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Beste klant,
onze beleggingen een positieve impact op de
samenleving en de aarde te hebben. Tegelijkertijd
hebben we er vertrouwen in dat we op de lange
termijn een goed rendement kunnen behalen,
dat is ons de afgelopen (tweeëndertig) jaar goed
gelukt.

Zoals eerder aangekondigd is het mijn
voornemen terug te treden uit de directie van
Fair Capital Partners Vermogensbeheer. Om
de continuïteit te waarborgen maakt Ernestine
Schimmelpenninck sinds 1 januari 2020 deel uit
van de directie. Zij heeft in die periode een deel
van mijn taken kunnen overnemen. Vertrekken
is altijd moeilijk. Zeker in een onrustige periode,
maar ik heb het volste vertrouwen dat Ernestine
Schimmelpenninck en Alexander Crommelin onze
missie voortzetten zoals u dat van ons gewend
bent.

Ondanks alle onzekerheden en ellende zijn er
ook lichtpuntjes. De oorlog in Oekraïne vergroot
de saamhorigheid in Europa. Het grote aantal
Nederlanders dat Oekraïners te hulp schiet en
hun huizen openstelt, laat een nieuwe vorm van
solidariteit zien.

Toen we afscheid namen van de
coronamaatregelen hoopten we op een vroege
lente. Maar de oorlog in Oekraïne zette ons
direct weer met beide benen op de grond en
confronteerde ons met de gevolgen van het
wangedrag van een wereldleider.

Nu ik ga stoppen als directeur Vermogensbeheer,
maar aanblijf als directeur van de holding Fair
Capital Partners BV ga ik me de komende tijd sterk
inspannen voor de rechten van de natuur. Daar
heb ik nu meer ruimte voor. Wel blijf ik een kleine
groep klanten begeleiden en zal ik me blijven
inzetten om de missie van Fair Capital Partners
te verspreiden om te beginnen bij onze partner,
Quadia, in Zwitserland.

Naast het grote menselijke drama dat de oorlog
met zich meebrengt had deze gebeurtenis een
direct effect op de beurs. Deze is nu eenmaal
de graadmeter van ons sentiment. De koersen
daalden zwaar, maar veerden vervolgens vrij snel
weer op.

Hartelijke groet mede namens Alexander en
Ernestine
Jan Willem Nieuwenhuys

Onze taak als beleggers is om ons niet te laten
leiden door zulke schommelingen, maar alert
te zijn op de gevolgen op de langere termijn.
Wij zoeken immers mogelijkheden om met
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Duurzame beleggingsdoelstelling

van het Expertisecentrum Duurzaamheid van ASN
Bank. Dit screent bedrijven en overheden op basis
van de duurzaamheidspijlers van ASN Bank met
behulp van uitsluitingscriteria en toelatingscriteria. De
uitsluitingscriteria zijn absolute voorwaarden waaraan
ondernemingen, landen en organisaties moeten
voldoen om in aanmerking te komen voor belegging.
Toelatingscriteria zijn relatief. Dat wil zeggen: alleen
ondernemingen, landen en organisaties die in hun groep
of sector tot de betere behoren, worden toegelaten voor
belegging. De toelatingscriteria zijn er op het gebied van
klimaat, biodiversiteit en mensenrechten, evenals goed
bestuur en dierenwelzijn.

FCP belegt al meer dan 30 jaar op basis van haar duurzame
missie. Ons doel is een rechtvaardige wereld waarin mens
en natuur in evenwicht zijn. Samen met onze klanten
brengen we die wereld dichterbij. Daarvoor zetten we graag
al onze kennis en ervaring in. Hieronder lichten we onze
duurzame belegginsdoelstellingen nader toe. We hebben
deze recent nog meer kunnen concretiseren met behulp van
gespecialiseerde duurzaamheidsinformatie. We zullen vanaf
dit kwartaal naast de financiële resultaten ook telkens over
de duurzaamheid van de beleggingen rapporteren.
Sinds 2021 is in de Europese Unie de Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR) van toepassing. Ofwel: de
Verordening met betrekking tot informatieverstrekking
over duurzaamheid in de financiële sector. Deze
verordening maakt de duurzaamheidsaspecten van
financiële producten helderder en transparanter. Dat geeft
beleggers gemakkelijker inzicht in de duurzaamheid van
hun beleggingen.

Tweede stap: Positieve bijdrage aan betere wereld
conform de SDG’s
We beoordelen tevens de bijdrage die bedrijven leveren
aan het behalen van de Sustainable Development
Goals van de Verenigde Naties. Deze SDG’s bieden een
gemeenschappelijke taal en doelen om over duurzame,
sociale ontwikkeling te spreken. Daarom zijn de SDG’s
van groot belang voor een wereldwijde agenda voor
duurzame ontwikkeling. Ze hebben als doel om voor
2030 armoede te verminderen, ongelijkheden terug te
dringen, klimaatverandering aan te pakken en natuurlijke
hulpbronnen te beschermen.

De SFDR deelt beleggingsproducten in verschillende
categorieën in. Artikel 6-producten richten zich niet
expliciet op duurzaamheid, artikel 8-producten promoten
duurzaamheidskenmerken en artikel 9-producten zijn
gericht op het behalen van duurzaamheidsdoelen. Fair
Capital Partners omarmt de SFDR. Wij hebben onze
duurzaamheidsdoelen conform artikel 9 omschreven. Dit
wordt ook wel ‘donkergroen genoemd’. Zo stimuleren we
duurzame vooruitgang.
Eerste stap: Bescherming klimaat, biodiversiteit en
mensenrechten
Om onze doelstellingen te realiseren, onderzoeken
we elk bedrijf en elke overheid waar we in beleggen.
Voor dit onderzoek maken we gebruik de research
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ESG: Milieu, mensenrechten en goed bestuur
Veel beleggers beoordelen de scores van bedrijven
op het gebied van duurzaamheid aan de hand van
ESG-ratings. ESG staat voor ‘environmental’, ‘social’ en
‘governance’ (milieu, mensenrechten en goed bestuur).
De ESG-rating van een bedrijf geeft inzicht in zijn
duurzaamheidsbeleid. De rating laat zien hoe het bedrijf
presteert op het gebied van milieu-uitdagingen, hoe het
omgaat met mensen (vooral medewerkers, consumenten
en omwonenden) en hoe het bedrijf bestuurd wordt.

van de gehele portefeuille.
De obligaties in de portefeuille zijn vooral
overheidsobligaties (en overheidsgerelateerde obligaties).
Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren
van een duurzame, rechtvaardige maatschappij. Zij zorgen
immers voor basisbehoeften als wonen, schoon water
en gezondheidszorg etc. Door de selectie op basis van
de strenge criteria van ASN Bank worden obligaties van
overheden geselecteerd met een verantwoordelijk beleid
voor mensenrechten, biodiversiteit en klimaat.

Wij gebruiken ESG-risk ratings ter beoordeling van de
ESG risico’s, die we natuurlijk zo laag mogelijk willen
houden. Voor de positieve impact kijken wij vooral naar de
score van bedrijven op de SDG’s.
Meten van de positieve impact
De bedrijven waar wij in beleggen, leveren met hun
producten en diensten een positieve economische bijdrage
aan de SDGs. We nemen echter ook eventuele negatieve
bijdrage in de bedrijfsvoering mee in de selectie. We willen
dus een soort “netto” positieve impact meten.
Hiervoor gebruiken we de “SDG Impact Rating” van
ISS-Oekom van Institutional Shareholder Services Inc.
Dit toonaangevende data analyse bureau op het gebied
van duurzaamheid maakt per bedrijf inzichtelijk op
welke manier het bijdraagt aan de SDG’s. Zowel met hun
producten als bedrijfsvoering. Het geeft ook per bedrijf
een “SDG Impact Rating” aan van -10 tot +10.
We gebruiken dit onderzoek ook op portfolioniveau. We
streven ernaar om met onze gehele aandelen portefeuille
een positieve impact te realiseren. Door te meten, weten
we hoeveel bedrijven in onze portefeuille een “netto”
positieve impact maken. Dit zijn de bedrijven met een
positieve “SDG Impact Rating”. Dit drukken we dan uit in %
5

Het eerste kwartaal van 2022 in vogelvlucht
Top 5 best scorende bedrijven op SDGs

Positieve impact van onze aandelenportefeuille

100%

95% van onze
aandelenportefeuille levert een
"netto" positieve bijdrage aan de
SDGs.

95 %
Portfolio
22%

1%
4%

3.6
73%

SDG Impact
Rating

Bedrijf

100% levert met hun goederen
en diensten een positieve
bijdrage aan de SDGs.

Highest Positive
Impact SDG

Sonova Holding
AG

10

SDG 3: Good Health
& Well-Being

Novo Nordisk
A/S

10

SDG 3: Good Health
& Well-Being

Coloplast A/S

7.6

SDG 3: Good Health
& Well-Being

SunPower
Corporation

6.9

SDG 13: Climate
Action

Vestas Wind
Systems A/S

6

SDG 6: Affordable
& Clean Energy

22% heeft een significante "netto"
positieve impact op de SDGs
73% heeft een "netto" positieve
impact op de SDGs

ESG-risico van onze aandelenportefeuille
Het ESG-risico van onze portefeuille is gemeten en komt
uit op 15,7. Dat is laag, zoals hieronder te zien is in de
schaal van Sustainalytics. Dit betekent dat we met onze
beleggingen een laag risico lopen op het gebied van het
milieu, mensenrechten en goed bestuur.

Significant positieve impact (5.1 tot 10)
Positieve impact (0.2 tot 5.0)
Geen netto impact (-0.1 tot 0.1)
Beperkte negatieve impact (-5.0 tot -0.2)
Significant negatieve impact (-10 tot -5.1)
Data niet verzameld
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Positieve impact van onze obligatieportefeuille

•

Geo-politieke spanningen

•

Hogere grondstofprijzen

•

Toename inflatie

Financieel
Rendement

Eerste Kwartaal
2022

Heel
2022

Aandelenmodel

-11,75%

-11,75%

Aandelenbenchmark

-3,50%

-3,50%

Obligatiemodel

-2,35%

-2,35%

Obligatiebenchmark

-4,53%

-4,53%

2019

2020

2021

Aandelenmodel FCP

31,76%

19,97%

17,04%

Aandelenbenchmark

24,7%

-1,95%

26,42%

Overheden hebben een essentiële rol bij het realiseren
van een duurzame, rechtvaardige maatschappij. Met
onze obligatieportefeuille worden (semi) overheden
gefinancierd die een ambitieus klimaatbeleid voeren of
biodiversiteit en mensenrechten bevorderen.
Indien uw portefeuille beleggingen in Microkredieten
bevat, draagt uw portefeuille daarnaast nog bij aan
financiële inclusiviteit, het tegengaan van armoede,
gendergelijkheid, goede banen en schone energie.

Bronnen: Bloomberg, Sustainalytics,
ISS Oekom en ASN Bank.
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Toelichting macro-economische
ontwikkelingen

basispunten, daarin bijgevallen door Bostic, de ceo van
de Federal Reserve Bank of Atlanta.

In het eerste kwartaal van 2022 gebeurde wat veel
mensen voor ondenkbaar hielden: er brak een
conventionele oorlog uit in Europa toen Rusland
binnenviel in Oekraïne. De oorlog in Oekraïne heeft een
belangrijke impact op de economische ontwikkelingen
wereldwijd. Veel prijzen lopen op, zowel van agrarische
als industriële grondstoffen. Niet alleen olievoorraden,
maar ook voedselvoorraden worden veiliggesteld.
Daarmee neemt de kans op onrust in armere landen
toe. Wereldwijd stijgt de inflatie. Omdat die inflatie
grotendeels voortkomt uit aanbodfactoren, is zij met
monetair beleid moeilijk te bestrijden.

Al met al een iets “havikachtigere” (strengere)
uitkomst dan verwacht, al reageerde bijvoorbeeld
de dollar er nauwelijks op. De laatste opmerkingen
van Powell brachten de rentestijging wel weer in
een stroomversnelling. In een van de volgende
vergaderingen gaan de leden van de Fed zich ook
uitspreken over de afbouw van de balans. Dat zal nog
eens extra renteverhogend werken. Verder stelde de Fed
de groeiverwachting voor dit jaar naar beneden bij van
4,0% naar 2,8% en verhoogde de verwachting voor de
kerninflatie van 2,7% naar 4,1%.
De Europese Centrale Bank (ECB) heeft daarentegen
nog geen echte renteverhoging doorgevoerd, ondanks
de aankondigingen die zij heeft gedaan. De eerste
renteverhoging zou pas plaatsvinden nadat de ECB de
steunaankopen heeft beëindigd. Er werd voor de oorlog
in de Oekraïne gesproken over de mogelijkheid de rente
aan het einde van het jaar te verhogen. Of dat doorgaat,
hangt ook af van de uiteindelijke inflatiecijfers.

Aan de ene kant is er dus het probleem dat op dit
moment monetair beleid weinig invloed heeft, maar
aan de andere kant is er op dat gebied wel degelijk het
een en ander gebeurd. Van minder belang voor ons,
maar wel ingrijpend is bijvoorbeeld de verhoging van
de Russische rente naar 20%. Maar ook in de westerse
wereld hebben de centrale banken voor het eerst sinds
lange tijd stappen ondernomen.

En corona? Ook de pandemie eist nog steeds haar tol.
Shanghai gaat in fasen in lockdown en alle 26 miljoen
inwoners worden getest. China lijkt vast te houden aan
het zerotolerancebeleid. Ook die ontwikkeling heeft
invloed op de toeleveringsketen en de prijzen.
In vele opzichten is de oorlog in Oekraïne een
eyeopener. Wie had voor mogelijk gehouden dat
er een conventionele, bijna ouderwetse oorlog zou
uitbreken in Europa. Alle relaties tussen landen werden
op scherp gezet. Tegelijkertijd was er verbazing over
de eensgezindheid in de reactie van westerse landen.
Wat echter ook zonder al te veel tegenwerpingen
ter discussie kwam zijn de defensieuitgaven en de

Zo voerde de Amerikaanse Fed zijn eerste
renteverhoging door. De Fed verwacht dit jaar in totaal
ten minste zeven renteverhogingen door te voeren
van 25 basispunten per keer. In 2023 moeten er nog
eens drie volgen, tot de rente op 2,75% staat. Dat is
geen verbazingwekkend besluit bij een inflatie van
bijna 8%. Eén stemmer op de vergadering wilde de
rente verhogen met 50 basispunten. Waarschijnlijk was
daar veel meer steun voor geweest zonder de situatie
in Oekraïne. Inmiddels heeft Fed-voorzitter Powell zich
in een speech wat krachtiger uitgesproken voor de
mogelijkheid van (een of meer) renteverhogingen van 50
8

plotselinge mateloze behoefte aan wapens.
Wij zullen met onze portefeuilles nooit verdienen
aan of profiteren van oorlogen. We beleggen niet in
bedrijven die werkzaam zijn in wapens, of het nu gaat
om ontwikkeling, productie, onderhoud, testen, opslag,
distributie of handel. Daarbij maken we geen uitzondering
voor defensieve toepassingen.1

lijken zich nu te hebben aangepast aan het gemiddelde
in Europa: vijftien keer de winst per aandeel. Vanwege het
hoge duurzaamheidsprofiel van Scandinavische bedrijven
beleggen wij relatief wat meer in de Scandinavische
markten. De rust in de Scandinavische markten lijkt nu wel
weer teruggekeerd. We zijn licht overwogen in aandelen
en houden een neutraal belang aan in obligaties.

Als gebruikelijk volgen hier de verwachtingen voor de
economische groei in Europa en de wereld, afkomstig van
de verschillende monetaire autoriteiten: ECB, OESO en
IMF.

Natuurlijk werd de grootste schrik in het afgelopen
kwartaal veroorzaakt door de Russische inval in Oekraïne.
Die kwam voor veel mensen onverwachts en ontbrak dan
ook in de meeste scenario’s die beleggers gebruiken
als basis van hun beslissingen. Ook wij hebben na het
uitbreken van de oorlog verschillende scenario’s en
strategieën doorgesproken en opgetekend. We hebben
wel transacties gedaan, maar ook de kaspositie in de
portefeuille op een iets hoger niveau laten staan vanwege
de grote onzekerheden. Een langdurige crisis is nog niet
ingeprijsd in de koersen. Maar als het scenario uitkomt
waarbij er sprake is van een tweedeling van Oekraïne, dan
lijkt de markt rijp voor herstel. De onzekerheden blijven tot
op heden groot.

Het laatste overzicht van de ECB:
Inflatie

Inflatie exclusief
energie en voedsel

Economische
groei

2022

5,1%

2,60%

3,70%

2023

2,10%

1,80%

2,80%

2024

1,90%

1,90%

1,60%

Economie

Beleggingsbeleid
We gingen het nieuwe jaar in met een kaspositie van 7%.
Deze was veroorzaakt doordat we eind 2021 het risico
iets hebben verlaagd en wat winst hebben genomen op
aandelen waarvan de koers sterk was opgelopen. Daarin
stonden we niet alleen, want vooral in de Scandinavische
markten werd begin 2022 veel winst genomen. Beleggers
verkochten bijvoorbeeld aandelen van de Deense
bedrijven Vestas en Novo Nordisk, die ook onderdeel van
onze portefeuille zijn. Beleggers namen eveneens winst
op Zweedse en Finse aandelen. De wat hogere koerswinstverhoudingen van de Scandinavische bedrijven
1

Zie ook de rubriek In de schijnwerper
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Resultaat

koers van het aandeel aanzienlijk. De rust lijkt nu wat
hersteld en het aandeel Korian klimt gestaag omhoog uit
het dal.

Een positief gevolg van de oorlog is dat de koersen van
aandelen in alternatieve energie opleven. Zo herstelden
de koersen van windmolenproducent Vestas en van
Sunpower en Solar Edge, die actief zijn in zonneenergie, na een jaar van slechtere resultaten dan het
marktgemiddelde. Wij verwachten daar nog meer van.
Eerste kwartaal
2022

Heel
2022

Aandelenmodel

-11,75%

-11,75%

Aandelenbenchmark

-3,50%

-3,50%

Obligatiemodel

-2,35%

-2,35%

Obligatiebenchmark

-4,53%

-4,53%

Performance

Transacties in aandelen
We hebben in het eerste kwartaal van verschillende
bedrijven afscheid genomen. Nadat we eind 2021
al wat winst hadden genomen op de Deense
enzymenproducent Novozymes, verkochten we in het
eerste kwartaal ook het restant. De koers-winstverhouding
was opgelopen en rechtvaardigde ons inziens niet
meer de marge van het bedrijf, die onder druk staat
van de hoge kosten van grondstoffen. Hetzelfde geldt
voor smaak- en geurstoffenproducent Givaudan. We
verkochten het belang in Wolters Kluwer vanwege
de hoge koers-winstverhouding. De koers lag op dat
moment op het gemiddelde koersdoel van analisten.
Vanwege de hogere kosten in de automobielsector
en de tegenvallende verkopen besloten we ook het
aandeel Lear te verkopen. Dit bedrijf maakt onder meer
stoelbekledingen voor voertuigen. De automobielsector
heeft zwaar te lijden van de schaarste in chips.

Een ander positief gevolg is dat de westerse wereld
zich eens te meer realiseert dat zij veel te afhankelijk
is van fossiele brandstoffen. De oorlog tussen Rusland
en Oekraïne zou wel eens de aanzet kunnen zijn om
alternatieve energie bronnen met grotere spoed te
ontwikkelen, getuige de koersstijgingen van aandelen als
Vestas en Solar Edge.

We hebben niet alle opbrengsten van deze
verkoopacties meteen belegd. Daardoor bevinden
zich op het einde van het eerste kwartaal wat meer
liquiditeiten in de portefeuille dan normaliter het geval is.

Bekijken we de individuele aandelen in de portefeuille,
dan vraagt een ontwikkeling speciale aandacht.
Halverwege januari verscheen in Frankrijk een boek
van journalist Victor Castanet over misstanden in de
verzorgingstehuizen van het Franse beursgenoteerde
bedrijf Orpea. De journalist was aan de informatie
gekomen door bewoners en families te enquêteren. De
beweringen sloegen in als een bom. Branchegenoten
werden in de val meegetrokken, waaronder Korian (het
voormalige Korian Medica). Het onderzoek richtte zich
uitsluitend op Orpea, niet op Korian. Toch daalde de
10

Transacties in obligaties

In Europa blijven de loonstijgingen nog achter. In de
Verenigde Staten is de inflatie al veel breder omdat de
arbeidsmarkt er overspannen is. In Europa is dat anders
omdat we te maken krijgen met vluchtelingen die
waarschijnlijk ook aan het werk gaan. Dat zijn niet alleen
Oekraïners. Ook de braindrain die momenteel gaande is
vanuit Rusland zal voor een aanvoer van gekwalificeerd
personeel zorgen.

Het eerste kwartaal was niet alleen voor aandelen een
heel volatiele periode, maar ook voor obligaties. Zo is de
toonaangevende Duitse tienjaarsrente (Bund) een paar
keer van boven naar onder door het nulpunt gegaan
en weer terug. Steeds als de Bund de nul passeerde,
fluctueerden de koersen van obligaties met een wat
langere looptijd (in ons geval de obligaties die aflopen
in 2026 en 2027) met maar liefst twee procent. Dat is
veel in de obligatiemarkt. Omdat de rente uiteindelijk in
een opwaartse trend kwam, bleven we ook beleggen in
obligaties met korte looptijden. Bij veel grote beleggers
zoals pensioenfondsen, die vaak langere looptijden
aanhouden, is het verlies op de obligatieportefeuilles
op dit moment groter dan het verlies op de
aandelenportefeuilles.

Wat de oorlog ook goed duidelijk heeft gemaakt, is de
behoefte aan zowel meer deglobalisering als meer vaart
in de energietransitie. Dat vergt grote investeringen. De
globalisatie van de laatste decennia zorgde wereldwijd
voor lagere prijzen, maar leek al na de financiële crisis
van 2008 af te nemen. Deze afname werd versterkt door
de coronacrisis. De maatschappij vroeg zich af in welke
mate het wenselijk is dat landen en bedrijven zo sterk
afhankelijk zijn van elkaar. Die roep om zelfvoorziening
is sterk aangewakkerd door de inval van Rusland in
Oekraïne. Deglobalisatie is ook een transitie! Daar hoort
ontegenzeggelijk de energietransitie bij.

We hebben onze obligatieportefeuille gedurende het
eerste kwartaal niet gewijzigd. Komende periodes vinden
er aflossingen plaats waarvoor we een nieuwe bestemming
zullen zoeken. Zoals het er nu naar uitziet worden dat
waarschijnlijk leningen met een relatief korte looptijd.

Vooruitzichten
De olieprijs staat nog altijd hoger dan vlak voor de
Russische invasie in Oekraïne. Dit geldt ook voor
de gasprijs. Inmiddels heeft Rusland geëist om in
roebels betaald te worden. De hogere energie- en
grondstofprijzen en daarmee gepaard gaande
transportkosten zullen leiden tot een stijging van de
inflatie. De inflatie loopt verder op als gevolg van de
oorlog. Vooral obligaties lijden daar direct onder, terwijl
bedrijven nog in staat zijn om hogere prijzen door te
berekenen.
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In de schijnwerper
De inval van Rusland in Oekraïne heeft de gemoederen
over het beleggen in wapens aangewakkerd. Daarom
zetten we onze mening hierover nog eens uiteen.

De koersresultaten van deze bedrijven lopen weliswaar
uiteen, maar over het algemeen hebben bedrijven die
zich bezighouden met defensie en wapens het goed
gedaan op de beurs. De stijgingen over het eerste
kwartaal van 2022 waren al hoog, maar sinds de start van
de oorlog op 24 februari stegen de koersen nog sterker.

We kiezen er bewust voor om investeringen in wapens
altijd uit te sluiten. Sinds onze oprichting streven we
naar een duurzame samenleving waarin mensen kunnen
leven in vrede en veiligheid. Onze visie is onverenigbaar
met de productie en verkoop van wapens of daaraan
gerelateerde producten en diensten. Als een bedrijf ook
maar met één aan wapens gerelateerde transactie in
verband wordt gebracht, is dat voor ons een reden om
het bedrijf uit te sluiten van onze investeringen.

Ook de energiesector had een erg goed kwartaal op
de beurs. De koersstijgingen in 2021 liepen al in de
dubbele cijfers. Aandelen als Shell (+18%) en BP (+14%)
deden daar in het eerste kwartaal nog een schepje
bovenop. De keuze daar niet in te beleggen hebben
wij ook heel bewust gemaakt. Daarbij komt dat het
risico-rendementsprofiel en de duurzaamheidsaspecten
van de fossiele-energiesector niet passen bij onze
langetermijnhorizon. De wereld heeft juist snel veel meer
duurzame energie nodig.

Welke bedrijven zijn dat dan? Wereldwijd gaat het om
circa dertig bekende beursgenoteerde bedrijven:
Aantal
bedrijven

Bijvoorbeeld

Koersstijging
in Q1 2022

Verenigde Staten

14

Raytheon

14

Frankrijk

4

Thales

4

Zuid-Korea

3

LIG Nex1

3

India

3

Bharat Dynamics

3

China

2

Anhui Great Wall

2

Military
VK

2

Babcock International

2

Italië

1

Leonardo

1

13

Samenwerking met ASN Bank

In de aangifte inkomstenbelasting geeft u de waarde per
1 januari 2021 van uw spaargeld en beleggingen op. Dat
is waarschijnlijk al ingevuld, want de banken dragen de
gegevens over aan de belastingdienst.

De samenwerking met het duurzame researchteam
van ASN Bank loopt nog steeds naar wens. Het is voor
ons ook verheugend om te zien dat het aantal klanten
bij ASN Bank nog steeds groeit. In 2021 zijn er bijna
50.000 klanten bijgekomen, waarmee het totaal eind
2021 op 834.917 uitkwam. Dit is een bevestiging van
het feit dat steeds meer mensen duurzamer willen leven.
Directeur Arie Koornneef: “Steeds meer mensen zien de
impact van hun geld en kiezen er bijvoorbeeld voor om
duurzaam te beleggen.”

Voor een vakantiehuis geldt de waarde per 1 januari
van het jaar vóór de aangifte, dus 2020. Veel tweedehuizenbezitters geven hier per ongeluk de waarde op
van een jaar later, in dit geval 1 januari 2021. Zij betalen
dan onnodig belasting doordat de prijs waarschijnlijk is
gestegen. Voor een vakantiewoning in Nederland geeft
u de WOZ-waarde op. Voor een huis in het buitenland
is het de waarde in het economische verkeer in
onbewoonde staat.

Fiscale actualiteiten eerste kwartaal
2022

Schenkingstraditie en beschermingsbewind
Als ouders niet meer wilsbekwaam zijn, wordt veelal
een beschermingsbewind aangevraagd. Daarbij wordt
een bewindvoerder benoemd, bijvoorbeeld een
van de kinderen. Het komt nogal eens voor dat deze
zoon of dochter, die nu inzicht heeft in de financiën
en de toekomstige erfbelasting, wil gaan schenken.
De kantonrechter ziet toe op bescherming van de
onder bewind gestelde ouder(s). Deze rechter steekt
meestal een stokje voor nieuwe schenkingsplannen.
De bewindvoerder mag alleen een bestaande
schenkingstraditie voortzetten. Doel van het bewind
is immers niet om vermogen snel en fiscaal gunstig te
verdelen.

Aangifte 2021
Tot 1 mei heeft u de tijd om aangifte over 2021 te
doen. Heeft u een fiscale partner, doe uw aangifte dan
samen en kijk meteen of er aanpassingen wenselijk
zijn in uw financiële huishouding. Moet u onderling iets
verrekenen? Is de invulling van de familiebank goed?
Is het wenselijk uw testament aan te passen? Klopt de
verdeling over spaargeld en beleggingen nog steeds?
Dit is een goed moment om te beoordelen welke
mogelijkheden onbenut zijn en actie te ondernemen.
Heeft u een fiscale partner, dan mag u het box
3-vermogen verdelen. Het maakt hierbij niet uit welk
vermogen van wie is: u mag het vermogen verdelen
op de manier die het meest gunstig uitkomt. Door te
schuiven met vermogen kunt u belasting besparen. Als u
bijvoorbeeld een belast vermogen van € 200.000 gelijk
verdeelt in plaats van het in zijn geheel toe te kennen aan
één partner, bespaart u circa € 4.000. Dat komt doordat
bij een evenredige verdeling een groter deel van het
vermogen in een lagere schijf valt.

Is er echter een duidelijke lijn in de schenkingen en blijkt
er een duidelijke wens die al bestond toen het bewind
werd ingesteld, dan kan de schenkingstraditie worden
gecontinueerd. Het is dus zaak om tijdig te starten met
die traditie en deze continu voort te zetten. In beginsel
wordt een schenking niet toegestaan als het liquide
vermogen door de schenking lager wordt dan € 30.000.
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Jasper Snoek van Fair
Capital Partners Impact
Investing:
“Het Fair Capital
Impactfonds groeit door”
Ons impact investeringsteam heeft
in het eerste kwartaal van 2022
weer twee nieuwe investeringen
gedaan met het Fair Capital Impact
Fund. Daarmee komt het totale
aantal investeringen op zeven.

“Ons doel is om een positieve,
zichtbare impact te hebben op de
verduurzaming van de maatschappij”,
vertelt impactinvesteerder Jasper
Snoek. “Daarbij richten we ons op drie
thema’s: klimaatverandering, eerlijke
voeding en circulaire economie. In het
eerste kwartaal van dit jaar hebben
we onze impact weer vergroot met
nieuwe investeringen, maar ook
door bestaande investeringen uit te
breiden. De eerste nieuwe investering
is die in NICE. Dit bedrijf laat zien dat
je heerlijke, biologische ijsjes kunt
maken van fruitoverschotten zonder
kunstmatige toevoegingen. De ijsjes
zijn te krijgen in de supermarkt en

horeca. Mede dankzij onze investering
kan NICE uitbreiden in Duitsland.”
In deze rapportage vindt u ook
een interview met Nina Kamp, de
oprichtster van NICE. Jasper vervolgt:
“Ook in de supermarkt vinden we Lazy
Vegan. Dit bedrijf maakt veganistische
kant-en-klaar-maaltijden voor het
vriesvak. We hebben hier extra in
geïnvesteerd. Daardoor kan Lazy
Vegan zijn assortiment uitbreiden en
ligt nu bijvoorbeeld bij alle Albert
Heijn supermarkten.”
Vintagemeubelen
Jasper: “Onze tweede nieuwe
investering is die in het platform
Reliving. Dat is een marktplaats voor
tweedehands meubelen waar je
koopt alsof het een winkel met nieuwe
produkten is. Reliving gaat verspilling
van grondstoffen tegen en geeft zo
de circulaire economie een impuls.
Tenslotte zijn we dit kwartaal ook naar
buiten getreden met onze financiering
van het techbedrijf 3DTI. 3DTI maakt
de lokale productie en verpakking
van kleinere hoeveelheden producten
mogelijk.” Over 3DTI heeft u al kunnen
lezen in de terugblik op 2021. “Achter
de schermen werken we hard aan
nieuwe investeringen. Die zullen we in
ons volgende kwartaalbericht delen”,
belooft Jasper.

nu in zeven bedrijven: Seepje, Lazy
Vegan, De Clique, Heat Transformers,
NICE, 3DTI en Reliving. Jasper: “Met
het fonds brengen we ondernemers en
investeerders bij elkaar. Op elk moment
kunnen investeerders met 250.000 euro
of meer instappen. Dat bedrag is mede
gebaseerd op wettelijke regels voor
dergelijke financieringen. De partijen
die momenteel in het fonds investeren
zijn stichtingen, particulieren en family
offices. Als een investeerder in het fonds
stapt, doet hij of zij pro rata mee met
alle nieuwe investeringen. Zo spreidt de
investeerder het risico en werkt toe naar
een gespreide portefeuille.”

enkel merk maakt er zo’n feestje
van als NICE. De ijsjes van NICE
zijn er in verrassende, ontzettend
lekkere varianten. Ze zijn duurzaam
geproduceerd van volledig
biologische, lokale ingrediënten.
Oprichtster Nina Kamp vertelt over
haar bijzondere bedrijf.

Geduldig
“Ons uitgangspunt is dat het fonds een
investering pas van de hand doet als
aan twee voorwaarden wordt voldaan”,
legt Jasper uit. “De ondernemer
moet er klaar voor zijn. Én de exit
moet een rendement opleveren dat
interessant is voor de investeerders.
We zijn geduldig en wachten tot de
onderneming tot bloei is gekomen.”

Dit ijsje maakt de wereld
mooier: how NICE!

De meeste waterijsjes worden
gemaakt van water, suiker, kleurstoffen
en aroma’s. De laatste twee zorgen
ervoor dat ze bijvoorbeeld smaken
naar aardbei, zonder dat er een
aardbei aan te pas komt. Nina Kamp
vond dat vreemd. Waarom was er
geen ijsje dat niet alleen smaakte naar
aardbei, braam of sinaasappel, maar
waar die vruchten ook echt inzaten?
Ze kon zulke ijsjes niet vinden, dus
besloot ze zelf aan de slag te gaan.
Het doel? Eerlijke, duurzame én
lekkere ijsjes die bijdragen aan een
betere wereld.

Zodra de temperatuur stijgt,
liggen de vriezers in de horeca
en supermarkten weer vol met
ijsjes in allerlei smaken. Maar geen

Thuis ijsjes maken
“In 2012 begon ik thuis ijsjes te maken
en verpakken. Ik verkocht ze op de
Zuidermrkt in Amsterdam. Zuidermrkt

In te rvi e ws m e t onder nemer s

Risico spreiden
Het Fair Capital Impact Fund investeert
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is een kleine markt, gedragen door
buurtbewoners, waar streekproducten
worden verkocht. Ik vond het de
perfecte plek om uit te zoeken of
meer mensen behoefte hebben aan
goed ijs van natuurlijke ingrediënten.
En dat bleek zo te zijn. Binnen de
kortste keren had ik het ontzettend
druk. Door de week maakte ik nieuwe
recepten en in het weekend verkocht
ik mijn ijs op foodmarkten en festivals.
Naast mijn ‘gewone’ baan.”
Gelukkig kreeg Nina hulp van
vrienden en familie, die haar links en
rechts hielpen om alles te bolwerken.
Maar het was een intensieve periode.
Na een jaar nam ze de tijd om voor
zichzelf te bepalen hoe ze verder
wilde. Waar kreeg ze energie van? Wat
vond ze minder leuk? Het antwoord:
ze wilde zelf graag wat minder doen,
zodat ze de ruimte zou krijgen om
haar duurzame ambities uit te rollen.

Friese fabriek
“Ik ging op zoek naar een partner en
vond die in Friesland. Het was een
kleine fabriek. De eigenaars wilden
ook graag groeien en stonden ervoor
open om samen met ons iets moois

op te bouwen. Dit was een uitgelezen
kans. Als je bij een grotere fabriek laat
produceren, moet je je aanpassen aan
alle processen. Nu konden we samen
het proces inrichten en uitbouwen. Ik
ging me concentreren op de recepten,
verpakkingen en verkooppunten. De
fabriek in Friesland
ging de ijsjes maken
en verpakken.”

met duurzame, biologische, gezonde
voeding. Het helpt NICE ook echt dat
consumenten daar steeds vaker voor
kiezen.”
“De Nederlandse markt is wel wat
anders dan die in Duitsland en
Zwitserland. In Nederland richten we
ons vooral op de horeca, in Duitsland
en Zwitserland voornamelijk op de
supermarkt. De consument geeft daar
namelijk meer geld uit aan biologisch
eten. Het biologische assortiment
van supermarkten is daarom groter.
Dat werkt in ons voordeel. Daarnaast
hebben we ook gewoon een heel
goede klik met de Duitse en Zwitserse
consumenten. We communiceren
zonder poespas en daar houden ze
van.”

In 2013 richtte
Nina The NICE
Company op.
Vanaf dat moment ging het snel.
In 2014 vond ze een investeerder
en kon ze haar baan opzeggen om
zich volledig op NICE te richten. En
met succes. Negen jaar later is NICE
te koop in tweeduizend winkels en
horecaplekken in Nederland, België,
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.
De fabriek in Friesland – die volledig
op zonne-energie draait – is enorm
gegroeid.

Voorbestemd
Sinds begin 2022 werkt NICE samen
met Fair Capital Partners. “We zochten
een impact investeerder met veel
know-how om verder te groeien.
Drie mensen uit mijn omgeving
adviseerden me om met Fair Capital
Partners te gaan praten. Grappig
genoeg had het team van Fair Capital
ook gehoord dat ze eens met ons in
gesprek moesten. Het was dus echt
meant to be. Vooral de focus op de
lange termijn en de duurzame impact
waar ze naar op zoek zijn, sluit heel
goed aan bij mijn visie op NICE. Ik zit
er zelf echt in voor de lange termijn.

Enorme sprongen
“We zijn de afgelopen jaren ver
gekomen. Niet alleen als bedrijf, maar
ook als samenleving. In 2014 hoorde
ik op markten of festivals wel eens:
biologisch, dat lust ik niet. Nou, die
tijd is wel echt voorbij. Vooral in de
Randstad heeft biologisch en gezond
eten enorme sprongen gemaakt.
Mede dankzij de komst van allerlei
bedrijven die net als wij bezig zijn
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Ik zet me in voor een bedrijf met een
stevige basis, dat elk jaar zijn positieve
impact vergroot.”
I nt er v iews met onder nemer s

Reliving biedt alternatief
voor ‘fast furniture’
Reliving verkoopt tweedehands
meubels van hoge kwaliteit met
een lange levensduur. Met als doel
om meubels zo lang mogelijk in
omloop te houden, en zo een einde
te maken aan ‘fast furniture’. Het
Fair Capital Impact Fund investeert
in Reliving.

Jaarlijks worden er in Europa zo’n
zestig miljoen meubelstukken
weggegooid. Ze worden op straat
gezet voor het grofvuil of naar de
milieustraat gebracht. Veel meubels
belanden in een verbrandingsoven.
Het is het gevolg van ‘fast furniture’: de
productie van goedkope meubels met

een korte levensduur die in het laatste
kwart van de vorige eeuw opkwam.
Doodzonde natuurlijk van al die
kostbare grondstoffen en ook nergens
voor nodig. Mooie, goed gemaakte
meubelstukken gaan namelijk een
leven lang mee. Via het platform
Reliving zijn ze nu gemakkelijk te
vinden en veilig te kopen en verkopen.

wie zo’n meubel koopt weet vrij zeker
dat het iets unieks is, terwijl er geen
onnodige grondstoffen voor gebruikt
worden. Ananda en Jody vinden
het wel belangrijk dat het gaat om
unieke stukken, zodat je je niet – à
la Marktplaats – een ongeluk moet
zoeken tussen de troep.

Unieke stukken
Wie op zoek is naar een nieuwe
kast, eettafel of lekkere stoel, kan
zich gemakkelijk verliezen in deze
zoektocht. Je kunt meubelwinkels,
antiquairs, de kringloop of het internet
afspeuren naar het meubelstuk van
je dromen. Maar dat kost veel tijd en
garandeert geen succes. Vooral als je
online iets koopt, kunnen de kwaliteit,
kleur of staat van het item behoorlijk
tegenvallen. Het
platform Reliving
vond daar een
oplossing voor.

Achterban mobiliseren
Het idee van Reliving ontstond
toen Ananda ging verhuizen. Ze
was op zoek naar verschillende
meubelstukken en kon maar niets
moois vinden. Er was geen platform
voor tweedehands meubels, zoals
The Next Closet of Vinted bieden
met geselecteerde tweedehands
kleding van goede kwaliteit. Ananda
en Jody besloten zelf zo’n platform
te beginnen voor interieur. Om het
platform te kunnen bouwen, gingen
ze op zoek naar een CTO. Dit werd
Vincent van Leeuwen, die de derde
partner van het bedrijf werd.

De oprichters van
Reliving zijn oudcollega’s Ananda
van Doorn en
Jody Klaassen.
Ze delen hun
liefde voor
een mooi interieur, maar wel met
een groene twist. Meubels die een
verhaal vertellen en een leven lang
meegaan, liefst tweedehands. Want

Ze begonnen heel laagdrempelig:
ze haalden zelf meubelstukken
op en brachten ze naar de koper.
“We wilden kopen en verkopen zo
gemakkelijk mogelijk maken, maar
omdat we nieuw waren, waren
er nog geen verkopers die hun
interieur items wilde aanbieden
bij ons op de site”, vertelt Ananda.
“Gelukkig wisten we wel hoe we een
achterban konden mobiliseren. Eerst

creëerden we aanbod en gingen op
zoek naar stukken die we zelf mooi
vonden. Via social media vroegen
we mensen wat ze van bepaalde
meubelstukken vonden. Zo breidden
we onze achterban uit. En nog
belangrijker: mensen gingen hun
spullen aanmelden. De eerste twee
jaar runden we het platform naast
ons werk. Het was leuk om te doen,
maar we verdienden er geen cent
mee. Afgelopen zomer kregen we
een eerste investering en konden we
stappen maken. Toen konden we ook
uitbreiden naar België.”
Goede klantenservice
“Inmiddels hebben veertien duizend
producten verkocht die we gered
hebben van de stort”, vervolgt
Ananda. “Dat scheelt enorm veel
CO2-uitstoot: van het materiaal
zelf, vervoer van alle onderdelen,
productie en meer. Natuurlijk moet
een meubelstuk nog wel van het ene
adres naar het andere, maar de milieuimpact daarvan is verwaarloosbaar
vergeleken met het produceren
van een nieuw meubelstuk Grappig
genoeg zijn meubels die in
België helemaal niet verkopen, in
Nederland populair en vice versa. Die
kruisbestuiving werkt dus goed.
Ook de houding van consumenten ten
opzichte van tweedehands verandert.
Vroeger vonden mensen het nog
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vies, maar dat horen we echt veel
minder vaak. Wat nog wel een rol
speelt is de veiligheid van de betaling
bij een online aankoop. Dat doet
Marktplaats bijvoorbeeld niet, maar
wij besteden daar veel aandacht aan.
De koper maakt het geld over naar
ons, en pas bij levering en akkoord
van de koper maken wij het bedrag
over naar de verkoper, min natuurlijk
een kleine marge voor ons. Zo heb je
nooit gesteggel over geld achteraf en
het geeft mensen een goed gevoel.
Daarnaast hebben we een goede
klantenservice die problemen kan
afhandelen.”
Samenwerking en ruimte
Het Fair Impact Fund investeert in
Reliving. “Het zijn vooral de kennis en
het persoonlijke contact waar ik heel
enthousiast over ben”, zegt Ananda.
“Het voelt echt als een samenwerking.
We krijgen kritische vragen op het
moment dat het moet, maar er is veel
ruimte om vragen te stellen. Nu is het
van belang dat het volume omhoog
gaat. Ook op dat vlak krijgen we
ondersteuning van het impactteam.”

Kort Nieuws
Lente wandeling
Op 12 mei organiseren we een lentewandeling met
lunch door de bossen van Baarn. De Save the Date
heeft u al ontvangen en we hopen natuurlijk dat u de
uitnodiging zult accepteren.
Impact update
Vanaf mei 2022 gaan wij maandelijks een impact update
versturen vol positief en inspirerende nieuws op het
gebied van duurzame trends en ontwikkeling, nieuws
over positieve impact, bedrijven waar we in beleggen,
nieuwe investeringen van ons impactinvesting team en
interessante lees- en kijktips. Wilt u deze nieuwsbrief
ontvangen? Dan kunt u zich aanmelden via het kopje
nieuws op onze website.
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