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Carbon Disclosure 
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CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP)

Door: x

 Sinds: 2002

 Gebied: Environment (en ESG als geheel)

 Verplichting: Nee, vrijwillig

 Gebaseerd op: ‘’CDP piggybacked on GRI’s concept of environmental disclosure in 2002, focusing on individual 
companies rather than on nations.’’ [Bron]

 Informatie: ‘’The CDP is an organisation (…) which supports companies and cities to disclose the environmental 
impact of major corporations. It aims to make environmental reporting and risk management a business 
norm, and drive disclosure, insight and action towards a sustainable economy.’’ [Bron, CDP Worldwide]

CDP Data and tools
Zie: https://www.cdp.net/en/investor/data-and-tools

‘’For nearly two decades, we have been demanding environmental disclosure and action from companies, 
by bringing asset owners, asset managers, banks and insurers together to engage with companies on an 
industrial scale. Investors use our data on climate change, deforestation and water security to inform 
decision making engage with companies, reduce risks and identify opportunities.’’ [Bron, CDP Worldwide]

 Gerelateerd:  (1/2) ‘’In 2018, we incorporated the recommendations of the Task Force on Climate-related Financial 
Disclosures (TCFD) into our reporting system. Investors can now track which companies are TCFD-
compliant.’’ [Bron, CDP Worldwide]

‘’CDP is a founding partner of The Investor Agenda.’’ 
[Bron, CDP Worldwide]
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CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP)

 Gerelateerd:            

(2/2)

Collaborations:
• We Mean Business coalitie: o.a. Ceres, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), 

…
• Caring for Climate: UN Global Compact, UN Environment Programme (UNEP), UN Framework 

Convention on Climate Change
• Andere collaborations: o.a. WWF, Climate Disclosure Standards Board (CDSB), Global Reporting 

Initiative (GRI), Integrated Reporting (IR), Sustainability Accounting Standards Board (SASB), …
Zie: https://www.cdp.net/en/info/collaborations

 Leden/deelnemers

:

x

 Wat doen

pensioenfondsen? 

(1/2)

PGGM:
• ‘’Om beter te kunnen anticiperen op het sluipende, systemische risico van waterschaarste werken we 

samen met het CDP , het belangrijkste initiatief voor vrijwillige rapportage over watergerelateerde
onderwerpen door middel van het jaarlijkse Water Information Request. In februari hebben we 
gesprekken gevoerd met de International Council on Mining and Metals (ICMM) en de Global Oil and
Gas Industry Association for Environmental and Social Issues (IPIECA) over waterschaarste. Deze 
gesprekken hebben duidelijk gemaakt dat een kortere en meer gerichte survey nodig is. Om de 
response en de relevantie van CDP’s Water Information Request te vergroten hebben wij aangedrongen 
op een eenvoudigere survey, toegespitst op de beperkte set van kernindicatoren voor materiële 
waterrisico’s. Samen met Norges Bank Investment Management (NBIM) en ACTIAM, in consultatie met 
het World Resources Institute (WRI) en Ceres, hebben wij een set kernindicatoren voorgesteld.’’ [Bron]
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CARBON DISCLOSURE PROJECT (CDP)

 Wat doen

pensioenfondsen? 

(2/2)

BPL Pensioen:
• ‘Gegevens over klimaatverandering vormen in toenemende mate een belangrijk element bij 

besluitvorming over investeringen. Betrouwbare, bruikbare en vergelijkbare klimaatgegevens spelen 
hierbij een essentiële rol. Daarom hecht Achmea Investment Management belang aan het Carbon 
Disclosure Project (CDP). Dit project stuurt jaarlijks een vragenlijst uit naar ondernemingen waarin 
wordt gevraagd naar relevante informatie over de uitstoot van broeikasgassen, de voorbereiding op 
klimaatverandering, en corporate governance en de strategie om te reageren op klimaatproblematiek.’ 
[Bron]

 Links:
https://www.cdp.net/en


