Duurzaamheidsbeleid paraplufonds duurzame energieprojecten
Subfonds Zeewind Bestaande Parken
Doelstelling van Subfonds Zeewind Bestaande Parken.
De doelstelling van het Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten is om beleggers de mogelijkheid te
bieden, via subfondsen, te beleggen in duurzame energieprojecten. Hiermee wordt de productie van duurzame
energie gestimuleerd en wordt een breed maatschappelijk draagvlak voor duurzame energie gecreëerd door
het bereikbaar maken van participatiemogelijkheden voor particulieren, bedrijven en overheden om eigen
vermogen te verschaffen aan duurzame energieprojecten.
Het duurzaamheidsbeleid van het Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten volgt de definitie van
duurzame energiebronnen zoals geformuleerd op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:
Duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze
bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van
duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie
en gas raakt ooit op èn verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.
Impact
Subfonds Zeewind Bestaande Parken (hierna ook ‘Fonds’) belegt in offshore wind- parken Belwind en
Northwind. Met deelname in dit project beoogt het Fonds draagvlak te creëren voor de techniek offshore wind,
de ontwikkeling van duurzame energieproductie te stimuleren en beleggers te laten profiteren van de
opbrengsten.

Project
Belwind
Northwind

Project Totaal
CO2 reductie (ton/jaar)
300.796
486.500

Deel Meewind
CO2 reductie (ton/jaar)
17.050
3.649

Akkoord van Parijs
Met de doelstelling van dit Fonds wordt concreet bijgedragen aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs.
Het windmolenpark staat in België en helpt de Belgische staat om haar beoogde CO2-reductie op het gebied
van stroomopwekking te bereiken. In plaats van stroom op te wekken uit fossiele brandstoffen wordt het
duurzaam geproduceerd zonder CO2 uitstoot. Het windmolenpark is minimaal tot 2038 actief.
Met welke ESG-risico’s (duurzaamheidsrisico’s) houden we rekening in het beleggingsbeleid.
In het beleggingsbeleid van het Fonds wordt rekening gehouden met de ESG-risico’s door de investeringen die
worden gedaan uitsluitend en direct (zonder tussenkomst van organisaties) in 100% duurzame
energieprojecten plaats te laten vinden. Er is daarmee per definitie sprake van beperking of zelfs uitsluiting van
bepaalde ESG-risico’s. Zonder investeringen in duurzame energieprojecten nemen de ESG-risico’s wereldwijd
toe.
Subfonds Zeewind Bestaande Parken investeert uitsluitend in duurzame energieprojecten die uiteindelijk als
doel hebben om ecologische risico’s te beperken. Bij de investeringen kunnen tevens sociale en governance

risico’s een rol spelen. Deze worden als onderdeel van de due diligence procedure bij nieuwe investeringen
meegewogen in de besluitvorming. Het Fonds investeert uitsluitend in Nederland of België. Dat zorgt voor een
beperking van de sociale en governance risico’s gezien de relatief strenge wetgeving in deze landen op dat
vlak. Tot slot heeft het Fonds als doel om particulieren te laten investeren waarmee eigendom en winst uit de
projecten juist verdeeld wordt onder een grote groep betrokkenen en draagvlak wordt gecreëerd waarmee
eventuele sociale risico’s worden beperkt.
Wat zijn mogelijke effecten van de ESG-risico’s op het rendement van het Fonds.
Het Fonds streeft een versnelling van de duurzame energietransitie na door actief te investeren in 100%
duurzame energieprojecten. Het doel hiervan is dat de ecologische risico’s juist actief worden beperkt.
Wanneer er wereldwijd uitsluitend duurzame investeringen gedaan zouden worden zou dit effect enorm zijn.
Echter is dit niet het geval en is het rendement van het Fonds mogelijk ook onderhevig aan het effect van ESGrisico’s. In geval van bijvoorbeeld extreem weer (waterstijging, orkaan of dergelijke) lopen de windmolens op
zee risico op fysieke schade of uitval. Ook zijn (politieke) wijzigingen in wet- en regelgeving of maatschappelijk
draagvlak als gevolg van de energietransitie een risico voor het Fonds. Governance risico’s kunnen een
negatief effect hebben op de haalbaarheid en stabiliteit van de inkomsten uit duurzame energieprojecten en
daarmee een negatief effect op het rendement van het Fonds.
De ESG-risico’s worden zoveel mogelijk meegewogen in het beleggingsproces bij nieuwe investeringen.
Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren
Meewind neemt de zogenaamde “belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, zoals
gedefinieerd in de SFDR, voor zover mogelijk door beschikbaarheid van relevante data en resources in
aanmerking bij investeringen. Meewind heeft diverse duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd en vastgelegd in het
prospectus. Deze duurzaamheidsrisico’s maken onderdeel uit van het beleggingsproces bij nieuwe
investeringen.

Duurzaamheidsbeleid paraplufonds duurzame energieprojecten
Subfonds Zeewind Nieuwe Parken
Doelstelling van Subfonds Zeewind Nieuwe Parken.
De doelstelling van het Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten is om beleggers de mogelijkheid te
bieden, via subfondsen, te beleggen in duurzame energieprojecten. Hiermee wordt de productie van duurzame
energie gestimuleerd en wordt een breed maatschappelijk draagvlak voor duurzame energie gecreëerd door
het bereikbaar maken van participatiemogelijkheden voor particulieren, bedrijven en overheden om eigen
vermogen te verschaffen aan duurzame energieprojecten.
Het duurzaamheidsbeleid van het Meewind paraplufonds duurzame energieprojecten volgt de definitie van
duurzame energiebronnen zoals geformuleerd op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland:
Duurzame energie gaat over energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze
bronnen leveren elektriciteit, (bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van
duurzame, hernieuwbare energie hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie
en gas raakt ooit op èn verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.
Impact
Subfonds Zeewind Nieuwe Parken (hierna ook ‘Fonds’) belegt in offshore windpark Nobelwind. Met deelname in
dit project beoogt het Fonds draagvlak te creëren voor de techniek offshore wind, de ontwikkeling van
duurzame energieproductie te stimuleren en beleggers te laten profiteren van de opbrengsten.

Project
Nobelwind

Project Totaal
CO2-reductie (ton/jaar)
361.956

Deel Meewind
CO2-reductie (ton/jaar)
72.029

Akkoord van Parijs
Met de doelstelling van dit Fonds wordt concreet bijgedragen aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs.
Het windmolenpark staat in België en helpt de Belgische staat om haar beoogde CO2-reductie op het gebied
van stroomopwekking te bereiken. In plaats van stroom op te wekken uit fossiele brandstoffen wordt het
duurzaam geproduceerd zonder CO2 uitstoot. Het windmolenpark is minimaal tot 2038 actief.
Met welke ESG-risico’s (duurzaamheidsrisico’s) houden we rekening in het beleggingsbeleid.
In het beleggingsbeleid van het Fonds wordt rekening gehouden met de ESG-risico’s door de investeringen die
worden gedaan uitsluitend en direct (zonder tussenkomst van organisaties) in 100% duurzame
energieprojecten plaats te laten vinden. Er is daarmee per definitie sprake van beperking of zelfs uitsluiting van
bepaalde ESG-risico’s. Zonder investeringen in duurzame energieprojecten nemen de ESG-risico’s wereldwijd
toe.
Subfonds Zeewind Nieuwe Parken investeert uitsluitend in duurzame energieprojecten die uiteindelijk als doel
hebben om ecologische risico’s te beperken. Bij de investeringen kunnen tevens sociale en governance risico’s
een rol spelen. Deze worden als onderdeel van de due diligence procedure bij nieuwe investeringen
meegewogen in de besluitvorming. Het Fonds investeert uitsluitend in Nederland of België. Dat zorgt voor een

beperking van de sociale en governance risico’s gezien de relatief strenge wetgeving in deze landen op dat
vlak. Tot slot heeft het Fonds als doel om particulieren te laten investeren waarmee eigendom en winst uit de
projecten juist verdeeld wordt onder een grote groep betrokkenen en draagvlak wordt gecreëerd waarmee
eventuele sociale risico’s worden beperkt.
Wat zijn mogelijke effecten van de ESG-risico’s op het rendement van het Fonds.
Het Fonds streeft een versnelling van de duurzame energietransitie na door actief te investeren in 100%
duurzame energieprojecten. Het doel hiervan is dat de ecologische risico’s juist actief worden beperkt.
Wanneer er wereldwijd uitsluitend duurzame investeringen gedaan zouden worden zou dit effect enorm zijn.
Echter is dit niet het geval en is het rendement van het Fonds mogelijk ook onderhevig aan het effect van ESGrisico’s. In geval van bijvoorbeeld extreem weer (waterstijging, orkaan of dergelijke) lopen de windmolens op
zee risico op fysieke schade of uitval. Ook zijn (politieke) wijzigingen in wet- en regelgeving of maatschappelijk
draagvlak als gevolg van de energietransitie een risico voor het Fonds. Governance risico’s kunnen een
negatief effect hebben op de haalbaarheid en stabiliteit van de inkomsten uit duurzame energieprojecten en
daarmee een negatief effect op het rendement van het Fonds.
De ESG-risico’s worden zoveel mogelijk meegewogen in het beleggingsproces bij nieuwe investeringen.
Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren
Meewind neemt de zogenaamde “belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, zoals
gedefinieerd in de SFDR, voor zover mogelijk door beschikbaarheid van relevante data en resources in
aanmerking bij investeringen. Meewind heeft diverse duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd en vastgelegd in het
prospectus. Deze duurzaamheidsrisico’s maken onderdeel uit van het beleggingsproces bij nieuwe
investeringen.

Duurzaamheidsbeleid Groenfonds Regionaal Duurzaam
Doelstelling van het Groenfonds Regionaal Duurzaam.
De doelstelling van het Groenfonds Regionaal Duurzaam (hierna ook ‘Fonds’) is het investeren in het risicodragend kapitaal van ondernemingen voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van duurzame
energieprojecten in Nederland. Het investeringsportfolio van het Fonds bestaat uit geothermie, groen
gasproductie, warmte- koudeopslag, zonne-energie- en windenergieprojecten. De projecten kennen doorgaans
een langere exploitatieperiode waarbij rendement wordt verkregen uit de productie en levering van duurzame
elektriciteit, gas en/of warmte.
Het duurzaamheidsbeleid van het Fonds is gelieerd aan de richtlijnen voor regeling groenprojecten van RVO.
Groenfonds Regionaal Duurzaam is aangemerkt als officieel Groenfonds en volg daarmee de richtlijnen voor
regeling groenprojecten zoals beschreven op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: Bij
Duurzame energie (categorie 7) vindt u specifieke informatie over duurzame energieprojecten en groene
financiering. U kunt projecten indienen die duurzame energie opwekken op een van de onderstaande manieren.
* Biogas-opwaardeerinstallatie
* Biobrandstofproductie-installatie
* Windturbines
* Fotovoltaïsche cellen
* Zonnecollectoren
* Aardwarmte
* Waterkracht
Impact
Groenfonds Regionaal Duurzaam streeft naast het behalen van een financieel rendement voor de beleggers
naar een positieve impact op het versnellen van de energietransitie. Als maatstaf voor deze impact kiezen we
ervoor de vermeden uitstoot van CO2 ten opzichte van de ‘standaard energiemix’ in Nederland te rapporteren.
Alle projecten binnen het Groenfonds Regionaal Duurzaam hebben gezamenlijk een totale vermeden CO2
uitstoot van 390 kTon/ jaar (boekjaar 2020). Dat komt overeen met een equivalent van het totale jaarlijkse
energieverbruik (elektriciteit en gas) van ca. 102.752 woningen (beide cijfers met betrekking tot boekjaar
2020). Het deel dat direct kan worden toegeschreven aan de financiering door het Groenfonds Regionaal
Duurzaam van Meewind is ca. 57 kTon/jaar en een equivalent van het totale jaarlijkse energieverbruik
(elektriciteit en gas) van 14.885 huishoudens (beide cijfers met betrekking tot boekjaar 2020).
Akkoord van Parijs
Met de doelstelling van dit Fonds wordt concreet bijgedragen aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs.
De projecten staan allemaal in Nederland en helpen de Nederlandse staat om haar beoogde CO2-reductie op
het gebied van energieopwekking te bereiken. Veel projecten in Groenfonds Regionaal Duurzaam hebben een
minimale looptijd van 15 jaar.

Met welke ESG-risico’s (duurzaamheidsrisico’s) houden we rekening in het beleggingsbeleid.
In het beleggingsbeleid van Groenfonds Regionaal Duurzaam wordt rekening gehouden met de ESG-risico’s
door uitsluitend direct (zonder tussenkomst van organisaties) in 100% duurzame energieprojecten te
investeren. Er is daarmee per definitie sprake van beperking of zelfs uitsluiting van bepaalde ESG-risico’s.
Zonder investeringen in duurzame energieprojecten nemen de ESG-risico’s wereldwijd toe.
Het Groenfonds Regionaal Duurzaam investeert uitsluitend in duurzame energieprojecten die uiteindelijk als
doel hebben om ecologische risico’s te beperken. Bij de investeringen kunnen tevens sociale en governance
risico’s een rol spelen. Deze worden als onderdeel van de due diligence procedure bij nieuwe investeringen
meegewogen in de besluitvorming. Het Fonds investeert uitsluitend in Nederland of België. Dat zorgt voor een
beperking van de sociale en governance risico’s gezien de relatief strenge wetgeving in deze landen op dat
vlak. Tot slot heeft het Fonds als doel om particulieren te laten investeren waarmee eigendom en winst uit de
projecten juist verdeeld wordt onder een grote groep betrokkenen en draagvlak wordt gecreëerd waarmee
eventuele sociale risico’s worden beperkt.
Wat zijn mogelijke effecten van de ESG-risico’s op het rendement van het Fonds.
Het Fonds streeft een versnelling van de duurzame energietransitie na door actief te investeren in 100%
duurzame energieprojecten. Het doel hiervan is dat de ecologische risico’s juist actief worden beperkt.
Wanneer er wereldwijd uitsluitend duurzame investeringen gedaan zouden worden zou dit effect enorm zijn.
Echter is dit niet het geval en is het rendement van het Fonds mogelijk ook onderhevig aan het effect van ESGrisico’s. In geval van bijvoorbeeld extreem weer (waterstijging, orkaan of dergelijke) lopen de projecten risico op
fysieke schade of uitval. Ook zijn (politieke) wijzigingen in wet- en regelgeving of maatschappelijk draagvlak als
gevolg van de energietransitie een risico voor het Fonds. Governance risico’s kunnen een negatief effect
hebben op de haalbaarheid en stabiliteit van de inkomsten uit duurzame energieprojecten en daarmee een
negatief effect op het rendement van het Fonds.
De ESG-risico’s worden zoveel mogelijk meegewogen in het beleggingsproces bij nieuwe investeringen.
Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren
Meewind neemt de zogenaamde “belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, zoals
gedefinieerd in de SFDR, voor zover mogelijk door beschikbaarheid van relevante data en resources in
aanmerking bij investeringen. Meewind heeft diverse duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd en vastgelegd in het
prospectus. Deze duurzaamheidsrisico’s maken onderdeel uit van het beleggingsproces bij nieuwe
investeringen.

Duurzaamheidsbeleid Energie Transitiefonds
Doelstelling van het Energie Transitiefonds.
De doelstelling van het Energie Transitiefonds (hierna ook ‘Fonds’) is het investeren in het risicodragend
kapitaal van ondernemingen (projecten en bedrijven) voor de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van
duurzame energieproductie, -distributie, -levering en -opslag. De investeringen bestaan hoofdzakelijk uit
deelnemingen in eigen vermogen en achtergestelde leningen.
Het duurzaamheidsbeleid van het Energie Transitiefonds volgt de definitie van duurzame energiebronnen zoals
geformuleerd op de website van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland: “Duurzame energie gaat over
energie uit natuurlijke bronnen: biomassa, zon, wind, bodem en water. Deze bronnen leveren elektriciteit,
(bio)gas en warmte, of een combinatie daarvan. Door gebruik te maken van duurzame, hernieuwbare energie
hebben we minder energie uit fossiele bronnen nodig. De voorraad kolen, olie en gas raakt ooit op èn
verbranding van fossiele brandstoffen schaadt het milieu.”
Impact
Energie Transitiefonds streeft naast het behalen van een financieel rendement voor de beleggers naar een
positieve impact op het versnellen van de energietransitie. Als maatstaf voor deze impact kiezen we ervoor de
vermeden uitstoot van CO2 door de levering van duurzame energie, het aanplanten van bomen en inzet
duurzame energie off-grid over het afgelopen kalenderjaar.
Type project
Levering groene energie
Aanplant bomen
Inzet mobiele batterij

Vermeden CO2 uitstoot
146.000 ton CO2
578 ton CO2
828 ton CO2

Periode
2019
2019
2020

Akkoord van Parijs
Met de doelstelling van dit Fonds wordt concreet bijgedragen aan de doelstellingen van het akkoord van Parijs.
De projecten staan allemaal in Nederland en helpen de Nederlandse staat om haar beoogde CO2-reductie op
het gebied van energieopwekking te bereiken. Alle projecten in het Energie Transitiefonds hebben een lange
looptijd.
Met welke ESG-risico’s (duurzaamheidsrisico’s) houden we rekening in het beleggingsbeleid.
In het beleggingsbeleid van het Energie Transitiefonds wordt rekening gehouden met de ESG-risico’s door de
investeringen die worden gedaan uitsluitend en direct (zonder tussenkomst van organisaties) in duurzame
energieprojecten plaats te laten vinden. Er is daarmee per definitie sprake van beperking of zelfs uitsluiting van
ESG-risico’s.
Het Energie Transitiefonds investeert uitsluitend in duurzame energiebedrijven – en projecten die uiteindelijk als
doel hebben om ecologische risico’s te beperken. Bij de investeringen kunnen tevens sociale en governance
risico’s een rol spelen. Deze worden als onderdeel van de due diligence procedure bij nieuwe investeringen
meegewogen in de besluitvorming. Het Fonds investeert uitsluitend in Nederland of België. Dat zorgt voor een
beperking van de sociale en governance risico’s gezien de relatief strenge wetgeving in deze landen op dat

vlak. Tot slot heeft het Fonds als doel om particulieren te laten investeren waarmee eigendom en winst uit de
projecten juist verdeeld wordt onder een grote groep betrokkenen en draagvlak wordt gecreëerd waarmee
eventuele sociale risico’s worden beperkt.
Wat zijn mogelijke effecten van de ESG-risico’s op het rendement van het Fonds.
Het Fonds streeft een versnelling van de duurzame energietransitie na door actief te investeren in 100%
duurzame energieprojecten. Het doel hiervan is dat de ecologische risico’s van de ESG-risico’s juist actief
worden beperkt.
Wanneer er wereldwijd uitsluitend duurzame investeringen gedaan zouden worden zou dit effect enorm zijn.
Echter is dit niet het geval en is het rendement van het Fonds mogelijk ook onderhevig aan het effect van ESGrisico’s. In geval van bijvoorbeeld extreem weer (waterstijging, orkaan of dergelijke) lopen de projecten risico op
fysieke schade of uitval. Ook zijn (politieke) wijzigingen in wet- en regelgeving of maatschappelijk draagvlak als
gevolg van de energietransitie een risico voor het fonds. Governance risico’s kunnen een negatief effect hebben
op de haalbaarheid en stabiliteit van de inkomsten uit duurzame energieprojecten en daarmee een negatief
effect op het rendement van het Fonds.
De ESG-risico’s worden zoveel mogelijk meegewogen in het beleggingsproces bij nieuwe investeringen.
Verklaring belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren
Meewind neemt de zogenaamde “belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren”, zoals
gedefinieerd in de SFDR, voor zover mogelijk door beschikbaarheid van relevante data en resources in
aanmerking bij investeringen. Meewind heeft diverse duurzaamheidsrisico’s geïdentificeerd en vastgelegd in het
prospectus. Deze duurzaamheidsrisico’s maken onderdeel uit van het beleggingsproces bij nieuwe
investeringen.

