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Inleiding 
Het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy B.V. (FSFE) is in 2014 opgericht door de provincie Friesland. Met een 
budget van € 90 miljoen jaagt zij de energietransitie en energie-efficiëntie aan.  
Dit MVO-beleid draagt bij aan de kaders waarbinnen het FSFE opereert en die passen bij de grootte 
van de organisatie en het vermogen. 
 

Doel 
Het doel van het FSFE is vastgelegd in de oprichtingsakte en is als volgt: 
 

1. De vennootschap heeft ten doel:  
a. het faciliteren, bevorderen, verbreden en verdiepen van de efficiëntie in het gebruik van 

energie en van de transitie naar het opwekken en gebruiken van duurzame energie in de 
provincie Fryslân; 

b. het faciliteren, bevorderen, verbreden en verdiepen van de kennis en innovatie, de 
bedrijvigheid en de werkgelegenheid in de provincie Fryslân voor zover verband houdend 
met de sub a. omschreven activiteiten; 

c. al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in 
de ruimste zin. 

2. De vennootschap tracht haar doel te bereiken door en is bevoegd tot het doen van 
investeringen in andere ondernemingen, ongeacht de rechtsvorm daarvan, waaronder in het 
bijzonder te begrijpen het oprichten en verwerven van-, het deelnemen in, het financieren 
van, ook door middel van het stellen van zekerheden, dergelijke ondernemingen alsmede het 
daarmee samenwerken, het besturen daarvan en het houden van toezicht daarop, alsmede al 
hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin. 

 
Binnen de doelstelling financiert en participeert het FSFE in bedrijven die een bijdrage leveren aan 
het opwekken van duurzame energie of het besparen van energie. Voorstellen worden getoetst op 
haalbaarheid in de breedste zin van het woord (due diligence) binnen de kaders van het 
investeringsreglement en worden voorgelegd aan de investeringscommissie. Onderdeel van de due 
diligence is een klantonderzoek (een Customer Due Diligence (CDD) check). 
 

CDD 
Het FSFE onderzoekt zorgvuldig met welke partijen zij zaken doet. Het uitgangspunt is dat het FSFE 
geen zaken doet met partijen die direct of indirect de reputatie van het FSFE of haar aandeelhouder 
kunnen schaden, of partijen die onacceptabele risico’s met zich brengen. Het FSFE doet geen zaken 
met partijen voordat de CDD is afgerond. 
 
De CDD beperkt zich in eerste instantie tot de directie, het bestuur en/of de ultimate beneficial 
owner van de te financieren onderneming. Wanneer er echter een duidelijke  
aanleiding toe is, kan het onderzoek breder in de keten worden getrokken. Dus richting 
toeleveranciers of bedrijven in de structuur van de te financieren onderneming. 
 

Uitsluitingscriteria 
Meestal financiert het FSFE entiteiten die zijn opgericht voor een specifiek doel dat aansluit bij het 
investeringsreglement (zogenaamde Special Purpose Vehicles, SPV’s).  Deze entiteit is soms 
onderdeel van een grotere bedrijfsstructuur. Zo kan een aandeelhouder belangen aanhouden in 
andere organisaties. Wanneer in die andere organisaties activiteiten worden ontplooid die op 

onderstaande uitsluitingslijst voorkomen of negatieve reputatieschade kunnen veroorzaken, wordt 
de situatie individueel beoordeeld en vermeld in het investeringsvoorstel.  
 

http://www.fsfe.frl/


 
 

3 
                   Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE), Sophialaan 36, 8911 AE, Leeuwarden, www.fsfe.frl    

Niet altijd is eenduidig vast te stellen of (betrokkenheid bij) bepaalde activiteiten 
leiden tot ongewenste uitkomsten. Het FSFE gaat zorgvuldig te werk wanneer zij zaken doet 
met partijen die geacht worden (direct of indirect) een verhoogd risico te lopen op het 
veroorzaken van ongewenste (reputatie) effecten. 
 
Het FSFE doet geen zaken met partijen die: 

- in strijd handelen met geldende wet- en regelgeving; 
- betrokken zijn bij corruptie, witwassen of terrorismefinanciering of gezien hun 

sector/activiteiten een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij deze praktijken en geen 
adequate voorzorgsmaatregelen nemen; 

- een bedrijfs- of verdienmodel voeren dat is gebaseerd op de verkoop, handel of productie 
van drugs, wapens en munitie; 

- betrokken zijn bij schendingen van de universele rechten van de mens, of gezien hun 
sector/activiteiten een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij schendingen van de 
universele rechten van de mens en geen adequate voorzorgsmaatregelen nemen; 

- in strijd handelen met wet- en regelgeving omtrent (gedwongen) arbeid of kinderarbeid, of 
gezien hun sector/activiteiten een verhoogd risico lopen op betrokkenheid bij gedwongen 
arbeid of kinderarbeid en geen adequate voorzorgsmaatregelen nemen; 

- actief zijn in sectoren waarin sprake is van een verhoogd risico op betrokkenheid bij 
conflictmineralen, en deze partijen geen of onvoldoende maatregelen nemen om 
betrokkenheid bij conflictmineralen te voorkomen; 

- werken met gevaarlijke stoffen die (mogelijk) vervuiling van water, lucht en/of grond 
veroorzaken en geen of onvoldoende maatregelen nemen om deze risico’s te minimaliseren; 

- activiteiten ontplooien die ten koste gaan van dierenwelzijn, of partijen die werken met 
dierproeven zonder dat de aard van hun activiteit deze testwijze tot een wettelijke 
verplichting maakt en 

- activiteiten ontplooien die ten koste gaan van de biodiversiteit, of partijen die gezien de aard 
van hun activiteiten een verhoogd risico lopen op het (indirect) veroorzaken van een 
negatieve impact op biodiversiteit en geen of onvoldoende maatregelen nemen om dit te 
voorkomen. 
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Sustainable Development Goals 
Het FSFE wil dat haar projecten bijdragen aan een betere samenleving. De in 2015 vastgestelde 
Sustainable Development Goals (SDG) zijn doelstellingen waaraan investeringen getoetst kunnen 
worden.  
De komende periode treedt het FSFE in overleg met haar belangrijkste stakeholders om hier 
uitvoering aan te geven. Daarbij worden tevens de United Nations Guiding Principles on Business and 
Human Rights (UN GP) in de overleggen meegenomen. 
 

Vaststelling 
Dit beleid is vastgesteld door de Raad van Commissarissen en de Directie van het FSFE  
op 29 mei 2020. 

http://www.fsfe.frl/

