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Activistische beleggers richten zich steeds meer op 
Belgische bedrijven  
 
Investeringen in Belgische bedrijven door activistische beleggers meer dan verdrievoudigd van 
€112 mln tussen 2005 en 2017 tot €395 mln in 2018 
  
 
Brussel, België – 14 mei 2020 
 
Activistische beleggers of aandeelhouders die hun eigen positie willen maximaliseren via een 
rigoreuze uitoefening van hun aandeelhoudersrechten en die aansturen op aanzienlijke 
veranderingen binnen het bedrijf, richten zich in toenemende mate op Belgische ondernemingen. 
Deloittes rapport ‘Be your own activist’ uit 2019 werpt licht op de huidige mentaliteit van 
activistische beleggers. Nu activisme steeds meer gangbaar wordt, is ook België op de radar van 
de activisten verschenen. Investeringen in Belgische bedrijven zijn meer dan verdrievoudigd van 
€112 mln tussen 2005 en 2017 tot €395 mln in 2018. De druk op de raad van bestuur neemt toe 
naarmate activistische beleggers hun eigen positie willen verbeteren. 

  
Activistische beleggers zijn al geruime tijd actief in 
Europa. Meestal richten ze hun eisen op landen 
met sterke aandelenmarkten met omvangrijke 
segmenten van largecaps en ondernemingen met 
een marktkapitalisatie van meer dan €10 miljard. 
Vandaag blijken activisten in de hele wereld, 
onder wie steeds meer Europese activisten, hun 
targets te diversifiëren. Er is een grote toename in 
investeringen in mid-, small- en microcap-
bedrijven (marktkapitalisatie tussen €2 miljard en 
$10 miljard, €2 miljard en €300 miljoen, en 
minder dan €300 miljoen) op tal van Europese 
markten, vergeleken met de vroegere focus op 
largecap-bedrijven. Beleggers kennen meer geld 
toe aan activisme in hun zoektocht naar mooie 
rendementen, terwijl de nieuwe Europese 
regelgeving, die de aandeelhouders meer rechten 
toekent, hen in staat stelt om makkelijker toegang 
te krijgen tot de markt. 

 
 

  

 



 

 

Omwille van de aard van de Belgische 
aandelenmarkt, waren Belgische 
beursgenoteerde bedrijven beschermd tegen 
activisme. De ontbolstering van het activisme 
en de gevolgen ervan waren dus geen 
prioriteit. Maar naarmate activisme meer 
gangbaar wordt, verschijnt ook België steeds 
vaker op de radar van de activisten. Opvallend 
daarbij is dat alle eisen tegen Belgische 
bedrijven werden opgestart door activisten uit 
buurlanden; 69 procent van alle investeringen 
is afkomstig van activisten uit Nederland.  

Lieve Creten, Deloitte Belgium Partner 
Financial Advisory: “De recente toename 
van de activistische aanwezigheid in België 
bevestigt de tendens in heel Europa die wordt 
gestimuleerd door het feit dat de Europese 
Unie richtlijnen inzake aandeelhoudersrechten 
goedkeurt die de participatie op lange termijn van aandeelhouders in de hand werken. Aangezien hun 
aanwezigheid steeds meer gangbaar wordt en hun strategieën steeds meer wijdverbreid, speuren activisten 
momenteel naar nieuwe targets buiten het segment van de traditionele largecap-bedrijven in grote 
aandelenmarkten. Markten die tot dusver verborgen bleven voor de activisten, zoals België, krijgen steeds 
vaker een plek op de lijst met targets. Nabijheid en een sterke ondernemerscultuur zetten activisten uit 
Nederland ertoe aan om te beleggen in Belgische bedrijven. Ze zien een opportuniteit om voordeel te halen uit 
het aansturen van veranderingen in organisaties in heel ons land.”   

 

Bedrijven uit BEL 20 fungeren als target 

Activisten verleggen hun focus van largecaps naar mid-, small- en microcaps. De BEL 20 heeft misschien 
minder largecaps dan onze buurlanden, maar het stevige segment van mid- en smallcaps is aantrekkelijk voor 
activisten.  

“We zijn ervan overtuigd dat er verschillende redenen zijn voor deze verschuiving,” aldus Lieve Creten. “Meer 
activistische beleggers betekent dat er meer concurrentie is en een behoefte om nieuwe bedrijven te vinden 
om in te investeren. Dit wakkert de belangstelling voor mid-, small- en microcaps aan. In de tweede plaats 
vereist een investering in kleinere bedrijven een geringere kapitaaluitgave, wat aantrekkelijker blijkt voor 
beleggers die voor het eerst activistische eisen willen stellen. Ten derde is het op zich makkelijker om de 
waarde van een bedrijf van €200 miljoen te vergroten dan die van een bedrijf van €20 miljard. Zo wordt ook 
het hoge rendementsrisico verminderd, dat samenhangt met grootschalige activistische campagnes.” 

 
Nu activisme steeds meer ingang vindt, verandert het in een vorm van aandeelhoudersgedrag in plaats van 
een zorgvuldig overwogen tactiek van gespecialiseerde fondsen. Bijgevolg krijgen markten die vroeger niet op 
de radar stonden, zoals België, te maken met een opstoot van aandeelhoudersactivisme. 
 
De activistische ingesteldheid  
Activisten zoeken naar ondergewaardeerde of slecht presterende bedrijven, waarvan er meer dan voldoende 
zijn in groeiende en krimpende markten. Aangezien de Europese economie vertraagt, zullen activisten echter 
in staat zijn om goedkoop toegang te krijgen tot bedrijven en een langetermijnpositie aan te houden, met 
veranderingen die op termijn voordelig voor hen zijn. 
De eisen die activisten stellen, hangen af van hun plan voor het creëren van waarde in het beoogde bedrijf. 
Vaak combineren ze meerdere soorten eisen om hun doel te bereiken. Eisen die verband houden met de 
bedrijfsleiding zijn het meest courant, niet alleen in België maar in heel Europa. Via een zitje in de raad van 



 

 

bestuur kunnen activisten immers meer invloed uitoefenen op de agenda van het bedrijf. Eisen die verband 
houden met fusies en overnames, waarmee ze de overnameprijs van een target willen verhogen of zich 
verzetten tegen een geplande transactie, zijn eveneens gebruikelijk. 

Beleggers zullen naar verwachting activistische eisen stellen  
Een onmiskenbaar gevolg van het activisme is dat de werking van de raad van bestuur in de schijnwerpers 
komt te staan. Elke belangrijke beslissing aangaande de bedrijfsactiviteiten is onderworpen aan publieke 
controle en kan vaak gepaard gaan met publieke krachtmetingen in de media. Dergelijke tactieken kunnen de 
raadsleden onmiddellijk in een positie brengen waarin ze moeten reageren en druk uitoefenen op het 
directieteam.   

Firma’s die zich bezighouden met actief eigenaarschap en het merendeel van hun middelen inzetten voor 
activistische strategieën, zullen naar verwachting dominante spelers blijven. Er wordt echter verwacht dat 
meer beleggers kleur zullen bekennen en occasioneel activistische eisen zullen formuleren, bijvoorbeeld het 
verzoek om een zitje in de raad van bestuur of het uitoefenen van invloed op een fusie, wanneer ze niet 
tevreden zijn met hun positie. 

“Als u het bedrijf vanuit een extern perspectief zou beoordelen, hoe moet ‘goed’ er dan uitzien? Idealiter moet 
het management van het beoogde bedrijf proactief veranderingen doorvoeren om betwistingen of verlies van 
controle te vermijden. De directie moet dit zonder enige beperking benaderen en moet haar eigen denkwijze 
in vraag stellen,” besluit Lieve Creten. 

*** 

Over het rapport 

Het rapport ‘Be Your Own Activist’ van Deloitte uit 2019 is gebaseerd op data, verzameld door Activist Insight, een online database 
met uitgebreide informatie over activistische investeringen in heel de wereld. Ze analyseert onder meer het aantal bedrijven dat een 
target vormt voor activistische beleggers, het aantal en het soort eisen die door activistische beleggers worden geformuleerd, en de 
hoeveelheid activistische fondsen waarin sinds 2005 wordt geïnvesteerd, met een focus op 2014 tot begin 2019.  

De volgende Europese markten vallen onder het toepassingsveld van het rapport: Oostenrijk, België, Tsjechië, Kroatië, Denemarken, 
Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Italië, Letland, Luxemburg, Monaco, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, 
Roemenië, Slovenië, Spanje, Zweden, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk.  

Het rapport is gestructureerd in drie delen. Deel Een onderzoekt activistische markttendensen in België en zijn buurlanden. Deel Twee 
biedt een inkijk in de mentaliteit van de activist. Deel Drie bevat aanbevelingen voor bedrijven over de manier om zich voor te bereiden 
op een activistische campagne. Delen Twee en Drie van het rapport werden lokaal aangepast voor een Belgisch publiek op basis van 
een publicatie van Deloitte VK van december 2018.  

*** 
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