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Na twee jaar van beperkingen lijkt het er op dat de COVID-19 pandemie ten einde loopt. Terwijl velen van

ons hebben kunnen terugkeren naar het leven van voor de pandemie, geldt dit niet voor de bevolking van
Oekraïne. De oorlog met Rusland heeft, op het moment dat dit verslag wordt geschreven, ervoor volgens de

VN voor gezorgd dat meer dan 7 miljoen mensen op de vlucht zijn. Wij hopen dat er zo snel mogelijk een

vreedzame oplossing voor deze oorlog kan worden gevonden. Beide crises en de daaruit voortvloeiende

gevolgen, zoals een slechtere gezondheid en toenemende armoede, benadrukken de noodzaak van

positieve verandering. De behoefte aan investeringen die bijdragen aan hoogwaardige gezondheidszorg,
toegang tot betaalbare financiële diensten om een klein bedrijf draaiende te houden, of hernieuwbare

energiebronnen - waardoor de afhankelijkheid van autocratische regimes die fossiele energiebronnen

leveren afneemt - is verder toegenomen. Ons team is gemotiveerd en toegewijd om mondiale uitdagingen

aan te pakken door te investeren in bedrijven en projecten die zich richten op positieve verandering.

In 2021 hebben we vooruitgang geboekt met het verder versterken van het fundament van de GIP, zodat we

onze missie de komende jaren voort kunnen te zetten. We hebben ons team uitgebreid, waardoor de GIP het

toevertrouwde kapitaal impactvol kan blijven investeren en de kwaliteit van de investeringen verder

versterkt wordt, evenals de continue verbetering van onze impactmetingen en rapportage. In dit verslag
delen we de impact die de GIP heeft kunnen realiseren dankzij de steun van haar deelnemers. Er zijn twee

impactindicatoren van de GIP die in 2021 sterk zijn gestegen: het aantal achtergestelde mensen dat via

financiële diensten werd bereikt (meer dan 3 miljoen meer dan in 2020) en het aantal ondersteunde banen

(ruim een verdubbeling in omvang). De eerste waarde kan grotendeels worden toegeschreven aan onze
investering in het Emerging Consumer Fund, terwijl de toename van de ondersteunde banen het gevolg is

van de organische groei van de portefeuillebedrijven van onze investeringspartner en de investeringen in

nieuwe bedrijven. De grote veranderingen in de impactindicatoren worden bovenaan pagina 30 beschreven.

In de kern is de GIP een samenwerking met missiegerichte investeerders, onze investeringspartners. De

kracht van de samenwerking is uiteindelijk bepalend voor het succes van de GIP. In de afgelopen jaren
hebben we solide relaties opgebouwd met onze investeringspartners, en in 2021 zijn we begonnen nieuw

kapitaal toe te zeggen aan bestaande partners. We hebben de blootstelling van de GIP aan het

energietransitie-thema opgeschaald door te investeren in het nieuwe fonds van KGAL dat zich richt op

investeringen in schone energie-infrastructuur. We hebben ook extra kapitaal toevertrouwd aan Quona, onze

investeringspartner die zich richt op het vergroten van de financiële inclusie in ontwikkelingslanden via
investeringen in veelbelovende, innovatieve fintechbedrijven.

Het jaar 2021 stond ook in het teken van het aangaan van nieuwe samenwerkingen. We hebben Trill Impact

geselecteerd als solide investeringspartner om private equity-investeringen te doen in impactvolle bedrijven
in (Noord) Europa. Daarnaast hebben we kapitaal toegezegd aan Northern Arc, onze eerste

investeringspartner met een hoofdkantoor in een opkomende markt (India), dat zich richt op het verstrekken

van betaalbare leningen aan achtergestelde mkb-bedrijven en huishoudens in (ruraal) India.

Wij danken u voor uw vertrouwen namens de begunstigden en alle mensen die hebben geprofiteerd van de
impact die is gegenereerd door het in de GIP verzamelde kapitaal. Ieder van ons kan een verschil maken,

samen zorgen we voor verandering.

Hartelijke groeten,
Narina, Simon, Janine, Titus, Wieke, Ralph

Het investeringsteam - Kempen Global Impact Pool

NARINA 
MNATSAKANIAN, CAIA

Executive Director Impact 
& Sustainable Investment 

RALPH ENGELCHOR, 
CFA CAIA CIPM

senior portfoliomanager

JANINE 
WHITTINGTON, CFA

Associate Impact & 
Sustainable Investment

WIEKE 
MAARLEVELD, CEFA

Director Solutions Development

SIMON 
OOSTERHOF, CFA

senior portfoliomanager

TITUS 
WITTEVEEN, CFA

portfoliomanager

Beste investeerders,
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383.580
achtergestelde consumenten 

bereikt met betaalbare 
gezondheidszorg9

4.463.028 
achtergestelde consumenten 

bereikt met betaalbare 
financiële diensten8

142.395 hectare duurzaam 

verbouwde grond3

48.789 m3

besparing op waterverbruik per 
jaar door wind- en zonne-

energieprojecten5

11.523 ton

CO₂-emissies vermeden10gelijk aan het energieverbruik 

van 6.820 huishoudens

in Nederland2 CO2

21.327 MWh

opgewekte groene energie1

gelijk aan de uitstoot van 

4.703personenauto’s

in een jaar11

Impact hoogtepunten 2021 - Global Impact Pool 

6.308 
banen ondersteund4

223.021
kleine boeren 

bereikt in de
agri-waardeketen3

gelijk aan 210.332 
voetbalvelden7

gelijk aan het waterverbruik van 

938 personen per jaar6

Impact Rapport 2021
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Gerealiseerde impact sinds start in 2018

98 .021 m 3 WATER BESPAARD 
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GELIJK AAN HET 
JAARVERBRUIK VAN
18 .629 AUTO’S 11

10x

TOENAME IN HET AANTAL 
ACHTERGESTELDE 

CONSUMENTEN BEREIKT
MET FINANCIËLE DIENSTEN

4.463.028

419.222

247

119

137

142
AANTAL HECTARE DUURZAAM

VERBOUWDE GROND SINDS OPRICHTING GIP

PER JAAR GEMIDDELD 1 19 .737 
LOKALE BOEREN GETRAIND

IN HET GEBRUIK VAN  BIOLOGISCHE 
LANDBOUWTECHNIEKEN

Duizenden

BASISBEHOEFTEN & WELZIJN

ONTWIKKELING MKB & FATSOENLIJK WERK

KLIMAATVERANDERING & ENERGIETRANSITIE

CIRCULAIRE ECONOMIE

Zepz, voorheen bekend als WorldRemit, is sinds de

oprichting van de GIP onderdeel van de GIP-

portefeuille. Zepz maakt internationale betalingen

tegen lage kosten mogelijk, essentieel voor het

overmaken van geld door arbeidsmigranten in

Westerse landen naar hun families in

ontwikkelingslanden. Investeringspartner LeapFrog

investeerde voor het eerst groeikapitaal in

WorldRemit in 2017, waarna vervolginvesteringen in

2019 en 2021 plaatsvonden. LeapFrog

ondersteunde het bedrijf tijdens zijn overname in

2020 van sectorgenoot Sendwave, waarmee het

bereik van het bedrijf voor opkomende

consumenten werd uitgebreid tot meer dan 150

landen in Afrika en Azië. Het bedrijf heeft meer dan

5.000 overboekingsmogelijkheden, met 50 miljoen

verwerkte klanttransacties en $10 miljard aan

overboekingen voor klanten in 2020.

Zepz

Impact

verhaal

“Wij zijn verheugd om te zien dat onze 
investeringen een steeds grotere 
impact kunnen rapporteren.”

Janine Whittington, CFA
Associate Impact & 
Sustainable Investment

TON CO2 EMISSIES VERMEDEN 

Impact Rapport 2021
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Geografische portefeuilleverdeling

Lokale impact: door samenwerking 
luchthaven Rotterdam Den Haag

De luchtvaart is verantwoordelijk voor 2% van de
wereldwijde CO₂-uitstoot. Naar verwachting zal deze
uitstoot in de komende jaren verdubbelen en misschien
wel verviervoudigen. Luchtvaartmaatschappijen en
regeringen staan onder grote druk om deze sector CO₂
vrij te maken, waarbij veel bedrijven actief in de sector
zich voor 2040 – 2050 aan net-zero hebben
gecommitteerd.

ZeroAvia, een investering van de GIP via onze
investeringspartner EIF, pakt dit probleem aan door
waterstof-brandstofcelaandrijfsystemen te ontwikkelen
ter vervanging van straalmotoren. Dit levert 's werelds
eerste toepasbare, emissievrije aandrijflijn voor de
luchtvaart op. De aandrijflijn kan achteraf worden
ingebouwd in bestaande, reeds gecertificeerde
vliegtuigrompen, waardoor de certificeringshorizon
aanzienlijk wordt verkort.

In oktober 2021 werd een samenwerkingsverband tussen

ZeroAvia met Royal Schiphol Group en Rotterdam-Den
Haag luchthaven aangekondigd. De deal behelst de
levering van een 19-zits vliegtuig dat volledig op
waterstof vliegt om in 2024 te worden ingezet voor
emissievrije commerciële passagiersvluchten naar
Londen. De focus van deze samenwerking is gericht op
een efficiënte levering van de waterstof en integratie van
dit proces in de overige luchthavenactiviteiten.

“Eind 2021 investeerde de Global 
Impact Pool ongeveer 146 miljoen 
euro in 65 landen.13” 

Titus Witteveen, CFA 
portfoliomanager

€32 
miljoen

Azië & Oceanië

ZeroAvia

€3 
miljoen

Midden-Oosten

€78 
miljoen

Europa

€17 
miljoen

Afrika

€7 
miljoen

Noord-& Midden-Amerika

€9 
miljoen

Zuid-Amerika

Impact

verhaal
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Financieel rendement 2021

“Onze investeringen in essentiële 
bedrijven en projecten beginnen 
in 2021 hun rendements-
potentieel te tonen

Ralph Engelchor, CFA CAIA CIPM
senior portfoliomanager

Met een nettorendement van 18,3% was 2021, ook in financieel opzicht,
een uitstekend jaar voor de GIP. Een aanzienlijk aantal bedrijven in
portefeuille (indirect aangehouden door de GIP) zag de waardering stijgen
als gevolg van de sterke groei van hun activiteiten en/of nieuwe
financieringsrondes waarbij nieuwe investeerders bereid waren om te
investeren tegen een hogere waardering vergeleken met eerdere
financieringsrondes. Het is belangrijk op te merken dat de gerapporteerde
rendementen nog niet gerealiseerd zijn, in 2021 werden er door de GIP’s
investeringspartners geen zogenaamde exits gerealiseerd. De
waardestijging weerspiegelt echter wel het potentieel van de GIP om
impact te koppelen aan een aantrekkelijk financieel rendement.

Wij zijn tevreden over de manier waarop de bedrijven in de portefeuille van
de GIP zich hebben ontwikkeld, vooral in het licht van de zeer onzekere
economische omstandigheden van het afgelopen jaar. De GIP investeert,
via investeringspartners, in bedrijven die essentiële producten of diensten
aanbieden. Deze bedrijven in portefeuille zijn niet alleen overeind gebleven
tijdens de COVID-19-pandemie, zij hebben hun activiteiten over het
algemeen weten uit te breiden. Dit bevestigt dat het voorzien in niet-
vervulde behoeften van lokale consumenten een marktkans is, een kans die
GIP en aangestelde investeringspartners willen vervullen.

In dit verslag vindt u enkele mooie voorbeelden van bedrijven die in de
loop van 2021 zijn gegroeid, omdat er veel vraag was naar hun producten
of diensten. Met name de blootstelling van GIP aan Zepz (betaalbare
internationale betalingen), ZeroAvia (elektrische luchtvaart) en Facily
(sociale handelsonderneming) heeft aanzienlijk bijgedragen aan het
rendement. Dit zijn allemaal investeringen in private equity of durfkapitaal,
dus het mag geen verrassing heten dat deze vermogenscategorieën het
meest hebben bijgedragen aan het rendement van de GIP in 2021. Gunstige
valutaontwikkelingen hebben bijgedragen aan het rendement op onze
investeringen in de categorie Private Debt.

Onze investeringen in infrastructuur droegen in 2021 ook bij aan het
rendement. De GIP investeert doorgaans in greenfield-
infrastructuurprojecten, d.w.z. projecten die nog moeten worden ontwikkeld
en/of gebouwd. Naar onze mening hebben dit soort projecten de meeste
impact (toevoeging extra capaciteit aan het net) terwijl het verwachte
rendement op een dergelijke investering aantrekkelijk is.
Infrastructuurprojecten gaan doorgaans pas echt renderen wanneer het
project operationeel is. Een greenfield investering kent daarom een relatief
lange aanloopperiode voordat er een rendement wordt gerealiseerd.

Contributie aan fondsrendement per vermogenscategorie in 2021 investeringspartner, FA-fondsklasse)

Impact Rapport 2021
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Onze thema’s

Impact Rapport 2021

Basisbehoeften & welzijn

Een op de drie mensen heeft geen
toegang tot schoon drinkwater en
minstens de helft van de wereldbevolking
heeft geen toegang tot essentiële
gezondheidszorg.14 Een efficiënte,
kwalitatief goede en betaalbare levering
van dergelijke producten en diensten kan
leiden tot een directe verbetering van de
levenskwaliteit.

Klimaatverandering & energietransitie

Conventionele energie levert de grootste
bijdrage aan klimaatverandering en is
goed voor ongeveer 60% van de totale
wereldwijde uitstoot van broeikasgassen.
3 miljard mensen zijn voor koken en
verwarming afhankelijk van hout, kolen,
houtskool of dierlijk afval.15 Het
verminderen van de koolstofintensiteit
van energie is een hoofddoelstelling in
de klimaatdoelen op lange termijn.

Ontwikkeling MKB & fatsoenlijk werk

Duurzame ontwikkeling van het MKB en
het creëren van fatsoenlijke banen met
eerlijke arbeidsvoorwaarden zijn
essentieel voor het uitbannen van
armoede. Bijna 1 op de 10 mensen over
de hele wereld leeft onder de
armoedegrens van $1,90 per dag.16 Het
voorkomen van deze armoede is alleen
mogelijk door te voorzien in stabiele en
goedbetaalde banen.

Circulaire economie

De overgang naar duurzame consumptie-
en productiemethoden draagt bij aan
"meer en beter doen met minder”. De
netto welvaartswinst uit economische
activiteiten neemt toe door het
hergebruik van hulpbronnen en de
vermindering van vervuiling gedurende
de hele levenscyclus van producten te
verminderen.
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Overzicht van GIP-portfolio

Impact Rapport 2021

Partner Categorie Geografie Commitment* Impact thema SDG's

KGAL ESPF 4 Infrastructuur Ontwikkelde markten €22 miljoen

KGAL ESPF 5 Infrastructuur Ontwikkelde markten €25 miljoen

LeapFrog ECF III Private Equity Opkomende markten $25 miljoen

Trill Impact Private Equity Ontwikkelde markten €25 miljoen

Quona Inclusion Fund II Venture Capital Opkomende markten $11 miljoen 

Quona Inclusion Fund III Venture Capital Opkomende markten $15 miljoen

Ecosystem Integrity Fund IV Venture Capital Ontwikkelde markten $15 miljoen

ResponsAbility Agriculture Fund Private Debt Opkomende markten $31 miljoen**

Northern Arc India Impact Fund Private Debt India $10 miljoen

NNIP Green Bond Fund Green Bonds Ontwikkelde markten €19 miljoen**

**In dit overzicht zijn geen geldmiddel en/of kasequivalenten opgenomen.
**De marktwaarde van Q4 2021 aangezien dit een open-ended fonds is zonder commitmentstructuur.

Basisbehoeften & welzijn

Ontwikkeling MKB & fatsoenlijk werk

Klimaatverandering & energietransitie

Circulaire economie
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Basisbehoeften 
& welzijn

383.580
Achtergestelde consumenten bereikt met 

investeringen in de gezondheidszorg

48.789 m3

Jaarlijkse besparing 
waterverbruik 

Impact Rapport 2021
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Basisbehoeften & welzijn

Grote uitdagingen 
resteren

Significante 
uitdagingen resteren 

Uitdagingen 
resteren

SDG
bereikt

Goodlife, een bedrijf dat sinds eind 2017 mede in
handen is van onze investeringspartner LeapFrog, is
een apotheekketen in de detailhandel in Oost-Afrika.
Goodlife helpt chronische zorgklanten hun niet-
overdraagbare ziekten te beheersen via zijn Wellness
360-programma. Dit programma is een in-store
medicijntherapiedienst die is gelanceerd in
samenwerking met Phillips Pharmaceutical. Het biedt
klanten consulten over niet-overdraagbare
aandoeningen, ook wel 'lifestyle'-ziekten genoemd -
zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Mensen met
deze medische aandoeningen lopen een hoger risico
om ernstig ziek te worden door COVID-19. De missie is
dan ook dat klanten door het gebruik van het Wellness
360 programma, deze aandoeningen gaan beheersen
waardoor het risico op een ernstige aandoening
vermindert.

Het Wellness 360 programma bereikt momenteel
ongeveer 18.000 klanten, een stijging van 17% sinds de
lancering begin 2021.

Goodlife Pharmacy

Impact

verhaal

WAT

Investeringen in lijn met SDG 3 door het verstrekken van goede gezondheidszorg en SDG 6 door efficiënt watergebruik

De vooruitgang op het gebied van wereldwijde gezondheid is door de COVID-19-
pandemie tot stilstand gebracht. Sinds 2020 zijn honderden miljoenen mensen

teruggevallen in extreme armoede en chronische honger.17 Volgens de VN heeft de
pandemie de verlening van essentiële gezondheidsdiensten onderbroken hetgeen, naast
het virus zelf, een grote bedreiging voor de gezondheid vormt. De sluiting van scholen

heeft ook een negatieve invloed gehad op het onderwijs en het welzijn van kinderen
over de hele wereld. Vrouwen zijn onevenredig geraakt door het verlies aan
arbeidsplaatsen en de noodzaak van thuiszorg. Bedrijven waarin GIP investeert,

verschaffen achtergestelde huishoudens betaalbare toegang tot basisgezondheidszorg
en verzekeringen. Toegang tot schoon drinkwater en sanitaire voorzieningen is ook
belangrijk binnen dit thema. Volgens de VN leven 2,3 miljard mensen in landen met

watertekorten en lagen 129 landen in 2020 niet op schema om in 2030 duurzaam
beheerde watervoorraden te hebben. Ongeveer 15% van de zoetwateronttrekking
wereldwijd wordt gebruikt voor de productie van energie uit fossiele brandstoffen.18 De

overstap naar hernieuwbare energie kan de waterstress helpen verminderen, aangezien
zonne- en windenergieprojecten tot 200x minder water verbruiken dan kolencentrales
voor het equivalent aan elektriciteit.19

WIE

HOEVEEL
BIJDRAGE

Onze investeringspartner investeert in bedrijven die consumenten met lage inkomens in
opkomende markten voor het eerst toegang bieden tot hoogwaardige gezondheidszorg

en financiële diensten. Deze consumenten worden onvoldoende bediend door
traditionele financiële en gezondheidszorgverstrekkers bijvoorbeeld vanwege een laag
inkomen en/of huisvesting buiten stedelijk gebied. Van de projecten voor hernieuwbare

energie ligt de bijdrage in de vervanging van fossiele energiecentrales, die een
aanzienlijk grotere vraag naar zoet water hebben dan projecten die zich richten op het
opwekken van hernieuwbare energie.

RISICO
Er bestaat het risico dat het beoogde aantal klanten in de gezondheidszorg niet wordt
bereikt, bijvoorbeeld als gevolg van de pandemie. Om dit te controleren, wordt de

impact van alle bedrijven waarin wordt geïnvesteerd regelmatig gemeten aan de hand
van prestatiegegevens en directe feedback van klanten, vanaf de investering tot de exit.
Het risico bestaat dat onvoorzien waterverbruik tijdens de bouw, installatie en

onderhoud van zonne- en windparken een aanzienlijk deel van de waterbesparingen uit
hernieuwbare energie tenietdoet.

De investeringen van GIP dragen bij aan SDG 6 (Europa) & SDG 3 (rest van de
wereld) in de gemarkeerde landen20

Indicatoren (pro rata) 2020 2021 Delta IRIS+ code Fonds (2021)

Achtergestelde consumenten bereikt via 

de gezondheidszorg portefeuille
343.203 383.580 + 12% PI7098 ECF 3

Geschat m³ water verbruik bespaard 

over de levensduur van de projecten
1,6 miljoen 1,7 miljoen + 6% PD7621 ESPF 4

Jaarlijkse besparing waterverbruik in m³ 32.816 48.789 + 49% PD7621 ESPF 4, EIF 4

Belangrijke wijzigingen (+/-25%) in de effectcijfers worden beschreven in de voetnoten, blz. 30

Impact Rapport 2021
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Aandoeningen die niet rechtstreeks van de ene op de andere
persoon overdraagbaar zijn (NCD’s), veroorzaken het grootste
productiviteitsverlies en de meeste sterfgevallen onder
huishoudens wereldwijd. Elk jaar sterven meer dan 15 miljoen
mensen tussen de 30 en 69 jaar aan een niet-overdraagbare
aandoening, waarbij 85% van deze vroegtijdige sterfgevallen zich
voordoet in lage- en middeninkomenslanden.21 Alleen al in India
sterven elk jaar ongeveer 4 miljoen mensen aan hart- en
vaatziekten, aandoeningen van de luchtwegen en diabetes. NCD's
zijn chronisch van aard, wat betekent dat zij langer dan een jaar
duren, voortdurende medische verzorging vereisen en de
dagelijkse activiteiten van het individu beperken. Dit heeft
negatieve gevolgen voor zowel de patiënt als de verzorger in het
huishouden en hun vermogen om te blijven werken. Investeren in
de preventie en behandeling van niet-overdraagbare ziekten en
de onderliggende risico's, zoals obesitas, heeft naar verwachting
een aanzienlijk effect op het economisch welzijn van huishoudens.

HealthifyMe biedt digitaal geleide diensten gericht op voeding en
het helpen van individuen om hun gezondheidsniveau te
verbeteren door middel van gewichtsverlies, lichaamsbeweging en
educatie. HealthifyMe biedt betaalbare digitale
gezondheidsdiensten aan miljoenen gebruikers in India en
Zuidoost-Azië. Naarmate de penetratie van het internet toeneemt,
zal het gebruik van technologie voor preventie en
ziektebeheersing een essentiële dienst worden voor huishoudens
in lage- en middeninkomenslanden.

Preventie en beheer van ziekten door verandering van levensstijl
en gedrag is essentieel voor het verminderen van obesitas
gerelateerde risico's. De diensten van HealthifyMe stellen
opkomende consumenten in staat om de impact van obesitas
(hoge Body Mass Index / BMI) op hun levenskwaliteit te
verminderen. 22% van de regelmatige gebruikers heeft een
medische aandoening, terwijl dit stijgt tot 88% voor premium
gebruikers. Deze premium gebruikers hebben ook 88%
overgewicht of obesitas. Verschillende producten en functies zijn
aanwezig om niet alleen gewichtsverlies mogelijk te maken, maar
ook het bewustzijn over voeding te verbeteren. Het gratis
abonnement vermindert de betaalbaarheidsbarrières voor
consumenten en het bedrijf heeft productplannen ontwikkeld die
tegen lagere prijzen worden aangeboden om het bereik van de
consument te vergroten.

Het algemene risico is laag. Het bedrijf valideert de effectiviteit
van de app te door het resultaat te vergelijken met het
alternatieve effect van medicatie. Het risico op deelname van
belanghebbenden is laag, omdat LeapFrog als onderdeel van het
investeringsproces een due diligence onder consumenten uitvoert
en de feedback en aanbevelingen heeft verwerkt in zijn
waardecreatieplan. Ten slotte is het onverwachte impactrisico
laag omdat het bedrijf risicobeperkende procedures heeft
ingesteld rond alle belangrijke technologie-, data- en
consumentendomeinen. Dit omvat een aanzienlijke focus op
opleiding en ontwikkeling van haar coaches en continue
kwaliteitsborging.

HealthifyMe

HOEVEEL

WAT

WIE

BIJDRAGE

RISICO

Case Study

2.777.847
totaal aantal consumenten bereikt

2.059.389
Opkomende consumenten bereikt

2.619
banen ondersteund
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Klimaatverandering 
& energietransitie

11.523 ton 
Vermeden CO₂ emissies

21.327 MWh 
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Indicatoren (pro rata) 2020 2021 Delta IRIS+ code Fonds (2021)

Vermeden CO₂ emissies in ton 

(per jaar)
11.344 11.523 + 2% PI2764

Green Bonds, 

ESPF 4, EIF 4, Trill

Opgewekte duurzame energie 

in MWh (per jaar)
21.647 21.327 - 1% PI5842

Green Bonds, 

ESPF 4 , EIF 4

Klimaatverandering & energietransitie

Ciekocinko is een windmolenproject op het vasteland
(onshore) in de portefeuille van ESPF 4, dat wordt
beheerd door KGAL, de investeringspartner voor
hernieuwbare energie in de GIP. Het project bevindt
zich in Polen en werd in 2021 operationeel. De
investering draagt bij tot de energietransitie in Polen
en ondersteunt de ontwikkeling van hernieuwbare
infrastructuur. Door de relatief lage koolstofintensiteit
van windenergieprojecten en de omvang van het
project draagt deze investering met name bij aan het
vermijden van het verbruik van fossiele brandstoffen .
Het uitfaseren van fossiele brandstoffen ten gunste van
hernieuwbare energie is vooral in Polen impactvol. De
koolstofintensiteit in het land lag in 2020 bijna 3x
hoger dan het Europese gemiddelde omdat Polen nog
steeds sterk afhankelijk is van steenkool en fossiele
brandstoffen.

Eind 2021 heeft de GIP een investering gedaan in een
nieuw (vervolg)fonds van KGAL (ESPF 5). Ook dit fonds
richt zich op het thema Klimaat & Energie door
investeringen te doen in Europese windmolenparken
en zonne-energiecentrales.

Project Ciekocinko

Impact

verhaal

WAT

Investeringen die bijdragen tot SDG 7 door de levering van schone en hernieuwbare energie

De oorlog in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat de afhankelijkheid van fossiele
brandstoffen en van autocratische regimes steeds problematischer wordt. Een snellere

overgang naar schonere energiebronnen kan daarom zowel de mens als de planeet ten
goede komen. Het stelt ons in staat de koolstofuitstoot aanzienlijk te verminderen in de
race tegen klimaatverandering. In het meest recente IPCC-rapport wordt benadrukt dat

op zeer korte termijn ambitieuze, versnelde actie nodig is om de uitstoot van
broeikasgassen snel en sterk terug te dringen.22 Hoewel het aandeel van hernieuwbare
energiebronnen in het totale energieverbruik geleidelijk is toegenomen, is een veel

sneller groeitempo nodig om onze klimaatdoelstellingen op korte- en middellange
termijn te halen.23 Alleen met snelle actie kunnen we klimaatverandering tegengaan.
Hoewel een deel van de investeringen van de GIP plaatsvindt in landen waar al relatief

veel elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen wordt opgewekt, zijn wij van mening
dat investeringen in groene energie over de hele wereld een positieve bijdrage leveren
aan de energie, omdat de dreiging van klimaatverandering een grensoverschrijdend,

mondiaal probleem is.

WIE

HOEVEEL

BIJDRAGE
Hoewel de bijdrage van de GIP aan de aanpak van de klimaatverandering op
wereldschaal als bescheiden kan worden beschouwd, zijn de duur en de diepgang van

onze projecten aanzienlijk. Wij investeren bijvoorbeeld in nieuwe zonne- en
windcapaciteitsprojecten die de komende meer dan 20 jaar operationeel zullen zijn. Er is
sprake van additionaliteit op lange termijn op het niveau van de GIP-partners. Onze

beleggingen in groene obligaties en hernieuwbare energie zijn bedoeld om de overgang
naar schonere energiebronnen te ondersteunen en een bijdrage te leveren aan het
probleem van de klimaatverandering en de gevolgen daarvan door groene projecten te

financieren die bijdragen aan zowel de matiging van als de aanpassing aan de
klimaatverandering.

RISICO
Het tempo waarin fossiele brandstoffen worden vervangen, kan te laag liggen of de
vermindering van de koolstofemissies is niet groot genoeg om de gevolgen van de

klimaatverandering tegen te gaan. Er zijn uitvoerings-, bewijs- en duurzaamheidsrisico's
die moeten worden beperkt om ervoor te zorgen dat de verwachte voordelen volledig
worden verwezenlijkt.

De investeringen van GIP dragen bij aan SDG 7 in de genoemde landen20

Belangrijke wijzigingen (+/-25%) in de effectcijfers worden beschreven in de voetnoten, blz. 30

Grote uitdagingen 
resteren

Significante 
uitdagingen resteren 

Uitdagingen 
resteren

SDG
bereikt
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Verbetering van de energie-efficiëntie is een centraal onderdeel
van de wereldwijde doelstelling om de uitstoot van
broeikasgassen terug te dringen. De EU ligt echter niet op schema
om haar energie-efficiëntiedoelstellingen te halen. Het verbeteren
van bestaande gebouwen en het ontwikkelen van slimme
oplossingen is een belangrijk aspect van het terugdringen van
energieverlies, aangezien gebouwen verantwoordelijk zijn voor
40% van het totale energieverbruik in de EU en 36% van de CO₂-
uitstoot in de EU. De Europese Commissie schat dat 75% van het
gebouwenbestand in de EU inefficiënt is, en dat slechts gemiddeld
1% per jaar wordt gerenoveerd. Zij vermeldt ook dat renovatie van
bestaande gebouwen het totale energieverbruik in de EU met 5 -
6% zou kunnen verminderen en de CO2-uitstoot met ongeveer 5%.

Nordomatic is een onafhankelijke partner voor vastgoedeigenaren
in gebouwautomatisering, gericht op slimme gebouwen en
energie-efficiëntie, actief in Zweden, Denemarken en Noorwegen.
Nordomatic werkt met enkele van de grootste vastgoedeigenaren
in deze landen en kan daardoor een aanzienlijk aantal gebouwen
en vierkante meters bereiken met zijn energie-efficiënte producten
en diensten. Het bedrijf heeft de ambitie om de impactleider te
worden binnen slimme gebouwen. Zowel de planeet als de
vastgoedeigenaren/ huurders hebben baat bij een lager
energieverbruik van gebouwen.

Door het automatiseren en optimaliseren van de manier waarop
verwarming, koeling en ventilatie worden beheerd, kan
Nordomatic de energiebehoefte verminderen. De oplossingen van
het bedrijf vormen een krachtige verbetering voor gebouwen,
waarbij een vermindering van het energieverbruik met gemiddeld
20 – 30% gedurende een periode van 15 jaar kan worden bereikt
in vergelijking met een standaard gebouwbeheersysteem. Door te
voldoen aan duurzame bouwnormen helpt Nordomatic CO2-
emissies te vermijden en draagt het bij tot het bereiken van de
2030 klimaat- en energiedoelstellingen van de EU.

Er is een risico met betrekking tot het impact-model en
bijbehorende aannames. Aannames kunnen worden overschat en
de impact dus worden overdreven. Ook is er een verhoogd risico
op cyberbeveiligingsincidenten door het gebruik van slimme, met
het internet verbonden oplossingen. Nordomatic is zich bewust
van dit risico en hanteert actief een op security-by-design
gebaseerde aanpak. Ten slotte bestaat er een efficiëntierisico,
waarbij er superieure of beter betaalbare alternatieven
beschikbaar komen.

Nordomatic

WAT

WIE

BIJDRAGE

RISICO HOEVEEL

83.000
Vermeden CO₂ emissies in ton 

402.000
Slimme oplossingen geïnstalleerd

515
banen ondersteund

Case Study
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Ontwikkeling MKB 
& fatsoenlijk werk

6.308
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4.463.028
Achtergestelde consumenten 
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Ontwikkeling MKB & fatsoenlijk werk

Coopetarrazu, een Costa Ricaanse coöperatie in het
responsAbility Agriculture Fund, heeft nauw
samengewerkt met het Ministerie van
Volksgezondheid, ICAFE en andere koffieorganisaties
om de komst van buitenlandse arbeidskrachten - die
ongeveer 55% vertegenwoordigen van de
arbeidskrachten die nodig zijn om de koffiebonen met
de hand te plukken - tijdens de COVID-19 pandemie te
vergemakkelijken. Normaal gesproken nemen naar
schatting 30.000 mensen deel aan het oogstseizoen.
Lokale gemeentelijke voorzieningen werden op
adequate wijze omgevormd tot ontvangst- en
registratiekantoren voor migranten.

15.000 arbeiders kregen een adequate opleiding om in
2020 aan de oogstactiviteiten te kunnen deelnemen.
In totaal werden ook 9.000 lokale arbeiders door
Coopetarrazu bevestigd. Deze inspanningen
ondersteunden de leden bij het voltooien van de
oogstcyclus en het creëren van een stevige
organisatorische basis voor de volgende cyclus.

Coopetarrazu

Impact

verhaal

WAT

Investeringen ter ondersteuning van SDG 8 via inclusieve en duurzame economische groei en werkgelegenheid

De COVID-19-pandemie heeft de arbeidsmarkt in landen over de hele wereld aanzienlijk
beïnvloed. In 2021 heeft de pandemie geleid tot een verlies van 125 miljoen voltijdbanen

ten opzichte van 2019.24 De pandemie heeft een economische en arbeidsmarktcrisis
veroorzaakt die kwetsbare groepen treft en de ongelijkheid heeft vergroot. Hoewel er
herstel op komst is, kampt de wereldeconomie nog steeds met grote onzekerheid.24 Op

korte termijn zal het herstel van de werkgelegenheid van cruciaal belang zijn voor
groeiende economieën, waarbij de verbetering van de productiviteit van de werknemers
noodzakelijk is. Meer inspanningen op het gebied van handel, bankwezen en

landbouwinfrastructuur zullen de productiviteit helpen verhogen en de werkloosheid in
de meest achtergestelde regio's van de wereld helpen terugdringen. De GIP investeert
in fondsen die bijdragen aan volledige en productieve werkgelegenheid op basis van

een eerlijke compensatie in opkomende markten, bijvoorbeeld door te investeren in
bedrijven die toegang verschaffen tot moeilijk te verkrijgen leningen voor het MKB.

WIE

BIJDRAGE
De investeringen van de GIP dragen rechtstreeks bij aan SDG 8 doordat
werkgelegenheid wordt gestimuleerd. De pandemie bedreigde het bestaan van 1,6

miljard werknemers in de informele economie, waar 94% van de landbouwsector zich
bevindt.25 Onze investeringspartners bleven in 2021 leningen verstrekken aan deze
sector en hielpen zo de banen van kleine boeren veilig te stellen. Door betaalbare

financiële diensten aan te bieden aan consumenten die achtergesteld zijn, vergroten
GIP's investeringspartners de toegang tot bank- en verzekeringsdiensten en financiële
diensten voor iedereen. Tijdens COVID-19 bewees fintech zichzelf als een solide

oplossing voor financiële inclusie omdat, ondanks wereldwijde lockdowns, de toegang
tot deze financiële diensten bleef bestaan.

RISCIO
De gecreëerde banen kunnen ontoereikend zijn om te voorzien in de behoefte aan
betaald werk. De banen die in opkomende markten worden gecreëerd of behouden,

kunnen industrieën met niet-duurzame praktijken ondersteunen, waardoor de
inspanningen op het gebied van de klimaatgerichte SDG's teniet worden gedaan. Wij
willen deze risico's beperken door van onze investeringspartners te eisen dat zij een

solide duurzaamheidsbeleid voeren en samen met de bedrijven waarin wordt
geïnvesteerd, de problemen aan te pakken.

De investeringen van GIP dragen bij aan SDG 8 in de genoemde landen20

HOEVEEL

Indicatoren (pro rata) 2020 2021 Delta IRIS+ code Fonds (2021)

Achtergestelde consumenten 

bereikt met financiële diensten 
1.357.508 4.463.028 + 329% PI7098

ECF 3, Agri Fund, 

Quona II, Quona III

Gemiddelde omvang lening aan 

kleinschalige boeren
$1.134 $1.413 + 25% PI7852 Agri Fund

Banen ondersteund 2.811 6.308 + 224% PI4874
ECF 3, Agri Fund, ESPF 4, 

Quona II, Quona III, EIF 4

Belangrijke wijzigingen (+/-25%) in de effectcijfers worden beschreven in de voetnoten, blz. 30

Grote uitdagingen 
resteren
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Momenteel is e-commerce in Latijns-Amerika vooral gericht op het
bedienen van klanten met een hoger inkomen op zoek naar
luxeproducten. Door de hoge leveringskosten, die aankopen van
kleine bedragen ontmoedigen, worden consumenten met lagere
inkomens in wezen uitgesloten van de toegang tot de e-
commercemarkt. Dit geldt met name voor klanten in de laagste
sociaaleconomische klassen, die bijvoorbeeld in Brazilië
gemiddeld 65% van hun gezinsinkomen alleen al voor voedsel
nodig hebben en vaak geen bankrekening hebben.

Facily richt zich op het uitbreiden van de voordelen van e-
commerce naar Brazilianen met een laag inkomen. Bestaande e-
commerce spelers in Brazilië richten zich meestal op hogere
inkomenssegmenten en richten zich op niet-groentegoederen.
Facily heeft de conventionele e-commerceconstructie omgedraaid
door een model te creëren dat het bedrijf in staat stelt
kwaliteitsvolle kruidenierswaren en andere laaggeprijsde
goederen, zoals verse producten, schoonmaak- en
huishoudproducten en kleinschalige elektronica, aan zijn
gebruikers te leveren tegen een fractie van de kosten van de
traditionele detailhandel. Facily maakt gebruik van mobiele
technologie in zijn waardeketen, waarbij de distributie
tussenpersonen overslaat door rechtstreeks in contact te treden
met producenten en fabrikanten. Hierdoor worden
kostenbesparingen doorberekend aan de consument, die
gemiddeld 75% bespaart op aankopen via het platform van Facily.

Het model van Facily stelt hen in staat de laagste prijzen aan te
bieden aan consumenten in verschillende categorieën. Hun
afhaalpunten zijn geconcentreerd in buurten met lage inkomens
om het gemak te maximaliseren en ze aanvaarden contante
betalingen en bedienen zo de niet-banken. Het model van Facily
heeft het potentieel om een sleutelrol te spelen in het verdiepen
van de e-commerce penetratie in Brazilië (en mogelijk in andere
Latijns-Amerikaanse landen) door zich aan te passen aan de
behoeften van consumenten met een laag inkomen. Er werden
klantenenquêtes gehouden en 52% gaf aan dat hun
levenskwaliteit "verbeterd" of "zeer sterk verbeterd" was na het
gebruik van de dienst van Facily. Dit toont aan dat e-
commerceplatforms die zich richten op de unieke pijnpunten van
segmenten met lagere inkomens de weg kunnen effenen voor
inclusie in landen met een onevenredig lage e-
commercepenetratiegraad.

Het risico dat het door Facily beoogde effect, namelijk betaalbare
online artikelen aanbieden aan Brazilianen met een laag inkomen,
niet optreedt, is vrij laag. Het meest opvallende risico is het
uitvoeringsrisico, dat gevolgen zou hebben voor de levering van
bestelde goederen aan de klanten van Facily. Facily schaalde na
2018 snel op en leverde alleen al in oktober 2021 meer dan 7
miljoen artikelen. In 2022 verdubbelt Facily haar inspanningen op
het gebied van klantervaring en -behoud om ervoor te zorgen dat
zij haar impactdoelstellingen op schaal kan blijven realiseren.

Facily

WAT

WIE

BIJDRAGE

RISCIO

Case Study

HOEVEEL

3.600.000
achtergestelde consumenten 

66%
klanten met toename van besparingen26

768
banen ondersteund
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142.395 hectare
Duurzaam verbouwde grond

23 ton
Vermeden afval Circulaire economie
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Circulaire economie

Arya, een investering van zowel Quona als
responsAbility, is een digitaal, geïntegreerd
landbouwservicebedrijf dat zich richt op opslag,
financiering van de oogst en markttoegang voor India's
achtergestelde bevolkingsgroepen. Arya richt zich op
het gebrek aan opslagfaciliteiten in niet-stedelijke
markten door lokaal service te verlenen.
Verbeteringen in de opslag zijn essentieel om
voedselbederf tegen te gaan. In India gaat naar
schatting 13 miljard dollar verloren na de oogst als
gevolg van problemen met de opslag, inefficiënties
van de markt en een gebrek aan
financieringsmogelijkheden.29

Arya geeft kredietfaciliteiten uit aan kleine boeren-
PPO's/coöperaties om hun basisproducten op te slaan.
In 2021 werd de productie voor meer dan 100.000
boeren opgeslagen. Arya financiert ook boeren en
FPO's die banken niet willen of kunnen bedienen. 50%
van de boeren die steun krijgen, lenen voor het eerst
en hebben geen kredietverleden.

Arya Group

Impact

verhaal

WAT

Investeringen ter bevordering van SDG 12 door de overgang naar duurzame productie en consumptie

De COVID-19-pandemie had gevolgen voor de verwezenlijking van SDG 12, omdat zij de
vraag naar en het voortdurende gebruik van wegwerpmaterialen voor eenmalig gebruik,

zoals maskers en beschermende uitrusting, deed toenemen om besmetting en
verspreiding van het virus te voorkomen. Zelfs vóór de pandemie was de mondiale
materiaalvoetafdruk tussen 2000 – 2017 al naar schatting met 70% toegenomen.17

Aangezien de wereldbevolking nog steeds groeit, zou een aanzienlijke vermindering van
ons totale gebruik van natuurlijke hulpbronnen en afvalproductie de overkoepelende
doelstelling van de circulaire economie moeten zijn. Om aan de stijgende vraag naar

voedsel te voldoen, zijn bovendien jaarlijkse investeringen van ongeveer 83 miljard
dollar in de landbouwsector nodig. Dit geldt ook voor ontwikkelingslanden, waar 34%
van de beroepsbevolking werkzaam is in de landbouw en kleine boeren de sector

domineren.27 Door deze boeren toegang te bieden tot kapitaal en efficiënte
toeleveringsketens, versterken bedrijven de waardeketen, bevorderen ze
milieuvriendelijke landbouwpraktijken, stimuleren ze lokale economische groei en

helpen ze bovendien om de bestaanszekerheid op het platteland te verbeteren.

WIE

BIJDRAGE
Van de 450 miljoen kleine boerenbedrijven wereldwijd wordt de behoefte aan
landbouw- en niet-landbouwfinanciering van de ruwweg 270 miljoen kleine boeren in

Latijns-Amerika, Afrika en Azië geschat op meer dan 200 miljard dollar.28 Door export-
en werkkapitaalfinanciering op korte termijn en financiering op middellange termijn te
verstrekken, helpt onze investeringspartner responsAbility zowel de kwaliteit van de

inputs als het vermogen van de boeren om de ecosystemen om hen heen duurzaam te
beheren, te verbeteren, bijvoorbeeld door zich te richten op de productie van biologische
of gecertificeerde producten.

RISCIO
Het risico bestaat dat de impact niet significant genoeg is of wordt gecompenseerd,
aangezien verbeteringen in het gebruik van hulpbronnen en de afvalproductie in

sommige landen teniet kunnen worden gedaan door een toename in niet-duurzame
hulpbronnenintensiteit in andere landen. Er is ook een meetrisico, aangezien
"gecertificeerde hectaren in cultuur" een effectindicator is die afhankelijk is van de

sterkte van en het toezicht op de certificering. De potentiële zwakte van
certificeringsregelingen creëert het risico dat landbouwpraktijken niet zo duurzaam zijn
als zij zelf aangeven.

De investeringen van GIP dragen bij aan SDG 12 in de genoemde landen20

Indicatoren (pro rata) 2020 2021 Delta IRIS+ code Fonds (2021)

Aantal kleine boeren bereikt via een verstrekte lening 217.694 223.021 + 2% PI6372 Agri Fund

Hectares duurzaam verbouwde grond 136.584 142.395 + 4% PI6796 Agri Fund

% leningnemers met duurzame certificering 88 84 - 5% PI6796 Agri Fund

Tonnen vermeden afval 112 23 - 79% PI8177 EIF 4

HOEVEEL

Belangrijke wijzigingen (+/-25%) in de effectcijfers worden beschreven in de voetnoten, blz. 30

Grote uitdagingen Significante 
uitdagingen

Uitdagingen SDG
bereikt
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De mondiale mode-industrie is met een waarde van 1,5 biljoen
dollar de op een na grootste industrie ter wereld. Het is ook de
derde meest vervuilende industrie, verantwoordelijk voor 10% van
de wereldwijde CO₂-uitstoot en een aanzienlijk afvalprobleem –
zowel vast afval als chemische vervuiling van land, lucht en water.
Wereldwijd wordt jaarlijks naar schatting 92 miljoen ton vast
textielafval geproduceerd door de mode-industrie. Het
afvalprobleem zal naar verwachting nog verergeren, vooral door
de toenemende vraag van consumenten en fast fashion - tussen
2015 en 2030 zal de hoeveelheid textielafval naar schatting met
ongeveer 60% toenemen tot een jaarlijks totaal van 148 miljoen
ton.

For Days is een in New York gevestigde Direct-to-Consumer (DTC)
fabrikant van 100% biologische en gerecyclede basiskleding met
een omgekeerd logistiek platform om alle gebruikte kleding terug
te winnen voor recycling of wederverkoop. Consumenten krijgen
voor alle gekochte en gerecyclede kledingstukken "kast-cash",
dat kan worden gebruikt voor toekomstige aankopen, waardoor
klanten een duidelijke financiële stimulans krijgen om hun kleding
te recyclen. Hoewel veel "duurzame" merken in het verleden zijn
beschuldigd van greenwashing op basis van twijfelachtige
beweringen over duurzame materialen of productiefaciliteiten, is
circulariteit de kern van For Days' activiteiten. For Days gaat
partnerschappen aan door andere merken bij dit circulaire aanbod
te betrekken.

For Days draagt bij aan circulariteit - dat wil zeggen, het
hervormen van de wegwerpcultuur die momenteel de mode
domineert, door ervoor te zorgen dat gebruikte kleding wordt
hergebruikt en gerecycled tot nieuwe nuttige producten. Een van
de grootste kansen voor circulariteit ligt in het grootste
afvalgebied in de mode: alledaagse "basis" (oftewel "essentiële")
kleding. In de VS is de markt voor alledaagse kleding met een
markt van maar liefst 185 miljard dollar, maar heel weinig daarvan
is biologisch, bijna niets ervan wordt hergebruikt/gerecycled, en
het is ongeschikt voor wederverkoop. De missie van For Days is
om een populair merk voor basiskleding te creëren, met als doel
een gesloten kringloopsysteem te ontwikkelen, waarin alle
nieuwe kleding wordt gerecycled in plaats van op de afvalhoop te
belanden. Het herstructureren van de manier waarop alledaagse
basiskleding wordt geproduceerd, gebruikt en gerecycled, baant
de weg en is en katalysator voor een systeemverandering in de
wereldwijde mode-industrie. Met elk ge-upcycled T-shirt wordt al
meer dan 3.000-liter water bespaard.

Het risico is dat For Days' afhankelijkheid van 'kast cash' faalt in
haar opzet doordat het merk onvoldoende merkloyaliteit creëert.
Hiermee zou de uitvoering van het circulaire bedrijfsmodel beperkt
worden. Ook is er het risico dat er geenpartnerschappen met
andere merken worden aangegaan, waardoor de positieve impact
op lange termijn te wensen overlaat.

For Days

WAT

WIE

BIJDRAGE

RISICO

Case Study

HOEVEEL

101
Tonnen afval bespaard

337
Vermeden CO₂ emissies in ton 

47.817 m3

Besparing waterverbruik gerecycelde kleding
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Voortgang 
impactdoelen
Op deze pagina wordt een overzicht gegeven van de vooruitgang die de
afgelopen vier jaar is geboekt bij het bereiken van de impactdoelen die
op het niveau van de investeringspartners worden nagestreefd en die
niet pro rata zijn voor de GIP. Dit is geen volledig overzicht, aangezien
sommige GIP-partners meerdere doelstellingen hebben. We blijven alle
doelstellingen volgen.

GIP-investeringspartner LeapFrog boekte dit jaar aanzienlijke
vooruitgang en overtrof ruimschoots zijn 2027-doelstellingen inzake
bereikte opkomende consumenten en ondersteunde banen. Dit resultaat
is toe te schrijven aan zowel de groei van bedrijven in portefeuille, zoals
Zepz, als aan de verdere investering in vijf nieuwe bedrijven in 2021.

Binnen het thema Circulaire economie wordt het areaal aan duurzaam
verbouwde grond een jaar van tevoren getarget door de GIP-
investeringspartner responsAbility. De doelstelling voor 2021 van 1
miljoen hectare is bijna gehaald doordat het Agriculture Fund zijn
hectares met 17,4% heeft uitgebreid. Voor de doelstelling van 2022 is
daar 100.000-hectare aan toegevoegd.

De doelstelling van KGAL voor het vermijden van CO₂-uitstoot is
vastgesteld op 825.000-ton per jaar op basis van het niveau van de
opgewekte groene elektriciteit. Voor 2021 is het niveau op ongeveer
23% van het streefcijfer gebleven. Dit was te verwachten, aangezien de
projecten voor hernieuwbare energie pas cijfers rapporteren wanneer ze
operationeel zijn. Deze waarde zal stijgen als in de komende jaren
nieuwe projecten in de portefeuille worden opgenomen.

Niet alle partners hebben gekwantificeerde doelstellingen voor hun
fondsen; sommige richten zich op een meer kwalitatieve aanpak en
rapporteren gerealiseerde resultaten. Het managen van Impact is
complex, en fondsen kunnen te maken krijgen met impactdilemma's die
het stellen van doelen moeilijk maken.
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De GIP heeft sinds zijn oprichting een robuust proces voor impact management opgezet.
De beste praktijken voor impact management & measurement evolueren voortdurend en
het GIP-team neemt deel aan initiatieven om de wereldwijde impactnormen verder te
helpen ontwikkelen via de GIIN en de PRI, die door de VN worden gesteund. Het jaar 2022
wordt opnieuw een jaar waarin we streven naar verbetering van onze aanpak. We werken
aan het afstemmen van onze doelstellingen en KPI's op de vereisten van de EU-
verordening, en kijken hoe we de strategische impact van onze totale GIP-portefeuille
verder kunnen verbeteren. Daarbij verzamelen, ontsluiten en beheren we nog meer
gegevens over eventuele Principal Adverse Impacts (PAI's) van GIP-investeringen, zoals
nodig voor de SFDR. Aangezien de impactsector evolueert, kijken wij ook naar externe
verificatie van onze impactprocessen en benchmarking van de bereikte resultaten en
impact waar mogelijk.

Ook in 2022 willen wij nieuwe partners selecteren om meer kapitaal in te zetten voor onze
impactthema's. Hoewel we tevreden zijn over de diversificatie (vermogenscategorieën,
geografie) en de rendementsverwachtingen van de GIP, richten we ons dit jaar op het
verder optimaliseren naar impactthema's en –investeringsjaren (vintages) van de GIP, door
selectief toe te voegen aan bestaande en nieuwe investeringspartners in alle
vermogenscategorieën. Met onze nieuwe beleggingen willen wij een evenwichtige
blootstelling aan de vier thema's behouden, maar het is waarschijnlijk dat het thema
energietransitie meer uitgesproken zal worden in de GIP, mede als gevolg van de kwaliteit
en beschikbaarheid van beleggingsmogelijkheden binnen dit thema dit jaar.

We verwachten dit jaar een aanzienlijke groei van de GIP met extra kapitaal van onze
ankerinvesteerder en zien daarnaast ook een toenemende belangstelling van
institutionele en particuliere cliënten voor impactinvesteringen na het succesvolle jaar
2021. In maart 2022 introduceerde de GIP nieuwe aandelenklassen in het fonds om de
toegankelijkheid van de GIP verder te verbeteren en daarmee de mogelijkheid om kapitaal
van klanten te bundelen en toegang te bieden tot een gediversifieerde portefeuille van
impactbeleggingen.

“De GIP is voortdurend bezig met het ontwikkelen van 
onze impact management & measurement aanpak om 
ervoor te zorgen dat we de meest relevante gegevens 
kunnen verstrekken aan onze fondsdeelnemers en 
deze kunnen verankeren in zowel onze strategie als 
portefeuillebeslissingen.”

Narina Mnatsakanian, CAIA
Executive Director Impact & Sustainable Investment 

Het GIP-team nam deel aan de Impact Investor Global Summit en Impact Summit
Europe. Narina, op de foto, nam deel aan paneldiscussies op beide evenementen.

Vooruitkijkend

Impact Rapport 2021
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Vanwege onze focus op milieuvriendelijke en sociale beleggingen is de GIP geclassificeerd als een
artikel 9-oplossing onder het SFDR-regime. Deze classificatie betekent dat wij ons hebben
gecommitteerd aan de hoogste normen als het gaat om het doen van duurzame investeringen. Wij
hebben onze vier focus-impactthema's en vijf SDG's gekoppeld aan vier duurzame doelstellingen uit
de verordening. Dit wordt in de tabel hiernaast (gedeeltelijk in het Engels) uitgelicht. Hoewel
sommige fondsbeleggingen binnen het thema klimaat & energie op de taxonomie zijn afgestemd,
heeft de GIP zich (nog) niet verbonden tot het doen van op de EU-taxonomie afgestemde
beleggingen. Dit komt omdat de taxonomie en de criteria voor de andere duurzame
beleggingsdoelstellingen nog niet volledig zijn ontwikkeld of gedefinieerd. Vanwege deze
onzekerheden rond de taxonomie hebben wij besloten de GIP vooralsnog niet te verplichten tot het
doen van op de EU-taxonomie afgestemde investeringen. De GIP beschikt over uitgebreide
processen om ESG- en impactonderzoeken uit te voeren bij zijn investeringspartners (en de
onderliggende bedrijven waarin wordt geïnvesteerd), waaronder DNSH en goed bestuur. Daarnaast
integreert de GIP de regelgevingsvereisten verder in zijn bestaande processen.

Het is belangrijk op te merken dat de SFDR-verordening in eerste instantie is ontwikkeld voor grote
beursgenoteerde ondernemingen, wat implicaties heeft voor de toepassing van de verordening op
de GIP. Aangezien het fonds investeert in veelal kleine, niet-beursgenoteerde ondernemingen en
projecten die oplossingen beogen te bieden voor een aantal van de urgente mondiale uitdagingen,
zijn niet alle gegevens van de Principal Adverse Indicators (PAI's) van toepassing of momenteel
beschikbaar. Wij hebben hierover overleg gepleegd met onze investeringspartners (en zullen dat
ook dit jaar blijven doen). Wij zullen ons best doen om volgend jaar de belangrijkste PAI's te
verzamelen en daarover te rapporteren.

GIP 
THEMA

KLIMAAT-
DOELSTELLING

SOCIALE 
DOELSTELLING

TARGETED 
SDG

BASISBEHOEFTEN & WELZIJN Verbeteren van 
toegang tot 
elementaire producten 
en diensten

KLIMAATVERANDERING & 
ENERGIETRANSITIE 

Tegengaan van 
klimaatverandering

Verbeteren van 
beschikbaarheid 
essentiële 
infrastructuur

ONTWIKKELING MKB & 
FATSOENLIJK WERK

Zorgen voor 
investeringen in 
fatsoenlijk werk in 
menselijk kapitaal of 
economisch of sociaal 
achtergestelde 
gemeenschappen

CIRCULAIRE ECONOMIE Transitie naar 
circulaire economie

"Wij zijn druk bezig met de voorbereiding van de rapportages 
voor de SFDR en zullen met onze investeringspartners in 
gesprek blijven over de toekomstige rapportagevereisten."

Simon Oosterhof, CFA 
Senior Portfolio Manager

GIP thema’s en EU Taxonomie doelstellingen

EU Taxonomie en de GIP 
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EU-wetgeving voor de GIP partners 

De GIP-investeringspartner responsAbility heeft het Landbouwfonds

geclassificeerd als SFDR artikel 9. Daarom dient het fonds te rapporteren over

de in de RTS genoemde verplichte indicatoren.

ResponsAbility heeft in de PASI-verklaring al aangegeven welke indicatoren

prioriteit zullen krijgen bij de rapportage, deze indicatoren zullen rechtstreeks

worden verzameld bij de portefeuillebedrijven. Voor elk van de indicatoren zal

de gerapporteerde waarde worden geanalyseerd. ResponsAbility kijkt

hiervoor naar ‘best-practice’ binnen iedere individuele sector. Tevens worden

de gerapporteerde waardes afgezet tegen de sectorgemiddelden (voor zover

van toepassing). De indicatoren die de portefeuillebedrijven niet kunnen

rapporteren – o.a. door een gebrek aan gegevens, middelen of kennis - zullen

worden geschat of bepaald op basis van aannames. Dit is vaak van

toepassing voor de rapportage van bedrijven over broeikasgasemissies, CO₂-

voetafdruk en emissies naar water, waarvoor de ondernemingen waarin wordt

geïnvesteerd normaliter beperkte middelen beschikbaar hebben om deze

openbaar te maken en erover te rapporteren. De schattingen zullen worden
gemaakt aan de hand van internationale richtlijnen, zoals bijvoorbeeld het

GHG-protocol, of door samen te werken met externe data-providers of
adviesbureaus. De investeringscomité van ResponsAbility wordt op de hoogte

gesteeld ingeval er sprake is van onherstelbare externe-effecten door

portefeuillebedrijven. In dat geval zal er een besluit genomen worden over de

wijze waarop de effecten kunnen worden beperkt of, in het uiterste geval,

verkoop van de desbetreffende positie.

ResponsAbility werkt tegelijkertijd samen met andere impact-investeerders om
de praktijken inzake PASI-rapportage op elkaar af te stemmen en de

rapportagelast voor bedrijven waarin wordt geïnvesteerd te verminderen.

De GIP selecteert wereldwijd investeringspartners die beleggen in impactvolle bedrijven en projecten die een positieve
bijdrage leveren aan problemen die verband houden met de vier focusthema’s. Al onze Europese investeringspartners hebben
hun fondsen geclassificeerd als SFDR artikel 9. Alleen KGAL heeft ESPF 4 aanvankelijk als artikel 8 geclassificeerd, maar door
verduidelijking van regelgeving streeft het fonds nu naar een her-classificatie naar artikel 9 in de eerste helft van 2022. Onze
internationale investeringspartners in de Verenigde Staten (EIF), India (Northern Arc) en het Verenigd Koninkrijk (LeapFrog)
vallen niet onder SFDR-wetgeving, maar hebben allen wel duidelijk sociale en/of milieudoelstellingen in het beleggingsbeleid
van de fondsen. Zij hebben zich bereid verklaard om waar mogelijk de relevante gegevens uit de regelgeving te verstrekken,
mits deze gegevens beschikbaar zijn en van toepassing zijn voor de fondsen.

responsAbility

Impact

verhaal

GIP INVESTERINGSPARTNER
(exclusief liquide middelen en alternatieven)

SFDR
ARTICLE

MILIEU DOELSTELLING SOCIALE DOELSTELLING

Geclassificeerd fonds

NNIP Green Bond Fund 9 X

ResponsAbility Agriculture Fund 9 X X

Trill Impact 9 X X

KGAL ESPF 5 9 X

KGAL ESPF 4 8 X

Niet geclassificeerd fonds

Quona Inclusion Fund II X

Quona Inclusion Fund III X

Ecosystem Integrity Fund IV X

LeapFrog Emerging Consumer Fund III X

Northern Arc India Impact Fund X
Impact Rapport 2021
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Filosofie en aanpak 

Onze missie
De GIP investeert in een positieve bijdrage aan vier thema's en vijf SDG’s. Dat gebeurt voornamelijk, maar niet uitsluitend, via
de goederen en diensten die de onderliggende bedrijven leveren. De pool richt zich op fondsen die beleggen in landen waar
er nog hiaten zijn in het behalen van de SDG’s.

De GIP is opgericht om institutionele en particuliere beleggers toegang te geven tot hoogwaardige impact-investeringen. Zij
willen naast een marktrendement ook een positieve impact.

Onze ‘theory of change’
Bij het zoeken naar nieuwe investeringen beginnen we met de probleemstelling (de ‘theory of change’). We kijken naar de
door ons gekozen impactthema's rond basisbehoeften, klimaatmitigatie, circulaire economie & MKB-groei en vijf SDG's en
bekijken welk type investeringen en welke beleggingscategorieën het meest geschikt zijn om een positieve bijdrage te
leveren om dit probleem aan te pakken. Binnen de geïdentificeerde beleggingscategorie en regio's beoordelen we de
intentionaliteit van de fondspartners en de kwaliteit van de voorgestelde oplossingen versus de beschikbare alternatieven.

Zodra potentiële beleggingsfondsen zijn geïdentificeerd, controleren we hoe de landen waarin het fonds van plan is te
investeren scoren op individuele SDG's en subdoelstellingen. We willen achterhalen of de impact voor mens en de planeet in
de betreffende regio’s voldoende is en of er sprake is van een verwachte additionaliteit van onze investeringen. Met andere
woorden, we investeren per SDG in die landen die relatief laag scoren op het behalen van deze desbetreffende SDG. Om de
voortgang van de SDG's per land te begrijpen gebruiken we de SDG Index Dashboards die zijn gebaseerd op openbaar
beschikbare gegevens van de VN, Wereldbank, WHO, ILO en andere organisaties.

Op basis van onze geselecteerde SDG's hebben we subdoelen geïdentificeerd, die vervolgens weer ten grondslag liggen aan
het SDG-raamwerk waarop de GIP zich richt. De gehanteerde KPI's om over deze SDG's te rapporteren zijn een verzameling
van KPI's die zijn geïdentificeerd door Nederlandse institutionele beleggers, waaronder het Platform voor Duurzame
Financiering van De Nederlandsche Bank. De kern-KPI's zijn gebaseerd op de GRI- en IRIS+ indicatoren.

Onze impactrapportage
Om zicht te krijgen op de impact van portefeuillebedrijven en om in staat
te zijn om te rapporteren over KPI's op themaniveau, gebruikt de GIP de
vijf impactdimensies van het Impact Measurement Project (IMP). De vijf
dimensies zijn hieronder uiteengezet en zijn veelvoorkomend toegepast
in dit impactrapport. De dimensies worden gebruikt om uit te leggen hoe
de GIP, haar impactpartners en de onderliggende portefeuillebedrijven
een positieve impact hebben behaald en vooruitgang hebben geboekt bij
het bereiken van de impactdoelen.

Impact raamwerk

WAT

WIE

HOEVEEL

BIJDRAGE

RISICO

Welk resultaat treedt op in de betreffende periode?
Hoe belangrijk is het resultaat voor de mens/planeet die het ervaren?

Wie ervaart het resultaat?
Hoe achtergesteld zijn de betrokken belanghebbenden in relatie tot de uitkomst?

Hoeveel van het resultaat vindt plaats – qua omvang, diepgang en duur?

Zou deze verandering waarschijnlijk ook hebben plaatsgevonden zonder de 
investering? 

Wat is het risico voor de mens / planeet als de impact niet zoals verwacht wordt
gerealiseerd?

Impact Rapport 2021
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Impact methodologie en 
haar beperkingen 

Impact Rapport 2021

Hernieuwbare energie infrastructuur projecten
Het gemak waarmee de impact berekend kan worden verschilt sterk tussen de beleggingen. Brownfield-
projecten (reeds operationeel) voor hernieuwbare energie is hiervoor een goed voorbeeld. Van deze
projecten is namelijk bekend hoeveel energie er wordt opgewekt en hoeveel mensen er werken, dit zijn de
werkelijke cijfers. Als we naar greenfield-projecten (in ontwikkeling of aanbouw) kijken dienen er echter
aannames te worden gemaakt over de verwachte energieopwekking voor elk project. Dit kan daardoor
aannamegevoelige output creëren voor rapportagedoeleinden. Voor onze impactpartner KGAL hebben we
de geschatte energieopwekkingscijfers gebruikt die door de partner zijn verstrekt. Deze cijfers zijn
gebaseerd op vijf projecten, waarvan helft operationeel is en de andere helft in de opbouwfase verkeert.
Dit zijn impactprojecties en de werkelijke aantallen kunnen daardoor afwijken. In gevallen waarin KGAL
ESPF 4 slechts een deel van het project bezit, nemen we het evenredige deel van de impact op basis van
de eigendom van het fonds van het project in ogenschouw.

Private equity
In het geval van private equity-investeringen kan het aantal werknemers aanzienlijk variëren als gevolg van
seizoensinvloeden. Hierdoor kan het onduidelijk zijn welk aantal banen moet worden gerapporteerd. In dat
scenario analyseren we de gegevens op individuele basis, maar als algemene richtlijn geldt dat we het
jaartotaal van aantal medewerkers gebruiken.

Impactdoelstelling
Alhoewel de meeste van onze onderliggende beleggingen specifieke impactdoelstellingen hebben,
bestaan er momenteel geen kwantitatieve impactdoelstellingen voor de GIP. De impact die GIP bereikt is
sterk afhankelijk van de grootte van het fonds, het type en aantal impactpartners en de onderliggende
investeringen. We vragen onze onderliggende partners om impactdoelen vast te stellen en daarover te
rapporteren. We richten ons op fondsen die een positieve bijdrage leveren aan de door ons geselecteerde
SDG's, subdoelen en uitkomsten.

Impact bijdrage
Toewijzing van impact is een complex proces waarbij het belangrijk is om dubbeltellingen en overschatting
van impact te vermijden. Bij voorkeur dient er rekening te worden gehouden met de additionaliteit van het
investeerderskapitaal, de katalyserende rol en eventuele niet-financiële toegevoegde waarde. In de
praktijk zijn deze waarden echter lastig te berekenen. We gebruiken een benadering die weerspiegelt dat
GIP niet de enige investeerder is in de onderliggende fondsen, en dat deze fondsen niet de enige
investeerders zijn in de onderliggende bedrijven. Dit betekent dat slechts een deel van de impact die
wordt gegenereerd door de fondsbeleggingen kan worden toegeschreven aan de desbetreffende
fondsen, en uiteindelijk een nog kleiner deel kan worden toegeschreven aan de GIP. In sommige gevallen
heeft de GIP, of de onderliggende investeerders, echter als katalysator gewerkt om de gewenste impact
bij de deelnemingen te bewerkstelligen.

Bij het rapporteren over de totale impact op GIP-niveau, berekenen we de impact naar rato op basis van
onze commitment naar de onderliggende fondsen en de fondsgrootte aan het einde van 2021. Dit
betekent dat we de totale impact van een bedrijf nemen zoals gerapporteerd door de fondsen. Om
vervolgens het gedeelte toe te wijzen aan de GIP evenredig aan het percentage dat GIP vertegenwoordigt
in het fonds. We hebben ervoor gekozen om de impact niet naar rato te berekenen op basis van het
percentage dat de onderliggende fondsen bezitten in de bedrijven, tenzij de fondsen ons zelf deze cijfers
verstrekken. Zelfs met minderheidsaandeleninvesteringen of via leningen, is de impact die het fonds heeft
op het opschalen en laten groeien van het bedrijf aanzienlijk.

Risico’s en beperkingen
We dienen ons ervan bewust zijn dat investeringen een positieve bijdrage kunnen leveren aan sommige
SDG's, terwijl ze een negatieve bijdrage kunnen leveren aan andere. Bijvoorbeeld door groei en
fatsoenlijke banen te stimuleren, om tegelijkertijd meer CO₂ uit te stoten en zo negatief bij te dragen aan
klimaatverandering. We proberen dit risico te beperken door hoogwaardige partners te selecteren die
beschikken over hoogwaardige ESG-managementsystemen. We beleggen alleen als de positieve bijdrage
opweegt tegen de mogelijke negatieve gevolgen. Een ander risico bij impactbeleggen is dat de beoogde
impact en resultaten niet (volledig) worden behaald en dat veel minder mensen profiteren van de
investeringen dan gepland. We streven ernaar om dit risico te beperken door voortdurend met onze
partners in gesprek te gaan, om inzicht te krijgen in hun investeringsprocessen en in de wijze waarop zij
investeringen selecteren en beheren.

"Het rapporteren van de impact van een bepaalde investering is 
complex. Net als bij financiële boekhouding zijn er aannames 
nodig en bestaan er verschillende normen voor boekhouding en 
verslaglegging. De rapportage van positieve impact bevat 
eveneens een element van subjectiviteit.”

Wieke Maarleveld, CEFA
Director Solutions Development
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Alle foto's die in dit rapport worden gebruikt, zijn afkomstig van de GIP-investeringspartner of van de bedrijfswebsite Unsplash.
1Data over opgewekte hernieuwbare energie worden geleverd door investeringspartners NNIP en KGAL. Dit is pro rata berekend voor de GIP. KGAL levert gegevens voor 5 operationele projecten op een totaal van 11 investeringen.
2Het equivalente cijfer voor huishoudens in Nederland is afkomstig van: https://www.odyssee-mure.eu/publications/efficiency-by-sector/households/electricity-consumption-dwelling.html. Berekeningen voor Nederland op basis van 3.127 kWh. 
3Data over kleine boeren en duurzame hectares worden verstrekt door investeringspartner responsAbility. Dit is pro rata berekend voor de GIP. 
4Data over ‘banen ondersteund’ verstrekt door investeringspartners LeapFrog, responsAbility, Quona, KGAL, EIF and Trill. Dit is pro rata berekend voor de GIP. KGAL levert gegevens voor 5 operationele projecten op een totaal van 11 investeringen.. 
5Data over besparing op waterverbruik verstrekt door investeringspartner KGAL. KGAL levert gegevens voor 5 operationele projecten op een totaal van 11 investeringen.
6Het equivalente cijfer voor watergebruik is afkomstig van Waternet: https://www.waternet.nl/en/service-and-contact/tap-water/average-water-use/. Berekening op basis van 52.000 liter per jaar.
7Het equivalente cijfer voor voetbalvelden is berekend op basis van de veldgrootte van 6770 m3. 
8Data over ‘achtergestelde consumenten bereikt met financiële diensten’ is geleverd door investeringspartners LeapFrog, responsAbility, en Quona. Dit is pro rata berekend voor de GIP. Onder de bereikte mensen zouden niet alle individuen even achtergesteld 
zijn, zelfs als ze in hetzelfde land wonen. De definitie van achtergesteld kan verschillen per impactpartner, maar ook per bereikt persoon. 
9Data over achtergestelde consumenten verstrekt door investeringspartner LeapFrog. Dit is pro rata berekend voor de GIP. Niet alle bereikte personen zijn even achtergesteld. De definitie van LeapFrog: degenen die bereid en in staat zijn om te betalen voor 
kritieke gezondheidsdiensten, maar die ofwel volledig worden uitgesloten of zijn achtergesteld door traditionele instellingen omdat ze een consument met een laag inkomen zijn, of vanwege andere factoren: bijv. religie, etniciteit.
10Data over vermeden CO₂-uitstoot worden verstrekt door investeringspartners NNIP, KGAL, EIF, and Trill. Dit is pro rata berekend voor de GIP. KGAL levert gegevens voor 5 operationele projecten op een totaal van 11 investeringen.
11Het equivalente cijfer voor auto’s is afkomstig van: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/average-emissions-for-new-cars-5#tab-googlechartid_chart_11. Berekening op basis van een uitstoot van 120 g/km en een rit van 20.000 km.
12Het equivalente cijfer voor zwembaden is berekend op basis van een zwembad van 2,500 m3. 
13Bepaalde portefeuillebedrijven leveren wereldwijde betalingsystemen. Hierdoor zou het aantal bereikte landen aanzienlijk word en vergroot. In plaats daarvan wordt hier de thuismarkt of de meest belangrijke landen voor de dienstverlening gebruikt.
14Statistieken over het thema Basisbehoeften & welzijn zijn afkomstig van de WHO: https://www.who.int/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who and https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-
bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-miljoen-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
15Statistieken over het thema Klimaatverandering & energietransitie zijn afkomstig van de UNDP: https://www.undp.org/sustainable-development-goals#affordable-and-clean-energy
16Statistieken over het thema MKB Ontwikkeling & fatsoenlijk werk zijn afkomstig van de World Bank: https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
17The Sustainable Development Goals Report 2021. United Nations: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf
18United Nations Department of Economic and Social Affairs: Statistics Division– SDG 6: https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-06/
19IRENA (2015), ‘Renewable Energy in the Water, Energy & Food Nexus’.
20Alle SDG-ranglijsten voor landen zijn afkomstig van de landenprofielen en een interactieve kaart van de Sustainable Development Report 2021: https://dashboards.sdgindex.org/map
21  De statistieken die bij de impact cases worden vermeld zijn verstrekt door onze investeringspartners. 
22Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC: https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/resources/press/press-release/
23United Nations Department of Economic and Social Affairs: Sustainable Development –SDG 7 –Progress and info: https://sdgs.un.org/goals/goal7
24ILO Monitor: COVID-19 and the world at work, eight edition. International Labour Organisation: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824092.pdf
25Statistiek afkomstig van de United Nations Department of Economic and Social Affairs: https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-08/
26Statistiek aangeleverd door investeringspartners Quona.
27responsAbility Press Release June 6, 2018: https://www.responsability.com/en/responsability-launches-new-fund-sustainable-agriculture
28Three Big Opportunities for Unlocking Smallholders’ Access to Finance: https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/414650/
29Why we invested: Arya. Quona Capital: https://quona-capital.medium.com/why-we-invested-arya-894d1b70a246 Impact Rapport 2021

Bronnen en voetnoten
Toelichting bij significante wijzigingen impactcijfers (+/- 25%)

Indicatoren Verandering Verklaring
Jaarlijkse m³ besparing in waterverbruik + 49% Exploitatie van 4 bestaande wind- en zonne-centrales door KGAL ESPF 4 plus de toevoeging van één centrale in 2021. Toevoeging van gerapporteerde waarde van EIF-onderneming For Days. 

Achtergestelde consumenten bereikt met 
financiële diensten 

+ 329% ResponsAbility, Quona en LeapFrog rapporteren sterk gestegen waarden. Voornamelijk nieuwe ondernemingen in de LeapFrog portef euille dragen bij (#). Voor is Quona Fund III opgenomen in de 
rapportage.

Gemiddelde omvang lening aan 
kleinschalige boeren

+ 25% ResponsAbility heeft de omvang van leningen in 2021 aanzienlijk verhoogd ten opzichte van 2020 (door COVID-19 was dit lager in 2020), hetgeen resulteerde in een hogere gemiddelde lening. 

Banen ondersteund + 224% ResponsAbility, Quona en LeapFrog rapporteren allen sterk gestegen waarden, voornamelijk als gevolg van nieuwe portefeuillebe drijven en groei van bestaande bedrijven. Daarnaast is Trill Impact 
en Quona III in 2021 rapportage opgenomen. 

Ton vermeden afval - 79% EIF heeft portefeuillebedrijf Vericool afgewaardeerd, dit was een van de weinige ondernemingen die over dit cijfer rapporteerde en tevens de grootste bijdrage leverde. 

https://www.waternet.nl/en/service-and-contact/tap-water/average-water-use/
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/average-emissions-for-new-cars-5#tab-googlechartid_chart_11
https://www.who.int/news/item/18-06-2019-1-in-3-people-globally-do-not-have-access-to-safe-drinking-water-unicef-who
https://www.who.int/news/item/13-12-2017-world-bank-and-who-half-the-world-lacks-access-to-essential-health-services-100-miljoen-still-pushed-into-extreme-poverty-because-of-health-expenses
https://www.undp.org/sustainable-development-goals#affordable-and-clean-energy
https://www.worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2021.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2021/goal-06/
https://dashboards.sdgindex.org/map
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg2/resources/press/press-release/
https://sdgs.un.org/goals/goal7
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824092.pdf
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/goal-08/
https://www.responsability.com/en/responsability-launches-new-fund-sustainable-agriculture
https://www.fao.org/family-farming/detail/en/c/414650/
https://quona-capital.medium.com/why-we-invested-arya-894d1b70a246
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Global Impact Pool (het Subfonds) is een subfonds van Kempen Alternative Markets Fund SICAV-RAIF

(het “Fonds”), gevestigd in Luxemburg. Kempen Capital Management N.V. (KCM) is de

beheermaatschappij van het Fonds. KCM is geautoriseerd als beheermaatschappij en staat onder

toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Het Subfonds is geregistreerd onder de vergunning van

het Fonds bij de Autoriteit Financiële Markten.

De informatie in dit document geeft onvoldoende informatie voor een investeringsbeslissing. Lees het

document van essentiële beleggers en het prospectus. Deze documenten van het Fonds zijn

beschikbaar op de website van KCM (www.kempen.com/en/asset-management). Het Subfonds is

geregistreerd voor aanbieding aan professionele beleggers in een beperkt aantal landen. De landen

waar het compartiment is geregistreerd, zijn te vinden op de website. De waarde van uw belegging

kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Kempen Capital Management N.V. (Kempen) heeft een vergunning als beheerder van verschillende

ICBE's en AIF's en is bevoegd tot het verlenen van beleggingsdiensten en staat als zodanig onder

toezicht van de Autoriteit Financiële Markten. Als vermogensbeheerder kan KCM, doorgaans ten

behoeve van derden, beleggingen hebben in financiële instrumenten die in dit document worden

genoemd, en het kan op elk moment besluiten om aan- of verkooptransacties in deze financiële

instrumenten uit te voeren. Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en biedt onvoldoende

informatie voor een investeringsbeslissing. Dit document bevat geen beleggingsadvies, geen

beleggingsaanbeveling, geen onderzoek of een uitnodiging om financiële instrumenten te kopen of

verkopen, en mag niet als zodanig worden geïnterpreteerd. Dit document is gebaseerd op informatie

die wij als betrouwbaar beschouwen, maar wij garanderen niet dat het nauwkeurig of volledig is, en

er mag niet als zodanig op worden vertrouwd. De standpunten die hierin worden uitgedrukt, zijn onze

huidige standpunten op de datum die op dit document wordt vermeld. Dit document is onafhankelijk

van het bedrijf opgesteld en de hierin opgenomen standpunten zijn volledig die van KCM..

Dit jaarverslag is een uitgave van

KEMPEN CAPITAL MANAGEMENT N.V. 

Voor meer informatie over dit rapport en de Global 

Impact Pool / Kempen's aanpak van verantwoord 

beleggen kunt u contact opnemen met:

Narina Mnatsakanian 

Executive Director Impact & Sustainable Investing

Narina.mnatsakanian@Kempen.nl 

Janine Whittington

Advisor Impact & Sustainable Investing

Janine.whittington@Kempen.nl

Kempen Capital Management 

t.a.v. Global Impact Pool team 

PO Box 75666 

1070 AR Amsterdam 

Nederland

www.kempen.com

Medewerkers
Narina Mnatsakanian, Ralph Engelchor, 
Titus Witteveen, Simon Oosterhof, Wieke 
Maarleveld, Janine Whittington

Speciale dank
Aan de impactpartners van de GIP voor de 
bereikte impact, de verstrekte gegevens 
en de inspanningen die zijn geleverd om 
dit rapport te publiceren. 

Colofon Disclaimer


