
SPF en maatschappelijk verantwoord beleggen in Infrastructuur 

Er is een sterke groei zichtbaar voor maatschappelijk verantwoord beleggen bij infrastructuur 

beleggingen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de toenemende druk van institutionele beleggers, 

anderzijds wordt dit met name ingegeven door de snel groeiende energietransitie die wereldwijd 

gaande is. 

Alhoewel de meeste infrastructuurfondsen inmiddels op één of andere manier rapporteren over 

maatschappelijk verantwoord beleggen is het meten van de mate van maatschappelijk verantwoord 

beleggen nog steeds niet eenvoudig. Er is geen uniforme duurzaamheidsbenchmark voor 

infrastructuur die voldoende draagvlak kent om als standaard te kunnen gebruiken. 

Ook is de wet- en regelgeving internationaal nog niet zover dat er min of meer uniforme regels zijn 

over de wijze waarop infrastructuurfondsen over duurzaamheid dienen te rapporteren. 

Desalniettemin wordt duurzaamheid van de infrastructuurportefeuille van SPF al langere tijd 

gemonitord en worden fondsmanagers uitgedaagd om hier over te rapporteren en om aan te sluiten 

bij GRESB Infra of de UNPRI te ondertekenen en daarover te rapporteren.  

Met ingang van 2020 heeft SPF ten aanzien van maatschappelijk verantwoord beleggen bij 

Infrastructuur nieuwe strategische stappen gezet om de ontwikkeling van MVB in de 

infrastructuurportefeuille beter te kunnen volgen. 

Belangrijkste onderdelen van deze strategie voor 2020-2022 zijn: 

• SPF investeert bewust minimaal 80% van haar aandeel in de energiesector in renewable 

energy projecten; 

• Alle fondsmanagers worden uitgedaagd om de regels van de Principles of Responsible 

Investment (PRI) te ondertekenen en hierover te rapporteren en/of deel te nemen aan 

GRESB Infra, hun scores te delen en acties te ondernemen om deze scores te verbeteren; 

• Alle fondsmanagers worden uitgedaagd om de CO2-footprint van hun portefeuille in kaart te 

brengen, CO2 doelstellingen te formuleren en hierover te rapporteren;  

• SPF vindt het belangrijk dat fondsmanagers Health & Safety adresseren als een belangrijk 

vraagstuk. SPF zal daarom de fondsmanagers uitdagen over hun Health & Safety beleid, 

zowel op fondsniveau als op assetniveau.  

 

Bij de selectie van nieuwe infrastructuurfondsen voor de portefeuille van SPF zal de nieuwe MVB-

strategie onderdeel zijn van het selectieproces. 

Ultimo 2019 is de infrastructuurportefeuille voor 29,3% belegd in de renewable energy-sector.  Dit 

vermogen is belegd in wind, solar, waterkracht, aardwarmte en energieopslagtoepassingen. Deze 

projecten bevinden zich in meerdere landen binnen en buiten Europa, zoals Portugal, IJsland, 

Scandinavië en  Australië maar ook in de Verenigde Staten.  

 

  

 

 


