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In 2020 verscheen er een studie van de Jönköping 

International Business School in Zweden. Hierin wordt 

geconcludeerd dat green bonds gemiddeld 15 tot 20 

basispunten lager renderen dan normale obligaties. 

Wordt met green bonds rendement uitgeruild voor 

duurzaamheid? 

 

ACHTERGROND 

De eerste green bond werd in 2007 uitgegeven door de 

Europese Investment Bank onder het label Climate Awareness 

Bond. Sinds 2013 heeft de markt voor green bonds een enorme 

vlucht genomen. Elk jaar groeide de omvang van de markt 

voor green bonds gestaag. Voor 2021 wordt verwacht dat de 

wereldwijde ESG bond emissies zullen uitkomen op US$ 570 

miljard. Daarvan zullen ca US$ 260 miljard voor rekening 

komen van green bonds1. 

Groei green bonds 2011-2021 

 

Bron: Climate Bonds Initiative, Bloomberg, UniCredit Research 

 

In de afgelopen jaren zagen we de dat de belangstelling voor 

green bonds bij banken en beleggers het aanbod voortdurend 

overtekende. Het grootste orderboek (tot op heden) komt op 

naam van de Italiaanse staat die haar eerste Green Bond in 

maart 2021 lanceerde. De lening met een looptijd tot 30 april 

2045 kreeg een omvang van € 8,5 miljard. Het totale ordeboek 

was groter dan € 80 miljard. De groeiende inflow van cash 

naar duurzame obligaties bleef niet beperkt tot 

staatsleningen, maar deed zich ook voor bij covered bonds, 

sub-sovereigns en agencies en bedrijfsobligaties. 

Onderstaande grafiek (links) laat zien dat die inflow 

gedurende 2019, 2020 en de eerste maanden van 2021 

constant hoger lag dan bij niet-duurzame obligaties. De 

grafiek rechts laat zien dat de performance van duurzame- en 

niet-duurzame obligaties over de genoemde periode 

vergelijkbaar is). 

 

 

 

 

1 ESG market outlook 2021. Issuer diversification to boost market. 
Unicredit. Munich, 2 December 2020 

Consistente maandelijkse inflow duurzame obligaties, 

vergelijkbare performance 

 

 

Bron: HSBC calculations, Refinitiv Lipper tot 28 februari 2021. 

 

Die conclusie staat echter haaks op de uitkomsten van het 

wetenschappelijk onderzoek van de Jönköping International 

Business School (Drivers of green bond issuance and new 

evidence on the ‘greenium). Om na te gaan of er zoiets 

bestaat als een zogenaamd greenium, werden ongeveer 2.000 

green bonds vergeleken met 180.000 non-green bonds die 

tussen 2007 en 2019 werden geëmitteerd. De conclusie was 

dat green bonds gemiddeld 15 tot 20 basispunten lager 

renderen dan normale obligaties. “Greenium” is een premie 

die emittenten krijgen bij het gebruik van green bonds in 

plaats van normale (non-green) bonds. Dit houdt automatisch 

in dat beleggers die investeren in green bonds, een lager 

rendement krijgen dan bij normale obligaties.   

De verklaring die de onderzoekers het meest plausibel vinden 

voor het bestaan van een greenium is dat beleggers bereid 

zijn om meer te betalen voor green bonds, vanwege de 

aandacht voor de E (environmental, milieu- en 

klimaatgerelateerde onderwerpen) binnen ESG. Ook stellen de 

onderzoekers dat de greenium mede ontstaat, omdat 

beleggers met een speciale ‘green-bondportefeuille’ veel 

minder prijssensitief zijn. 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs40822-020-00165-y%23Tab1&data=04%7C01%7CCarl.Haarnack%40actiam.nl%7C23d1f5462c394ae3683e08d8e234468e%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637508061453365228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BIOxYTPIitmZfTdGoRqhm%2BqvDMl0FH1RcmIcO7s36m0%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Flink.springer.com%2Farticle%2F10.1007%2Fs40822-020-00165-y%23Tab1&data=04%7C01%7CCarl.Haarnack%40actiam.nl%7C23d1f5462c394ae3683e08d8e234468e%7Ce6f53d0a00044a2a84f73c394c783b99%7C0%7C0%7C637508061453365228%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=BIOxYTPIitmZfTdGoRqhm%2BqvDMl0FH1RcmIcO7s36m0%3D&reserved=0
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ERVARINGEN UIT DE PRAKTIJK 

De werkelijkheid én de dagelijkse praktijk rondom het beheer 

van green bonds zijn weerbarstiger. Wij delen dan ook niet de 

conclusies uit het Zweedse onderzoek omdat de gebruikte 

modellen en methodologie voorbijgaan aan een aantal 

belangrijke aspecten. 

In het Zweedse onderzoek hebben de meeste emittenten van 

green bonds geen credit rating. Ook worden er veel green 

bonds meegenomen die behoren tot de groep senior unsecured 

debt. Bij actief beheer gelden er vaak beleggingsrestricties 

bijvoorbeeld ten aanzien van de creditrating. Zo moet de 

creditrating van de actief beheerde ACTIAM-beleggingsfondsen 

tenminste ‘investment grade’ zijn. Juist in het marktsegment 

dat gekenmerkt wordt door een laag risico en relatief grote 

liquiditeit, sub-sovereigns en agencies, is het gewicht van 

green bonds bijzonder groot. Bovendien wordt in het 

onderzoek geen rekening gehouden met de 

beleggingsrestrictie ten aanzien van minimale omvang. Zo 

belegt ACTIAM doorgaans niet in obligaties die een kleinere 

omvang hebben dan € 500 miljoen. Deze twee 

beleggingsrestricties (minimale omvang en creditrating) 

zorgen er dan ook al voor dat de resultaten van onze green-

bondbeleggingen sterk afwijken van het onderzoek. 

Premie green bonds (bp) 

 

NB: Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor het heden en de 
toekomst. Bron: Danske Bank 

 

Andere factoren die een rol spelen zijn tijd en locatie. In de 

bovenstaande grafiek zien we dat greeniums sterk kunnen 

verschillen door de tijd en per land. Dit betekent dat 

beleggers die niet gedwongen worden om per se green bonds 

te kopen, hun aankopen kunnen variëren over 

assetcategorieën, regio’s, issuers en in de tijd. De 

portefeuillemanagers kunnen dan iedere green bond op case-

by-case basis evalueren en op hun merites beoordelen. Als het 

rendement op een nieuwe green bond, gedurende de 

openstelling van het orderboek, te zeer wordt gedrukt kan de 

order eenvoudig worden doorgehaald. Met andere woorden: 

wanneer het orderboek open is en de spread telkens krapper 

wordt vanwege de grote vraag, kun je als belegger je order op 

elk moment intrekken. Een recent voorbeeld van een emissie 

waaraan wij als ACTIAM niet hebben meegedaan was een 

duurzame obligatie van de Nordic Investment Bank (NIB) 0% 30 

april 2027 (ISIN: XS2326563280).  

 

2 Green SSA Bonds. How they have performed during the coronavirus crisis. 
Jens Peter Sørensen. Danske Bank. November 2020. 

Deze 6-jaars green bond werd aangekondigd op 25 maart jl. 

met een initiële spreadindicatie van midswap -8 basispunten. 

Nordic is een solide issuer met een AAA rating die niet zo vaak 

naar de markt komt. Ook het raamwerk van de green bond is 

door onze ESG-analisten goedgekeurd. Door de snelle groei 

van het orderboek (€ 1,6 miljard voor een lening van slechts 

€500 miljoen) stellen de leadmanagers samen met de issuer de 

spread naar beneden bij. Eerst naar midswap -10 basispunten 

en vervolgens naar -11 basispunten De spread op de bestaande 

green bond van NIB met een looptijd tot juni 2024 ligt op 

midswap -10 basispunten. Er was dus geen enkele stimulans 

om de nieuwe green bond te kopen in ruil voor de bestaande 

obligatie. 

Als ACTIAM zien wij dat de greenium bestaat, maar veel meer 

in de wereld van (kleinere) bedrijfsobligaties dan bij 

staatsleningen, sub-sovereigns en agencies.  Door actief en 

flexibel portefeuillemanagement kan er worden voorkomen 

dat financieel rendement tegen duurzaamheid wordt 

uitgeruild. De conclusie van het Zweedse onderzoek wijst wat 

ons betreft op een veel te grote greenium, met name omdat 

het alle green bonds op één hoop veegt. Zou het onderzoek 

hier rekening mee hebben gehouden, dan zouden de 

uitkomsten heel anders hebben uitgepakt. 

Wij staan in onze bevindingen niet alleen. In november 2020 

reageerde Jens Peter Sørensen, analist van Danske Bank, op 

het Zweedse onderzoek. Zijn belangrijkste bevinding is 

eveneens dat er zeker sprake is van ‘greenium’ maar dat die 

niet zo hoog is als de studie suggereert2. 

Zijn onderzoek laat bijvoorbeeld zien dat green bond van 

Kredit für Wiederaufbau (KFW), een ontwikkelingsbank in 

Duitse staatseigendom, 0,25% 06/2025 in vergelijking met de 

non green KFW 0,00% 09/2025 een kleine greenium van 1 

basispunt laat zien. Ook voor andere SSA issuers zoals KFW 

geldt een bijzonder kleine premie. Dit is volgens het 

onderzoek van Danske eerder het gevolg van de aanhoudende 

lage rente, vooral bij zeer liquide AAA obligaties. 

 

CONCLUSIE 

Er is wel degelijk sprake van een greenium als het gaat om de 

markt voor green bonds. Het wel of niet beleggen in een green 

bond begint met de check op de beleggingsrestricties door een 

normale analyse van o.a. de kredietkwaliteit van de issuer en 

de omvang van de green bond. Ook kunnen er aanvullende 

eisen ten aanzien van duurzaamheid zijn (zogenaamde 

duurzame “investment beliefs”), waartegen de green bond 

moet worden afgezet. Tot slot is het belangrijk dat de 

vergoeding op de green bond (de spread versus swaps en 

versus de uitstaande secundaire leningen) en de 

verhandelbaarheid gecontroleerd worden en voldoende zijn 

om in te schrijven. Als dit proces stapsgewijs doorlopen 

wordt, is de gemiddelde spread tussen green en non-green 

bonds veel kleiner dan de 15 tot 20 basispunten waar het 

Zweeds onderzoek over spreekt (met name als het gaat om 

investment grade green bonds). Financieel en sociaal 

rendement kunnen dan ook wel degelijk hand in hand gaan, 

zonder dat er sprake is van een uitruil. 
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ACTIAM beheert een vermogen van ruim  

€ 58 miljard (ultimo december 2020) en behoort 

daarmee tot de grootste tien Nederlandse vermogens-

beheerders. Met robuuste (impact)strategieën en een solide 

performance trackrecord helpen wij u bij het behalen van uw 

doelstellingen. Wij bieden duurzame oplossingen aan verzekeraars, 

pensioenfondsen, banken en distributiepartners. We doen dat via actief en 

passief beheerde beleggingsfondsen en mandaten. 

Lees meer over ACTIAM op onze website. 

CONTACT 

Marketing & Communicatie 

  +31-20-543 6777 

  marcom@actiam.nl 

  www.actiam.com 

 

Disclaimer 

ACTIAM N.V. streeft ernaar om accurate en actuele informatie te leveren van bronnen die als betrouwbaar mogen worden 

beschouwd. ACTIAM N.V. kan echter niet instaan voor de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie in dit document, 

hierna aangeduid als 'de informatie'. De informatie kan technische of redactionele onnauwkeurigheden of typografische fouten 

bevatten. ACTIAM N.V. geeft geen uitdrukkelijke of impliciete garanties dat de informatie in dit document juist, volledig of 

actueel is. ACTIAM N.V. is niet verplicht om fouten of onnauwkeurigheden in de informatie bij te werken of te corrigeren. De 

informatie is gebaseerd op historische gegevens en is geen betrouwbare basis voor het voorspellen van toekomstige waarden of 

aandelenprijzen. De informatie is vergelijkbaar met, maar mogelijk niet identiek aan, de informatie gebruikt door ACTIAM N.V. 

voor interne doeleinden. ACTIAM N.V. garandeert niet dat de kwantitatieve rendementen of andere resultaten van de informatie 

dezelfde zijn als de potentiële opbrengsten en resultaten volgens de eigen prijsmodellen van ACTIAM N.V. Opmerkingen over 

risico's met betrekking tot informatie mogen niet worden beschouwd als een volledige openbaarmaking van alle relevante 

risico's. De informatie mag door de ontvanger niet worden geïnterpreteerd als zakelijke, financiële, investerings-, afdekking-, 

commerciële, juridische, regelgevende, fiscale of boekhoudkundige adviezen. De ontvanger van de informatie is persoonlijk 

verantwoordelijk voor de manier waarop de informatie wordt gebruikt. Beslissingen op basis van de informatie zijn voor rekening 

en risico van de ontvanger. 
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ACTIAM staat voor: actief en passief beheer, duurzame beleggingsstrategieën en impact investing. We gaan voor financieel 

resultaat, sociaal rendement én risicobeheersing. Met onze focus op duurzaamheid verlagen we structureel de risico's en 

verhogen we de kansen in onze beleggingsportefeuilles. We bedienen klanten via beleggingsfondsen en met mandaten; we 

leveren een keur aan oplossingen op maat. 

Binnen het beleggingsproces van onze obligatiefondsen streven we ernaar om op de lange termijn een zo gunstig mogelijk 

rendement te realiseren. We streven er ook naar dat alle beleggingen beter presteren dan de minimale criteria die 

ACTIAM stelt aan ESG-beleid (Environmental, Social & Governance). We voeren een actief en passief vastrentend beleid 

met een vergaande ESG-integratie. We slagen erin om voor onze klanten over cycli heen een stabiel resultaat te behalen 

op de lange termijn. Het ACTIAM Duurzaam Euro Obligatiefonds krijgt vier sterren in de Morningstar rating (bron: 

Morningstar, maart 2021).  

Daarnaast is ACTIAM toonaangevend in groene obligaties. Wij beoordelen kritisch de doelstellingen van een green bond om 

'green washing' (het zich groener of maatschappelijk verantwoorder voordoen) te voorkomen. We dragen actief bij aan het 

verder ontwikkelen van standaarden en initiatieven op het gebied van groene obligaties. ACTIAM is in juni 2018 verkozen 

tot lid van het sturend comité van de Green Bond Principles (GBP). Deze organisatie geeft richtlijnen aan voor 

transparantie en verantwoording van green bonds. 

Kijk wat onze beleggingsoplossingen voor u kunnen betekenen of ga rechtstreeks naar onze fondsen. 

 

https://www.actiam.com/nl/over-actiam/
https://www.actiam.com/nl/beleggingsoplossingen/wie-gaat-dat-betalen/
https://www.actiam.com/nl/fondsoverzicht/?fund-type=0

