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Incofin lanceert eerste gemengde financieringsfonds ooit gericht op 

veilig drinkwater 
 

• Het “impact first” fonds is een primeur in zijn soort en zal zowel een financiële als een 

sociale impact teweegbrengen.  

• Het fonds gaat in groeibedrijven investeren. Zo wil het fonds tegen 2030 30 miljoen 

mensen in vooral Afrika en Azië van veilig drinkwater voorzien. 

• Bij deze eerste closing werd 36 miljoen euro aan toezeggingen bereikt. Bij volgende 

kapitaalrondes is het de bedoeling om dit bedrag te gaan verdubbelen. 
 

Antwerpen, Parijs, 16 maart ,  2023, Incofin kondigt in de aanloop naar de VN 

Waterconferentie 2023 en Wereldwaterdag de lancering aan van het Water  Access 

Acceleration Fund (W2AF). W2AF is een private equityfonds dat zich richt op veilig 

drinkwater met 36 miljoen euro aan verb intenissen. Het fonds dat steunt op een 

gemengd financieringsmodel wil 20 miljard l iter leveren aan 30 miljoen mensen, 

voornamelijk in Azië en Afrika. W2AF investeert in innovatieve waterbedrijven die 

betaalbaar, veilig drinkwater leveren aan kwetsbare bevolkingsgroepen. Het 

toegezegde kapitaal komt uit een diverse pool van p rivate en publieke investeerders, 

waaronder Danone, BNP Paribas, de Amerikaanse Development Finance Corporation 

(DFC), Norfund en de internationale stichting Aqua for All. Ook het U.S. Agency for 

International Development (USAID) doet mee met katalyserend kapitaal.  

 

W2AF is het eerste private initiatief in een sector die traditioneel afhangt van financiering door 

overheden, donoren en stichtingen. Het fonds wil bewijzen dat de mondiale markt voor veilig 

drinkwater financieel vatbaar is. Het fonds steunt op een gemengde financieringsstructuur – een 

aanpak waarbij het gebruik van publieke en private donorfondsen helpt om private investeerders aan 

te trekken. W2AF heeft vandaag 36 miljoen euro aan toezeggingen bereikt en hoopt dit bij volgende 

afsluitingen naar 70 miljoen euro te laten groeien. 

 

 

W2AF overbrugt de laatste afstanden 

 

Vandaag hebben meer dan twee miljard mensen geen toegang tot veilig drinkwater. Ontoereikende 

of onbetrouwbare toegang tot veilig water is voor velen een harde realiteit, vooral in grote delen van 

Afrika en Azië. Leidingwater is in de meeste landen een gebruikelijke manier om water bij de 



  
consument te krijgen, maar waar leidingnetten niet beschikbaar of onbetrouwbaar zijn, zijn mensen 

afhankelijk van waterputten of gemeenschappelijke watervoorzieningssytemen. Het zijn vooral 

vrouwen en meisjes die dan soms kilometers moeten overbruggen om de dichtstbijzijnde waterbron 

te bereiken. Een wereldbevolking die sterk groeit in combinatie met stijgende consumptie en 

klimaatverandering dreigt de ongelijkheid in de toegang tot water verder te vergroten. 

 

Meer en meer komen lokale ondernemers met veelbelovende marktgerichte, en tegelijkertijd 

betaalbare oplossingen. Dat is waarin W2AF wilt investeren. Zoals zogenaamde waterkiosken die veilig 

behandeld drinkwater aan huis brengen of leveren aan lokale winkeltjes. Ook zal kapitaal gaan naar 

waterleidinginfrastructuur en watertechnologieën. Al deze investeringen moet de toegang tot veilig 

drinkwater vergroten voor gemeenschappen over de hele wereld – ook zij met een laag inkomen.  

 

“Drinkbaar water is een luxe die we maar al te vaak als vanzelfsprekend beschouwen. Toch zijn er 

wereldwijd 2,2 miljard mensen die geen toegang hebben tot veilig drinkwater. Ondertussen zijn er 

getalenteerde ondernemers van waterbedrijven die weten hoe ze dit probleem kunnen helpen 

oplossen, maar geen investeerder vinden die bij hun visie tot opschaling past. Incofin riep W2AF in het 

leven om tegemoet te komen aan de behoefte aan groeikapitaal en om te bewijzen dat de 

drinkwatersector investeringsrijp is, ook als die zich voornamelijk richt op mensen met een laag 

inkomen”, Dina Pons, Managing Partner Incofin en W2AF Fund Relationship Manager. 

 

“In een context waarin 1 op de 3 mensen in de wereld geen toegang heeft tot veilig drinkwater, vinden 

we het cruciaal om de krachten te bundelen met publieke en private actoren en de financiële en sociale 

impact op te drijven. Water is een belangrijke pijler van onze missie om gezondheid te bevorderen door 

voedsel en drank. Hoewel we met onze watermerken, zoals AQUA, Bonafont, Volvic de gezondste 

hydratatieopties willen voorzien, beseffen we dat toegang tot water niet voor iedereen een realiteit is. 

Voortbouwend op de ervaring van onze impactfonds Danone communities, gaan we vandaag een stap 

verder in het ondersteunen van innovatieve, sociale ondernemingen die zich toeleggen op de 

toelevering van water en we hopen dat anderen zich snel mee aansluiten, Henri Bruxelles, Chief 

Sustainability en Strategic Business Development Officer bij Danone 

 

“Gemengde financiering of blended finance is essentieel voor het bereiken van universele toegang tot 

water. Bedrijven voor veilig drinkwater vormen vullen publieke inspanningen aan bij het bereiken van 

gemeenschappen met lage inkomens in opkomende markten. Deze ondernemingen krijgen vaak 

moeilijk toegang tot kapitaal dat hen helpt groeien en toelaat duurzamer te worden. Door impactvol 

te investeren, baant W2AF de weg voor andere private en publieke investeerders. De deelname aan 

W2AF sluit aan bij onze missie om door middel van het katalyseren van privékapitaal de toegang tot 

veilig drinkwater open te gooien.”, Josien Sluijs, Managing Director van Aqua for All. 

 



  
“Norfund is verheugd een rol te spelen bij het opzetten van dit eerste fonds van zijn soort en zo bij te 

dragen aan de ontwikkeling van nieuwe manieren om het nodige kapitaal te mobiliseren om de 

toegang tot veilig en betaalbaar drinkwater te garanderen. Norfund heeft ambities om verder te 

investeren in de sector die essentieel is voor de menselijke gezondheid, maar ook voor het creëren van 

werkgelegenheid. We zien dit fonds als een belangrijke stap in het opbouwen van een grotere 

portefeuille.”, Delphine Gilbert, Investment Manager bij Norfund. 

 

“We zijn zeer opgetogen om deel uit te maken van W2AF, een fonds dat zich richt op het verbeteren 

van betaalbare en veilige toegang tot water voor mensen met lage inkomens in Zuid-Azië en Afrika via 

een Just Transition-aanpak, een zeer innovatief initiatief op het gebied van impact investing. De 

impactmissie van W2AF richt zich op de waardeketen van veilig water die zowel sociale als 

milieukwesties aanpakt met aanzienlijke positieve effecten: de preventie van bepaalde ziekten, het 

bevorderen van gendergelijkheid, het verminderen van plastic flessen, het vermijden van CO2-uitstoot, 

… Met deze investering zet BNP Paribas de 200 miljoen euro eigen kapitaal die het heeft toegezegd 

voor bedrijven met een sterke positieve impact op sociaal en milieugebied verder in.”, Laurence Pessez, 

Hoofd van het CSR Departement bij BNP Paribas.  

 

"W2AF-investeringen in innovatieve waterbedrijven zullen de waterzekerheid bevorderen door 

miljoenen mensen in Afrika en Azië te voorzien van betaalbaar, veilig drinkwater. Het fonds zal werken 

aan de aanpak van het fundamentele probleem van toegang tot schoon water, dat steeds schaarser 

wordt door klimaateffecten zoals extreme hitte en droogte. Wij zijn er trots op deel uit te maken van 

deze investering die voldoet aan het mandaat van DFC om oplossingen te financieren voor de meest 

kritieke uitdagingen waarmee de ontwikkelingslanden vandaag worden geconfronteerd", Jake Levine, 

Chief Climate Officer bij DFC.  

 

“Het gebrek aan toegang tot schoon drinkwater heeft ingrijpende gevolgen voor miljarden mensen in 

opkomende economieën, en we zijn nog ver verwijderd van de SDG 6-doelstelling om toegang tot veilig 

water voor iedereen te creëren. W2AF is een innovatief instrument om het benodigde particuliere 

kapitaal te mobiliseren. Het kan investeringen in waterbedrijven versnellen en aantonen dat de 

watersector financieel levensvatbaar is. We zijn blij deel uit te maken van dit initiatief en een positieve 

impact te kunnen maken door 30 miljoen mensen te voorzien van schoon en betaalbaar water.”, Arent 

Christian Kjaer, Investment Director bij IFU. 

 

 

 

 

  

  



  
Incofin Investment Management  

Incofin is een onafhankelijke beheerder van impactfondsen voor opkomende markten, gericht op 

financiële inclusie, de agrovoedingswaardeketen en veilig drinkwater, met het doel om inclusieve 

vooruitgang te bevorderen.  Incofin is een fondsbeheerder met een AIFM-licentie en heeft meer dan 

1,5 miljard euro aan activa onder beheer.  Incofin heeft een team van meer dan 90 professionals, 

verspreid over het hoofdkantoor in België en lokale investeringsteams in India, Colombia, Kenia en 

Cambodja. 

Als toonaangevende impactinvesteerder heeft Incofin meer dan 2,7 miljard euro geïnvesteerd (via 

aandelen- en schuldfinanciering) in meer dan 320 bedrijven, financiële instellingen en KMO's in de 

agrovoedingswaardeketen, in 65 landen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en de Caraïben en Oost-

Europa. 

www.incofin.com  

 

Danone  

Danone is een toonaangevend wereldwijd voedingsmiddelen- en drankenbedrijf dat actief is in drie 

gezondheidsgerichte, snelgroeiende en trendy categorieën: essentiële zuivel- en plantaardige 

producten, water en gespecialiseerde voeding. Danone, met zijn portfolio van internationale en lokale 

merken zoals Actimel, Alpro, Danonino, Aqua, Bonafont... wil gezonde en duurzame eet- en 

drinkgewoonten stimuleren en een meetbare impact hebben op voeding, maatschappij en milieu. Via 

zijn impactfonds Danone Communities heeft Danone aangetoond dat het mogelijk is om zowel zaken 

te doen als sociale impact te hebben, met vandaag een portefeuille van 10 ondernemingen die veilig 

water leveren en elke dag al meer dan 10 miljoen minderbedeelden bereiken.  

www.danone.com  

 

Aqua for All 

Aqua for All is een internationale stichting die voornamelijk actief is in Afrika en Azië. Al meer dan 

twee decennia werken we aan het katalyseren van een innovatieve, duurzame en inclusieve water- 

en sanitaire economie wereldwijd. Wij geloven dat innovatie, schaalbare oplossingen en privékapitaal 

nodig zijn om de diensten- en financiële kloof te overbruggen om SDG 6 - Water en sanitaire 

voorzieningen voor iedereen - te bereiken. Wij gebruiken subsidies om de toegang tot water en 

sanitaire voorzieningen voor huishoudens met een laag inkomen te versnellen. Dit doen we door 

innovaties te ondersteunen en ondernemingen op te schalen tot ze investeringsrijp zijn. Daarnaast 

gebruiken we onze fondsen om privékapitaal te mobiliseren voor meer investeringen in water en 

sanitaire voorzieningen.  Wij zorgen dat water telt! 

 www.aquaforall.org 

 

http://www.incofin.com/
http://www.danone.com/
http://www.aquaforall.org/


  
 

Norfund 

Norfund is het Noorse investeringsfonds voor ontwikkelingslanden. Het is onze missie om banen te 

creëren en levens te verbeteren door te investeren in bedrijven die duurzame ontwikkeling 

stimuleren. Norfund is eigendom van en wordt gefinancierd door de Noorse regering en is het 

belangrijkste instrument van de regering om de particuliere sector in ontwikkelingslanden te 

versterken en armoede te bestrijden. De totale portefeuille van Norfund bedraagt USD 3,1 miljard in 

Afrika ten zuiden van de Sahara, Zuidoost-Azië en Midden-Amerika. Norfund heeft vier 

investeringsgebieden: Schone energie, Financiële instellingen, Schaalbare ondernemingen en Groene 

infrastructuur. 

www.norfund.no  

 

DFC 

De U.S. Development Finance Corporation (DFC) werkt samen met de particuliere sector om 

oplossingen te financieren voor de meest kritieke uitdagingen waarmee de ontwikkelingslanden 

vandaag de dag worden geconfronteerd. Wij investeren in sectoren als energie, gezondheidszorg, 

kritieke infrastructuur en technologie. DFC financiert ook kleine bedrijven en vrouwelijke 

ondernemers om banen te creëren in opkomende markten. De investeringen van DFC voldoen aan 

hoge normen en respecteren het milieu, de mensenrechten en de rechten van werknemers. 

www.dfc.gov 

 

 

BNP Paribas 

BNP Paribas is de grootste bank van de Europese Unie en een belangrijke speler in het internationale 

bankwezen. Ze is actief in 65 landen en telt bijna 185.000 medewerkers, waarvan meer dan 145.000 

in Europa. De groep bekleedt sleutelposities in haar drie belangrijkste activiteitendomeinen: 

Commercial, Personal Banking & Services voor de commercial & personal banking van de groep en 

verschillende gespecialiseerde activiteiten zoals BNP Paribas Personal Finance en Arval; Investment & 

Protection Services voor spaar-, beleggings- en beschermingsoplossingen; en Corporate & Institutional 

Banking, gericht op zakelijke en institutionele klanten. Op basis van haar sterk gediversifieerd en 

geïntegreerd model helpt de groep al haar klanten (particulieren, gemeenschapsverenigingen, 

ondernemers, KMO's, ondernemingen en institutionele klanten) om hun projecten te realiseren via 

oplossingen die financiering, beleggingen, sparen en beschermingsverzekeringen omvatten. In Europa 

heeft BNP Paribas vier thuismarkten: België, Frankrijk, Italië en Luxemburg. De groep ontplooit zijn 

geïntegreerde commercial & personal banking-model in verschillende landen rond de Middellandse 

Zee, Turkije en Oost-Europa. Als belangrijke speler in de internationale banksector beschikt de groep 

http://www.norfund.no/
http://www.dfc.gov/


  
over toonaangevende platforms en business lines in Europa, een sterke aanwezigheid op het 

Amerikaanse continent en een solide en snelgroeiende activiteit in Azië-Pacific. 

BNP Paribas heeft in al zijn activiteiten een Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen ingevoerd, 

waardoor het kan bijdragen aan de opbouw van een duurzame toekomst en tegelijkertijd de prestaties 

en de stabiliteit van de groep kan garanderen. 

www.bnpparibas.com  

 

USAID 

USAID is de belangrijkste internationale ontwikkelingsorganisatie ter wereld en een katalysator voor 

ontwikkelingsresultaten. Het werk van USAID bevordert de nationale veiligheid en economische 

welvaart van de VS en stimuleert de weg naar zelfredzaamheid en veerkracht van de ontvanger. Wij 

werken samen met gastregeringen, lokale en internationale particuliere en niet-gouvernementele 

organisaties, organisaties voor ontwikkelingshulp, financiële instellingen en andere donoren om 

ondernemingsgerichte ontwikkeling te bevorderen. 

www.usaid.gov/invest 

http://www.bnpparibas.com/
http://www.usaid.gov/invest

