
 

22 april 2022 is Earth Day. In deze compacte kennisspecial geven 

wij een aantal voorbeelden uit verschillende onderdelen van de 
brede ESG-praktijk van Eversheds Sutherland die met Earth Day te 

maken hebben. 

22 April 2022 is Earth Day. In this compact knowledge special, we would 

like to highlight some examples of Eversheds Sutherland’s wide-ranging 
practice in connection with Earth Day. 
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PENSIONS 

Eric Bergamin, Yeliz Tintin 

DNB toetst kennis bestuurder 

pensioenfonds op ESG-risico 

In het kader van Earth Day leek het ons 
goed u te informeren over de toetsingseisen 
van DNB voor nieuwe of zittende 
pensioenfonds-bestuurders. Iemand die 
voorgedragen wordt als bestuurder van een 

pensioenfonds, zal door DNB op 
geschiktheid worden getoetst. Een 
kandidaat-bestuurder moet over voldoende 
relevante kennis, vaardigheden en 
professioneel gedrag beschikken. Ook 
zittende bestuurders worden periodiek 
getoetst. DNB heeft een vast aantal criteria 

waarop getoetst wordt. Sinds kort wordt bij 

deze toetsing specifiek gekeken of de 
(kandidaat-)bestuurder voldoende kennis 
heeft van ESG en ESG-risico’s. Bij de 
toetsing moeten (kandidaat-) bestuurders 
een toelichting geven waaruit de kennis en 
ervaring ten aanzien van klimaat- en 

milieugerelateerde risico’s blijkt. De 
(kandidaat-)bestuurder dient bij de 
(her)toetsing in staat te zijn om onder 
andere aan te geven wat onder deze risico’s 
wordt verstaan. Ook wordt gekeken of hij of 
zij op de hoogte is van relevante nationale 

en internationale wet- en regelgeving en de 
ESG-risico’s kan identificeren, monitoren en 
beheersen. ESG is een breed begrip wat 
betekent dat niet uitsluitend naar klimaat- 

en milieugerelateerde risico’s gekeken 
wordt: ook de impact van de S (social) en G 
(governance) valt onder de toetsing. 

DNB assesses pension fund managers’ 

knowledge of ESG risk 

In the light of Earth Day, we thought that 
this would be a good moment to inform you 
about the assessment requirements of the 
Dutch Central Bank (DNB) for new or 
current pension fund board members. A 

person who is nominated as board member 
of a pension fund, will be assessed for 
suitability by DNB. A candidate board 
member must possess sufficient and 
relevant knowledge, skills and professional 
behaviour. Current board members are also 
periodically assessed. DNB has a fixed 

number of criteria on which the assessment 

is based. Since recently, during this 
assessment  DNB also specifically examines 
whether the (candidate) board member has 
sufficient knowledge of ESG and ESG risks. 
(Candidate) board members must provide 
an explanation of their knowledge and 

experience in relation to climate- and 
environment-related risks. In the course of 
the assessment or reassessment, the 
(candidate) board member should be able 
to clarify, among other things, what is 
meant by these risks. It is also examined 

whether he or she is aware of relevant 
national and international legislation and 
regulations and can identify, monitor and 
manage the ESG risks. ESG is a broad 

concept, which means that not only climate- 
and environment-related risks are 
examined: the impact of  the S (social) and 

G (governance) is also included in the 
examination. 

 

Actie: De beoogde maar ook de zittende 
bestuurders moeten meer kennis verwerven 
over ESG en ESG-risico’s. De (beoogde) 
bestuurders moeten zich niet alleen 

verdiepen in het ESG-beleid van hun 
pensioenfonds; nee ze moeten zich ook 
bewust zijn van het feit dat ESG-risico’s niet 
alleen de “E” van klimaat- en 

milieugerelateerde onderwerpen beslaat, 
maar ook de S en de G raakt. Onze 

pensioenjuristen denken graag met u mee. 

Action: Both intended and current 
members of the board must improve  their 
knowledge regarding ESG and ESG risks. 
The (candidate) members should not only 

familiarise themselves with the ESG policy 
of their pension fund; they should also be 
aware that ESG risks not only cover the ‘E’ 
of climate- and environment-related issues, 

but also affect the ‘S’ and the ‘G’. Our legal 
pension advisors will be happy to think 

along with you. 

 



 

M&A 

Miriam van Ee, Carola de Bruijn 

Corporate Sustainability Due Diligence 

Richtlijn 

Op 23 februari 2022 publiceerde de Europese 
Commissie het voorstel voor de Corporate 
Sustainability Due Diligence Richtlijn (Richting 
inzake passende zorgvuldigheid in het 
bedrijfsleven op het gebied van 

duurzaamheid). Deze wetgeving zal bijdragen 
tot de totstandbrenging van een duurzame en 
eerlijke economie en samenleving. Het doel 
van de richtlijn is om bedrijven te dwingen in 
hun bedrijfsvoering maatregelen te treffen 
om mensenrechtenschendingen, 
milieuvervuiling en biodiversiteitsverlies in 

hun waardeketen vast te stellen, waar nodig 

voorkomen en beëindigen of reduceren. 
Bedrijven met meer dan 500 werknemers en 
een (wereldwijde) omzet van 150 miljoen 
euro of meer vallen onder de reikwijdte. 
Daarnaast zullen bedrijven actief in de 
zogenaamde risicosectoren, met meer dan 

250 werknemers en een (wereldwijde) omzet 
van 40 miljoen euro of meer waarvan ten 
minste de helft wordt gegenereerd in 
risicosectoren ook onder de voorgestelde 
richtlijn vallen. Ook al betekent deze 
reikwijdte dat maar een fractie van de 

bedrijven die in Europa zijn gevestigd onder 
het toepassingsbereik zullen vallen, de 
richtlijn zal mogelijk gaandeweg invulling 
geven aan het moreel kompas van bedrijven. 

Wat kunnen we verwachten? Het voorstel 
bevat verplichtingen die zien op (i) preventie 
van potentiële negatieve effecten en 

(ii) beëindiging van feitelijke negatieve 
effecten. De lidstaten dienen er voor zorg te 
gaan dragen dat ondernemingen 
aansprakelijk voor schade worden gehouden 
wanneer de zorgvuldigheidsnormen van de 
richtlijn niet worden nageleefd. Daarnaast 
kunnen nationale bestuursinstanties in geval 

van niet-naleving een boete opleggen. Het 
lijkt er op dat een uitzondering zal gelden 
voor aansprakelijkheid voor indirecte 
zakenpartners, wanneer de onderneming 
contractuele garanties heeft bedongen en 
toeziet op naleving daarvan in de keten. Bij 

de beoordeling van het bestaan en de mate 
van aansprakelijkheid zal rekening worden 
gehouden met de inspanningen van de 
onderneming, voor zover deze rechtstreeks 
verband houden met de betrokken schade, 
om te voldoen aan herstelmaatregelen die 
door een toezichthoudende autoriteit van 

haar worden verlangd, met gedane 
investeringen en met verleende gerichte 
steun om aan de richtlijn te voldoen. 
Daarnaast zal ook rekening worden gehouden 
met de samenwerking met anderen om 
negatieve effecten in de waardeketens aan te 
pakken. 

Corporate Sustainability Due Diligence 

Directive 

On 23 February 2022 the European 
Commission published the proposal for the 
Corporate Sustainability Due Diligence 
Directive to foster sustainable and 
responsible corporate behaviour 

throughout global value chains. This 
legislation will contribute to building a 
sustainable and fair economy and society. 
The aim of the directive is to oblige 
companies to take measures in their 
business operations to identify human 
rights violations, environmental pollution 

and biodiversity loss, and to prevent, end 

or mitigate them where necessary. 
Companies with more than 500 employees 
and a global turnover of 150 million euro 
or more fall within the scope of this 
directive. Similarly, companies active in 
what are defined as high-risk sectors, with 

more than 250 employees and a global 
turnover of 40 million euro or more, at 
least half of which is generated in these 
high-risk sectors, will also fall within the 
scope of the proposed directive. Even 
though its scope at present will only cover 

a fraction of companies based in Europe, 
the directive may gradually become 
anchored in and serve as a moral compass 
in company policy.  

 
What can we expect? The proposal 
contains obligations designed to (i) 

prevent potential negative effects and (ii) 
end the negative effects that do occur. 
Member States must ensure that 
companies are held liable for damage if 
they fail to abide by the Directive’s 
standards of due care. In addition, 
national government authorities can also 

impose fines on non-compliant companies. 
It would seem that there will be an 
exception for the liability of indirect 
business partners if the company has 
negotiated contractual guarantees and 
oversees compliance with them in the 

chain. In assessing the existence and 
extent of liability, the company’s efforts - 
where they are directly linked to the 
damage - to comply with remedial 
measures required of it by a supervisory 
authority, as well as any investments 
made and targeted support given to 

comply with the directive, will be taken 
into account. The collaborative efforts with 
others to tackle the negative effects in the 
value chains should also be borne in mind.  

 



 

Actie: De beoogde maar ook de zittende 

bestuurders moeten meer kennis verwerven 
over ESG en ESG-risico’s. De (beoogde) 

bestuurders moeten zich niet alleen 
verdiepen in het ESG-beleid van hun 
pensioenfonds; nee ze moeten zich ook 
bewust zijn van het feit dat ESG-risico’s niet 
alleen de “E” van klimaat- en 

milieugerelateerde onderwerpen beslaat, 
maar ook de S en de G raakt. Onze 
pensioenjuristen denken graag met u mee. 

Action: The Corporate Sustainability Due 

Diligence Directive will come into effect in 
the near future. This means that human 

rights in international agreements will 
have to be protected more effectively and 
appropriate measures must be taken to 
mitigate the negative environmental 
effects that conflict with major 

environmental agreements. Assessing 
existing contracts with business partners 
and suppliers in the light of upcoming 
obligations and anticipating these 
obligations when entering into new 
contractual relationships, will need careful 

attention and become part of contract 
management in business operations. Our 
specialists are happy to assist. 

 



 

EMPLOYMENT 

Tessa Bender, Lilian Peels 

Reis- en leaseregelingen voor 

werknemers 

In het kader van zakelijk reizen door/woon-
werkverkeer van werknemers ontwikkelen 
steeds meer bedrijven duurzame 
reisstrategieën en streven zij ernaar hun 
huidige regelingen voor hun werknemers 

duurzamer te maken. Voorbeelden zijn: 

– de mogelijkheid om (alleen) waterstof- 
of elektrische auto’s te leasen in plaats 
van benzineauto’s; 

– een verplichting voor werknemers om 
met de (elektrische) fiets of het 

openbaar vervoer naar het werk te 

komen, of werknemers stimuleren om 
dit te doen. Sommige bedrijven 
hebben bedrijfsfietsen op het terrein 
staan die onder werktijd door alle 
werknemers gebruikt kunnen worden. 

In het kader van de zogenoemde fiscale 
regeling “Fiets van de zaak” is het voor 

bedrijven verder mogelijk om werknemers 
een fiets van de zaak ter beschikking te 
stellen die zowel voor zakelijke als 
privédoeleinden door werknemers kan 
worden gebruikt. Of de werknemer voor 
deze regeling moet betalen, hangt af van 

verschillende factoren. 

Het hangt van elke situatie af hoe de 

bestaande reis-/leaseregeling kan worden 
aangepast of hoe nieuwe regelingen kunnen 
worden ingevoerd, zowel vanuit praktisch 
als juridisch oogpunt. 

Travel and lease schemes for 

employees 

More and more businesses are developing 
sustainable travel strategies for their 
employees’ business and commuting travel 
and aim to make their current schemes 
more sustainable for their employees. 

Examples are: 

– the option to lease hydrogen-powered 
or electric vehicles instead of petrol 
vehicles; 

– an obligation for employees to travel to 
work by bicycle, e-bike or public 

transport, or to encourage employees 

to do so. Some companies have 
company bikes available at their offices 
which all employees can use during 
working hours; 

– a company policy of reducing business 
travel, or at any rate travelling to 
business meetings more often using 

public transport (limiting air travel. 

As part of the tax arrangement known as 
“Fiets van de zaak”, companies can also 
provide employees with a company bike for 
both business and private use. Whether or 
not the employee will need to pay for this 

will depend on several factors. 

It will depend on each situation how existing 
travel and lease schemes can be modified or 
new schemes introduced, from both a 
practical and legal point of view. 

Actie: Hoe is uw reis-/leaseregeling binnen 

uw bedrijf geregeld? Wilt u deze regelingen 
meer ESG proof maken? Wij assisteren 
graag bij het bespreken van de mogelijke 
juridische implicaties. 

Action: How are your travel and lease 

schemes set up in your company? Do you 
want to make these schemes more 
ESG-proof? We will be happy to discuss the 
potential legal implications with you. 

 



 

COMMERCIAL 

Michel Chatelin, Eline van Nimwegen, Fons Leijten 

Concurrenten mogen samenwerken op 

gebied van duurzame energie 

In 2020 en 2021 publiceerde de Autoriteit 
Consument & Markt (“ACM”) haar 
conceptleidraden duurzaamheidsafspraken. 
Hierin staan de voorwaarden beschreven 
waaronder ondernemingen die met elkaar 

concurreren afspraken mogen maken over 
duurzaamheid. De ACM loopt hierin voorop 
in de Europese Unie en was de eerste 
mededingingsautoriteit die een dergelijke 
leidraad heeft opgesteld. Inmiddels is 
bekend dat twee initiatieven uit de 
duurzame energiesector ter beoordeling zijn 

voorgelegd aan de ACM. De ACM is bij beide 

initiatieven tot de conclusie gekomen dat de 
voorgestelde samenwerkingen een 
toegevoegde waarde hebben voor de 
verduurzaming van Nederland én dat de 
afspraken – mede daarom – verenigbaar 
zijn met het mededingingsrecht. De eerste 

samenwerking betreft de gezamenlijke 
(directe) inkoop van windenergie. Het 
tweede initiatief beoogt het mogelijk te 
maken voor netbeheerders om 
(prijs)afspraken te maken om CO2-uitstoot 
te verminderen. 

Competitors may collaborate on 

renewable energy 

In 2020 and 2021 the Netherlands Authority 
for Consumers & Markets (Autoriteit 
Consument & Markt - ACM) published its 
draft guidelines on sustainability 
agreements. These guidelines set out the 

conditions under which businesses that 
compete with each other may reach 
agreements on sustainability related topics. 
The ACM is leading the way here in the 
European Union and was the first 
competition authority to draw up such 
guidelines. We now know that two initiatives 

from the renewable energy sector have 

been submitted to the ACM. In both 
initiatives, the ACM has reached the 
conclusion that the proposed collaborations 
bring added value to making the 
Netherlands climate-neutral, and partly for 
that reason the agreements are compatible 

with competition law. The first collaborative 
venture is for the joint, direct purchase of 
wind power. The second initiative aims to 
enable network operators to reach 
agreements and pricing arrangements to 
reduce CO2 emissions. 

Actie: Op het gebied van samenwerken 
met concurrenten is wellicht meer mogelijk 
dan u denkt, zolang een dergelijke 

samenwerking ook positieve impact heeft op 
het behalen van duurzame doelen. Ga 
daarom na of er in uw sector mogelijkheden 
bestaan voor “duurzame” samenwerkingen 

met concurrenten. Deze samenwerkingen 
kunnen een positief effect hebben op het 
behalen van de klimaatdoelen en kunnen 
interessant zijn vanuit een commercieel 
perspectief. De ACM is bereid om mee te 
denken over dergelijke initiatieven, 
waardoor zekerheid kan worden verkregen 

met betrekking tot de verenigbaarheid met 
het mededingingsrecht. 

Action: As far as collaboration with 
competitors is concerned, more is possible 
than you may think, as long as such 

collaboration also has a positive impact on 
achieving sustainable goals. See whether 
there are possibilities in your sector for 
‘sustainable’ collaboration with competitors. 

These collaborations can have a positive 
effect on achieving climate targets and may 
be an attractive option from a commercial 
point of view as well. The ACM is keen to be 
involved in discussing such initiatives. This 
will give you assurance as to their 
compatibility with competition law. 

 



 

IT/DATA/PRIVACY 

Judith Vieberink, Nathalie Djojokasiran 

Bijdrage van de blockchain technologie 
aan de verwezenlijking van de 
doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling 

Blockchain breidt zich voortdurend uit, en elk 
jaar wordt het meer en meer toegepast. Het is 
een technologie met verreikende 
mogelijkheden en een van de meest 
intrigerende en actuele mogelijkheden op dit 
moment ziet op de bijdrage van blockchain bij 
het realiseren van de doelstellingen voor 
duurzame ontwikkelingen (ESG). Nieuwe 
toepassingen van blockchain brengen nieuwe 
juridische uitdagingen met zich mee op het 
gebied van IT, privacy en data protection. 

Op de markt zien we de ontwikkeling dat de 
toeleveringsketens steeds transparanter, 
gestandaardiseerd en betrouwbaarder worden 
door toepassing van ESG-tracking (blockchain 
technologie). Een voorbeeld hiervan is dat de 
voedselketens transparanter worden gemaakt 
met behulp van de blockchain. Door 
eenvoudigweg een QR-code te scannen, wordt 
het winkelend publiek rechtstreeks in contact 
gebracht met alle deelnemende partners in de 
toeleveringsketen. De consument komt zo 
meer te weten over de herkomst van het 
product en andere productkenmerken. Op deze 
wijze draagt de blockchain, als administratief 
systeem, aan een milieubewustere wereld. 

Een andere beweging die gaande is ziet op het 
verstrekken van een digitaal plaatje (NFT) aan 
klanten bij aanschaf van bijvoorbeeld een 
hamburger. De NFT, die in principe 
verhandelbaar is, krijgen ze dan als cadeau 
erbij als “beleggingsobject”.  

De meest recente wetgeving waarmee 
bedrijven die gebruik maken van deze 
technologieën rekening moeten houden is, de 
in september 2020 gepubliceerde Markets in 
Crypto-assets Regulation (“MiCA”), die veel 
soorten cryptoassets zou reguleren die 
momenteel worden gezien als buiten de 
reikwijdte van het regelgevingsregime vallend. 
Interessant is dat cryptoassets die “uniek en 
non-fungible met andere cryptoassets” zijn, 
zouden kunnen worden uitgesloten van de 
vereiste om een witboek voor openbare 
aanbiedingen te publiceren – en dus zou deze 
vrijstelling zich waarschijnlijk uitstrekken tot 
NFT’s als geheel. 

De inhoud van het MiCA-voorstel kan in drie 
delen worden onderverdeeld. De 
vergunningsvereisten voor emittenten van 
crypto-activa en de overeenkomstige 
verplichtingen voor de soorten tokens die 
onder de verordening vallen (asset-referenced 
tokens, e-money tokens en, als catchall, 
crypto-activa). Het tweede deel heeft 
betrekking op de vergunningsvereisten voor 
aanbieders van diensten in verband met 
cryptoactiva. Het derde deel heeft betrekking 
op de bevoegde autoriteiten en hun 
bevoegdheden. 

Contribution of blockchain 
technology towards achieving 
sustainable development goals 

Blockchain is constantly expanding every 
year and its application possibilities are 
increasing. It is a technology with far-
reaching possibilities. One of the most 
intriguing possibilities at the moment 
concerns how blockchain can contribute 
to achieving sustainable development 
goals (ESG). New blockchain applications 
bring new legal challenges in the area of 
IT, privacy and data protection. 

In the market, we see that supply chains 
are becoming more transparent, 
standardised and reliable through the 
use of ESG tracking (blockchain 
technology). An example is where the 
food chains are made more transparent 
using the blockchain. By simply scanning 
a QR code, the shopping public is 
brought in direct contact with all 
participating partners in the supply 
chain, and can thus learn more about the 
product’s origin and other features. This 
is how blockchain as an administrative 
system contributes to a more 
environmentally conscious world. 

Another trend we see is that customers 
are given a non-fungible token (NFT) 
when they buy a hamburger, for 
example. The NFT, which is in principle 
tradable, is then given to them as a gift, 
as an ‘investment product’.  

Companies use these technologies 
should be aware of the most recent 
legislation in this area. The Markets in 
Crypto-Assets Regulation (‘MiCA’) that 
was published in September 2020 aims 
to regulate many kinds of crypto assets 
that are currently seen as falling outside 
the scope of the regulatory regime. What 
is interesting is that crypto assets that 
are ‘unique and non-fungible with other 
crypto assets’ could be left out of the 
requirement to publish a white paper for 
public offerings, and so this exemption 
could extend to NFTs as a whole.  

The contents of the MiCA proposal can be 
divided into three parts. First, there are 
the licensing requirements for issuers of 
crypto assets and corresponding 
obligations for the types of tokens that 
come under the Regulation (asset-
referenced tokens, e-money tokens and, 
as a catch-all, crypto assets). The 
second part concerns the licensing 
requirements for service providers 
relating to crypto assets. The third part 
deals with competent authorities and 
their powers. 



 

Actie: Op 14 maart 2022 heeft de Commissie 

economische en monetaire zaken van het 
Europees Parlement (“Commissie ECON”) 

gestemd over het voorstel van de MiCA. Het 
wetgevingsproces wordt voortgezet. Uiteraard 
assisteren we u graag bij de nieuwe 
ontwikkelingen en eisen die deze nieuwe 
wetgeving in de toekomst met zich meebrengt. 

Action: On 14 March 2022 the European 

Parliament’s Committee on Economic and 
Monetary Affairs (ECON Committee) 

voted on the proposal of the MiCA. The 
legislative process is being continued. 
We will of course be pleased to assist 
you in navigating the new developments 
and requirements that this new 

legislation will bring in the future. 

 



 

BANKING & FINANCE 

Pim van Leersum, Burçin Oral 

ESG in de financieringspraktijk: eerder 

regel dan uitzondering 

ESG dringt in snel tempo door in de 
financieringspraktijk. Daar waar obligaties 
of onderhandse leningen met ESG-aspecten 
enkele jaren terug nog slechts waren 
weggelegd voor grote corporates, is recent 

het beeld dat ESG in vrijwel alle geledingen 
van de financieringsmarkt weet door te 
dringen. Belangrijke trend is dat niet alleen 
leningen met een duurzame (lees: veelal 
groene) bestemming het sustainable finance 
domein beheersen, maar juist ook in 
reguliere gesyndiceerde of bilaterale 

leningen KPIs en sustainable performance 

targets (SPTs) op het gebied van ESG een 
rol spelen. Vaak op initiatief van 
leningnemers, maar ook financiers sturen 
hier actief op aan gelet op hun eigen 
duurzaamheidsdoelstellingen en 
rapportageverplichtingen. Met een 

bescheiden rente-korting of straf van enkele 
basispunten, kleeft er in de regel ook enig 
financieel belang aan het behalen van de 
gestelde ESG targets. Vanuit de markt zijn 
in dit verband diverse aanbevelingen en 
principes geformuleerd voor een 

consistentere invulling door marktpartijen. 
Zo bracht onder andere de Loan Market 
Association op 31 maart een lezenswaardige 
toelichting uit op haar eerder uitgebrachte 

sustainability-linked loan principles met 
aandacht voor het selecteren en meten van, 
en het rapporteren over, KPIs en SPTs. 

ESG in the finance sector: sooner the 

rule rather than the exception 

ESG is fast making its presence felt in 
finance. Where only a few years ago bonds 
or private loans with ESG aspects were the 
preserve of large corporates, recently ESG 
has been penetrating all layers of financing. 

A major trend we are seeing today is not 
only loans with a sustainable (i.e. usually 
green) purpose are dominating this space, 
but now ESG KPIs and sustainable 
performance targets (SPTs) in regular 
syndicated or bilateral loans are also playing 
a role. Borrowers often take the initiative, 

but financiers too are actively going down 

this route to meet their own sustainability 
targets and reporting obligations. With just 
a modest interest reduction or a penalty of 
several basis points, generally speaking 
there is some financial incentive in 
achieving ESG targets. The market has 

formulated a range of principles and 
guidance in this area to achieve more 
consistency among market participants. For 
example, on 31 March 2022 the Loan 
Market Association published a readable 
explanation of its sustainability linked 

principles published earlier, focusing on 
selecting, measuring and reporting on KPIs 
and SPTs.   

 

Actie: Heeft uw onderneming voor de 
komende jaren al (3-5) KPIs en SPTs 
geselecteerd waarop bij de eerstvolgende 
herfinanciering kan worden ingespeeld? Het 
is raadzaam om hier pro-actief mee aan de 
slag te gaan en beslagen ten ijs te komen. 
We adviseren op dit moment diverse 

ondernemingen over 
financieringstransacties met ESG aspecten, 
van AEX tot MKB, en denken ook graag met 
u mee. 

Action: Has your company selected 3 to 5 
KPIs and SPTs for the coming years that can 
be acted on during your next refinancing 
round? We advise you to be pro-active and 
well prepared. We are currently advising 
companies on financing transactions with 
ESG aspects, from AEX companies to SMEs, 

and are happy to help you too. 

 



 

REAL ESTATE 

Max van Drunen, Shaya Bachasingh 

Bijdragen aan de energietransitie: zon 

op dak 

De kranten staan vol met klimaatrecords en 
berichtgeving over het verontrustende 
IPCC-rapport. Naast dat het gebruik van 
daken van bedrijfsgebouwen voor het 
opwekken van zonne-energie een mooie 

manier is om bij te dragen aan de 
energietransitie, biedt het ook een 
commerciële kans. Enerzijds door op 
energiekosten te besparen door de 
opgewekte energie zelf te gebruiken of door 
huurinkomsten te genereren door het dak 
aan een zonnepanelenexploitant ter 

beschikking te stellen. Anderzijds doordat 

zon op dak het energielabel en de waarde 
van het gebouw gunstig kunnen 
beïnvloeden. 

In de markt zien wij dat de structuur 
waarbij de gebouweigenaar zelf eigenaar is 
van de zonnepanelen, de opgewekte 

elektriciteit zelf kan inzetten en een 
energieoverschot kan leveren aan het net 
een veel groter positief effect heeft op de 
waarde van een gebouw dan de situatie 
waarbij de gebouweigenaar het dak via een 
huur- of opstalrechtconstructie aan een 

exploitant ter beschikking stelt. 

Zon op dak roept wellicht vragen op. Is mijn 
dak hiervoor geschikt? Kan ik subsidie 

aanvragen? Hoe ontvang ik een 
competitieve offerte van een aanbieder van 
zonnepanelen voor installatie en 
onderhoud? 

Contributing to the energy transition: 

solar on the roof 

The newspapers are full of climate records 
and articles about the alarming IPCC report. 
Making use of the roofs of commercial 
buildings to generate solar power is not only 
a great way to contribute to the energy 

transition, but also presents a commercial 
opportunity. First, it saves energy costs by 
having one’s own power supply, or by 
generating rental income by making the 
roof available to a solar panel operator. 
Second, solar power on the roof can help to 
improve the energy label and the value of 

the building. 

In the market we find that the structure 
where the building owner is also the owner 
of the solar panels, can use its own 
electricity and can feed the surplus power 
into the grid, has a much greater positive 
effect on the value of the building than the 

situation where the building owner makes 
the roof available to an operator through a 
rental agreement or a building rights 
construction. 

Solar panels on the roof may raise some 
questions. Is my roof suitable for them? Can 

I apply for a grant? How can I get a 
competitive offer from a solar panel supplier 
for installation and maintenance? 

Actie: Wilt u door middel van zon op dak 
bijdragen aan de energietransitie, maar 
weet u nog niet hoe dat concreet aan te 
pakken? Inmiddels zijn er organisaties die 
ruime ervaring hebben met advisering over 
de mogelijkheden van zon op uw dak. Zij 
geven u snel uitsluitsel op basis van een 

onafhankelijk advies. Wij brengen u graag 
met deze adviseurs in contact en regelen 
graag de juridische aspecten voor u. 

Action: Do you want to make your own 
contribution to the energy transition by 
installing solar panels on your roof, but 
don’t yet know how to go about it? There 
are organisations now that have plenty of 
experience in advising you about solar 
power on your roof. They will give you 

independent advice and quickly be able to 
tell you what is feasible. We will be happy to 
put you in contact with these advisers and 
deal with the legal aspects for you. 

 


