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Inleiding 
MN meet sinds 2015 de CO2 voetafdruk van de beursgenoteerde aandelenportefeuilles van haar opdrachtgevers. 
De opdrachtgevers rapporteren hierover in hun jaarverslagen. In het kader van de verplichtingen die voortkomen 
uit ondertekening van het Nederlandse klimaatcommitment, wordt hieronder ook de CO2-voetafdruk van de 
beursgenoteerde aandelenportefeuilles van alle opdrachtgevers tezamen weergegeven. 
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Relevante beleggingscategorieën  
MN ziet de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties, vastgoed en infrastructuur als relevant in het kader 
van de afspraken die gemaakt zijn in het klimaatcommitment. MN kan met het beleggingsbeleid invloed 
uitoefenen op de CO2-uitstoot van deze beleggingen via bijvoorbeeld het stembeleid, engagement, uitsluiting van 
bepaalde beleggingen voor opname of het geven van de opdracht aan vermogensbeheerders om de CO2-uitstoot 
mee te nemen in de beleggingsbeslissingen.  
 
Liquide aandelenportefeuilles  
Het inzicht dat MN heeft in de CO2-uitstoot van de relevante beleggingen is nog onvolledig. In 2020 is er voor 
gekozen om vooralsnog enkel de CO2-uitstoot van de liquide aandelenportefeuilles te rapporteren, omdat deze 
op een voldoende betrouwbare wijze gemeten kan worden en in deze beleggingscategorie relatief veel 
mogelijkheden zijn om invloed uit te oefenen op de CO2-uitstoot van de beleggingen. MN kan namelijk op de 
beleggingen in de liquide aandelenportefeuilles invloed uitoefenen als aandeelhouder en heeft een 
engagementprogramma op bedrijven in de sectoren waarvan een grote bijdrage aan de CO2-reductie wordt 
verwacht.  
 
Omvang relevante portefeuilles  
MN streeft er naar om de komende jaren de CO2-rapportage uit te breiden en ook voor de andere relevante 
beleggingen de CO2-uitstoot te rapporteren. De omvang van alle relevante portefeuilles is € 90,1 miljard en 53% 
van de waarde van de totale beleggingsportefeuille. De omvang van de liquide aandelenportefeuilles is € 48,8 
miljard en 54% van de waarde van de relevante beleggingen.  
 
Methodologie voor meten CO2-voetafdruk  
Scope 
MN meet de CO2-voetafdruk van al haar opdrachtgevers. De meting van de CO2-voetafdruk heeft betrekking op 
de beursgenoteerde aandelenportefeuilles. Daarbij is naar de holdings per eind 2019 gekeken. Op basis hiervan is 
de uitstoot-intensiteit (kgCO2e) per 100 geïnvesteerde euro’s aandelenportefeuille berekend. De uitstootcijfers 
omvatten de scope 1 en 2 CO2-voetafdruk. Scope 1 is de directe uitstoot, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik 
van bedrijfsfaciliteiten en voertuigen. Scope 2 is de indirecte uitstoot die gepaard gaat met de productie van 
ingekochte elektriciteit.  
 
Indicator en meetmethode  
De statistiek die gebruikt wordt om de CO2-voetafdruk van de aandelenportefeuille uit te drukken is de uitstoot-
intensiteit, uitgedrukt als Emission Exposure per 100 EUR invested. Deze statistiek laat zien hoeveel kilogram CO2 
een investeerder met elke geïnvesteerde 100 euro financiert. Van belang is dat alle gebruikte gegevens op 
hetzelfde moment worden gemeten, in dit geval 31 december 2019.  
 
Toewijzen uitstoot  
In lijn met het ‘ownership principle’ van het Greenhouse Gas Protocol wordt een investeerder ‘eigenaar’ van (een 
deel van) de uitstoot van een bedrijf wanneer het eigenaar wordt van aandelen van het bedrijf. De hoeveelheid 
uitstoot die wordt toegewezen aan de aandeelhouder is naar rato het aantal aandelen in bezit. Wanneer een 
investeerder 0.1% van een bedrijf bezit wordt 0.1% van de totale uitstoot van het bedrijf aan de investeerder 
toegewezen. Op portefeuilleniveau wordt de uitstoot geaggregeerd op basis van toegewezen uitstoot. Een 
gangbare term voor de toegewezen uitstoot is Emission Exposure. De Emission Exposure wordt berekend door de 
totale uitstoot van een bedrijf te vermenigvuldigen met het percentage dat de investeerder van het bedrijf bezit. 
Voor deze meting is hierbij gebruikt gemaakt van de totale marktkapitalisatie van de geanalyseerde bedrijven.  
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Databronnen en datakwaliteit  
De brondata die gebruikt zijn voor de berekening van de CO2-voetafdruk voor de aandelenportefeuille worden 
geleverd door ISS en laten de uitstoot zien van bedrijven per eind 2019. Deze dataleverancier verkrijgt gegevens 
op zijn beurt uit vier verschillende bronnen:  

• MVO- of jaarverslagen: veel bedrijven meten zelf hun uitstoot van broeikasgassen en publiceren deze in 
hun jaarverslag of MVO-verslagen.  

• Carbon Disclosure Project: een deel van de bedrijven publiceert zijn uitstoot via het Carbon Disclosure 
Project (CDP), een non-profit organisatie die bedrijven hierbij ondersteunt.  

• Andere rapportages, bijvoorbeeld die van NGO’s; bedrijven die zelf geen uitstootgegevens publiceren 
worden soms door externe partijen onderzocht die de gegevens vervolgens publiceren.  

• Modelering: samen met het Zwitserse Federale Instituut voor Technologie (ETH) in Zurich heeft ISS een 
model ontwikkeld waarmee de uitstoot geschat kan worden van bedrijven waarvan gepubliceerde gege-
vens ontbreken of die onbetrouwbaar zijn.  
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