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Inleiding
Tijdens het Achmea IM Jaarevent verzorgde Harry van den Heuvel de break-outsessie over
Infrastructuur. In deze sessie ging hij dieper in op de marktomstandigheden en de kansen die 
Infrastructuur momenteel volgens Achmea IM biedt. De ruim 50 deelnemers aan de sessie konden 
via een online-surveytool hun eigen visie delen op de ontwikkelingen en verwachtingen voor deze 
beleggingscategorie.

In deze notitie vindt u de hoofdpunten van de visie van Achmea IM op de beleggingscategorie en de 
resultaten van de tijdens de presentatie gehouden survey.

Alternatieve beleggingscategorieën en -stijlen staan volop in de belangstelling 
Door de lage verwachte rendementen voor de meeste reguliere beleggingscategorieën en de 
zoektocht naar diversificatie is de beleggingscategorie Infrastructuur interessant. Dat komt mede 
door de goede rendementen van de afgelopen jaren en de ‘search for yield’. Daarbij biedt 
infrastructuur ook nog eens volop mogelijkheden voor duurzaam investeren. 

Performance van infrastructuur
De afgelopen jaren ontwikkelde de performance van infrastructuur zich stabiel positief, zeker na de 
eerste jaren van de Global Financial Crisis periode. Onderstaande figuur van dataleverancier PrEQIn 
laat zien dat de index in 10 jaar ruim verdubbeld is. Dit impliceert een jaarrendement van ruim 7% .
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Dit beeld wordt bevestigd als we kijken naar de resultaten van de Achmea IM infrastructuur pool. 
Deze in 2007 opgerichte pool bestaat uit vier gediversifieerde fondsen met onderliggend 
infrastructuurprojecten in de regio’s Europa en Noord-Amerika. Onderstaande tabel toont de euro-
rendementen van de pool over de afgelopen 7 jaar. 

De bovengemiddelde rendementen worden grotendeels gedreven door de gerealiseerde 
boekwinsten bij de verkoop van projecten. Door de prudente waarderingsmethodiek bij illiquide 
categorieën ligt de gerealiseerde marktwaarde bij verkoop vaak beduidend hoger dan de laatste 
boekhoudkundige waardering. 
De sterke marktvraag naar infrastructuur wordt gedreven door de lage renteomgeving en steeds 
meer institutionele beleggers die op zoek zijn naar rendement en diversificatie. Een recente studie 
van Institutional Investor bevestigt de populariteit van infrastructuur als beleggingscategorie. 

Eén kwart van de deelnemers aan de break-out sessie geeft aan de allocatie naar deze categorie de 
komende jaren met meer dan 3% te verhogen. De sterke interesse is al een aantal jaren gaande en 
zorgt voor een gestage toename van het kapitaal dat aan de zijlijn staat om geïnvesteerd te worden.
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Om de ruim USD 150 miljard in perspectief te zetten, de behoefte aan nieuwe infrastructuur is een 
veelvoud hiervan. McKinsey publiceert periodiek hoeveel er wereldwijd geïnvesteerd moet worden 
in infrastructuur om aan de vraag te voldoen. 

Bestaande infrastructuur is verwaarloosd en aan verbetering toe door langjarige onder-
investeringen, voornamelijk in de ontwikkelde wereld. In de ontwikkelingslanden zien we juist weer 
een grote behoefte aan nieuwe infrastructuur. In totaal voorspelt McKinsey dat er de komende 
15 jaar jaarlijks zo’n USD 3.300 miljard (!!!) nodig is. Dit staat in schril contrast met de USD 150 
miljard die nu een geschikte investering zoekt.
Westerse overheden hebben de afgelopen jaren onder begrotingsdruk veel minder uitgegeven aan 
infrastructuur. Om aan de investeringseis te voldoen zouden zij minimaal 3,8% van hun GDP aan 
infrastructuur moeten besteden. Zeker in Europa wordt dit bij lange na niet meer gehaald.
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Om het tekort van de publieke sector op te vangen kan gebruik worden gemaakt van privaat kapitaal. 
Deze kent echter een veel grotere rendementseis. Volgens een onderzoek van Oliver Wyman wordt 
dit gecompenseerd door factoren zoals verhoogde efficiency en snelheid.

Samenvattend kunnen we stellen dat infrastructuur volop in de belangstelling staat bij institutionele 
beleggers die op zoek zijn naar rendement en diversificatie in de lage rente omgeving. Door een 
terugtrekkende overheid is er ook juist veel behoefte aan nieuwe en vervangingsinvesteringen. 

Uitkomsten Survey
De survey volgt gedeeltelijk het Achmea IM  selectieproces waarbij we drie bronnen van rendement 
onderscheiden. 
Stap 1 Als eerste is er, na de acceptatie van de beleggingscategorie, de portefeuille-constructiefase, 
waarin men de voorkeuren voor o.a. beleggingsstijl, strategie, regio’s en sectoren vaststelt. 
Stap 2 Daarna volgt de diversificatiefase; in tijd en over fondsmanagers. In tijd door een portefeuille 
niet in één keer, maar over een meerjarige periode op te bouwen. Ook door het te investeren 
vermogen over meerdere managers te verspreiden wordt er diversificatievoordeel behaald. 
Stap 3 Tenslotte kan in de manager selectiefase rendementswaarde gecreëerd worden door een 
goed due-diligence proces uit te voeren. 

Deze beleggingscategorie is zeer heterogeen. Het is dan ook van belang om vooraf te bepalen welke 
kenmerken voor een  belegger belangrijk zijn. Op basis hiervan kunnen vervolgens richtlijnen voor 
een portefeuille worden opgesteld. Voor Achmea IM omvat Infrastructuur de fysieke voorzieningen 
die essentiële diensten leveren voor het goed functioneren van de maatschappij en economie. Deze 
voorzieningen kunnen hoge, stabiele kasstromen genereren met een lange looptijd en veelal een 
ingebouwde inflatiecorrectie.

Vraag 1: Welke kenmerken beschrijven infrastructuur het beste?
De meeste deelnemers kozen voor de lange termijn stabiele, inflatie gerelateerde klasstromen en de 
contracten met een lange tot zeer lange looptijd. Dit is in lijn met de visie van Achmea IM.

 



5/11

Vraag 2: Waarom zou u  infrastructuur opnemen in de portefeuille? 
19% van de deelnemers gaf aan het aantrekkelijke (directe) rendement als reden te zien om in 
infrastructuur te investeren. Achmea IM gebruikt infrastructuur om de inflatiegevoeligheid van de 
portefeuille te verhogen. Daarnaast verbeteren de goede diversificatie-eigenschappen van 
infrastructuur het rendement- en risicoprofiel van de portefeuille. Ook hier gaf de zaal een gelijk 
signaal af. 

Vraag 3: Waarom zou u niet investeren in infrastructuur?
Hier noemden de deelnemers voornamelijk de illiquiditeit en complexiteit als showstopper. Ook het 
gebrek aan transparantie werd als aandachtspunt genoemd. De specifieke kenmerken die Achmea 
IM bij infrastructuur zoekt, komen het best tot recht bij niet-beursgenoteerd infrastructuur. De route 
via fondsen is daarbij de voorkeursoptie. Directe beleggingen in infrastructuur zijn alleen geschikt 
voor zeer grote beleggers. 
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Vraag 4: Waar moet de focus liggen van een infrastructuur strategie?
Uit de eerder geschetste portefeuillerol en kenmerken volgt dat de focus van Achmea IM bij 
voorkeur ligt op operationele (Brownfield) Core infrastructuur. Bij de beantwoording van deze vraag 
was de reactie van de deelnemers redelijk in lijn hiermee. Toch werd er ook duidelijk ruimte 
opengelaten voor het doen van investeringen in nieuwe infrastructuur (Greenfield).

Vraag 5: Welk nettorendement verwacht u van een infrastructuur belegging(in IRR termen)?
Het rendement van infrastructuur wordt uitgesplitst naar het directe rendement (de cash yield) en 
het indirecte rendement (de kapitaalwinsten). Voor de beleggingsstijl core infrastructuur is de cash 
yield de belangrijkste rendementscomponent. De meerderheid van de deelnemers gaf aan een 
nettorendement van 6-8% te verwachten. Het door Achmea IM verwachte netto lange termijn 
rendement voor core infrastructuur bedraagt ongeveer 5,5% per jaar.
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Vraag 6: Welke benchmark is het meest geschikt om een infrastructuur belegging mee te 
vergelijken?
Er zijn nog geen goede indices beschikbaar die als benchmark voor infrastructuur kunnen dienen. 
Daarom werkt Achmea IM bij voorkeur met een benchmark die het beste aansluit bij de 
portefeuilledoelstelling van infrastructuur. Dit is een op kasgeld gebaseerde benchmark bestaande 
uit euribor + 3%. De euribor rente benadert de risicovrije rent. De opslag van 3% is de minimaal 
vereiste risicopremie. Deze methodiek is minder geschikt voor het monitoren van managers of het 
vergelijken van rendementen. Onze methodiek werd ook veel genoemd in respons op deze vraag, 
maar meer deelnemers toonden een voorkeur voor een absolute benchmark. 

Vraag 7: Welke regio’s zijn het meest aantrekkelijk om te investeren in infrastructuur?
Om de risico’s laag te houden, de complexiteit beperkt en omwille van transparantie heeft Achmea 
IM voorkeur voor infrastructuur in ontwikkelde landen. De opkomende landen groeien weliswaar 
snel, maar de risico’s blijven hoog en de operationele belasting voor het volgen van gespecialiseerde 
fondsen in opkomende landen is groter. Daarnaast is het in opkomende landen niet altijd mogelijk 
om valuta’s af te dekken en/of zijn de kosten hiervan (te) hoog. Dus richten we ons hoofdzakelijk op 
de infrastructuurmarkten in de Verenigde Staten, Canada, Eurozone, Verenigd Koninkrijk en 
Australië. Slechts 13% van de deelnemers gaf aan ook in Azië/EM te willen beleggen. 
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Vraag 8: Welke sectoren zijn momenteel het meest aantrekkelijk om te investeren in 
infrastructuur? 
Achmea IM vindt een goede spreiding over sectoren nodig om de concentratie- en 
waarderingsrisico’s te verlagen. Momenteel hebben we goede verwachtingen over de “district 
heating” investeringsmogelijkheden in Europa. Ook verwachten we in Europa in de Transport sector 
veel van de consolidatieslag op het spoor. In Noord-Amerika zien we vooral kansen in de 
“midstream” energie markt en in de telecom sector door de toekomstige uitrol van 5G. Tenslotte 
biedt de duurzame energie markt breed verspreid volop mogelijkheden om zowel economisch als 
maatschappelijk rendement te generen. 
Wat opviel in de beantwoording van deze vraag is dat een groot deel van de deelnemers ook kansen 
ziet in de Water en Afval sector. Bij Achmea IM vinden we dat de Water sector relatief veel politiek 
risico met zich meebrengt. Vooral door de opkomst van het nationalisme in bijvoorbeeld het VK en 
de VS, zijn we daarover wat terughoudender geworden.

Het selecteren van een goede fondsmanager is een vak op zich. Het fondsenuniversum bij 
infrastructuur is aanzienlijk, maar minder groot dan dat van bijvoorbeeld Private Equity en Vastgoed. 
Achmea IM beperkt het universum door haar sterke voorkeur voor Core infrastructuur en door te 
concentreren op de regio’s Europa en Noord-Amerika. Daarnaast kiezen we vaak ervaren managers 
en geven we bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan bestaande relaties om schaalvoordelen aan de 
inkoopkant en de monitoring voor onze klanten te realiseren. 

Vraag 9: Wat zijn de belangrijkste factoren bij het selecteren van een fondsmanager?
Het merendeel van de deelnemers koos voor “kennis en ervaring”. Daarnaast bleken kosten een 
belangrijk aandachtspunt.
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Vergeleken met andere beleggingscategorieën zijn bij infrastructuur de politieke, regelgeving - en 
reputatierisico’s relatief groot. De politiek en de overheid spelen een grote rol op de 
infrastructuurmarkt. Ze stellen niet alleen de wettelijke kaders op waarbinnen de infrastructuur 
aanbieders moeten opereren, maar de overheid is ook vaak een belangrijke contractpartij. 
De overheid stelt regels op over de tarieven, verstrekt concessies en vergunningen en verleent 
subsidies. De overheid kan de kaders altijd veranderen. Deze risico’s kunnen aanzienlijk worden 
verkleind met een goede juridische bescherming. Dit kan door de contracten te laten vallen onder 
een betrouwbaar rechtssysteem.

Vraag 10: Welke risico’s acht u het grootst bij het investeren in infrastructuur? 
Infrastructurele projecten zijn omvangrijk en complex en hebben een grote impact op de omgeving 
en maatschappij. Daarom hebben ze vaak zowel voor- als tegenstanders. Reputatieschade ligt 
daardoor al snel op de loer. Uit de beantwoording van deze vraag valt af  te leiden dat naast de 
hierboven genoemde risico’s de deelnemers ook beducht zijn voor het operationeel en het 
technologie risico. 

Vraag 11: Welke thema’s zullen de komende jaren de meeste invloed hebben op
infrastructuurinvesteringen?
Bij infrastructuur gaat het vaak om omvangrijke projecten die onderhevig zijn aan invloeden van 
buiten. Een voorbeeld is het mogelijke effect van de komst van zelfrijdende auto’s op het rendement 
van tolwegen of parkeergarages. Hetzelfde geldt voor de impact van klimaatveranderingen en 
cybercrime. Ook het onvoorspelbare beleid van Trump zal invloed hebben op de Amerikaanse 
infrastructuurmarkt. Uit het resultaat van vraag elf valt af te leiden dat deze mogelijke effecten  
grotendeels (h)erkend worden. 
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Vraag 12: Wat kan de overheid doen om investeren in Nederlandse infrastructuur aantrekkelijker 
te maken?
Nederlandse institutionele beleggers zijn continue in dialoog met hun omgeving of zij een grotere rol 
kunnen spelen in de financieringsbehoefte van ondernemingen of projecten in verschillende 
sectoren van de Nederlandse economie. Uit de reacties op vraag twaalf valt te concluderen dat de 
deelnemers vooral meer duidelijkheid van de overheid over de regelgeving verlangen en meer 
privatiseringen naar de markt willen zien. 

Vraag 13: Voor welke ESG onderwerpen ziet u mogelijkheden bij investeren in infrastructuur?
Door het grote maatschappelijk nut van infrastructuur leent de categorie zich in theorie goed voor 
het verbeteren van het ESG-profiel. Niet alle infrastructuurprojecten zijn echter onomstreden. 
Daardoor kunnen ook bij infrastructuur ESG-issues opspelen. Zo kunnen bijvoorbeeld projecten 
binnen de energie- en transportsector discussie oproepen over de bijdrage aan de wereldwijde CO2-
uitstoot. Hier staat tegenover dat via investeringen in de duurzame energiesector juist ook een 
bijdrage geleverd kan worden aan de energietransitie. De meeste fondsbeheerders onderschrijven 
de VN-principes voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dit vormt een goede ESG-basis. 
Daarnaast kan het Achmea IM ESG-beleid worden geïntegreerd in de selectiecriteria van de 
fondsmanagers. Via GRESB bestaat tegenwoordig de mogelijkheid om ESG prestaties te meten van 
infrastructuur fondsmanagers en van de eigen portefeuille. Tot slot biedt infrastructuur ook 
mogelijkheden voor impact investing, bijvoorbeeld via co-investeringen in specifieke projecten.

Ruim een kwart van de deelnemers aan de survey geeft aan dat zij voor het aanpakken van 
klimaatveranderingen de beste ESG mogelijkheden zien bij het investeren in infrastructuur. 
Daarnaast worden er goede mogelijkheden gezien voor het implementeren van een verantwoord 
beleggingsbeleid.
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Conclusie
Steeds meer beleggers die op zoek zijn naar diversificatie, goede rendementen en inflatie 
compensatie kiezen voor een allocatie naar infrastructuur.  Achmea IM adviseert haar klanten 
doorgaans om een groot deel hiervan te beleggen in core infrastructuur. Voor het invullen van de 
doelallocatie stellen we een beleggingsstrategie vast waarbij we kijken naar het gewenste type 
investering, spreiding over investeringsjaren, regio, sectoren en over fondsen en/of managers. 

De resultaten van de survey tonen aan dat er enerzijds grote overlap zit in de keuzes die Achmea IM 
maakt in haar voorkeursstrategie en de response van de deelnemers. Anderzijds zien we opvallende 
scores in het onderzoek die voeding zijn voor interessante vervolgdiscussies.   

Ons ervaren team met een langjarig trackrecord in het selecteren van infrastructuurfondsen gaat 
hier graag met u over in gesprek. 

Meer weten?
Neem gerust contact op met uw Accountmanager of met Harry van den Heuvel
harry.van.den.heuvel@achmea.nl


