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‘Als het handelen niet gefilterd is
door het hart, loop je het risico ongeleide projectielen af te schieten’
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‘Wat heb ik aan € 200 als iedereen teleurgesteld is en de
aarde verder vervuild’

❛❛

‘Mijn geestesgoed is mij ook maar
toegevallen. Dat wil ik met een ieder
delen en praktisch toepassen’

‘Elektrisch rijden is nog geen
halleluja, wel een mooie stap
in de goede richting’

R E N DE M E N T

‘Ik heb makkelijk praten met mijn miljoenen.
De metaalbewerker op een flatje in Amsterdam,
die hetzelfde inzicht heeft gekregen, kan dat niet’

Gefortuneerden zoeken
projecten met ‘impact’
voor de samenleving
Mensen met veel
geld willen een
bijdrage leveren
aan een betere
wereld. Louter
rendement maken
op hun
investering
bevredigt hen niet
langer.

€

2,5

mln

Zo nodig kan het krediet aan
Fastned van € 2,5 mln worden
omgezet in aandelen. Formeel
zeggenschap heeft Matser niet in
het bedrijf.

BETALEN

Hans Maarsen
Amsterdam
Ex-projectontwikkelaar Fred Matser verstrekt een ‘zachte lening’ aan Fastned,
exploitant van snellaadstations voor
elektrisch rijden, waar ook oud-premier
Ruud Lubbers bij betrokken is. De vroegere hedgefonds-eigenaar Gerard van
Vliet neemt deel in Aglaia, een fonds dat
kankertherapieën financiert.
Deze twee gefortuneerde zakenmannen zijn exponent van een generatie
waar het leven niet alleen om geld draait.
Zij zijn pas tevreden als ze financieel rendement kunnen paren aan maatschappelijk nut. Ze steken miljoenen euro’s
in projecten waar de samenleving zijn
voordeel mee kan doen.
Door Fastned te helpen, kan de exploitant van laadstations de uitrol van zijn
netwerk langs autosnelwegen versnellen. ‘Autorijdend Nederland heeft straks
geen argument meer om niet elektrisch
te rijden’, zegt Matser.
Het geld voor Aglaia is bedoeld om
de strijd tegen kanker op te voeren. Samen met andere welgestelde families
ondersteunt Van Vliet de zoektocht naar
effectieve medicijnen. Hij behoort tot de
financiers van ISA Pharmaceuticals in
Leiden, een biotechbedrijf dat na jaren
geduldig pionieren hoge ogen gooit met
een therapie die het immuunsysteem
van patiënten activeert.
Wat ideële investeerders primair
drijft, is een groeiend bewustzijn dat ze
niet aan de zijlijn kunnen blijven staan.
Fred Matser (69) staat te boek als ‘impact
investor’ avant la lettre. Hij voelde al op
jonge leeftijd de drang om de blik naar
binnen te richten. Reden om in de jaren
tachtig afscheid te nemen van de vastgoedwereld waarin zijn familie veel geld
had verdiend.
Die innerlijke ontwikkeling leidde tot
spirituele ervaringen die hem een andere
kijk op de wereld hebben gegeven. De
rationele benadering voldoet volgens
hem niet meer. ‘Als het niet gefilterd is
door het hart, loop je het risico ongeleide
projectielen af te schieten die mens en
natuur schade kunnen berokkenen.’

VESTIGINGSKLIMAAT

Noord-Nederland krijgt investering
van honderden miljoenen

Amsterdam De Europese Centrale Bank (ECB) brengt vandaag
het nieuwe € 10-bankbiljet uit de
Europa-serie in omloop.
Het ontwerp van het nieuwe
biljet lijkt op het € 10-biljet uit
de eerste serie. In het ontwerp
zijn verdere ontwikkelingen uit
de bankbiljettentechnologie verwerkt. Het biljet is daardoor nog
beter bestand tegen vervalsing,
aldus de Nederlandsche Bank
(DNB). fd

Amsterdam De Eemshaven
krijgt een belangrijke impuls
door een miljoeneninvestering
van een buitenlands bedrijf.
Vandaag maakt havenexploitant Groningen Seaports bekend
om welke onderneming het precies gaat. Vaststaat dat het een investering van enkele honderden
miljoenen betreft en dat het om
een buitenlandse bedrijf gaat.
Het gaat om een omvangrijke
investering in een nieuw datacenter. In een eerder stadium werd
technologiebedrijf Apple al eens
genoemd als bedrijf dat een datacenter zou willen bouwen in de
Eemshaven of in Noord-Holland.
Een woordvoerder van de haven
wilde dit niet bevestigen. De
Eemshaven biedt al sinds 2008
onderdak aan een datacenter dat
door Google wordt gebruikt.
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Ware motief
investeerder
niet altijd
helder
Van onze redacteur
Amsterdam

Matsers diepgewortelde overtuiging
is dat alles wat de mens onttrekt aan de
natuur ook weer moet worden teruggegeven aan de natuur. ‘Maar het is de
vraag of die gedachte echt leeft bij grote
multinationals.’
Matser is de eerste om te erkennen dat
elektrisch autorijden nog niet voldoet
aan zijn ideaalbeeld van zuiver ‘groene’
initiatieven. De winning van delfstoffen
voor de batterijen van de auto’s blijkt een
veel sterker vervuilend effect te hebben
op mens en milieu dan gedacht. ‘Dit
probleem vraagt om een oplossing. Elektrisch rijden is nog geen halleluja, wel
een mooie stap in de goede richting.’
In zijn ogen is het sluiten van compromissen onvermijdelijk op weg naar een
betere wereld. ‘Anders moeten we met
zijn allen terug naar het platteland, terug
naar de organische landbouw. Maar dat
kun je van de urbane mens niet vragen.’
Matser behoort tot de bevoorrechte
bovenlaag in de samenleving die kan
handelen naar zijn gedachtegoed. ‘Ik
heb makkelijk praten met mijn miljoenen. De metaalbewerker op een flatje in
Amsterdam, die hetzelfde inzicht heeft,
kan dat niet.’ Zijn appel is vooral gericht
aan die overige 100.000 miljonairs die
Nederland rijk is. ‘Daar zit gestolde energie. Zij kunnen een andere keuze maken,
als het besef gaat leven dat geld an sich
geen betekenis heeft, maar een middel
om invloed uit te oefenen.’ En neemt het
bewustzijn toe, dan groeit het inzicht in
de werking van de natuurwetten, zegt
Matser te hebben ervaren.
‘Impact investors’ zijn er in alle
soorten en maten. Voor Van Vliet is de
deelname in Aglaia een bescheiden
onderdeel van een breed gespreide
vermogensportefeuille. ‘Aglaia zit in de
periferie van mijn beleggingen. Het is
niet raadzaam al je geld in een dergelijk
venture-capitalfonds te steken’, zegt Van
Vliet die zijn hedgefonds Transtrend in
2002 heeft verkocht aan Robeco.
Matser gaat een stap verder. Hij heeft
een zeer aanzienlijk deel van zijn kapitaal ondergebracht in de Stichting
Flowfund. Doel is het geld te besteden
aan projecten die het natuurlijke milieu

Nieuw biljet van
€ 10 in omloop
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De Eemshaven is aantrekkelijk
voor internetbedrijven. Er ligt een
trans-Atlantische glasvezelkabel,
waardoor er veel bandbreedte beschikbaar is. Ook beschikt het haventerrein over energiecentrales
en een windmolenpark, belangrijk voor de energievoorziening.
Groningen Seaports heeft
maandag een persuitnodiging
verstuurd voor een bekendmaking waar ook minister Henk
Kamp van Economische Zaken
aanwezig is. Het gaat volgens
Seaports om een investering die
niet alleen voor Noord-Nederland
maar ook (inter)nationaal van
groot belang is.
De Eemshaven is de grootste
zeehaven van Noord-Nederland,
maar heeft moeite om bedrijven
aan te trekken die zich willen vestigen in Noord-Nederland. fd

Fred Matser doet een appel
aan de overige 100.000 miljonairs.
FOTO: WIEBE KIESTRA
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Flowfund is niet voor de eeuwigheid bestemd. Vijftien
jaar na zijn dood moet het
fonds van Fred Matser ten
einde lopen.

APPLE
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en het welzijn van mensen ten goede
komen. Naast de lening aan Fastned participeert Flowfund in het Britse Exosect,
een instituut dat onderzoek doet naar
vermindering van pesticidengebruik
in de landbouw. Een ander deel van het
geld gaat naar de klimaatfondsen van de
vroegere Amerikaanse vicepresident Al
Gore, bedoeld om grote milieuvraagstukken aan te pakken.
In kringen van beleggers leeft de premisse dat maatschappelijk rendement
ten koste gaat van de financiële beloning. Die vlieger gaat voor Aglaia niet op.

De nieuwe
iPhone 6 van
Apple is in het
debuutweekeinde
10 miljoen keer
over de toonbank
gegaan. De
iPhone 5 haalde
destijds de 9 miljoen.

zie. Want wat heb ik aan € 200 als iedereen teleurgesteld is en de aarde verder
vervuild?’
Dat neemt niet weg dat Matser elke
investering zakelijk benadert. In ruil
voor de lening aan Fastned ontvangt
Flowfund een ‘redelijke vergoeding’ en
zekerheden. Het onderpand bestaat uit
een aantal met name genoemde snellaadstations. Zo nodig kan het krediet
van € 2,5 mln worden omgezet in aandelen. Formeel zeggenschap heeft Matser
niet over Fastned, waar een zoon van
Ruud Lubbers directeur is. ‘Dat is niet

ENERGIE

BOETE

miljoen

Als een nieuw medicijn blijkt te werken
en op de markt komt, krijgt de investeerder het hoogste rendement. Hij moet alleen geduld hebben omdat ontwikkeling
van nieuwe therapieën tijdrovend is. Van
Vliet denkt in termijnen van tien jaar.
‘Daarna moet blijken of het belang in
waarde is verveelvoudigd of tot nul moet
worden gereduceerd.’
Matser heeft met Flowfund niet in de
eerste plaats financieel rendement voor
ogen. ‘Als ik ergens € 100 in stop en ik zie
na vijf jaar alleen maar blije gezichten,
dan ben ik tevreden als ik die € 100 terug-

nodig. Ik ken de familie Lubbers al heel
lang en heb alle vertrouwen in het team
van Fastned.’
Flowfund is niet voor de eeuwigheid
bestemd. Vijftien jaar na zijn dood moet
het fonds van Fred Matser ten einde
lopen.
‘Mijn naam hoeft niet tot in lengte van
jaren voort te leven in een foundation. Zo
belangrijk ben ik niet. Mijn geestesgoed
is mij ook maar toegevallen. Dat wil ik
met een ieder delen en praktisch toepassen. Met een helder hoofd en een warm
hart.’

‘Mensen die veel geld hebben verdiend, willen iets terugdoen voor
de maatschappij’, signaleert Arjan
Boonekamp, partner bij ICP Corporate Finance in Amsterdam.
Het fenomeen komt overgewaaid uit de VS, waar de zeer rijken meer willen dan hun kapitaal
almaar verder te laten groeien. ‘Zij
willen iets betekend hebben voor
de samenleving. De omvang van
hun vermogens maakt dat mogelijk. Ze kunnen sturen op welvaart
en welzijn.’
Maar Boonekamp maakt wel een
onderscheid tussen geldschieters
die oprechte zorg hebben over de
bedreigingen voor mens en milieu,
en degenen die met ‘groen’ getinte
projecten hun imago willen verbeteren. ‘Je kunt de parallel trekken
met bedrijven die zich laten voorstaan op duurzaam handelen.’
Zijn indruk is dat de meeste investeerders in maatschappelijke
sectoren toch puur financieel gedreven zijn. ‘Ze vinden milieu en
duurzaamheid interessant omdat
er geld mee te verdienen valt. De
verwachting is dat de rendementen hiervan niet onderdoen voor
een doorsnee private equity-investering.’
De gezondheidszorg trekt de
aandacht vanwege het vele geld dat
erin omgaat en de noodzaak efficienter te gaan werken. ‘Er zijn goede
zakelijke redenen om in de zorg te
stappen’, zegt Boonekamp.
De ICP-partner telt in Nederland
meer dan dertig investeringsfondsen, gericht op de gezondheidszorg, naast 10 à 15 fondsen die
zich toeleggen op duurzaamheid
en cleantech. ‘In vrijwel alle gevallen zijn de deelnemers primair geinteresseerd in het rendement’, aldus Boonekamp.

‘Zeer rijken willen iets
betekend hebben
voor de samenleving.
Ze kunnen sturen op
welvaart én welzijn.’

TECHNOLOGIE

Amsterdam De Zwitserse bank
UBS moet Frankrijk € 1,1 mrd
borg betalen in de zaak waarin de
bank van betrokkenheid bij belastingontduiking verdacht wordt.
Dat meldt Bloomberg. UBS ging
daar niet mee akkoord en tekende
hoger beroep aan.
De borgsom zou een vervanging zijn van een schikkingsvoorstel. Mocht UBS onschuldig
bevonden worden, dan zal het bedrag weer worden teruggestort. fd

‘Philips wil 60% van Lumileds en
Automotive verkopen’

Siemens neemt
Dresser-Rand over

Amsterdam De Nederlandsche
Bank (DNB) heeft pensioenfonds PNO Media een boete van
€ 22.500 opgelegd. Het pensioenfonds voor de medewerkers uit de
mediasector had één dag te laat
een rapportage ingediend.
Het betrof een rapportage
over de zogenoemde Z-score, die
aangeeft hoe een pensioenfonds
heeft belegd ten opzichte van de
benchmark.
Het was de tweede keer in
een relatief korte tijd dat het
mediafonds te laat gegevens verstrekte. Met oog op beide keren
vindt DNB dat sprake is van een
ernstige overtreding. Tijdige rapportages zijn noodzakelijk om
te kunnen beoordelen of aan de
prudentiële voorschriften wordt
voldaan, aldus DNB.
PNO Media en zijn uitvoerings-

Amsterdam Oliegigant Total
gaat meer divisies afstoten nu
bekend is geworden dat het bedrijf de beoogde olieproductie
de komende jaren niet zal halen.
Welke divisies is nog onbekend.
De af te stoten activiteiten ter
waarde van $ 10 mrd komen bovenop de bedrijfsonderdelen die
Total tussen 2012 en eind 2014
wil verkopen, met een waarde van
tussen de $ 15 mrd en $ 20 mrd.
De olieproductie blijft volgend
jaar zo goed als zeker steken op
2,3 miljoen vaten per dag, terwijl
op 2,6 miljoen per dag werd gerekend. In 2017 verwacht Total ook
minder olie te produceren. De
lagere productie is deels te wijten
aan problemen bij een project in
de Kaspische Zee. Vanwege lekken moesten daar op forse schaal
leidingen worden vervangen. fd

Amsterdam Technologiecon-

Amsterdam Het Duitse con-

DNB
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kunnen concentreren op andere
verlichtingsonderdelen. Bij Lumileds worden LED-componenten gemaakt en Automotive produceert verlichtingsonderdelen
voor de auto-industrie.
Philips is sinds 2012 bezig
geweest met de reorganisatie
van Lumileds, en dat draait inmiddels weer goed met dubbelcijferige groeipercentages over
de afgelopen twee kwartalen.
Philips stootte de afgelopen jaren
al vaker onderdelen af, zoals de
verlieslatende tv-activiteiten.
Lumileds en Automotive
hadden in 2013 een omzet van
€ 1,4 mrd en waren daarmee goed
voor ongeveer 6% van de totale
omzet van Philips en bijna 17%
van de lichtdivisie. Analisten
schatten de de waarde van de onderdelen samen op € 2 mrd. fd

Hans Maarsen
is redacteur van
Het Financiële
Dagblad

BELASTINGONTDUIKING

Total wil voor $ 10 mrd aan divisies
afstoten wegens olieproductie

cern Philips begint snel met
de eind juni aangekondigde
verzelfstandiging van de Lighting-onderdelen Lumileds en
Automotive.
Volgens dagblad De Telegraaf
heeft Philips hiertoe zakenbank
Morgan Stanley ingeschakeld.
Die moet 60% van de aandelen in
dit nieuwe bedrijf zien te verkopen aan een private investeerder.
Een woordvoerder van Philips
gaf maandagochtend geen commentaar op het bericht. Philips
houdt vanmorgen een bijeenkomst met analisten in Londen.
Philips wil met de verzelfstandiging van de Lighting-onderdelen Lumileds en Automotive de
groei bij deze activiteiten aanjagen en de schaal vergroten. Ook
denkt het concern zich zo beter te

V

ermogende families
die goed willen doen
voor de samenleving,
kunnen twee dingen
doen: geld geven aan goede
doelen of investeren in bedrijven met een ideëel tintje. In de
praktijk doen ze beide.
Bij goede doelen is lastig
vast te stellen of de middelen
goed terechtkomen. Sceptici
zullen zeggen dat er geld aan
de strijkstok blijft hangen en
dat de ontvanger er niet beter
van wordt, want hij komt niet
op eigen benen te staan.
Dit verklaart de belangstelling voor ‘impact investing’.
Het geld wordt beschikbaar
gesteld voor een beter leefklimaat van mens en dier met
toepassing van economische
principes om verzekerd te zijn
van een positief effect — financieel rendement en maatschappelijk nut gaan hand in
hand. Impact investing is geen
marginaal verschijnsel meer
en wordt omarmd in traditionele zakenmilieus.
Ondernemersfamilies
van naam en faam hebben
die keuze gemaakt. Zoals de
Brabantse textieldynastie
Van Puijenbroek, bekend als
trouwe grootaandeelhouder in
Telegraaf Media Groep.
De familie heeft zich
verbonden met Convent Capital, een
jonge Amsterdamse
investeringsmaatschappij waar bedrijven
worden geselecteerd op hun
bijdrage aan verduurzaming
van de economie. Zo neemt
Convent Capital deel in een
gieterij waar metalen worden
hergebruikt die vrijkomen bij
de sloop van auto’s.
In de eerste drie jaar van zijn
bestaan boekte deze investeerder een rendement van meer
dan 20% per jaar. Vergeleken
met de doorsnee resultaten
van een private-equityhuis is
dat niet slecht. En vergeleken
met charitas is er één groot
voordeel: het geïnvesteerd kapitaal komt terug en kan weer
worden ingezet voor een volgend maatschappelijk project.
Er ontstaan ‘revolving funds’
waar de samenleving baat bij
heeft.

INDUSTRIE

DNB beboet pensioenfonds
PNO Media voor te late rapportage
organisatie stellen in een reactie
de overtreding te erkennen en
de opgelegde boete ten zeerste te
betreuren. De uitvoeringsorganisatie voelt zich verantwoordelijk
voor de gemaakte fout en heeft
besloten de boete volledig op zich
te nemen. De boete heeft daarom
volgens PNO Media geen gevolgen voor de door PNO Media
beheerde pensioenen of de financiële positie (dekkingsgraad) van
het fonds. fd

‘Revolving
funds’ in
opkomst

glomeraat Siemens neemt
Amerikaanse toeleverancier aan
de olie- en gasindustrie Dresser-Rand voor $7,6 mrd over. Met
de deal breidt Siemens uit in de
materiaalsector voor de olie- en
gasproductie.
Met de overname troeft Siemens het Zwitserse Sulzer af.
Ook het Amerikaanse General
Electric had belangstellig voor
Dresser-Rand, aldus de Financial
Times vorige week.
Siemens gaf eerder dit jaar al
$1,3 mrd uit voor de overname
van de energietak van Rolls-Royce
die eveneens gespecialiseerd is in
de productie van gasturbines en
compressoren.
Een poging om de turbineproducent Alstom in te lijven mislukte echter. fd

UBS moet € 1,1
mrd borg betalen

FOTO: REUTERS

