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Geld regeert de wereld. En dat geld
is vandaag een steeds grotere hef-
boom om die wereld groener te
maken. Duurzaam beleggen zit
in de lift. Zo investeren Frédéric
de Mévius (62) — één van de
rijkste Belgen en AB InBev-
 erfgenaam — en Alexander de
Wit (51) met Planet First Part-
ners enkel nog in duurzame,
Europese bedrijven. «Duur-
zaam wordt mainstream. Wie
er zich niets van aantrekt,
zal steeds moeilijker aan
geld geraken.»
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et leek jaren-
lang weggelegd
voor geiten -
wollensokken of
beleggers met
naast een dikke
portefeuille
ook een groot
geweten, maar

duurzaam beleggen is ‘trending’ op de
financiële markten. «Er is een sterk
groeiende beweging — zeker in Europa
— die focust op duurzaamheid», zegt
Frédéric de Mévius. De AB InBev-telg is
samen met Alexander de Wit (51) — de
ex-topman van Verlinvest, jarenlang de
investeringsgroep van de brouwers -
families De Mévius en De Spoelberch —
een duurzaam beleggingsfonds gestart.
Planet First Partners haalde al een
kwart miljard euro op bij institutionele
beleggers en kapitaalkrachtige families
om een portefeuille uit te bouwen met
aandelen van tien tot vijftien Europese
bedrijven met een positieve impact op
klimaat en gezondheid.

Wat willen jullie bereiken met Planet
First Partners?
De Mévius: «We werken aan een fonds
dat focust op wat beter is voor de mens
en de planeet. Het is geen filantropie en
we kijken uiteraard naar het rende-
ment op investeringen, maar we geven
geen duimbreed toe op de klimaat -
impact. We gaan op zoek naar bedrij-
ven met een zekere technologische
ontwikkeling in een duurzame context,
waar consumenten beter van worden.»
De Wit: «We gaan zeker niet gewoon
voor het geld zorgen en achterover -
leunen. We zoeken bedrijven die hun
potentieel willen uitbouwen op grote
schaal en voorloper blijven in hun sec-
tor. Bij Verlinvest hebben we jaren gele-
den geïnvesteerd in Oatly (een populair
Zweeds bedrijf dat alternatieven voor
zuivelproducten uit haver op de markt
brengt en deze maand succesvol naar 
de beurs trok, red.). We hebben hen ge-
holpen hun product te ontwikkelen op
grote schaal en die strategie willen we
opnieuw toepassen. We bestuderen
momenteel gemiddeld zo’n zes bedrij-
ven per week. Dat tempo geeft toch aan
wat er allemaal te gebeuren staat in de
wereld.»

Hoe moeilijk is het om te bepalen 
wat duurzaam is en wat niet? Veel
 bedrijven doen aan ‘greenwashing’ 
en stellen zaken graag groener voor
dan ze zijn.
De Mévius: «Dat is inderdaad niet een-
voudig. We volgen strikt de regels van
de EU-taxonomie (een handboek van de
Europese Unie dat bepaalt wat wel en
niet duurzaam is, red.)en de doelstel -
lingen die de VN formuleerde voor
duurzame ontwikkeling. Elk potentieel
Europees bedrijf bestuderen we met
die lens. CO2-uitstoot kan je makkelijk
berekenen, maar we kijken ook naar de
waterconsumptie, de uitstoot van
broeikasgassen, arbeidsomstandig -
heden, gezondheid, gelijke kansen,
 diversiteit enzoverder. In onze advies-
raad zitten ook heel wat mensen met
een diverse achtergrond die ons hel-
pen, zoals Alejandro Agag (stichter 
van Formula E, de elektrische F1, red.),
ex-premier Guy Verhofstadt en Connie
Collingsworth, de operationeel direc-
teur van de stichting van Bill en Melinda
Gates. Het moeilijkste is om de echte
impact op klimaat en gezondheid te
meten. We hebben al beloftevolle in-
vesteringen stopgezet omdat de pre -
cieze impact niet hard te maken valt.»

AB INBEV-TELG FRÉDÉRIC DE MÉVIUS EN
ALEXANDER DE WIT OVER DUURZAAM BELEGGEN

De Wit: «Er zijn gelukkig steeds meer
bedrijven die zich vandaag inspannen
om hun ecologische voetafdruk te ver-
kleinen. Da’s geweldig, maar wij zijn
enkel geïnteresseerd in bedrijven die
een concrete oplossing hebben voor
problemen. We hebben al een eerste
investering gedaan in het Britse bedrijf
Polymateria. Zij hebben een manier ge-
vonden die ons kan verlossen van weg-
werpplastic. Een geweldige innovatie
gebaseerd op technologie, want als er
niks gebeurt, zitten we in 2050 met 
vier miljard ton plastic afval. Het is een
additief dat je kan toevoegen bij de pro-
ductie van plastic, zodat het later zon-
der menselijke tussenkomst biologisch
afbreekt na een termijn die de produ-
cent kiest. Er blijft niets meer van over,
zeker geen microplastics.»

Je kan het gewoon weggooien, dus.
De Wit: «Da’s niet het doel, uiteraard. Er
zijn wel goede oplossingen die plastic
recycleren en composteren, maar veel
plastic krijgt daar de kans niet toe. Het
wordt onder meer gebruikt in landen
waar er geen systeem is om plastic in 
te zamelen. En zo verdwijnt het in de

natuur. Polymateria heeft de potentie
om een ‘gamechanger’ te zijn en het
werkt bij enkele soorten plastic zoals
polypropyleen en polyethyleen, maar
het is belangrijk dat ze het commer -
cialiseren en dat ze blijven zoeken naar
nog ruimere toepassingen. Daar heb je
geld en steun voor nodig en daar zorgen
we voor.»

Wordt duurzaam beleggen main -
stream?
De Mévius: «Dat zal het worden. Wij
zoeken bedrijven die het verschil
 maken met nieuwe technologie en dat
is nog steeds niche, maar de focus van
de financiële wereld ligt wel degelijk
steeds meer op bestaande industrie
duurzamer maken. Een groot investe-
ringsfonds zoals BlackRock heeft daar
onlangs een belangrijk standpunt over
ingenomen en ook de banken bekijken
het. Wie er zich niets van aantrekt, zal
het steeds moeilijker krijgen om kre-
dieten en investeringsgeld te vinden.
Zeker in Europa, maar ook China zet
stappen naar een meer koolstofarme
industrie en de VS gaat na een paar
moeilijke jaren het klimaat weer op de
agenda zetten. Dat zorgt voor een grote
versnelling en meer kansen voor be-
drijven met een positief verhaal.»

Waarom is die trend er vandaag? Al
Gore maakte al vijftien jaar geleden
een straffe film over de gevolgen van
de klimaatopwarming.
De Mévius: «De technologie was toen
nog in ontwikkelingsfase en dat trok
 alleen durfkapitaal aan omdat het zo’n
risicovolle beleggingen zijn. Nu staan
die innovaties meer op punt en dat is
het moment dat de brede investerings-
wereld sneller instapt.»
De Wit: «De jonge generaties duwen
ons ook met de neus op de feiten. Zij

zetten de toon omdat ze enkel nog wil-
len consumeren bij merken die geven
om gezondheid en duurzaamheid. En
kijk naar de EU, die met de Green Deal
een hefboom wil zijn naar een groenere
en gezondere toekomst.»

Hebben jullie ook recent het licht
 gezien?
De Mévius: «Persoonlijk investeer ik al
vele jaren in duurzaamheid. Ik heb
 bijvoorbeeld twintig jaar geleden de
 familieboerderij overgenomen en daar
heb ik zwaar ingezet op biologische
landbouw en manieren om de bodem
te verbeteren. Het besef is met de jaren
gegroeid. Oatly is daar een mooi voor-
beeld van. We zagen daar de combina-
tie duurzaamheid, technologie en inte-
resse bij klanten. Dat laatste blijft het
belangrijkste, hoor. Oatly is gestart in
Scandinavië, en we zagen daar de grote
voorkeur bij de consument voor onze
producten, terwijl een grote concur-
rent met producten op basis van soja er
ook op de markt was.»

Investeerders willen toch vooral geld
verdienen. Strookt dat wel met de
planeet beschermen? Veel groene
 bedrijven zijn niet winstgevend. Heel
wat grote spelers in de zonnepanelen
gingen zelfs op de fles.
De Wit: «Dat zijn vooral investeringen
in infrastructuur en zulke zaken doen
we niet. We mikken op technologie en
we zien toch ook in de markt dat de
meest succesvolle merken van morgen
degenen zullen zijn die leveren wat de
meeste klanten willen en oplossingen
bieden voor de uitdagingen waarvoor
we staan, in plaats van traditionele spe-
lers die zich vandaag defensief tonen.»
De Mévius: «Ik ben wel van mening —
en daar ben ik misschien wat ouder-
wets in — dat een duurzame business
wel op termijn winst moet maken. Be-
drijven met een model dat aan flinter-
dunne marges opereert — waarbij je
wel kan groeien maar nooit echt winst-
gevend zal worden — daar geloof ik niet
in.»

U bent één van de rijkste Belgen.
Naast de klimaatkwestie is er ook 
wel wat te doen over het feit dat 
één procent van de wereldbevolking
— de rijksten — de helft van al het
vermogen bezit op aarde. Hoe denkt 
u daarover?
De Mévius: «Dat als we dat ene procent
overtuigen dat ze meer voor het kli-
maat moeten doen, de zaken drama-
tisch zullen verbeteren voor de rest van
de wereld. Zo’n coalitie kan alles veran-
deren. Ze kunnen hun geld gebruiken
voor de goede zaak en dat zouden ze
ook moeten doen. Ik geloof daarin: de
markt zal spelen en de bekende namen
zullen meer en meer aan boord komen.
Zo wordt de druk nog groter op wie niet
mee wil.»

IK HEB 20 JAAR GELEDEN 
DE FAMILIEBOERDERIJ 
OVERGENOMEN EN DAAR 
HEB IK ZWAAR INGEZET OP 
BIOLOGISCHE LANDBOUW. 
HET BESEF IS MET 
DE JAREN GEGROEID

FRÉDÉRIC DE MÉVIUS

Ex-topman van Verlinvest
Alexander de Wit en Frédéric 
de Mévius — één van de rijkste
Belgen — richtten met Planet
First Partners een fonds op dat
enkel in duurzame bedrijven
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«Coalitie van allerrijksten
kan het klimaat veranderen»

DE JONGE GENERATIES 
DRUKKEN ONS MET DE NEUS
OP DE FEITEN. ZIJ ZETTEN 
DE TOON, OMDAT ZE ENKEL 
NOG WILLEN CONSUMEREN 
BIJ MERKEN DIE GEVEN 
OM GEZONDHEID EN 
DUURZAAMHEID

ALEXANDER DE WIT


