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Uit Figuur 7 blijkt dat alle financiele instellingen de up en mid en downstream van fossiele

brandstoffen feedstocks zien als fossiel gerelateerd Sommige financiele instellingen zien sectoren die

direct gebruik maken van fossiele brandstoffen feedstocks als fossiel gerelateerd Alleen Both Ends

NGO beschouwt de consumptie van elektriciteit als fossiel gerelateerd

Tot slot wordt er door de SEK een onderscheid gemaakt tussen industrieen die op korte termijn wel of

niet kunnen overstappen op koolstofarme alternatieven Dit onderscheid is niet gemaakt door andere

stakeholders De meeste financiele instellingen nemen de delen van de waardeketen die waarschijnlijk
binnenkort kunnen overschakelen naar koolstofarme alternatieven niet mee in hun scope

Vraag 2 Indirecte bijdrage vergelijking

Er zijn geen toelichtingen gevonden over wat gedaan wordt bij onduidelijkheid of gebrek aan data bij
het classificeren van transacties als fossiel gerelateerd

Wel zijn verschillende thresholds gevonden voor de beoordeling van bedrijven of projecten met

meerdere winststromen

Tabel 2 Stakehdderanalyse wat betreft de verschillende thresholds

Financiele

instelling

Omschrijving Thresholds criteria Citaten

1
Achmea Verzekeringsmaatscha Belegt niet in bedrijven die

meer dan 30 procent van hun

omzet halen uit

1 dewinning van olie uit

teerzandoiie

2 het gebruik van kolen

of teerzandoiie in de

productie van

elektriciteit

“Achmea will no longer
invest in companies
that generate more

than 30 of their

revenue from coal or

from the extractiom of

oil from tar sands

These companies will

be placed on the

execution llst’’^^

PPij

FMO Ontwikkelingsbank Ziet een investering als

kolengerelateerd als 20 van

de balansvan het bedrijf

kolengerelateerd is

“Wth respect to FMO’s

indirect ^nancing

through Finandal

Institutions and Private

Equity Funds FMO can

provide loans to banks

and non bank finandal

Institutions that provide
loans to coal fired

power projects coal

mines and dedicated

thermal coal

Achmea 2019 Achmea is withdrawing from coal and tar sands Geraadpleegd op 2 December 2020 van

https news achmea nl achmea is withdnawing from coal and tar sands
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transportAnfrastructure
fo a maximum

threshold of 20 of the

Financial Intermediary s

total balance sheet or

total investment

portfolio’’^

\ T 1
ASR Vetzekeraar ASR sluit bedrijven uit die meer

dan 30 van hun inkonnsten uit

kolen halen

As result the GAM

ESG comite approved
In July 2016 the further

expansion ofa s r

exclusion policy to

companies that commit

severe environmental

breaches and those

who derive 30 or

more of their revenues

from coal ^^

[ T 1
NN Vetzekeraar NN sluit nu bedrijven uit die

meer dan 30 van hun

inkomsten halen uit de

productie van thermische kolen

DIt wordt over de Jaren

gereduceerd

This threshold for

re investment starts

today at 30 and

relates to the

percentage of revenues

from thermal coal

mining or to the

percentage of coal fired

power generation

capacity As a next

step this threshold will

be reduced to 25 in

2022 After that

thresholds will be

reduced more quickly
to reach our target of

5 or lower share of

coal in 2030 ^

FMO 2016 Position Statement on Coal Power Generation and Coal Mining Geraadpleegd op 1 December 2020 van

https www fmo nl i librarv download urn uuid bc67f804 1588 4542 8ac8

5f168b5f417f Position statement i on CQai pdf format save to disk ext pdf p 2

ASR 2020 Positioning paper on climate change Geraadpleegd op 1 December 2020 van https www asrnederland nl

media files asrnederland nl duurzaam ondernemen duurzame belegger asr positioning paper on climate change and energy

transition pdf la nl nlf p 8

NN Group 2019 Statement on coal Geraadpleegd op 1 December 2020 van https wvmv nn group com nn

group file uuid 1eca82f9 10fd 47d8 b073 072934688dca owner 84c25534 c28a 4a64 9c78 5cc1388e4766 contentid 7703
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EDC Expoilkredietverzekera Sluit bedrijven uit die meer dan

40 van hun omzet halen uit

steenkolen Het maakt echter

een uitzondering voor bedrijven
die kunnen aantonen datzij een

overgangsstrategie hebben

“Financing to

companies for which

thermai coal power

generation and or

thermal coal mining
account for more than

40 of their revenue

However if the

company has between

40 60 of revenue

derived from thermal

coal related business

EDC will consider

support provided that

the company can

demonstrate that it Is

Implementing a credible

and public low carbon

transition plan within

the next five years

EDC would also

consider support for

such companies If the

financing is specifically
in support of a

renewable energy

project that meets

EDC’s corporate

sustainability and

responsibility

requirements”^^

ar

Uit de stakeholderanalyse voor indirecte transacties kan geconciudeerd worden dat verschiiiende

financiele insteiiingen een threshold tussen de 20 en 40 gebruiken voor het bepalen of een

transactie fossielgerelateerd is of niet

NN maakt nu nog gebruik van een threshoid van 30 en bouwt deze overde jaren iangzaam af EDC

gebruikt een threshold van 40 maar maakt een uitzondering als bedrijven een overgangsplan hebben

41 EDC 2020 Climate Change Framework Geraadpleegd op 1 December 2020

https www edc ca content dam edc en corporate corporate social responsibility environment peopie dimate change
framework pdf p 3

van
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Annex IV

Differentiatiemethoden en databases

Voor de relatieve emissies in kg C02e kWh van de verschillende type fossiele brandstoffen wordt

gebmik gemaakt van DEFRA emissiefactoren ^ Een relatieve emissiefactor is gekozen zodat de

verschiilende typen fossieie brandstoffen met eikaar vergeieken kunnen worden Weike relatieve

emissiefactor e g kg C02e kWh of kg C02e MJ wordt gebruikt is dus niet reievant

DEFRA emissiefactoren zijn wereidwijd de meest gebruikte emissiefactoren voor het uitvoeren van

broeikasgas accounting DEFRA maakt onderscheid tussen twee typen emissiefactoren

1 Well to Tank WTT emissiefactoren^^ qq reiatieve emissies die worden uitgestoten binnen

de waardeketen dus upstream en midstream exciusief de uitstoot door de verbranding binnen

eiektriciteitscentraies van de verschiliende geraffineerde fossieie brandstoffen DEFRA kijkt
voor het bepaien van de WTT emissiefactoren naar de brandstoffenmix zoais die het meeste

voorkomt in de ED Binnen deze mix zitten verschiiiende typen oiie kolen en gas die zowei door

conventionele ais door onconventioneie manieren kunnen zijn gewonnen Op basis van deze

verschiilende typen fossieie brandstoffen wordt de WTT emissiefactor ’^
bepaaid en

2 Calorische emissiefactor De absoiute emissies zodra geraffineerde fossieie brandstoffen

worden verbrand of gebruikt downstream inciusief eiektriciteitscentraies

Deze twee emissiefactoren gecombineerd resulteren in de totale emissiefactor De verhouding tussen

de WTT emissiefactor en calorische emissiefactor wordt gebruikt om de verhouding tussen de mate van

bijdrage van de up en midstream exciusief eiektriciteitscentraies en het downstreamgebruik van de

geraffineerde fossieie brandstoffen en feedstocks inciusief eiektriciteitscentraies te bepaien zie label

1 Voor kolen wordt er dus tussen de 12 en 14 van de emissies uitgestoten binnen de up en

midstream exciusief eiektriciteitscentraies en wordt 86 en 88 van de emissies uitgestoten in de

downstream inciusief eiektriciteitscentraies

Tabel 3 Well to Tank en Calorische emissiefactoren voor de verschillende fossieie brandstoffen

Type WTT factor als Calorische EF als Totale

} emissiefactor

Thermische kolen coal

electricity generation

0 32kgCO2e kWh

86

0 37 kg C02e kWh

0 05 kg C02e

DEFRA 2019 2019 Government greenhouse gas conversion factors for company reporting Methodology paper for emission

factors

https assets publishing service gov uk government uploads system uploads attachment_data file 904215 2019 ghg
conversion factors methodology v01 Q2 pdf
DEFRA 2019 GHG conversion factors Geraadpleegd op 27 November 2020 van

https assets publishing service gov uk government uploads system uploads attachment_data file 904213 conversion factors

2019 full set v01 02 xls

DEFRA 2019 GHG conversion fectors Geraadpleegd op 27 November 2020 van

https assets publishing service gov uk government uploads system uploads attachment_data file 904213 conversion factors

2019 full set v01 02 xls

Final Geraadpleegd 11 December 2020report op van

Thermische kolen hebben een lagere energiewaarde en een hoger percentage water Dit type kolen wordt grotendeels gebruikt
om elektriciteit op te wekken
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Metallurgische
industrial coal

kolen kWh 12 14 0 35kgCO2e kWh

88

0 40 kg C02e kWh

Olie petrol and diesel 0 06 0 07 kg
C02e kWh 19

21

0 25 0 27 kg C02e

kWh

79 81

0 31 0 34 kg C02e

kWh

Gas natural gas 0 03 kg C02e

kWh 13

0 23 kg C02e kWh

0 20kgC02e kWh

74 87

Gas LNG 0 07 kg C02e

kWh 26

0 27 kg C02e kWh

Relatieve emissies binnen de fossiele upstream en midstream exclusief elektriciteftcentrales

De WTT emissies binnen DEFRA zijn gebaseerd op het “Wel to wheels Analysis of Future Automotive

Fuels and Power trains in the European Context ^
rapport van het Joint Research Center van de

Europese Commissie In dit rapport wordt de uitstoot van de verschillende typen olie^® kolen ® en gas®®

per stap van de ivaardeketen beschreven Voor aardgas is gekeken naar een gemiddelde EU mix die

1000 km via pijpleidingen aflegt
^ Er wordt in dit onderzoek geen onderscheid gemaakt tussen de

conventionele en onconventionele methoden De exacte percentages zijn weergegeven in de volledige
matrix in figuur4

Deze differentiatiemethode schrijft dus de emissies van het precieze onderdeel van de waardeketen toe

aan de transactie Het voordeei hiervan is dat het beter inzichtelijk is waar de bulk van emissies binnen

de waardeketen liggen voor grotere nauwkeurigheid Het nadeel is dat wanneer deze methode tot

verkeerde conclusies kan leiden Bijvoorbeeld het transport van gas geeft meer emissies dan transport

van kolen hoewel de gasketen als geheel schoner is zoals blijkt uit label 3 De keten zou zonder

transport niet bestaan dus er valt te beargumenteren dat het transport of ieder ander keten ‘sub

onderdeer eigenlijk voor meer is dan slechts de eigen emissies ‘verantwoordelijk’ is

Relatieve emissies in het downstream inclusief elektriciteitcentrales van fossiele brandstoffen

De calorische emissiefactoren bestrijken het downstream gebruik van de fossiele brandstoffen Dit

downstream gebruik wordt opgesplitst tussen olie kolen en gas Door datalimitatie® is ze echter niet

^
Metallurgische kolen deze kolen hebben een hogere energiewaarde lagere en worden vooral gebruikt in de ijzer aluminium

staal en cement ndustrie als fossiele brandstof of feedstock

JEC WTW 2014a Well lo Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context WELL TO

TANK WTT Report By European Commission JRC EUCAR CONCAWE Edwards R Larive J F Rickeard D Weindorf W

verkregen van https op europa eu en publication detail publication 708b39fd 4cc9 4456 9b63 6d15362402Q2 language en

® JEC WTW 2014a Well to Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context WELL TO

TANK WTT Report By European Commission JRC EUCAR CONCAWE Edwards R Larive J F Rickeard D Weindorf W

Appendix 2 Page 11 of68

JEC WTW 2014a Well to Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context WELL TO

TANK WTT Report By European Commission JRC EUCAR CONCAWE Edwards R Larive J F Rickeard D Weindorf W

Appendix 2 Page 40 of68

JEC WTW 2014a Well to Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context WELL TO

TANK WTT Report By European Commission JRC EUCAR CONCAWE Edwards R Larive J F Rickeard D Weindorf W

Appendix 2 Page 13 of 68

Deze percerrtages zijn een ruwe indicatie
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uitgesplitst naar alle fossiel gerelateerde sectoren en is dit voor kolen^^ Tabel 6 op wereldniveau op

basis van de lEA voor gas op wereldniveau op basis van Mordor Intelligence^^ Tabel 4 en voor olie

alleen voorde landen van de OECD® Tabel 5

Deze differentiatiemethode schrijfl dus de emissies voor het downstream gebruik inclusief

elektriciteitscentrales toe aan de precieze sectoren Hierdoor is beter inzichtelijk waar de bulk van

emissies binnen het gebruik van de geraffineerde fossiele brandstoffen en feedstocks liggen

Tabel 4 downstream gebruik van gas opgesplitst naar sector

Sector Percentage

Elektriciteitsopwekking 39

Transport 1

Alle andere 60

Tabel 5 downstream gebruik van die opgespiitst naar sector

Sector Percentage

Elektriciteitsopwekking 2

Transport 58

Petrochemische Industrie 15

Alle andere sectoren 35

Tabel 6 downstream gebruik van kolen opgesplitst naar sector

■1
Sector Percentage

Elektriciteitsopwekking 68

Metaalsmelting en verwerking 15

Alle andere sectoren 17

lEA 2020 Primary coal s breakdown by broad activity 1978 2017 Charts Data Statistics Geraadpleegd op 29

November 2020 van https www iea org data and statistics charts primary coal s breakdown by activity for selected

economies 1978 2018

Mordor Intelligence 2020 City Gas Distribution Market | Growth Trends and Forecasts 2019 2025 Geraadpleegd op 2

December 2020 van https www mordorintelligence com industry reports city gas distribution market

^
Statists 2020 OECD sectoral oil demand share 2018 Geraadpleegd op 1 December 2020 van

https www statlsta com statistics 307194 top oll consumlng sectors worldwlde
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Annex V

NACE hoofd en subsectoren

Tabel 7 NACE coderingen van de hoofdsector

Fossiele brandstof NACE code hoofd sector

Olie 06 01 Extraction of crude petroleum

Kolen 05 Mining of coal and lignite

Gas 06 02 Extraction of natural gas

Tabel 8 NACE coderingen van de subsectoren

Waar in de

waardeketen

Sector en NACE subsector

Upstream Extractie Exploratie Olie 06 01 Extraction of crude petroleum
Kolen 05 Mining of coal and lignite
Gas 06 02 Extraction of natural gas [06 02]

Midstream Productie opslag

transport

Olie

Gas

19 20 Oil Refining [NACE 19 20]
35 21 Manufacture of gas

Midstream Elektriciteitsproductie
transmissie

distributie

35 1 Electric Power Generation Transmission

and Distribution

Downstream gebruik Consumptie t b v

transport

46 71 Retail automotive fuels station

Downstream gebruik Cementproductie 23 5 Manufacture of Cement Lime and Plaster

Downstream gebruik Metaal smelten en

verwerking

24 10 Manufacture of Basic Iron and Steel and

of Ferro Alloys

Downstream gebruik Petrochemische

Industrie

20 1 Manufacture of Fertilizers and Nitrogen

Compounds Plastics and Synthetic Rubber in

Primary Forms

Downstream gebruik Aluminiumproductie 24 42 Aluminium production [24 42]
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