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Managementsamenvatting 

De Triple-A Standardized Tools zijn een webapplicatie (https://toolbox.aaa-h2020.eu/), die informatie 

geven over de identificatie en financiering van Triple-A investeringen. De ontwikkelde ‘Assess’ Tool 

evalueert voornamelijk de risico's en maturiteit van investeringen in energie-efficiëntie samen met de 

naleving van de EU-taxonomie, de ‘Agree’ Tool identificeert de Triple-A-investeringen die aan specifieke 

vereisten voldoen, en de ‘Assign’ Tool stemt de investeringen af op de stand van de -kunst groene 

financiering trends. 

Dit rapport biedt een gebruikershandleiding, met daarin alle noodzakelijke stappen die een gebruiker 

dient te volgen om de tools te kunnen gebruiken en legt de resultaten van elke methode stap voor stap 

uit. De drie Triple-A Tools worden afzonderlijk van elkaar besproken en benoemen de benodigde 

handelingen tijdens de navigatie van het informatieplatform. Er is ook een instructievideo beschikbaar 

gemaakt om de navigatie van de tools verder te visualiseren. 

 

https://toolbox.aaa-h2020.eu/
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1 Introductie 
De Triple-A aanpak is bedoeld om "Triple-A" energie-efficiëntie (EE)-investeringen te identificeren, om 

daarmee de genomen tijd en moeite die nodig is tijdens de cruciale fase van de conceptualisering van 

een investering te verminderen en de verdere transparantie en efficiëntie omtrent de besluitvorming te 

vergroten. 

Het doel van dit instructierapport is om voor elke tool een stap voor stap handleiding te bieden om zo 

de gebruiker van de Triple-A gestandaardiseerde tools te ondersteunen bij het navigeren door de 

webapplicatie. De tools zijn toegankelijk via het Triple-A Standardized Toolbox Platform (Standardised 

Triple-A Toolbox: http://toolbox.aaa-h2020.eu/), of via de website van Triple-A (https://aaa-

h2020.eu/tools/). 

Tevens is er een instructievideo online beschikbaar op het Triple-A YouTube-kanaal als de Triple-A 

website home-, tools- en media-pagina's. De Triple-A Tools Instructie video toont en beschrijft alle 

beschikbare functionaliteiten en diensten die de Triple-A Tools bieden in minder dan 10 minuten, en 

fungeert als een efficiënte, snelstartgids voor belanghebbenden die ervoor kiezen om de Tools met de 

minste inspanning te gebruiken. 

Indien ondersteuning nodig is bij de navigatie en het gebruik van de gestandaardiseerde Triple-A Tools, 

wordt u verzocht contact op te nemen met Triple-A Team via het volgende e-mailadres: contact@aaa-

h2020.eu 

 

http://toolbox.aaa-h2020.eu/
https://aaa-h2020.eu/tools/
https://aaa-h2020.eu/tools/
mailto:contact@aaa-h2020.eu
mailto:contact@aaa-h2020.eu
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2 Snelstart  
Eenmaal aangekomen op de Tools Homepage (https://toolbox.aaa-h2020.eu/), moet de gebruiker zich 

registreren om toegang te krijgen. De registratie is vereist omdat de Triple-A Tools gepersonaliseerde 

functionaliteiten, resultaten en databases bieden die aan elke gebruiker zijn gekoppeld, op basis van de 

inputs van de gebruiker (bijvoorbeeld voor de database met ingediende projecten). Na  registratie wordt 

u doorgestuurd naar de Tools Homepage, hier kan de gebruiker door te klikken op een van de Assess, 

Agree, Assign iconen naar de corresponderende Tool navigeren (Figuur 1). 

 

 

Figuur 1: Triple-A Tools - Assess, Agree, Assign Links 

 

  

https://toolbox.aaa-h2020.eu/
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De stappen van de verschillende Tools worden hieronder weergegeven (Figuur 2). 

 

Figuur 2: Triple-A Tools - Quick Start: Tools Basic Steps 

Assess Tool

Step 1:  Insert Project data

•Project Name

•Country

•Project Sector

Step 2:  Insert Additional 
project data

•Project Subsector/ Category

Step 3:  EU Taxonomy 
Compliance

•Answer to the EU Taxonomy 
Compliance Questions

Step 4: Risk Assessment

•Answer the Risk Assessment 
Questions

Step 5: Results: Aggregated 
Risk

Agree Tool

Step 1: Insert Project Data

•Project Name

•Initial Investment Cost

•Projects Estimated Energy 
savings

Step 2: Criteria Selection for 
Project Evaluation:

•Financial Indicator

•Criteria Weights

•Project Risk

•SDG Criteria

Step 3: Results: Project Class

•Triple-A

•Reserved

•Rejected

Assign Tool

Step 1: Select action 

Project Developers

•Financing Proposals

•Green Bond Request

Financing Bodies
•Find Projects

•Αggregate Projects for 
Green Bond

•Find Green Bonds

•View sent proposals

Step 2: Perfom Action

Project Developers

•View Financing Proposals 
and investors contact 
information

•View request to include 
project in Green Bonds

Financing Bodies

•Find Projects and sent a 
Financing Proposal

•Αgregate Projects and 
Upload Green Bonds

•View Green Bonds and 
investors contact 
information

•View status of proposals
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3 Gebruik maken van de Triple-A Tools 
 

De volgende stukken biedt algemene informatie voor het gebruik van de Triple-A tools 

De tools zijn toegankelijk via het Triple-A Standardized Toolbox Platform (Standardised Triple-A 

Toolbox: http://toolbox.aaa-h2020.eu/), of via de website van Triple-A (https://aaa-h2020.eu/tools/). 

3.1 Welkomstpagina 

De welkomstpagina biedt algemene informatie over de gebruikte methodiek achter de Triple-A tools. 

Zodra de gebruiker de tool benaderd kan deze de welkomstpagina zonder in te hoeven loggen 

navigeren. Gebruikers hebben hier de mogelijkheid om snel tussen de idividuele stappen van de 

methodologie te navigeren door op de daarto behorende icoontjes te klikken. 

Bovenaan de pagina is een navigatiebalk beschikbaar met daarop direct links voor de drie stappen van 

de Triple-A tools. 

Aan de rechterkant van de navigatiebalk kunnen gebruikers de “Login” en “Register” knoppen vinden. 

 

Figuur 2: Triple-A Tools - Homepage 

http://toolbox.aaa-h2020.eu/
https://aaa-h2020.eu/tools/


 
 

 

Triple-A Standardised Tools Guidelines – Dutch version (NLD) Page | 5  

 

3.2 Een account aanmaken voor de Triple-A Tools 

Toegang tot de Triple-A tools is beschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord. Als de gebruiker 

niet is ingelogd is er slechts een klein deel van de tool beschikbaar. Voor het eerste gebruik is registratie 

verplicht. Registreren is snel gedaan en vergt slechts enkele minute. 

Als de gebruiker al een account heeft dan kan er op de “Login” knop gedrukt worden om zo in te loggen 

en toegang te krijgen tot alle functionaliteten van de Triple-A Tools. De enige informatie die benodigd is 

hiervoor zijn de gekozen gebruikersnaam en wachtwoord. 

Tijdens registratie moeten gebruikers hun type selecteren. Het gebruikerstype bepaalt de interface van 

de Assign Tool en geeft andere informatie afhangend van het type gebruiker. 

 

De verschillende gebruikerstypen zijn: 

 Financieringsinstanties (groene investeringsbanken, investeringsfondsen (of beheerders), 

unit-beleggingstrusts, ontwikkelaars en beheerders van financiële producten. 

 Projectontwikkelaars en bedrijven (energiebedrijven, ESCO's, kredietprofessionals, 

beheerinvesteringsmaatschappijen en bouwbedrijven. 

 Beleidsmakers en beleidsondersteunende instituten (EC-directoraten en -eenheden, 

overheden of lokale autoriteiten, ministeries, beleidsondersteunende instituten. 

 Onderzoekers en de academische wereld op bedrijfs- en technisch-economisch gebied 

(individuen die zich bezighouden met onderzoeksinitiatieven). 

 Overig (Technologieleveranciers, taxateurs van onroerend goed, makelaars, technische 

kamers, notarissen, personen van verenigingen (bijv. architecten, ingenieurs), media, ngo's). 
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Figuur 3: Triple-A Tools - Registration Screen 

 

Nadat de aanmeldingsprocedure is doorlopen, hebben gebruikers de mogelijkheid om hun profiel te 

bewerken en technische en financiële gegevens over hun bedrijf/organisatie toe te voegen onder het 

gedeelte "profile" in de rechterbovenhoek van de Triple-A Tools-pagina (Figuur 3). De sectie bevat 

vooraf gedefinieerde formulieren die kunnen worden ingevuld om het gebruikersprofiel bij te werken. De 

vragen zijn aangepast aan elk gebruikerstype en de procedure is optioneel. 
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Figuur 4: Triple-A Tools - Optional Survey Questions for Companies/ Project Developers 
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Figuur 6: Triple-A Tools - Optional Survey Questions for Financing Bodies 

Het opnemen van enquêtevragen voor de technische en financiële profielen van gebruikersorganisaties 

is bedoeld om vertrouwen op te bouwen tussen financieringsinstanties en 

bedrijven/projectontwikkelaars. Let op! De gebruikersprofielen zijn zichtbaar voor de andere Triple-A 

gebruikers. 

 

De gebruikersprofielenquêtes worden hieronder beschreven  

Projectontwikkelaars / Bedrijven 

 Naam 

 Sector 

 Jaren actief 

 Aantal medewerkers (totaal) 

 Aantal medewerkers met technische 

accreditaties/certificeringen met 

betrekking tot energie-efficiëntie en 

klimaatverandering 

 Alle bedrijfscertificeringen met 

betrekking tot energie-efficiëntie en 

klimaatverandering 

 Totaal aantal projecten in het afgelopen 

jaar 

 Aantal projecten met betrekking tot 

energie-efficiëntie en 

klimaatverandering in het afgelopen 

jaar 

 Totale omzet over het afgelopen jaar 

 Bedrijfs-EBITDA over het afgelopen 

jaar 

 Nettowinst over het afgelopen jaar 

 Nettoschuld over het afgelopen jaar 

 Financiële rapporten gecontroleerd 

door een derde partij beschikbaar



 
 

 

Triple-A Standardised Tools Guidelines – Dutch version (NLD) Page | 9  

 

Financieringsinstanties 

 Gegevens en referenties van de financieringsinstantie 

 Bent u een publieke of private entiteit? Indien van toepassing, bent u een natuurlijk persoon of 

een rechtspersoon? 

 Sector 

 Jaren actief 

 Totaal aantal medewerkers 

 Totaal aantal gefinancierde projecten in het afgelopen jaar 

 Aantal gefinancierde projecten met betrekking tot energie-efficiëntie en klimaatverandering in 

het afgelopen jaar 

3.3 Inloggen bij de Triple-A Tool 

Om in te loggen op het systeem, moet de gebruiker een geldig gebruikersnaam en wachtwoord invullen 

en op de knop "Login" klikken. 

 

Figuur 5: Triple-A Tools - Login Screen 

 

Het Triple-A project zet zich in om de veiligheid en bescherming van de verwerkte persoonlijke 

informatie te waarborgen en conform de AVG-principes een consistente bescherming van uw gegevens 

te bieden. 

Indien er vragen zijn rondom de Triple-A naleving van de AVG, wordt u verzocht contact te zoeken door 

een e-mail te sturen naar contact@aaa-h2020.eu 

 

mailto:contact@aaa-h2020.eu
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4 De Triple-A Assess Tool  

4.1 Algemene Informatie 

U krijgt toegang tot de Triple-A Assess Tool via het Assess-pictogram op de startpagina of via de 

navigatiebalk bovenaan de pagina. Deze pagina bevat een korte beschrijving van de Triple-A Assess 

Tool en de achterliggende methodiek. De gebruiker kan op de knop "Aan de slag" klikken om de Assess 

Tool te starten en stemt daarmee in dat de projectgegevens worden opgeslagen in de Triple-A Tools-

database en zichtbaar wordt voor andere gebruikers. 

De Triple-A Assess Tool bestaat uit twee fases. In de eerste fase worden de investeringen in energie-

efficiëntie gecontroleerd op naleving van de EU-taxonomie. In de tweede fase wordt het geaggregeerde 

risico van de kandidaat-investeringen berekend. 

 

 

Figgur 6: Triple-A Assess Tool - Homepage 
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4.2 Basisinformatie EE Project  

Op de eerste pagina van de Triple-A Assess Tool moet de gebruiker de basisinformatie van het 

kandidaat-energie-efficiëntieproject invullen. Het is hierbij vereist om een projectnaam / het type en 

het land waarin het project ontwikkeld wordt in te vullen, evenals om een van de vijf onderstaande 

sectoren te selecteren: 

 Gebouwen 

 Productie 

 Vervoer 

 Districtsenergienetwerken 

 Buitenverlichting 

Nadat de benodigde informatie over het project is ingevoerd, kan de gebruiker op de knop "Submit" 

klikken om door te gaan naar de volgende stap. 

 

 

Figuur 7: Assess Tool - Initial Project Information Page 
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4.3 De EU Taxonomie Nalevingscontrole 

De eerste stap omvat de beoordeling of het EE-project in aanmerking komt voor de EU-taxonomie, 

rekening houdend met de relevante technische screeningcriteria. Zolang de investering zich binnen de 

EU-lidstaten bevindt, wordt aangenomen dat er wordt voldaan aan de Do No Significant Harm (DNSH), 

inclusief het adequaat beheersen van de bijbehorende sociale risico's. Het basisconcept achter deze 

stap is dat de gebruiker moet aangeven of het EE-project aan een reeks taxonomiecriteria voldoet of 

niet. De indicatie of het project voldoet aan de taxonomie of niet, zal worden opgenomen in de details 

van het project en zal zichtbaar zijn voor investeerders binnen de Assign Tool. Afhankelijk van de sector 

die in de vorige stap is geselecteerd, kan deze fase iets verschillen. Met uitzondering van de sector 

Buitenverlichting, bevatten alle sectoren een tussenstap waarvoor aanvullende informatie over de 

subsector en/of categorie van het project zullen moeten worden gedefinieerd. 

 

4.3.1 Project Subsector / Categorie Selectie 

Zoals hierboven genoemd, vereisen de meeste sectoren dat de gebruiker aanvullende informatie 

verstrekken voordat de checklist voor geschiktheid van de EU-taxonomie wordt gepresenteerd. Deze 

verdere classificatie van de projecten is nodig omdat elke projectcategorie en subsector verschillende 

Taxonomiecriteria combineert. Indien een project tot de sector Buitenverlichting behoort, wordt deze 

tussenfase overgeslagen en wordt de gebruiker onmiddellijk doorgestuurd naar het EU Taxonomy 

checklist-scherm. In de volgende paragrafen worden de beschikbare opties per sector weergegeven. 

4.3.1.1 De gebouwde omgeving 

Voor projecten in de sectore De Gebouwde Omgeving moet de gebruiker de subsector van het project 

(residentieel / niet-residentieel) en ten minste één projectcategorie selecteren. 

Let erop dat er meerdere projecttypen kunnen worden geselecteerd, waardoor de gebruiker niet wordt 

beperkt tot het opnemen van projecten die tot slechts een specifiek projecttype behoren.  

 

Figuur 8: Assess Tool - Buildings Sector Page 
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4.3.1.2 Productie Sector 

Voor projecten van de industriesector moet de gebruiker de projectsubsector van de investering 

selecteren. Daarom moet de gebruiker een van de volgende subsectoren kiezen: 

 Waterstof 

 Staal en ijzer 

 Aluminium 

 Cement 

 Koolstofarme technologieën 

 Meststoffen en stikstof 

 Andere organische basischemicaliën 

 Andere anorganische basischemicaliën 

 

 

Figuur 9: Assess Tool - Manufacturing Sector Page 

 

4.3.1.3 Transport Sector 

Voor projecten van de sector Gebouwen moet de gebruiker de projectsubsector van de investering 

tussen openbaar vervoer en personenauto's en lichte bedrijfsvoertuigen selecteren. 
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Figuur 10: Assess Tool - Transportation Sector Page 

4.3.1.4 Districtsenergienetwerken Sector  

Voor projecten van de sector District Energy moet de gebruiker het type investering van het project 

selecteren. 

 

Figuur 11: Assess Tool - District Energy Networks Sector Page 

Om die reden moet de gebruiker een keuze maken tussen de volgende subsectoren: 

 Distributie van stadsverwarming / koeling 

 Installatie en bediening van elektrische warmtepompen 

 Warmtekrachtkoppeling van verwarmings- / koelvermogen 

 Productie van verwarming / koeling 
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4.3.2 EU-Taxonomycriteria 

Nadat alle projectspecifieke informatie is ingevoerd, moet de gebruiker selecteren of de investering in 

aanmerking komt voor EU-taxonomie. De gebeurt als volgt: 

Afhankelijk van de geselecteerde projectsector en de gegeven aanvullende informatie (projecttype, 

projectcategorie, enz.), verschijnt een EU-taxonomielijst, inclusief de drempels waaraan de investering 

moet voldoen en enkele uitleg over de vereisten, zoals de waarden van elke drempel. 

Vervolgens moet de gebruiker zorgvuldig controleren of de investering aan alle drempels voldoet. In het 

geval dat aan alle vereisten is voldaan, moet het selectievakje Ja worden aangevinkt om aan te geven 

dat de investering voldoet aan de taxonomie.  

 

 
Figuur 12: Assess Tool - EU Taxonomy Checklist 
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4.4 De Risico Berekeningsstap 

In deze stap berekent de Assess Tool het geaggregeerde risico van de investering. De gebruiker wordt 

gevraagd een reeks projectspecifieke vragen te beantwoorden, die in acht worden genomen voor de 

berekening van het geaggregeerde investeringsrisico. 

 

 

Figuur 13: Assess Tool - Project Risk Q&A section 

Ten slotte berekent de Assess Tool het risico per factor, evenals het geaggregeerde risico van de 

investering. 

 Financieel risico is gerelateerd aan de kredietwaardigheid van de aanvrager van de 

lening/financiering. 

 Gedragsrisico houdt verband met het rebound-effect dat kan bestaan in de context van de 

geïnspecteerde EE-investering. 

 Energiemarkt- en regelgevingsrisico houdt verband met de volatiliteit van de energieprijzen 

en energiebelastingen van het land waarin de investering plaatsvindt en de aanvraag voor het 

verstrekken van werkvergunningen die in het kader van het geïnspecteerde project kunnen 

bestaan. 

 Economische risicocategorie is gerelateerd aan de economische omgeving van het land 

waar de investering plaatsvindt. 

 Technologisch, plannings- en operationeel risico is gerelateerd aan de technische 

complexiteit, de initiële besparingsbeoordeling, de geïmplementeerde apparatuur, het 

projectontwerp en de exploitatie en het onderhoud van het geïnspecteerde project. 
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4.5 Assess Tool Resultaten 

Na het doorlopen van de naleving van de EU-taxonomie en de risicobeoordeling, krijgt de gebruiker de 

procedureresultaten te zien, zoals hieronder wordt weergegeven: 

 

Figuur 14: Assess Tool - Results 
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5 Gebruikmaken van de Triple-A Agree Tool 

5.1 Algemene Informatie 

De gebruiker krijgt toegang tot de Triple-A Agree Tool via het Akkoord-pictogram op de startpagina, via 

de navigatiebalk bovenaan de pagina, of door op de knop "Agree" op de resultatenpagina van de Assess 

Tool te klikken (Figuur 16). Door op een van deze opties te klikken, wordt de gebruiker doorgestuurd 

naar de homepage van de Triple-A Agree Tool. De gebruiker moet op de knop "Get Started" klikken 

om de Agree fase te starten. 

 

 

Figuur 15: Agree Tool - Homepage 
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5.2 Invoer Vereist  

De gebruiker start de Triple-A Agree Tool door op de knop "Get Started" te klikken of door op de knop 

"Agree" op de resultatenpagina van de Assess Tool te klikken. Vervolgens wordt de gebruiker naar een 

scherm genavigeerd, waar alle benodigde project specifieke gegevens moeten worden ingevoerd. Eerst 

moet de gebruiker de Projectnaam invoeren. Als de gebruiker rechtstreeks vanuit de Assess Tool is 

beland tijdens het beoordelen van een specifiek project, wordt de projectnaam automatisch geladen, 

zodat ze met hetzelfde project verder kunnen gaan naar de Agree Tool. 

De benodigde informatie kan worden onderverdeeld in twee hoofdcategorieën: 

 Projectkosten 

 Besparingen 

Wat de kosten betreft, moet de gebruiker de totale investeringskosten van het project opgeven, evenals 

de jaarlijkse bedrijfskosten. 

In de categorie besparingen zijn er drie velden: 

 Elektriciteit, 

 Aardgas 

 Andere brandstoffen. 

Als de investering leidt tot besparingen in meer dan één categorie, dient de gebruiker alle 

overeenkomstige velden in te vullen. In het geval dat de optie "andere brandstoffen" is geselecteerd, 

moet de gebruiker ook de brandstofprijs invullen. 

 

Figuur 16: Agree Tool - Input Page 
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De gebruiker heeft de mogelijkheid te bepalen of het project zichtbaar zal zijn voor andere gebruikers 

in de Assign Tooll. Als het project als "Public" wordt ingevoerd zal het project worden opgeslagen in de 

Triple-A-database met projecten en is het zichtbaar voor andere gebruikers (projectontwikkelaars en 

investeerders) en kan deze worden geselecteerd onder de mogelijkheden van de andere Tools. Als het 

project wordt ingevoerd als 'Private', is het alleen zichtbaar voor de gebruiker die het project heeft 

geüpload. Met deze functionaliteit kunnen gebruikers de tool gebruiken om conceptprojectfiches of 

projecten met gevoelige informatie te benchmarken die niet door andere gebruikers mogen worden 

bekeken.  

5.3 Criteria en Belangen Selectie 

In deze fase selecteert de gebruiker welke criteria worden gebruikt voor de beoordeling van de 

investering. De classificatie van het project gebeurt op basis van vier criteria: 

 Financiële indicator 

 Kosteneffectiviteit 

 Triple-A geaggregeerd risico 

 Criteria voor Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG) 

De gebruiker kan de gebruikte financiële indicator selecteren, ofwel de netto contante waarde, de 

terugverdientijd met korting of het interne rendement. 

De financiële indicatoren worden berekend op basis van de volgende parameters: 

 Elektriciteits- en aardgasprijzen: Eurostat-statistieken - elke 6 maanden herzien (laatste 

herziening: 2021 1e halfjaar) 

 Disconteringspercentage: 4% (gebruikt in netto contante waarde en terugverdientijd met 

korting) 

 

Figuur 17: Agree Tool - Financial Indicator  

 

Nadat de gebruiker heeft geselecteerd welke financiële indicator als vierde criterium zal worden gebruikt 

in het Triple-A Agree classificatieproces, omvat de laatste stap het bepalen van het belang voor elk 

criterium. Daarom is er voor elk criterium een vervolgkeuzelijst en moet de gebruiker het belang van 

elke factor selecteren op een schaal van 5 met de volgende opties: 

 Zeer hoog 

 Hoog 

 Gemiddeld 

 Laag 
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 Zeer laag 

De criteria die als belangrijker worden beschouwd, moeten met een hoger belang worden beoordeeld 

om het resultaat sterker te beïnvloeden. 

 

 

Figuur 18: Agree Tool - Weights Selection 
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5.4 Agree Tool Resultaten 

Na voltooiing van dit proces wordt de gebruiker geïnformeerd over de naar voren gekomen 

benchmarkingklasse van het project, zoals weergegeven in figuur 21. Er wordt een analytische 

uitsplitsing van de projectgegevens en KPI-resultaten gepresenteerd. 

 

  

Figuur 19: Agree Tool - Results 
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6 De Triple-A Assign Tool 

6.1 Algemene Information 

De Triple-A Assign Tool is een multidimensionaal platform dat bestaat uit een aantal interfaces volgens 

de verschillende begunstigden en EE-financieringsinstrumenten. 

Financieringsinstanties hebben nut van de Assign Tool omdat het hen toegang geeft tot een pool van 

winstgevende, vooraf geëvalueerde Triple-A-projecten. Ook kunnen projecten door investeerders 

worden samengevoegd om een portefeuille van groene obligaties te creëren, terwijl ze een database 

kunnen verkennen met daarin groene obligaties die in de tool zijn gepubliceerd. Financiers kunnen de 

bedrijven en de projecten in de obligatie bekijken, de kenmerken van de Groene Obligatie controleren 

en vervolgens contact zoeken met de uitgever van de Groene Obligatie. 

Wat projectontwikkelaars betreft, worden zij op de hoogte gebracht van financieringsverzoeken van 

potentiële investeerders, samen met details over de voorgestelde financieringsregelingen en 

contactgegevens van investeerders. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat alleen “Public” projecten (zie Paragraaf 5.2) worden opgenomen in 

de onderstaande databases en functionaliteiten. 

6.2 Interface voor Financiers 

Vanuit de Assign Tool Homepage (Figuur 22) voor energie-efficiëntiebedrijven/projectontwikkelaars 

kunnen gebruikers naar de volgende interfaces worden geleid en de volgende stappen uitvoeren. 
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Figuur 20: Assign Tool - Homepage for Financing Bodies 

 

6.2.1 Projecten Vinden 

Binnen deze interface kunnen financieringsinstanties de beschikbare projecten in de Assign Tool 

doorzoeken, de analytische gegevens bekijken en deze selecteren voor het verzenden van een mogelijk 

financieringsvoorstel voor Groene Leningen en Hypotheken. 
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De pagina biedt een tabel met daarin de beschikbare projecten binnen de Assign Tool (Afbeelding 23). 

De tabellen geven de volgende gedetailleerde informatie over de getoonde projecten: 

 Projectnaam 

 Land 

 Sector 

 Regio 

 Sector 

 Subsector 

 Beschrijving 

 Projecteigenaar 

 E-mail 

 Telefoonnummer 

 Totale investeringskosten  Jaarlijkse 

bedrijfskosten 

 Elektriciteitsbesparing 

 Aardgasbesparing 

 Andere brandstofbesparingen 

 Netto contante waarde 

 Terugverdientijd met korting 

 Intern rendement Rate 

 Totaal risico 

 Verwachte reductie van CO2-uitstoot 

 Vermijdingskosten 

 Projectbeoordeling 

 

 

Figuur 21: Assign Tool - Project Database  

Elke projectnaam in de tabel is een hyperlink. Wanneer hierop wordt geklikt, wordt de gebruiker 

doorgestuurd naar de interface voor het indienen van financieringsvoorstellen voor het geselecteerde 

project (Figuur 24). De interface stelt de financier in staat om een financieringsvoorstel voor een project 

in te dienen en de gewenste lening parameters in te stellen. Het platform accepteert elk type 

financieringsvoorstel, de investeerder is bijvoorbeeld niet verplicht om de totale kosten van het project 

te dekken. Zo kan er ook gekozen worden om het project gedeeltelijk te financieren en bijvoorbeeld het 

gewenste hefboompercentage te kiezen. 

Het financieringsvoorstel wordt ingediend via een formulier dat de volgende parameters vereist: 

 Soort financieel product (Groene Lening/ Hypotheek) 
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 Rentepercentage (%) 

 Bedrag (€) 

 Looptijd (jaren) 

 

 

Figuur 22: Assign Tool - Financing Proposal Form 

Zodra het formulier voor het financieringsvoorstel met succes is ingevuld en ingediend, wordt de 

gebruiker doorgestuurd naar een bevestigingspagina. Vanaf dit punt kan de gebruiker direct 

teruggaan naar de interface "My Proposals" (zie paragraaf 6.2.3) door op de daarbij behorende knop 

te klikken (Figuur 25). 
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Figuur 23: Agree Tool - Proposal Submission Confirmed 

 

6.2.2 Geaggregeerde Projecten 

Dit is een speciale interface voor beleggers die ervoor kiezen om projecten samen te voegen om zo een 

portefeuille te creëren om over te gaan tot een acceptatieprocedure voor de uitgifte van groene 

obligaties. 

De interface is verdeeld in twee opeenvolgende stappen. 

Stap 1 

In de Triple-A Assign database vindt de gebruiker een tabel met alle beschikbare projecten. De tabel 

geeft gegevens over het project. Elke Projectnaam in de tabel heeft een hyperlink naar het analytische 

overzicht van het project (Figuur 36). De gebruiker kan de projecten selecteren, door middel van de 

check box-functionaliteit van de tabellen, om daarmee aan te geven welke projecten moeten worden 

opgenomen. 

Stap 2 

De gebruiker moet de parameters definiëren van de Groene Obligatie die hij/zij wil voorstellen. De 

parameters zijn: 

 Soort rente (variabele rente, vast) 

 Vast -> Percentage (%) 

 Variabele rente -> bereik: Maximum - Minimum (%) 

 Renteperiode (maand, kwartaal, 6 maanden, jaarlijks) 

 Looptijd (jaren) 

 Uitgever 

 Beoordeling 

 Beoordelingsbureau 

Zodra de gebruiker op "Submit" klikt, wordt het verzoek om de projecten op te nemen in een Groene 

Obligatie verzonden naar de projectbeheerders van de projecten die in de obligatie zijn opgenomen. 
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Figuur 24: Assign Tool - Green Bonds Issue Interface 
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6.2.3 Green Bonds Database 

In deze sectie kunnen financieringsinstanties een tabel bekijken met daarin alle, in de database, 

uitgegeven en beschikbare groene obligaties  

 

 

Figuur 25: Assign Tool - Green Bonds Database 

De tabel geeft gedetailleerde informatie over de obligatie: 

 Obligatie-ID 

 Nominale waarde (€) 

 Soort rente (variabele rente, vast) 

 Vast -> Percentage (%) 

 Variabele rente -> bereik (%)  

Renteperiode (maand, kwartaal, 6 

maanden, jaarlijks) 

 Looptijd (jaar) 

 Uitgever 

 Beoordeling 

 Beoordelingsbureau 

 

De Bond ID is een hyperlink die naar een speciale interface navigeert, waarin alle projecten die deel 

uitmaken van de Groene Obligatie worden gepresenteerd, samen met een analytische uitsplitsing. 
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Figuur 26: Assign Tool - Green Bond’s Projects Breakdown 

 

Op dit punt kan de gebruiker (Financieringsinstantie) meer informatie bekijken door op de knop “Issuer’s 

Contact Info" te klikken. 
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6.2.4 Mijn voorstellen 

In deze sectie kunnen financieringsinstanties de details van de financieringsvoorstellen (Groene 

leningen en hypotheken) die ze hebben verzonden inzien. Daarnaast kunnen ze ook de status 

controleren, bijvoorbeeld of deze voorstellen zijn bekeken door het respectieve 

bedrijf/projectontwikkelaar. 

 

 

Figuur 27: Agree Tool - My proposals 

In de “My proposals” table linked elke ‘Projectnaam’ naar een analystische project overview (Figuur 

34). 
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6.3 Bedrijven en Projectontwikkelaars Interface 

Hieronder ziet u de homepage van de Assign Tool voor bedrijven en projectontwikkelaars: 

 

Figuur 28: Assign Tool - Homepage for EE Companies / Project Developers 

 

  



 
 

 

Triple-A Standardised Tools Guidelines – Dutch version (NLD) Page | 33  

 

6.3.1 Financieringsvoorstellen 

 

In deze sectie kunnen bedrijven & projectontwikkelaars toegang krijgen tot de lijst van projecten die zijn 

geselecteerd door investeerders en die een financieringsvoorstel hebben ontvangen. De interface biedt 

een tabel met de financieringsvoorstellen samen met informatie over elk voorstel.  

De voorstellen omvatten: 

(i) Leningsvoorstellen 

(ii) Hypotheekvoorstellen 

 

 

Figuur 29: Assign Tool - Financing Proposals Interface for Companies / Project Developers 

 

The table provides data to the user regarding the type and status of the financing proposal.  

When clicking the Proposal “Id”, the user is redirected to the Proposal Overview page. It should be noted 

that a single project could be part of many proposals, which the project developer could choose.  

De tabel biedt de gebruiker gegevens over het type en de status van het financieringsvoorstel. 

Wanneer op het voorstel "Id" wordt geklikt, zal de gebruiker worden doorgestuurd naar de pagina 

‘Proposal Overview’. Hierbij moet worden opgemerkt dat het mogelijk is dat een enkel project deel kan 

zijn van meerdere voorstellen. 
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Figuur 30: Assign Tool - Proposal Overview  

 

De gegevens die hier worden gepresenteerd, omvatten alle gegevens die door de belegger zijn 

ingediend bij het invullen van het financieringsvoorstelformulier (zie paragraaf 6.2, sectie "Projecten 

zoeken”), samen met de gebruikersnaam van de belegger. De interface biedt de projectontwikkelaar de 

mogelijkheid om de contactgegevens van de investeerder te bekijken. Houd er rekening mee dat de 

belegger op de hoogte wordt gesteld of het voorstel is bekeken of niet. (Zie paragraaf 6.2, paragraaf 

“Mijn voorstellen”). 

 

6.3.2 Aanvraag van Groene Obligaties 

Deze interface biedt een tabel met verzoeken om projecten op te nemen binnen Groene Obligaties. Het 

bedrijf/projectontwikkelaar kan alle uitgifteverzoeken voor groene obligaties bekijken die betrekking 

hebben op hun projecten die zijn ingediend door andere bedrijven/projectontwikkelaars. 
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Figuur 31: Assign Tool - Green Bond’s Requests Interface for Companies / Project Developers 

 

De tabel geeft de details van de Groene Obligatie, terwijl de ID van de Groene Obligatie fungeert als 

een hyperlink die doorverwijst naar de volledige tabel met projecten die zijn opgenomen in de Groene 

Obligatie, zoals hieronder weergegeven. De tabel toont alle beschikbare gegevens voor de 

opgenomen projecten. 

 

Figuur 32: Assign Tool - List of Projects Included in a Green Bond 

 

Vanuit de verzoekeninterface van de Groene Obligatie (Figuur 33) kan de projectontwikkelaar 

voorstellen selecteren in het selectievakje van de tabel en het voorstel accepteren of afwijzen. Hierbij 

moet worden opgemerkt dat een enkel project, deel kan zijn van meerdere Green Bond-voorstellen, 

waaruit de projectontwikkelaar kan kiezen. 
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7 “My Projects” Interface 
Deze interface biedt de gebruiker de volledige lijst met projecten die zijn ingediend bij de Assess- en de 

Agree-tools. De interface "My Projects" is te vinden in de rechterbovenhoek van de Triple-A Tools-

navigatiebalk (Figuur 3). 

 

Figuur 33: Triple-A Tools - “My Projects” Interface 

 

Each project name that appears in the table is a hyperlink to an analytic overview of the project. The 

overview includes all the project’s data entered in by the user in the Assess and the Agree Tools and 

the risk assessment, the calculated key performance indicators, and the benchmarking result (Figuur 

34). 

Elke projectnaam die in de tabel verschijnt, is een hyperlink naar een analytisch overzicht van het 

project. Het overzicht bevat alle projectgegevens die door de gebruiker zijn ingevoerd in de Assess and 

the Agree Tools en de risicobeoordeling, de berekende KPI’s en het benchmarkresultaat (Figuur 36). 
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Figuur 34: Triple-A Tools - Analytic Overview of a Submitted Project 
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Voorwoord 
Triple-A heeft een zeer praktische resultaatgerichte aanpak opgezet en streeft naar een zo’n kort 

mogelijke weg naar betrouwbare informatie die antwoord geeft op drie vragen: 

• Hoe assess je de financieringsinstrumenten en hun risico's op zo’n vroeg stadium? 

• Hoe komen we tot agreement over Triple-A investeringen, op basis van geselecteerde key 

performance indicatoren? 

• Hoe assign je geïdentificeerde investeringsideeën een mogelijk financieringsinstrument toe? 

Het Triple-A proces bestaat uit drie cruciale stappen: 

• Stap 1 - Assess: Door middel van het maken van risicoprofielen en een mitigatiebeleid van 

deelnemende lidstaten (LS), een web-based database, die het mogelijk maakt een vergelijking  te 

maken tussen landen en sectoren, door identificatie van marktrijpheid, door uitwisseling van 

ervaringen van goede methoden mogelijk te maken waardoor de onzekerheid voor investeerders 

drastisch wordt verminderd. 

• Stap 2 - Agree: Door middel van de gestandaardiseerde Triple-A-tools, het maken van efficiënte 

benchmarks en stellen van duidelijke richtlijnen welke worden vertaald in de talen van alle 

consortiumpartners wat lijdt tot het versneld opschalen van investeringen. 

• Stap 3 - Assign: Door middel van pilots in het land die reproduceerbaar zijn en algehele exploitatie, 

inclusief hun aanbevelingen over realistische en haalbare investeringen in de nationale en sectorale 

context, evenals over financiering op korte en middellange termijn mogelijk maken. 
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