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BELEID INZAKE IMPACTBELEGGEN VAN DE FFG BEVEK 

 
Funds For Good werd opgericht in 2011, en had als missie om innovatieve 
beleggingsoplossingen voor te stellen waarmee beleggers met zekerheid een tastbare en 
positieve lokale maatschappelijke stempel kunnen drukken via een belegging in een brede 
waaier UCITS-fondsen. 
 
Op basis van hun persoonlijke overtuigingen en het feit dat succesvolle bedrijven alle 
stakeholders centraal moeten plaatsen in hun businessmodel, hebben de oprichters van de 
FFG Bevek een businessmodel toegepast waarbij zij een aanzienlijk gedeelte van hun 
inkomsten doneren aan hulpbehoevende lokale gemeenschappen. Op grond van deze 
beslissing verbindt Funds For Good (als Bestuurslid van Coördinerende Distributeur van de 
Bevek) zich ertoe om 50% van zijn eigen winsten te doneren, met een minimum van 10% van 
zijn eigen inkomsten, aan Funds For Good Filantropie. Dat is een non-profitinstelling die een 
maatschappelijk doel dient. Het donatieproces wordt jaarlijks gecertificeerd door Forum 
Ethibel, een onafhankelijke auditeur.  Deze certificatie is beschikbaar op de website van 
Funds For Good: https://www.fundsforgood.eu/les-fonds-funds-for-good/ 
 
We beschouwen IMPACT als een concreet gevolg van een investering in een 
beleggingsfonds. Impactbeleggen kunnen we vanuit verschillende standpunten begrijpen: 
ten eerste door te beleggen in bedrijven die een positieve impact willen genereren. Ten 
tweede genereert het fonds zelf een concrete en tastbare impact door een deel van zijn 
beheervergoedingen of rendement af te staan aan maatschappelijke of ecologische 
liefdadigheidsinstellingen.  
 
De FFG Bevek genereert impact door hulp en ondersteuning te bieden aan gemeenschappen 
die dicht in de buurt van beleggers gelegen zijn. Bij Funds For Good, Bestuurslid en 
Coördinerende Distributeur van de FFG Bevek, willen we zoveel mogelijk voordeel behalen 
voor onze stakeholders, zowel klanten, leveranciers, werknemers, aandeelhouders en de 
gemeenschappen rondom ons. De levensstandaard van de armste mensen verhogen is al te 
vaak de taak van de overheden, terwijl dit ook de plicht van de privébedrijven zou moeten 
zijn. 
 
Funds For Good Filantropie is de uiteindelijke begunstigde van de schenkingen die de FFG 
Bevek doet. Ze werd opgericht om te garanderen dat alle werkloze personen die een 
leefbaar businessplan hebben, maar onvoldoende financiële middelen of zekerheden 
hebben om een microlening te verkrijgen, uiteindelijk de nodige financiële middelen krijgen 
en dat zij worden gecoacht bij de opstart van hun zaak. 
 
Funds For Good Filantropie werkt samen met microfinancieringsinstellingen in de landen 
waar de klanten van de FFG Fondsen zich bevinden. Funds For Good Filantropie verstrekt 
renteloze achtergestelde leningen, vrij van zekerheden, alsook coaching aan werklozen of 
sociale ondernemers die niet voldoende kapitaal hebben om een microlening te verkrijgen 
en om hun eigen zaak te beginnen.  
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Elke belegger kan de gefinancierde ondernemers en de kerncijfers van ons maatschappelijk 
engagement terugvinden op de Funds For Good website: 
https://www.fundsforgood.eu/communaute/ 
 
Funds For Good Filantropie richtte in 2013 een gemeenschap op van vrijwilligers die de 
organisatie op verschillende vlakken bijstaan, zoals met de analyse van businessplannen, de 
coaching van ondernemers, de organisatie van meetings, enz. 
100% van de vrijwilligers zijn beleggers, fondsendistributeurs, fondsenselectors, 
institutionele cliënten, dienstverleners aan FFG, enz. Iedereen die zich bij ons wil aansluiten 
is echter welkom en kan met ons contact opnemen. 

 
 
Funds For Good is trots dat het een CIRCULAIR PROCES volgt binnen het financieel systeem, 
waarbij  

• Niet-professionele en institutionele beleggers kunnen investeren in liquide 
beleggingsoplossingen, tegen marktconforme voorwaarden 

• Die worden beheerd door erkende vermogensbeheerders 
• Hun beleggingsbeslissing zorgt voor een concrete maatschappelijke en lokale impact 
• Cliënten en andere stakeholders worden uitgenodigd om actief deel te nemen aan 

het maatschappelijk project 
• De gefinancierde projecten komen de maatschappij in zijn geheel ten goede 

 
Eind oktober 2019 had Funds For Good Filantropie 217 ondernemers gefinancierd, en 
572.000 euro aan achtergestelde leningen toegekend.  
 
Via de Funds For Good Filantropie kunnen beleggers in de FFG Bevek actief bijdragen tot 5 
van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. 
 

• Doelstelling 1 - Geen armoede: de Stichting wil de armoede verminderen door 
tewerkstelling te stimuleren 



   1 november 2019 

Verantwoord Beleggingsbeleid FFG BEVEK 3 

• Doelstelling 8 - Fatsoenlijk werk en economische groei: via onze 
coachingprogramma's ondersteunen wij ondernemers en zorgen we ervoor dat ze 
hun zaak op een efficiënte manier kunnen runnen en ervan kunnen leven. 

• Doelstelling 5 – Gendergelijkheid: we willen evenveel mannen als vrouwen een 
lening geven. 

• Doelstelling 10 - Ongelijkheid terugdringen: ons project wil de ongelijkheid tussen 
arm/rijk, man/vrouw verminderen en de toegang tot financiering verbeteren. 

• Doelstelling 17 - Partnerships voor de doelstellingen: de relatie met onze 
stakeholders is bepalend voor het succes van onze maatschappelijke doelstelling 

 

 
 


