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Met uw vermogen bijdragen aan een betere wereld? Dat kan door
middel van impact investing. Impact investeerders kiezen voor inves
teringen die naast een financieel rendement ook een maatschappelijk
rendement opleveren. Met impact investing kunt u bijdragen aan de
Sustainable Development Goals, zeventien duurzaamheidsdoelen
voor diverse wereldwijde thema’s, zoals het bestrijden van armoede,
gezondheid, schoon drinkwater en duurzame energie.
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1. Wat is impact investing?
Bij impact investing gaat het om investeringen in
bedrijven, organisaties en fondsen met de nadruk
kelijke intentie om naast een financieel resultaat,
een positieve maatschappelijke, sociale en/of milieu-
impact te realiseren. U kunt hierbij bijvoorbeeld
denken aan microfinancieringen verleend aan onder
nemers in minder ontwikkelde landen met als doel de
welvaart van lokale gemeenschappen te verbeteren.
En aan bedrijven die investeren in duurzame energie
om zo bij te dragen aan het voorkomen van klimaatverandering.
Er zijn diverse redenen1 voor zowel particuliere als
institutionele beleggers (zoals pensioenfondsen en
verzekeraars) om te kiezen voor impact investing.
– Het bijdragen aan duurzame ontwikkeling
–	Het realiseren van een stabiel financieel rende
ment op de langere termijn
– Het spreiden van risico’s
– Fiduciaire plicht2
– Het benutten van financiële kansen

4. Impact investing bij
Van Lanschot
P A G I N A

8

European SRI Study 2016, Eurosif
	Een fiduciaire plicht is de hoogste standaard van zorg onder de wet:
Fiduciair mag zijn eigen belang niet boven dat van zijn opdrachtgever
stellen en geen profijt trekken tenzij toestemming opdrachtgever.

1
2
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Impact investing gaat een stap verder dan duurzaam
beleggen. Waar bij duurzaam beleggen het streven
naar een financieel rendement voorop staat, gaat
het bij impact investing duidelijk om de combinatie
tussen financieel rendement en de eerder genoemde
maatschappelijke, sociale of milieu-impact. Dit in
tegenstelling tot filantropie, waar het behalen van een
financieel rendement niet of nauwelijks een rol speelt.
In onderstaand overzicht zijn de verschillende beleg
gingsvormen3 in beeld gebracht.

Kenmerken
Impact investing kenmerkt zich door:
1. de intentie om een positieve impact te realiseren
2. 	het realiseren van meetbare impact
3. 	 het behalen van een positief financieel rendement4

1. Intentie

2. Financieel rendement

De intentie om een positieve maatschappelijke, sociale
en/of milieu-impact te realiseren is hét belangrijkste
kenmerk van impact investing. Het beoordelen van de
aanwezigheid van deze intentie is echter niet eenvoudig.

Hoewel impact investing draait om een combinatie
van financieel en maatschappelijk rendement maken
we wel een onderscheid tussen Finance First- en
Impact First-impactbeleggingen.
–	Finance First-impactbeleggingen hebben financieel
rendement als uitgangspunt en streven naar een
marktconform rendement.
–	Impact First-impactbeleggingen hebben maat
schappelijke impact als uitgangspunt. Dit gaat
eventueel ten koste van het financieel rendement.
Het behalen van een positief financieel rendement is
echter voor beide categorieën essentieel .   

Hoewel een organisatie kan aangeven een bepaalde
intentie te hebben, is er (nog) geen toets die beoor
deelt of deze intentie voldoet. Eén van de manieren
om de intentie van een organisatie te beoordelen,
is te kijken naar de zogenaamde Theory of Change
van een organisatie.
In een, door de organisatie gepubliceerde, Theory of
Change wordt aangegeven welke activiteiten nodig
zijn om de beoogde verandering te bereiken. Waarom
juist deze activiteiten nodig zijn, wordt in dit document
uitvoerig onderbouwd.

Keuzemogelijkheden voor beleggers4, 5

Traditioneel beleggen
Op basis van financiële criteria

Verantwoord beleggen

Duurzaam beleggen

Obv financiële en niet- financiële criteria. Obv financiële en niet-financiële criteria.
Nadruk op engagement, aangevuld met
Nadruk op uitsluiting. Evt ook positieve
(beperkte) uitsluiting.
screening en engagement.

Impact investing
Impact met behoud van financieel rendement.

Impact investing
Impact met evt verlies van
financieel rendement.

Filantropie
Doneren aan een doel
met eigen inkomsten.

Filantropie
Doneren aan een doel
dat volledig afhankelijk
is van donaties.

Bron: European Venture Philanthropy Association (EVPA), Impactspace en Van Lanschot, 2015
Lees voor meer informatie over de verschillende beleggingsvormen de themapublicatie: Beleggen: Verantwoord, duurzaam of met impact?
Een toelichting op impact investing en financieel rendement kunt u vinden bij kenmerk 3: financieel rendement.
5
	Beleggen brengt risico’s met zich mee, u kunt uw inleg verliezen. De waarde van uw beleggingen is mede afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten.
3
4
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Impactinvestingmarkt in ontwikkeling
Impact investing is een relatief nieuwe vorm van
beleggen en heeft betrekking op verschillende ver
mogenscategorieën, sectoren en regio’s. Hierdoor
is de impactmarkt nog niet volledig gekwantificeerd,
maar schattingen laten zien dat de markt snel groeit.
Zo werd deze markt in 2013 geschat op $ 46 miljard.
Vier jaar later was deze significant groter geworden
($228 miljard)6.
De interesse voor impactbeleggingen komt van zowel
institutionele als private beleggers. In Nederland
hebben institutionele beleggers zo’n € 24 miljard7
in impact investing belegd. Bovendien hebben grote
pensioenfondsen, zoals ABP en PFZW8, doelstellingen
geformuleerd om hun impactbeleggingen te verhogen.
Van de vermogende Nederlanders heeft bijna de helft
belangstelling voor impact investing. Zij geven aan dat
ze gemiddeld 15% van hun vermogen willen beleggen
in deze investeringsvorm9.

3. Meetbare impact

Waar een financieel rendement eenvoudig te bepalen
is, geldt dat niet voor het maatschappelijk rendement.
Want wat is in dit geval impact? Bij het bepalen van de
impact wordt onderscheid gemaakt tussen:
–	Output: De producten en diensten die een (sociale)
onderneming heeft verkocht (voorbeeld: elektrische
auto’s).
–	Outcome: De effecten op individuen of de om
geving als gevolg van de output (voorbeeld: daling
CO2-uitstoot).
–	Impact: De langetermijnverandering als gevolg
van de outcome (voorbeeld: tegengaan
klimaatverandering).
Momenteel rapporteren organisaties voornamelijk
over de behaalde output en outcome, de impact laat
zich moeilijker kwantificeren. Wij verwachten dat
de aandacht voor outcome en impact rapportage de
komende jaren zal groeien.

	Annual Impact Investor Survey 2018 – GIIN
VBDO, impact investing, From Niche to Mainstream, 2016, p.9.
	PFZW: Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
9
Dutch Wealth Report 2015, p.31.
6
7
8
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2. De duurzaamheidsdoelen en
impact investing
De Verenigde Naties (VN) hebben in 2015 een nieuwe
mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030
opgesteld. Deze agenda bevat zeventien Sustainable
Development Goals (SDG’s) om de wereld tot een
betere plek te maken in 2030. Deze duurzaamheids
doelen omvatten wereldwijde thema’s, zoals armoede,
gezondheid, onderwijs, schoon drinkwater, duurzame
energie en klimaatverandering.

In 2015 hebben Verenigde Naties
een nieuwe mondiale duurzame
ontwikkelingsagenda voor 2030
opgesteld
De SDG’s volgen de Millennium Development Goals
(MDG’s) op, die eind 2015 afliepen. De duurzaamheids
doelen gaan door waar de MDG’s ophouden en zijn
volgens de VN ook ambitieuzer. Zij zijn breder van
opzet en gaan niet alleen over de ontwikkeling, maar

ook over de duurzaamheid van landen. Bovendien
richten de doelen zich niet alleen op ontwikkelings
landen, maar op alle landen. De duurzaamheidsdoelen
zijn zodoende van iedereen én voor iedereen.

Investeringen van de private sector zijn nodig om
de duurzaamheidsdoelen te behalen
Significante investeringen zijn nodig om deze 17 duur
zaamheidsdoelen te behalen. Volgens de Wereldbank
praten we hier niet over miljarden, maar over biljoenen
dollars10. De benodigde investeringen zullen niet alleen
van overheden moeten komen, maar ook van private
partijen. Financiële instellingen trekken inmiddels al
gezamenlijk op en onderzoeken hoe zij hier invulling aan
kunnen geven. Dit heeft al tot meerdere initiatieven
geleid. In enkele van deze initiatieven participeert
Van Lanschot. Een voorbeeld hiervan is dat Van Lanschot
eind 2016, samen met zeventien andere Nederlandse
banken, verzekeraars en pensioenfondsen, een
gezamenlijke SDG Investeringsagenda heeft opgesteld11.
Dit initiatief is gericht op het mobiliseren en versnellen
van de gezamenlijke investeringen in de SDG’s door
intensief samen te werken met de Nederlandse overheid
en De Nederlandsche Bank.

10
11

Beleggingen selecteren voor impact
Impact investeringen kunnen dus een belangrijke
rol vervullen bij de realisatie van diverse duurzaam
heidsdoelen. Impactbeleggers willen immers naast
financiële - ook maatschappelijke en/of milieu-impact
realiseren. Deze positieve bijdrage gaat hand in hand
met de duurzaamheidsdoelen.

www5.worldbank.org/mdgs/post2015.html
www.vanlanschotkempen.com/persbericht-sustainable-development-goals-vn
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3. Impact investing bij
Van Lanschot – beschikbare
beleggingsfondsen

Met een belegging in het NN Euro Green Bond Fund
is het dus mogelijk om naast een financieel rendement
ook een maatschappelijk rendement te behalen.
Sustainable Development Goals

Hier vindt u twee voorbeelden van beleggingsfondsen
die Van Lanschot aanbiedt aan haar klanten die met
impact willen beleggen.

NN Euro Green Bond Fund
Dit fonds investeert in obligaties waarbij de opbrengst
van de emissie wordt gebruikt voor de financiering
van nieuwe of bestaande projecten met een positieve
milieubijdrage. Denk hierbij aan de groenobligatie die
Apple in 2016 uitgaf en waarmee zij milieuvriendelijke
projecten heeft gefinancierd. Zo is met een deel van
de emissieopbrengst een investering van $ 850 mil
joen gedaan in een zonne-energieproject in California.
Het enorme zonnepark, 12 km2  groot, moet het Apple
hoofdkantoor in Cupertino en alle Apple-kantoren en
-winkels in Californië van stroom voorzien.
Elke € 1 miljoen geïnvesteerd in het fonds resulteert
in een CO2-besparing ongeveer gelijk aan de jaarlijkse
CO2-emissie van 90 huishoudens of 278 personen
auto’s. De fondsmanager rapporteert op maandbasis
over de daadwerkelijke impact die met dit fonds wordt
bereikt. De rendementen op groene obligaties zijn
marktconform en kunnen dus de vergelijking met het
rendement op conventionele obligaties doorstaan.

Via dit fonds draagt u als belegger bij aan de volgende
SDG’s.

 erzekeren van toegang tot betaal
V
bare, betrouwbare, duurzame en
moderne energie voor iedereen
 pbouwen van robuuste infra
O
structuur, bevorderen van inclusieve
en duurzame industrialisatie en
stimuleren van innovatie

 ndernemen van urgente actie om
O
klimaatverandering en de gevolgen
ervan tegen te gaan

Wat betekent de risico-indicator?

De risico-indicator is een maatstaf voor het risico dat
u loopt met een belegging in het fonds. De indicator is
gebaseerd op de beweeglijkheid van de koers van het
fonds in de afgelopen vijf jaar. De beweeglijkheid geeft
aan in hoeverre de koers omhoog en omlaag is gegaan.
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Met impact
beleggen

Over het algemeen geldt dat u voor een mogelijk hogere
opbrengst meer risico loopt. Een classificatie in de eerste
categorie betekent niet dat u geen risico loopt.

Kempen Global Impact Pool
De pool wil positieve veranderingen op maatschappelijk
en milieuvlak in gang zetten en belegt in fondsen die
een positieve bijdrage willen leveren aan vijf van de
zeventien Sustainable Development Goals (SDG’s)
van de VN. Van alle investeringen wordt verwacht
dat ze marktconforme rendementen opleveren én
bijdragen aan de impactdoelstellingen van de Global
Impact Pool. Het beoogde rendement zal vooral tot
stand komen door beleggingen in private-equity-en
infrastructuurfondsen met deze pool draagt u onder
andere bij aan de volgende SDG’s.

Doelstelling is in 2030 dat vrouwen en
mannen ook in de praktijk gelijke rechten
moeten hebben op faciliteiten als onder
wijs, gezondheidszorg en werk en ook
gelijk vertegenwoordigd in politieke en
economische besluitvorming.
Bevorderen van aanhoudende, inclusieve
en duurzame economische groei, volle
dige en productieve werkgelegenheid
en eerlijk werk voor iedereen.

Ondernemen van urgente actie om
klimaatverandering en de gevolgen
ervan tegen te gaan

Positieve veranderingen op
maatschappelijk en milieuvlak
in gang zetten
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4. Impact investing bij
Van Lanschot
Van Lanschot heeft de ontwikkelingen op het gebied
van impact investing de afgelopen jaren nauwgezet
gevolgd. We zien dat niet alleen de interesse van
beleggers in impact investing groeit, maar dat ook het
aantal beschikbare beleggingsfondsen voor impact
investing groeit. De kwaliteit van deze beleggings
fondsen loopt nog sterk uiteen, net als de kosten,
het rendement, de risico’s, de transparantie en de
liquiditeit. Van Lanschot heeft voor haar klanten een
selectieproces ontwikkeld om de in de markt beschik
bare impact-investingfondsen te kunnen beoordelen.
Twee beleggingsfondsen geselecteerd door
Van Lanschot vindt u op pagina 6. U vindt daar ook
aan welke SDG’s deze beleggingsfondsen bijdragen.

Impact investeringen kunnen
een belangrijke rol vervullen
bij realisatie van diverse
duurzaamheidsdoelen
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Charity & Impact Investment Service

Disclaimer

De Charity & Impact Investment Service (CIIS) van
Van Lanschot begeleidt en informeert u zorgvuldig bij
het bepalen van uw maatschappelijke wensen en doelen.

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u kunt
aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Tijdens een persoonlijk adviestraject bespreekt u met
een van onze adviseurs wat uw wensen zijn op het
gebied van impact investing en/of filantropie. U bepaalt
vervolgens samen met de adviseur aan welke SDG’s
u wenst bij te dragen en welke beleggingen hier het
beste bij passen.
Wilt u meer informatie over de CIIS? Neem dan contact
op met onze adviseurs Charity & Impact investing:
Andrew Mackay

A.R.Mackay@vanlanschot.com
06 12 59 47 75
Wieke Maarleveld

Wieke.Maarleveld@vanlanschot.com
06 53 74 16 00

Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is
niet toegestaan de gegevens in de publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot NV.
Overige informatie

Van Lanschot NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te
’s-Hertogenbosch, KvK ’s-Hertogenbosch nr. 16038212 met btw-identificatie
nummer NL.004 670632.B.01. Van Lanschot NV is als bank geregistreerd in het
Wft-register en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB),
Postbus 98, 1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM),
Postbus 11723, 1001 GS Amsterdam. Van Lanschot NV kan optreden als aanbieder
van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekeringsproducten
en als aanbieder en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.
Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot NV, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (KiFiD), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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