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BELGISCHE INVESTEERDERS MIKKEN OP RENDEMENT EN IMPACT 

IMPACT INVESTING 
IN ONTWIKKELINGSLANDEN

Investeren met impact is een internationaal 
groeiende business, gedreven door investeerders 
die niet (alleen) wakker liggen van de financiële 
opbrengst van hun kapitaal, maar die ook een 
maatschappelijke impact willen hebben. De Koning 
Boudewijnstichting, die individuen en organisaties 
wil versterken, houdt de vinger aan de pols van 
vernieuwende tendenzen. In 2016 en 2018 liet ze 
een mapping van Belgische impactinvesteerders in 
ontwikkelingslanden doen. 

Een nieuwe enquête, ‘Belgian impact investment for 
development’, uitgevoerd door iPropeller, bouwt 
hierop voort met cijfers van de fiscale jaren 2018 en 
2019. Op basis van een enquête bij en interviews  
met 13 geïdentificeerde investeerders schetst de 
studie de kenmerken, trends en uitdagingen voor 
deze sector. Dit moet investeerders zichtbaar 
maken voor beleidsmakers en het brede publiek, en 
het debat voeden over deze hefboom om de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG's) te bereiken.

IN EEN OOGOPSLAG

•  Stabilisering van de portefeuilles in de afgelopen 
vier jaar, met een totaal van 666 miljoen euro 
geïnvesteerd in 2019 voor de 10 impact-
investeerders die hierover details verschaften.

•  Twee grote spelers, BIO en Incofin, zijn goed voor 
ongeveer 90% van dat totaal.

•  De regio waar het meest frequent geïnvesteerd 
wordt, is Latijns-Amerika.

•  De 13 investeerders zijn vooral actief in ‘duurzame 
landbouw en fair trade’ en 'financiële inclusie' 
(voornamelijk voor microfinancieringsinstellingen 
die kleine boeren en landbouwcoöperaties als 
eindbegunstigden bedienen).

n Latijns-Amerika
n Azië  
n Sub-Sahara Afrika  
n Midden-Oosten & Noord-Afrika

Investeringen per regio, naar volume (2019, n=10)



Gebruikte financieringsinstrumenten, naar volume (2019, n=13)

Investeringen per sector, naar volume (2019, n=13)
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WIE ZIJN DE INVESTEERDERS ?
Vertrekkend van een voorselectie van 
25 spelers, voldeden 13 Belgische 
investeerders aan  
de criteria voor nader onderzoek: 
Alterfin, Belgian Investment Company 
for Developing countries (BIO), BRS 
Microfinance Coop, Chroma Impact 
Investment, Close the Gap, Durabilis, 
Incofin, Inpulse, Kampani, Koning 
Boudewijnstichting, KOIS Invest, 
Lady-Agri Impact Investment Hub 
Oikocredit Belgium 
Impactinvesteerders heb je in België 
in alle vormen en maten: de 
diversiteit van wettelijke vorm, 
omvang van portfolio of oorsprong 
van kapitaal is groot. Ze willen wel 
allemaal naast financiële opbrengst 
ook maatschappelijke impact 
hebben. Ze gebruiken daarvoor een 
brede waaier aan financiële 

instrumenten en investeren in zeer 
diverse sectoren in 
ontwikkelingslanden. 

De 13 ondervraagde Belgische 
investeerders zijn zowel private als 
publieke investeerders, zowel 
kleinschalig als grootschalig. De 
keuze voor hun beheersvorm hangt 
vaak samen met de oorsprong van 
het kapitaal – familiekapitaal, 
private fondsen, publieke fondsen.

FINANCE FIRST OF  
IMPACT FIRST?

Er is geen strakke grens te trekken 
tussen organisaties die alleen op 
impact gericht zijn en organisaties 
die in de eerste plaats financieel 
rendement beogen. Het is een 

continuüm, van organisaties die 
helemaal geen financiële winst 
verwachten, over sociale 
ondernemingen die in de eerste 
plaats maatschappelijke impact 
willen realiseren en die eventuele 
winst opnieuw in hun activiteiten 
stoppen, tot sociaal gedreven 
ondernemingen die ook 
maatschappelijke doelen nastreven. 

Alle 13 deelnemers streven ernaar 
een impact te hebben op de 
samenleving. Voor meer dan de helft 
van de investeerders in de studie is 
dit hun belangrijkste drijfveer. 2/3 van 
de investeerders streeft naar een 
marktconform financieel rendement 
of behoud van kapitaal; 1/3 
aanvaardt een rendement onder de 
marktrente (die niet stabiel noch 
homogeen is in de sectoren van de 
doelondernemingen). De 
investeerders bieden hun 
doelondernemingen vaak ook 
technische ondersteuning - pro bono, 
of in ruil voor symbolische betalingen 
- en netwerkmogelijkheden.

HOE ZIEN DE BELGISCHE 
IMPACTINVESTEERDERS 
ERUIT?
Risicofocus: Belgische 
investeerders – twaalf van de 

Klimaatverandering, biodiversiteit en diensten in ecologie  
Volksgezondheid  

Maakindustrie en duurzaam leven  
Basisinfrastructuur  

Duurzame landbouw  
Financiële inclusie

Waarborg  
Kapitaal en mezzaninefinanciering  

Lening



dertien – financieren het liefst 
organisaties in de groeifase. Ook 
het prille begin wordt vaak 
ondersteund, met negen 
investeerders die startkapitaal 
leveren. Acht investeerders 
investeren in mature organisaties 
of blijven aan boord als de 
organisatie matuurder wordt.
Open voor het publiek: meer dan 
de helft van de 
impactinvesteerders doet een 
beroep op het brede publiek om te 
investeren. Ze werven 
fondsen via hun nieuwsbrieven, via 
mond-tot-mondreclame, eigen 
kanalen en nichekanalen, en 
steeds vaker ook via crowdfunding.
Sector: de populairste sector voor 
investeringen is ‘financiële 
inclusie’, met onder andere 

microkredieten en 
microfinanciering. Deze sector 
verbergt echter een grote 
diversiteit aan eindgebruikers. 
Microkredieten kunnen gebruikt 
worden door boeren, kleine 
winkeliers, tech start-ups. 
Bovendien hebben de twee 
grootste spelers veel activiteiten 
‘financiële inclusie’, wat de 
verhoudingen scheeftrekt. Zonder 
deze twee is ‘duurzame landouw 
en fair trade’ de belangrijkste 
sector. Weinig tot geen 
investeringen zijn er in 
klimaatverandering en onderwijs.
Financiële instrumenten: er is een 
verschil tussen wat Belgische 
impactinvesteerders idealiter 
wensen te gebruiken aan financiële 
instrumenten (de meeste geven de 

voorkeur aan equity) en wat ze in 
de praktijk doen. Investeringen 
gebeuren vooral via leningen 
(88%), en in veel mindere mate 
kapitaal (equity – 12%). 
Digitalisering: Dankzij online 
vergadertools neemt de noodzaak 
om te reizen af. Due diligence, 
bijvoorbeeld, kan op afstand 
worden uitgevoerd. Voor de 
doelondernemingen zit de 
belangrijkste innovatie in mobiel 
betalen, vooral in de 
microfinancieringssector in Afrika. 
Daarnaast denken ze aan 
verschillende innovatieve 
oplossingen zoals een digitaal 
marktprijzenplatform, GPS-tracking 
in de landbouw, telegeneeskunde 
en kunstmatige intelligentie in 
microfinanciering.

Connecties en samenwerkingen  

De diversiteit van het kleine Belgische landschap voor impact investing voor ontwikkeling leidt tot een 
zekere rijkdom, vooral omdat er veel samenwerking is tussen investeerders. Connecties komen in veel 
verschillende vormen voor: co-investeringen, het aanbieden van technisch/financieel advies of diensten 
voor fondsbeheer, investeren in elkaar en aandeelhouder zijn of deel uitmaken van het investeringscomité 
(zie grafiek). Informele persoonlijke interacties komen uiteraard ook vaak voor en versterken zo de 
slagkracht van elkaars acties.

Bovendien is de Belgische markt van impactinvesteerders goed verbonden met de bredere internationale 
impactgemeenschap, met NGO's, gespecialiseerde consultants, belangengroepen... 
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bio-invest.be
alterfin.be
incofin.com
kampani.org

oikocredit.be
inpulse.coop
brs.coop
koisinvest.com

durabilis.eu
chroma.eu
close-the-gap.org
lady-agri.org

K O N I N G  B O U D E W I J N S T I C H T I N G 

De Koning Boudewijnstichting heeft als opdracht bij te dragen  
tot een betere samenleving. De Stichting is in België en interna-
tionaal een actor van verandering en innovatie in dienst van het 
algemeen belang en van de maatschappelijke cohesie. Ze zet 
zich in om een maximale impact te realiseren door de compe-
tenties van organisaties en personen te versterken. Ze stimu-
leert doeltreffende filan tropie bij personen en ondernemingen.

De Koning Boudewijnstichting is een stichting van openbaar 
nut. Ze werd opgericht in 1976, toen Koning Boudewijn 25 jaar 
koning was.

Dank aan de Nationale Loterij en aan alle schenkers voor hun 
gewaardeerde steun.

Abonneer u op onze e-news: www.kbs-frb.be

Volg ons op  

Het volledige rapport van het onderzoek door iPropeller kan gra-
tis worden gedownload via www.kbs-frb.be.

"Study on Belgian impact investment for development", 2021, 58 p

Het rapport omvat tevens profielfiches van 11 van de 13 de Belgische 
impactinvesteerders die hebben deelgenomen aan de enquête. 
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De sector van de Belgische 
impactinvesteringen voor 
ontwikkeling is nog steeds in volle 
ontwikkeling. De studie 
identificeerde evoluties, en ook 
tendensen die bepalend zullen zijn in 
de komende jaren.   

• Verschillende nieuwe en innova-
tieve actoren hebben hun intrede 
gedaan in de sector, waarvan som-
mige hebben deelgenomen aan 
deze studie. Toch zijn er geen 
twee investeerders gelijk, of het 
nu gaat om geografische focus, 
sectorfocus, eigendom en finan-
cieringsbronnen, investeringsbe-
dragen...  
In het algemeen is er een toename 
van de openheid om het grote 
publiek te betrekken bij bepaalde 
investeringsinstrumenten.

• Een opmerkelijke verschuiving : 
verschillende investeerders heb-
ben aangegeven dat zij zich, waar 
mogelijk, richten op marktcon-
forme rendementen. Tegelijkertijd 

namen ze ook deel aan deals met 
een rendement onder de markt-
rente. In 2016-2017 mikten de 
meeste investeerders ofwel op 
rendementen onder de marktrente 
ofwel op kapitaalbehoud. 

• Gestructureerde benaderingen 
voor het meten en beheren van 
sociale impact worden de norm, 
waarbij de meeste impactinves-
teerders hun methodologieën voor 
impact performance management 
hebben geformaliseerd, meestal 
intern ontwikkeld bij gebrek aan 
een universele standaard. Inves-
teerders geven aan dat zij de Duur-
zame Ontwikkelingsdoelen (Sus-
tainable Development Goals) een 
nuttige taxonomie vinden om hun 
denken, handelen en evaluatie te 
structureren.

• Lokale inbedding wordt steeds 
belangrijker: reizen is afgenomen 
en wordt vervangen door het 
inschakelen van lokale actoren of 

eigen personeel ter plaatse (een 
trend die al speelde vóór de 
covid-19-pandemie).

• Nieuwe aandachtsgebieden wor-
den zichtbaar, vaak aangedreven 
door technologie, een trend die 
niet meer weg te denken is. Het 
meest in het oog springend zijn 
digitale technologieën en her-
nieuwbare energie. 

• Hoewel directe investeringen in 
lokale bedrijven dominant blijven, 
zien we een relatieve toename van 
indirecte investeringen via fond-
sen en hybride instrumenten. 

• De meerderheid van de Belgische 
investeerders werkt samen met 
ten minste één andere investeer-
der en verscheidene hebben geza-
menlijke initiatieven genomen om 
het grote publiek aan te spreken. 
Zij verwachten in de toekomst nog 
meer samen te werken.

COVID-19-PANDEMIE
De gevolgen van de pandemie in 2020 zijn gemengd: sommige bedrijven in de gezondheidssector zien een grotere vraag, terwijl 
veel bedrijven te kampen hebben met lagere inkomsten, minder vraag en logistieke problemen als gevolg van lockdowns en/of 
verstoorde toeleveringsketens. Verscheidene investeerders verwachten dan ook een hoger wanbetalingspercentage en/of 
hebben waar mogelijk hun kredietlijnen uitgebreid. De meeste investeerders verwachten minder of geen groei en geen nieuwe 
transacties in de nabije toekomst. In het algemeen geeft de Belgische gemeenschap van impactinvesteerders aan dat de 
pandemie het belang van impactinvesteren heeft onderstreept bij het grote publiek en institutionele investeerders. 

CONCLUSIES EN BESCHOUWINGEN

http://bio-invest.be
http://alterfin.be
http://incofin.com
http://kampani.org
http://oikocredit.be
http://inpulse.coop
http://brs.coop
http://koisinvest.com
http://durabilis.eu
http://chroma.eu 
http://close-the-gap.org 
http://lady-agri.org
http://www.kbs-frb.be
https://www.kbs-frb.be/en/Activities/Publications/2021/2021_MG_IMPACTINVESTMENT
https://www.kbs-frb.be/nl/Virtual-Library/2016/20161107AD
https://www.facebook.com/Koning.Boudewijnstichting/
https://www.instagram.com/KBS_FRB/
https://twitter.com/KBS_FRB
https://www.linkedin.com/company/king-baudouin-foundation/
https://www.youtube.com/user/FRBKBSvideo



