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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

Door: UN

Sinds: September 2015

Gebied: Overkoepelend, ESG

Verplichting: Nee, vrijwillig.

Gebaseerd op: Opvolger Millennium Development Goals (MDG’s)

Informatie: De Sustainable Development Goals (SDGs) of Duurzame Ontwikkelingsdoelen moeten een eind maken aan 

armoede, ongelijkheid en klimaatverandering in 2030.

De 17 doelen:

GOAL 1: No Poverty

GOAL 2: Zero Hunger

GOAL 3: Good Health and Well-being

GOAL 4: Quality Education

GOAL 5: Gender Equality

GOAL 6: Clean Water and Sanitation

GOAL 7: Affordable and Clean Energy

GOAL 8: Decent Work and Economic Growth

GOAL 9: Industry, Innovation and Infrastructure

GOAL 10: Reduced Inequality

GOAL 11: Sustainable Cities and Communities

GOAL 12: Responsible Consumption and Production

GOAL 13: Climate Action

GOAL 14: Life Below Water

GOAL 15: Life on Land

GOAL 16: Peace and Justice Strong Institutions

GOAL 17: Partnerships to achieve the Goal

FAQ van SDG Nederland

http://www.sdgnederland.nl/sdgs/
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SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDG’S)

Gerelateerd • SDG Compass (door GRI, UNGC, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)): 

‘’explains how the SDGs affect your business – offering you the tools and knowledge to put 

sustainability at the heart of your strategy.’’ [Bron] (Meer informatie)

• Sustainable Development Investments (SDIs) Taxonomy (door APG en PGGM): ‘’investments meet 

our financial risk and return requirements and support the generation of positive social and/or 

environmental impact through their products and services, or at times through acknowledged

transformational leadership. We distinguish between investments where impact has and those where it 

has not been measured, and stimulate the latter to report on measurable impacts.’’ (meer informatie)

• De Nederlandse SDG Investing (SDGI) Agenda (sinds mei 2016) brengt banken, 

verzekeringsmaatschappijen en pensioenfondsen samen met als doel zich samen in te zetten voor het 

verkrijgen van investeringen voor de implementatie van de doelen. 

‘’Most importantly however, it identifies areas where we believe that collaboration with the DNB 

and the Dutch government will unlock greater SDG investment and increase our net positive 

contributions to each of the seventeen SDGs - including SDG #17 which calls for greater 

collaboration between public and private sectors.’’

• Rapport ‘Building Highways to SDG Investing’ (december 2016) (meer informatie)

• Plan van aanpak inzake implementatie van SDG’s door Nederlandse overheid (september 2016): 

• Binnen het DNB Platform voor Duurzame Financiering is de werkgroep SDG-impactmeting opgericht. 

Deze werkgroep publiceert o.a. measurement overviews per SDG goal.

• Kennispaper Sustainable Pension Investments Lab (SPIL) met een raamwerk voor beleggen met SDG-

uitkomsten.

https://sdgcompass.org/
https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2016/05/019104_SDG_Compass_Guide_2015_v29.pdf
https://www.pggm.nl/english/what-we-do/Documents/SDI-taxonomies-APG-PGGM-mei_2017.pdf
https://static1.squarespace.com/static/582981ddebbd1ad7f34681b6/t/5899acd5c534a5036aeada0c/1486466378381/Building+Highways+to+SDG+Investing+PDF.pdf
https://www.sdgi-nl.org/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2016Z17925&did=2016D36860
https://www.dnb.nl/groene-economie/platform-voor-duurzame-financiering/werkgroep-sdg-impactmeting/
https://spilplatform.com/publicaties/kennispaper-7-beleggen-voor-een-betere-wereld/
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Leden/ 

deelnemers:

x

Signatories SDG Investing (SDGI) Agenda

O.a. pensioenuitvoeringsorganisaties, vermogensbeheerders, (ontwikkelings)banken, verzekeraars, VBDO

Wat doen

pensioen

fondsen? (1/2)

Pensioenfonds ABP:

• ‘’In 2016 besloten we om de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties te gaan gebruiken 

als richtsnoer voor deze beleggingen. Samen met andere fondsen en vermogensbeheerders hebben we 

gewerkt aan een definitie en de nadere operationalisering daarvan. Voor alle 17 doelen zijn we nagegaan 

in hoeverre ze belegbaar waren. Daarbij hebben we ook gekeken naar de 169 subdoelen waarin de 

doelen zijn onderverdeeld en de economische activiteiten die daaraan gekoppeld kunnen worden. Op die 

manier hebben we zogenoemde taxonomieën1 ontwikkeld waarmee we de Sustainable Development 

Goals (SDG’s) hebben ‘vertaald’ in Sustainable Development Investments (SDI’s).’’ [Bron]

PGGM:

• ‘’PGGM probeert niet alleen de negatieve impact op mensenrechten via de beleggingen tot een minimum 

te beperken, maar namens klanten ook een steeds grotere positieve impact te realiseren op een aantal 

belangrijke kwesties die eveneens bijdragen aan de Sustainable Development Goals van de VN (SDGs).’’

[Bron]

• ‘’Om de bijdrage van de beleggingen van onze klanten aan de SDG’s inzichtelijk te maken, en 

vergelijkbaar te maken met die van andere beleggers, hebben we in 2016 samen met uitvoerder APG 

gewerkt aan de standaardisatie van beleggingen met impact op de SDG’s: Sustainable Development 

Investments (SDI’s). (…) De SDI-standaard bestaat onder andere uit classificaties van oplossingen per 

werelddoel en selectie-criteria per beleggingscategorie. In september publiceerden we hierover een 

statement. Begin 2017 hadden negen internationale beleggers het statement ondertekend.’’

• ‘’In opdracht van één van onze klanten [PFZW] doen we Beleggingen in Oplossingen (BiO) voor 

klimaatverandering, waterschaarste, gezondheidszorg en voedselzekerheid.’’ [Bron]

https://www.sdgi-nl.org/signatories/
https://belangrijkekeuzes.nl/app/uploads/2018/08/jaarverslag-duurzaam-en-verantwoord-beleggen-2017-1.pdf
https://www.pggm.nl/wie-zijn-we/Documents/PGGM-Mensenrechtenbeleid_2016.pdf
https://www.pggm.nl/wat-doen-we/Documents/PGGM-jaarverslag-Verantwoord-Beleggen_2016.pdf


Verduurzaming – Richtlijnen 5
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Wat doen

pensioenfondsen? 

(2/2)

Pensioenfonds DSM Nederland (PDN):

• ‘’PDN maakt gebruik van zogenaamde Impact Investments (doelinvesteringen) om zowel een 

aantrekkelijk financieel rendement te behalen als maatschappelijke doelen te realiseren. De 17 

Sustainable Development Goals (duurzame ontwikkelingsdoelstellingen) van de Verenigde Naties 

vormen het raamwerk waarin het duurzame karakter van de Impact Investments geclassificeerd 

worden. Door middel van dit raamwerk kan het fonds gericht investeren in duurzaamheid thema’s die 

gerelateerd zijn aan duurzame ontwikkeling.’’

• ‘’In 2018 zal het fonds een onderzoek uitvoeren naar de mate waarin de beleggingen bijdragen aan de 

17 Sustainable Development Goals (SDG’s) van de VN. Het fonds zal verder beleid formuleren om de 

bijdrage aan de 17 SDG’s transparant te maken en mogelijk eigen focus SDG’s selecteren.’’ [Bron]

Links: Site VN over de SDG’s

Site UN Sustainable Development knowledge platform

Site SDG Nederland

Portal Rijksoverheid over SDG’s

https://www.pdnpensioen.nl/Sites/AlgPDN/documents/Documenten/Publicaties/NL/PDN%20NL%20Duurzaamheidsverslag%202017.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/
https://sustainabledevelopment.un.org/?menu=1300
http://www.sdgnederland.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/ontwikkelingssamenwerking/internationale-afspraken-ontwikkelingssamenwerking/global-goals-werelddoelen-voor-duurzame-ontwikkeling

