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Duurzame beleggingsportefeuilles 
UGent Ecologisch

Circulair

Sociaal

MANAGEMENT

Creatie van duurzame, fossielvrije 
beleggingsportefeuilles die moeten 
voldoen aan het UGent-specifiek 
duurzaamheidskader

De Universiteit Gent heeft via haar Commissie 
Duurzaam Beleggen een fossielvrij beleggingskader 
opgesteld waaraan haar beleggingsportefeuilles 
in de toekomst dienen te voldoen. Omdat het 
duurzaam ambitieniveau van de UGent een stuk 
hoger ligt dan gangbaar is op de markt, werden 
de portefeuillebeheerders aangespoord om het 
nodige te doen om hun nieuwe producten in lijn te 
brengen met het duurzaamheidskader.
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Iedere portefeuillebeheerders op de markt integreerde onze voor-
waarden op een andere manier. Het resulteerde in de creatie van 
nieuwe, duurzame portefeuilles en bestaande fondsen die aange-
past werden aan het ambitieniveau van de UGent op het vlak van 
duurzaam én fossielvrij beleggen.”

1. Behoeftebepaling
Het verduurzamen van de beleggingsportefeuilles van de UGent (ter waarde van ongeveer 300 
miljoen euro) is een uitvoering van de ‘duurzaamheidsvisie’ die in 2013 door de Raad van Bestuur 
van de UGent werd goedgekeurd. Hiervoor werd een Commissie Duurzaam Beleggen opgericht, 
bestaande uit alle geledingen van de UGent (waaronder ook studenten) met externe ondersteuning 
van onder andere Fairfin. De focus van dit project was gericht op het in lijn brengen van de beleggin-
sportefeuilles met de duuzaamheidsvisie van de UGent en op het innemen van een voortrekkersrol 
in de duurzame beleggingsmarkt in België. Dit kan door enerzijds de huidige portefeuillebeheerders 
te informeren over deze duurzame behoefte maar anderzijds ook door het verhaal over te brengen 
bij de andere institutionele beleggers.

2. Doelstelling
De doelstelling van de UGent was de creatie van nieuwe beleggingsportefeuilles of de aanpassing 
van bestaande portefeuilles die voldoen aan het duurzaam ambitieniveau van de UGent én die een-
zelfde rendement beogen. Hiermee wil de Commissie Duurzaam Beleggen de duurzame beleggings-
markt in beweging krijgen en tot meer ambitie aanzetten.

3. Marktonderzoek en -dialoog
Dialoog met de markt was hier hét middel om een impact te creëren. Het gesprek tussen de UGent 
en de beheerders van beleggingsportefeuilles verliep in twee fases. Eerst werd aan de markt ge-
vraagd om zelf duurzame beleggingsproducten voor te stellen, maar al snel bleek dat de voorstellen 
niet ver genoeg gingen. In een tweede fase stelde de UGent zelf een duurzaam beleggingskader op 
met specifieke criteria die wel matchen met het gewenste ambitieniveau. Dit was het begin van een 
langdurige dialoog en samenwerking met de markt. Het succes van het project is mede te danken 
aan deze open en constructieve dialoog.
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4. Criteria
Het verduurzamen van beleggingen valt niet onder wet rond overheidsopdrachten van 17 juni 
20161. Voor dit project is er dus geen overheidsopdracht uitgeschreven waarin technische en/ 
of gunningscriteria zijn geformuleerd. Dit project houdt wel rekening met de duurzaamheids-
criteria in deonderhandelingen met drie verschillende financiële instellingen. 

De UGent gaf volgende criteria op waaraan de beleggingsproducten dienden te beantwoorden:
• uitsluiting van o.a. fossiele brandstoffen; 
• best-in-class op de ESG-aspecten (Environmental, Social en Governance);
• insluiting van duurzame energie, circulaire initiatieven en/of ecologische initiatieven;
• duurzaamheid van de portefeuillebeheerder; 
• en de (nieuwe) beleggingsportefeuilles moeten beschikbaar zijn voor de volledige markt 

(dus niet enkel voor de UGent).

5. Resultaten
Deze vraag van de UGent is een ware hefboom geweest op het vlak van duurzaam beleggen. 
Door het opleggen van duurzame criteria hebben de drie bestaande portefeuillebeheerders  
initiatieven genomen om hun beleggingsproducten te ontwerpen op maat van de strenge 
duurzaamheidseisen van de UGent.  Eén beheerder koos voor nieuwe, duurzame portefeuil-
les, de andere kozen ervoor de bestaande fondsen aan te passen aan de eisen van de UGent. 
De verschillende fondsen zijn ook gecertificeerd volgens het Belgische duurzaamheidslabel 
‘towards sustainability’ en zijn beschikbaar voor andere klanten op de markt, in lijn met de 
vooropgestelde criteria.

6. Geleerde lessen
De belangrijkste les is dat de financiële markt een duwtje nodig heeft om duurzame stappen te 
zetten. Overheidsorganisaties kunnen door hun grote volumes een belangrijke impact creëren. 
De UGent nam het initiatief en verhoogde de druk op beheerders om meer in te zetten op 
duurzame portefeuilles.  Ook andere organisaties kunnen dit initiatief overnemen door in dia-
loog te gaan met de markt. Er zijn ondertussen ook heel wat inspirerende instrumenten zoals 
het Belgische label ‘towards sustainability’ en de fiche op de gids voor duurzame aankopen 
waar relevante informatie over duurzaam institutioneel beleggen te vinden is.

1 Art. 28. § 1. Vallen niet onder de toepassing van deze wet, onder voorbehoud van paragraaf 2, 
de overheidsopdrachten voor diensten betreffende: 5° financiële diensten betreffende de uitgif-
te, aankoop, verkoop en overdracht van effecten of andere financiële instrumenten, als bedoeld 
in richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 april 2004 betreffende 
markten voor financiële instrumenten, tot wijziging van de Richtlijnen 85/611/EEG en 93/6/EEG 
van de Raad en van Richtlijn 2000/12/EG van het Europees Parlement en de Raad en houdende 
intrekking van Richtlijn 93/22/EEG van de Raad, alsmede door de centrale banken verleende 
diensten en activiteiten die zijn uitgevoerd in het kader van de Europese Faciliteit voor financiële 
stabiliteit en het Europees Stabiliteitsmechanisme;
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Meer sheets zoals deze vind je op: 
www.gidsvoorduurzameaankopen.be

MEER INFO

• Towards  
sustainability > 

• Aankoopfiche 
Duurzame Finan-
ciële Producten 
(FIDO) >

http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
https://www.towardssustainability.be/nl
https://www.towardssustainability.be/nl
https://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/nl/content/duurzame-financiele-producten
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