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+ Access to Medicine Index

+ Access to Nutrition Index

+ Carbon Disclosure Project (CDP)

+ Climate Bonds Initiative (CBI)

+ Global Reporting Initiative (GRI)

+ Corporate Human Rights Benchmark (CHRB)

+ Impact Measurement Project (IMP)

+ Platform Carbon Accounting Financials (PCAF)

+ Platform Living Wage Financials

+ SDG Impact Measurement

+ Sustainable Accounting Standards Board (SASB)

+ TCFD

+ Vastgoedtools:

+ Bewuste Bouwers

+ BREEAM

+ Energielabels

+ GRESB
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Door: GRI is deels voortgekomen uit de niet-commerciële organisaties CERES en het Tellus Instituut en ook

UNEP was betrokken bij de oprichting. [Bron]

Sinds: 
1997

Gebied:
ESG

Verplichting:
Nee, vrijwillig.

Gebaseerd op:
De richtlijnen van GRI refereren naar en zijn gebaseerd op verschillende internationale

mensenrechten-, klimaat- en arbeidsverklaringen, -standaarden en –conventies. [Bron]

Informatie:
GRI helpt bedrijven en overheden wereldwijd om hun impact op duurzaamheidsvraagstukken zoals 

klimaatverandering, governance en mensenrechten te begrijpen en communiceren. De Sustainability

Reporting Standards van GRI zijn standaarden voor de rapportage voor beleggers op het gebied van 

duurzaamheidsverslaggeving. [Bron]

Gerelateerd:      

(1/2)

GRI Standards

Zie: https://www.globalreporting.org/standards

Partnerships: 

• Verschillende overheden hebben in 2002 GRI onderschreven

• UN Environment Programme (UNEP)

• Strategisch parterschap met de OESO en de UN Global Compact en werkt samen met UNCTAD en

anderen [Bron]

• PRI [Bron]

• GRI werkt samen met de UN PRI o.a. aan stimulering van rapportage over de SDG’s door 

bedrijven en investeerders. [Bron]

• Sustainable Stock Exchanges initiative, Investor Network on Climate Risk (INCR), Sustainable 

Working Group of the World Federation of Exchanges (WFE) [Bron]

https://www.globalreporting.org/information/about-gri/gri-history/Pages/GRI's%20history.aspx
https://www.globalreporting.org/network/gri-and-governments/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/information/about-gri/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/standards
https://www.globalreporting.org/network/gri-and-governments/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/network/capitalmarketsengagement/Pages/Investors.aspx
https://www.globalreporting.org/information/news-and-press-center/Pages/GRI%E2%80%99s-collaboration-with-PRI-boosts-responsible-investment-and-action-towards-the-SDGs.aspx
https://www.globalreporting.org/network/capitalmarketsengagement/Pages/default.aspx
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Gerelateerd:        

(2/2)

Partnerships: 

• Samen met UN Global Compact en World Business Council for Sustainable Development 

(WBCSD) ontwikkelaar van SDG Compass 

Zie: https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf

• Werkt samen met de Carbon Disclosure Project (CDP). 

Voor de verschillen en overeenkomsten tussen de GRI Standards en CDP’s climate change 

questions, zie: https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/linking-

gri-and-cdp-how-are-gri-standards-and-cdp-climate-change-questions-aligned/

Leden/ 

deelnemers: 

GRI Gold Community members:

o.a. DNB, MVO Nederland, VBDO, universiteit, banken, consultancy, agrarisch voerproducent, 

Nationale Postcode Loterij, Haven van Rotterdam, consumentenelektronicaproducent,   

Zie: https://www.globalreporting.org/Pages/GRIOrganizationsSearchPage.aspx

Wat doen

pensioenfondsen? 

(1/2)

Pensioenfonds ABP:

• ‘’Bij het maken van dit verslag zijn we uitgegaan van de GRI-standaarden van het Global 

Reporting Initiative (GRI), voor zover die relevant zijn voor een verslag over duurzaam en 

verantwoord beleggen van een pensioenfonds.’’ [Bron]

https://sdgcompass.org/wp-content/uploads/2015/12/019104_SDG_Compass_Guide_2015.pdf
https://www.globalreporting.org/standards/resource-download-center/linking-gri-and-cdp-how-are-gri-standards-and-cdp-climate-change-questions-aligned/
https://www.globalreporting.org/Pages/GRIOrganizationsSearchPage.aspx
https://belangrijkekeuzes.nl/app/uploads/2018/08/jaarverslag-duurzaam-en-verantwoord-beleggen-2017-1.pdf
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Wat doen

pensioenfondsen? 

(2/2)

PGGM:

• ‘’Bij het samenstellen van het PGGM jaarverslag verantwoord beleggen 2016 hebben wij de 

internationale rapportageprincipes van de Global Reporting Initiative (GRI), de GRI-Standards, 

op hoofdlijnen gevolgd. De GRI-standards hebben betrekking op zowel inhoudelijke keuzes 

(materialiteit, betrokkenheid belanghebbenden, duurzaamheidscontext, volledigheid) als de 

kwaliteit van de rapportage (evenwichtigheid, vergelijkbaarheid, nauwkeurigheid, tijdigheid, 

duidelijkheid, betrouwbaarheid). Wij hebben in dit verslag niet letterlijk de GRI gevolgd, maar 

zoveel mogelijk uitgangspunten voor verslaglegging zoals aangegeven door GRI meegenomen 

bij het opstellen van dit jaarverslag. De GRI-standards zijn niet volledig van toepassing op dit 

jaarverslag, omdat dit een rapportage betreft over de vermogensbeheeractiviteiten en niet speelt 

op PGGM N.V.-niveau. Voor de duurzaamheidsactiviteiten op corporate niveau is meer 

informatie te vinden in het PGGM N.V.-jaarverslag, dat de GRI-richtlijnen volledig hanteert. 

Verder zijn de 6 principes van de PRI een leidraad voor de rapportage. Als ondertekenaar van 

de PRI rapporteren wij elk jaar onze activiteiten aan de PRI.’’ [Bron]

Links:
Algemene site GRI:

https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx

https://www.pggm.nl/wat-doen-we/Documents/PGGM-jaarverslag-Verantwoord-Beleggen_2016.pdf
https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx

