositie. 
 
Een ESG-strategie biedt ook voordelen in de ‘war for talent’. 
Veel medewerkers vinden de duurzaamheidsimpact van 
een organisatie belangrijk in de zoektocht naar een nieuwe 
baan. Voor investeerders is transparantie op het gebied van 
duurzaamheid een vereiste. Ook huurders verwachten steeds 
meer duurzaamheid van hun verhuurder. Denk aan groene 
energie en sociale cohesie in de buurt. Bij de kwaliteit van een 
ESG-strategie speelt intrinsieke motivatie vaak een rol. 

3. Financieringsvereisten 
De derde reden is financieringsvereisten. Deze hangt 
samen met de eerste reden: wet- en regelgeving. 
Financiers stellen steeds hogere eisen op het gebied van 
duurzaamheidsverslaglegging om te kunnen voldoen aan wet- 
en regelgeving en vanwege hun eigen ESG-strategie. Dit geldt 
voor zowel banken als privé-investeerders.

1. Wet- en regelgeving

2. ESG-strategie

3. Financieringsvereisten
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ESG-data delen binnen het vastgoedecosysteem

Binnen het vastgoedecosysteem zijn er veel stakeholders die data 
verzamelen en delen. Voor het verzamelen en delen van die data 
worden verschillende standaarden gebruikt. Dat is lastig, omdat 
stakeholders ook weleens elkaars ESG-data nodig hebben voor 
hun eigen verslaglegging.

Om duurzaamheidsdata beter te kunnen vergelijken binnen het 
ecosysteem, zijn er standaarden en benchmarks (zoals BREEAM en 
GRESB). Deze worden gebruikt om de duurzaamheid van vastgoed 
te beoordelen. Zo wordt de standaardisatie van ESG-verslaglegging 
gemakkelijker.

Het standaardiseren van ESG-verslaglegging verbetert het delen 
van data binnen het ecosysteem, maar data stroomt nog steeds 
niet vrijelijk van de ene naar de andere stakeholder. Zo hebben 
alleen de gebruikers of eigenaren van vastgoed toegang tot de 
operationele energieconsumptiegegevens. Andere stakeholders 
binnen het ecosysteem, zoals banken en taxateurs, hebben dat 
meestal niet en zijn dus afhankelijk van de bereidheid tot delen van 
eigenaren of gebruikers. 

Vastgoedmanager Fondsenmanager Taxateur Financiële instelling

Overheid Energieleverancier Huurder Adviseurs & benchmarks
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Ambities om ESG data management te 
verbeteren

Binnen het vastgoedecosysteem groeit de behoefte aan 
duurzaamheidsverslaglegging, om de toekomstbestendigheid 
van de organisaties te vergroten. Duurzaamheid is het doel en 
labels, benchmarks, standaarden en certificeringen zijn belangrijke 
middelen.

Sommige spelers in het ecosysteem willen vanuit hun intrinsieke 
motivatie bijdragen aan de ambities vanuit bijvoorbeeld het 
Klimaatakkoord van Parijs. Anderen worden vooral gedreven 
door financieringsvereisten of wet- en regelgeving. In de 
rondetafelgesprekken hebben we de volgende verschillen ontdekt 
tussen stakeholdergroepen op het gebied van ‘volwassenheid’ en 
ambities:

Vergeleken met andere spelers in de markt zijn institutionele 
beleggers al relatief ver met het integreren van ESG-data in hun 
organisatie. Aangezien ze het collectieve belang voor ogen hebben, 
werken ze niet alleen met de Environmental component, maar ook 
steeds vaker met de Social component. Door de sociale impact 
van hun organisatie te meten, willen ze waarde toevoegen aan het 
maatschappelijke milieu.

Fondsenmanagers en vastgoedmanagers spelen een cruciale 
rol in ESG data management. Zij overzien de levenscyclus van 
gebouwen en willen graag ESG-data gebruiken om hun activa te 
optimaliseren.
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Trends en observaties

De ESG-focus van de vastgoedsector 
ligt vooral op de panden zelf. Bij de 
Environmental component wordt 
bijvoorbeeld gekeken naar de 
milieuprestaties van de gebouwen 
zelf (waaronder circulariteit, 
verwarmingssysteem, energieproductie 
en isolatie) of naar de milieuprestaties 
op basis van daadwerkelijk gebruik (zoals 
water en energie en afvalmanagement). 
Data management op basis van de 
milieuprestaties van de gebouwen zelf is 
vaak makkelijker, omdat de data makkelijker 
verzameld kunnen worden en redelijk 
stabiel blijven, waardoor ze geschikt zijn 
voor benchmarks. Maar de daadwerkelijke 
operationele energieconsumptie van 
vastgoed is afhankelijk van hoe het 
gebouw wordt gebruikt. Het kan moeilijk 
zijn om die data te verzamelen. Daarvoor 
is de medewerking van huurders nodig. 
Ook zijn er restricties op het gebied van 
privacyregelgeving, zoals de algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG; in 
het Engels GDPR). 

De deelnemers aan de 
rondetafelgesprekken geven aan dat ze 
zich vooral richten op de Environmental 
component van ESG. De Social en 
Governance componenten krijgen nog 
steeds relatief weinig aandacht. Een 
reden daarvoor zou kunnen zijn dat 
Environmental investeringen grote risico’s 
met zich meebrengen, dat de urgentie 
beter herkend wordt door de maatschappij, 
en dat de Environmental component 
kwantitatief beter meetbaar is dan de 
Social en Governance componenten. 

De incentives om te investeren in ESG-
maatregelen worden groter. Maar sommige 
deelnemers geven aan dat de kosten nog 
steeds hoger zijn dan de baten. Nadenken 
over ESG-prestaties in termen van de 
marktwaarde van vastgoed gebeurt nog 

steeds weinig, vooral in een bullmarkt. Wat 
zou kunnen helpen, zijn incentives op basis 
van financieringsvoorwaarden, ambitieuze 
en afdwingbare wetgeving en toenemende 
transparantie over ESG-prestaties.

Banken zijn erg afhankelijk van de 
beschikbaarheid van ESG-data bij 
klanten en van hoe taxateurs deze data 
verzamelen en erover rapporteren. Er 
is nog geen duidelijk financieringsbeleid 
dat hun klanten zou kunnen stimuleren 
om heldere inzichten te bieden in 
ESG-prestaties. Banken zijn het erover 
eens dat ESG-prestaties in de nabije 
toekomst een grotere rol moeten en 
zullen spelen in financieringsvoorwaarden. 
Software development bedrijven dragen 
daaraan bij doordat ze gezamenlijk 
werken aan een standaard voor 
een duurzaamheidshoofdstuk in 
taxatierapporten. 
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Uitdagingen omtrent ESG-datamanagement

Volgens deelnemers aan de rondetafelgesprekken zijn 
er vier grote uitdagingen die ervoor zorgen dat ESG-data 
nu nog niet optimaal worden gebruikt binnen de sector:

1. Incomplete en/of inconsistente ESG-standaarden  
Doordat ESG-standaarden incompleet en inconsistent zijn, 
is het lastig om ESG-data te benutten. Energielabels worden 
bijvoorbeeld op basis van analyse berekend. Maar daarmee 
geven ze nog niet per definitie ook de daadwerkelijke 
energieprestatie van een gebouw weer. Dat laatste is namelijk 
afhankelijk van hoe een gebouw wordt gebruikt en niet zozeer 
van het gebouw zelf. Voor een deel van de markt bestaan er 
benchmarks voor daadwerkelijk operationeel energiegebruik, 
maar in de meeste gevallen ontbreken er standaarden.  

2. Obstakels bij het delen van ESG-data 
Gegevens stromen niet vrijelijk door het hele ecosysteem. 
Soms willen stakeholders hun ESG-data niet delen omdat ze 
bang zijn dat hun concurrenten daar misbruik van gaan maken. 
Daardoor kan het ecosysteem als geheel de beschikbare 
informatie minder goed benutten. Privacywetgeving (zoals de 
AVG) is een andere belemmerende factor. 

3. Gebrek aan incentives 
De incentives om ESG-prestaties te verbeteren zijn niet 
sterk genoeg in vergelijking met andere factoren in de 
vastgoedmarkt. In de huidige Nederlandse woningcrisis zijn 
ESG-prestaties bijvoorbeeld geen onderscheidende factor 
bij de aankoop van een nieuw huis, zoals deelnemers aan 
de rondetafelgesprekken graag zouden willen. ESG speelt 
in de besluitvorming een (te) kleine rol. De ‘groenkorting’ op 
financiering is beperkt, energieuitgaven vormen slechts een 
klein aandeel van de totale kosten van woningeigenaren en 
strenge overheidsmaatregelen ontbreken. 

4. Gebrek aan coördinatie 
Om de spelers in het vastgoedsysteem te stimuleren om 
ESG-data te verzamelen en te delen, is coördinatie nodig. 
Die ontbreekt nu nog. Coördinatie helpt bij standaardisatie 
en synchronisatie, wat weer leidt tot efficiënt en effectief 
data management. Een goed voorbeeld is de impact van 
institutionele beleggers op dit moment. Sommige deelnemers 
aan de gesprekken geven aan dat ze al 95% van hun doelen 
op het gebied van inzicht in ESG-data hebben bereikt. Maar 
institutionele beleggers vormen slechts een klein deel van de 
hele vastgoedmarkt in Nederland. De vraag is dan ook: wie 
geeft de rest van de markt een duwtje in de rug?

1. Incomplete en/of inconsistente ESG-standaarden

2. Obstakels bij het delen van ESG-data

4. Gebrek aan coördinatie 

3. Gebrek aan incentives 
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Kansen voor het vastgoedecosysteem

De ambities en uitdagingen in de markt bieden ook 
interessante kansen, gebaseerd op de volgende adviezen:

1. Introduceer ambitieuze en afdwingbare regelgeving

2. Creëer duidelijke incentives voor het delen van ESG-data tussen spelers binnen het ecosysteem

4. Verschuif de aandacht naar (ook) de Social en Governance componenten van ESG data management

5. Coördineer ESG data management binnen het hele ecosysteem

3.  Maak de weergave van ESG-prestaties in vastgoedtaxaties transparant door middel van  
gestandaardiseerde integratie van ESG-data in taxatierapporten

1. Introduceer ambitieuze en afdwingbare regelgeving  
De overheid is een belangrijke stakeholder voor wie het delen 
van ESG-data belangrijk is. Zij wil de doelstellingen op het 
gebied van het klimaatakkoord halen. Deze zijn meetbaar op 
basis van het daadwerkelijke operationeel energiegebruik. 
Er ligt dus een kans voor de overheid om het delen van het 
daadwerkelijke operationele energiegebruik met een wet te 
bekrachtigen. 
 
In aanvulling daarop: duurzaamheidsvereisten kunnen 
bijdragen aan een betere business case voor ESG. Het 
Klimaatakkoord van Parijs en soortgelijke afspraken bestaan 
vooral uit ambities en zijn (nog) niet afdwingbaar. We moeten 
echt over ambitieuze en afdwingbare wetgeving nadenken. 
Uit de dialogen tijdens de rondetafelgesprekken blijkt dat de 
intrinsieke motivatie aanwezig is, maar helaas blijft een gebrek 
aan ESG data management in het algemeen zonder ernstige 
gevolgen. 
 
 

Momenteel is de enige duidelijke verplichting in Nederland het 
vereiste label C voor kantoorgebouwen (per 2023). Maar het is 
de vraag of deze verplichting afdwingbaar is. De verwachting 
is dat Nederlandse gemeenten – die deze regel moeten 
afdwingen – er zelf niet aan kunnen voldoen2. 

2. Creëer duidelijke incentives voor het delen van ESG-data 
tussen spelers binnen het ecosysteem 
Spelers binnen het vastgoedecosysteem moeten duidelijke 
incentives creëren voor elkaar om ESG-data te verzamelen 
en te delen. Als bijvoorbeeld banken ESG-data eisen van hun 
klanten, kunnen die klanten worden beloond met een geschikte 
incentive. 

2. Kadaster & Binnenlands Bestuur – Is de gemeente label C vergeten? (2020)
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3. Maak de weergave van ESG-
prestaties in vastgoedtaxaties 
transparant door middel van 
gestandaardiseerde integratie 
van ESG-data in taxatierapporten 
De integratie van gestandaardiseerde 
ESG-data in taxatierapporten zorgt 
voor transparantie van ESG-prestaties 
in taxaties. Het kan ook leiden tot 
betere benchmarks van ESG-prestaties. 
Ook kan het makkelijker worden om 
de circulaire waarde van panden 
in vastgoedtaxaties op te nemen. 
Momenteel speelt circulariteit in 
dat opzicht nauwelijks een rol van 
betekenis. Voor zo’n uitbreiding van 
taxatierapporten is de integratie in 
sectorbreed beleid vereist, evenals 
financiële overeenkomsten tussen 
taxateurs en hun klanten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Verschuif de aandacht naar (ook) de 
Social en Governance componenten 
van ESG data management 
De Social en Governance componenten 
van de ESG-driehoek zijn nog niet 
volledig onderzocht. Een creatieve 
aanpak kan concurrentievoordeel 
opleveren bij zowel het sturen op 
als het communiceren van deze 
componenten. Denk aan het betrekken 
van de gebruikers van vastgoed, het 
meten van huurderstevredenheid of 
bij het bepalen van maatschappelijke 
doelen zoals betaalbare huisvesting en 
sociale cohesie. Institutionele beleggers 
doen dit al, maar we verwachten dat 
andere spelers zullen volgen. 

5. Coördineer ESG data management 
binnen het hele ecosysteem 
Het vastgoedecosysteem is complex 
is en alle spelers zijn afhankelijk van 
verbeterde ESG-data. Daarom is 
leiderschap nodig bij de coördinatie 
van het verzamelen en delen van, 
en verslagleggen over, deze data. 
Om het hele ecosysteem te kunnen 
bereiken is een speler of groep 
spelers met een groot bereik nodig. 
Institutionele beleggers hebben 
bewezen dat een coördinerende rol 
een grote impact kan hebben op de 
kwaliteit van ESG data management. 
Een consortium van stakeholders 
zou deze rol op zich kunnen nemen. 
De belangrijkste succesfactoren voor 
zo’n consortium zijn: een aanzienlijk 
marktaandeel, samenwerking in plaats 
van concurrentie op het gebied van 
ESG data management, maximale 
transparantie over ESG-data en 
commitment en afdwingbaarheid.  
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