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Arbitrage.
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Het ICPP Klimaatrapport en onze verantwoordelijkheid als
vermogensbeheerders

CARING CAPITAL VIEW
Door Hans Volberda, CEO IVM Caring Capital
 
Het recent verschenen klimaatrapport is van de hand van het
Intergovernmental Panel on Climate Change, kortweg IPCC. Het panel
omvat een groep wetenschappers die regelmatig publiceren over de
stand van het klimaat. De organisatie is eigenlijk niet veel meer dan een
bescheiden secretariaat in Genève. Het valt onder twee organisaties van
de Verenigde Naties, namelijk de Wereld Meteorologische Organisatie en
het VN-milieuprogramma UNEP. De taak van het IPCC is om regeringen
op de hoogte te houden van alle ‘beleidsrelevante’ kennis over
klimaatverandering, maar zonder voor te schrijven wat er moet
gebeuren. Voor deze taak doet het IPCC een beroep op (duizenden)
klimaatwetenschappers, die als vrijwilligers vaak jaren werken aan
rapporten waarin de stand van zaken op het gebied van
klimaatverandering wordt opgemaakt. Eens in de vijf tot zeven jaar
brengt het IPCC verslag uit. Het deze maand uitgebrachte klimaatrapport
is het eerste sinds het omvangrijke rapport van 2013.
 
Een alarmerend rapport
Aan het laatste rapport is vier jaar gewerkt door 234 auteurs, die samen
14.000 artikelen hebben gelezen en geëvalueerd. Hier haalt het IPCC zijn
geloofwaardigheid uit. Het is volgens wetenschappers dan ook eigenlijk
‘de gouden standaard in de klimaatwetenschap’.   Het opwarmende effect
van CO2 kan inmiddels veel nauwkeuriger worden berekend. Dat levert
een onheilspellend toekomstbeeld op. We krijgen meer en vaker extreme
regenval, meer frequente en intense hittegolven en steeds minder ijs op
de Noordpool. Dat zijn een paar concrete voorbeelden van wat de
opwarming van de aarde met het klimaat doet. De meest waarschijnlijke
temperatuurverwachtingen lopen uiteen van 1 tot 5,7 graden opwarming
in 2100. Sowieso stijgt de temperatuur door tot het midden van de eeuw,
ongeacht wat er gebeurt met de uitstoot van broeikasgassen.

Samenvatting
Een korte samenvatting van het rapport zou als volgt kunnen luiden:
“Overal ter wereld is klimaatverandering nu waarneembaar. De snelheid
waarmee het klimaat verandert is niet eerder zo hoog geweest in de
laatste tweeduizend jaar. Daardoor hebben we nu vaker te maken met
extreem weer. De mens heeft een grote invloed op de opwarming van de
aarde. En als er niets gedaan wordt om minder broeikasgassen uit te
stoten, zijn sommige aspecten van de klimaatverandering onomkeerbaar.
Dan moet de hele wereld zich opmaken voor nog véél meer
weersextremen”.
 
Urgentie
De boodschap uit het VN-rapport laat dan ook geen ruimte voor twijfel.
De opwarming van de aarde wordt veroorzaakt door menselijke
activiteiten en VN-baas Antonio Guterres spreekt van ‘code rood’ voor de
mensheid. "De alarmbellen rinkelen en het bewijs is onomstootbaar: de
uitstoot van broeikasgassen door de verbranding van fossiele
brandstoffen en ontbossing verstikken onze planeet en brengen miljarden
mensenlevens in gevaar. Dit verslag moet de doodsklok luiden voor
steenkool en fossiele brandstoffen, voordat ze de planeet verwoesten. Na
2021 mogen er geen nieuwe koolstofcentrales meer worden gebouwd. De
OESO-landen moeten stoppen met het koolstofgebruik tegen 2030 en de
andere landen tegen 2040. De staten moeten ook alle nieuwe productie
en exploratie van fossiele brandstoffen stopzetten en overschakelen van
fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energie", aldus Guterres.

Glasgow
Het rapport is geschreven in de aanloop naar de klimaatconferentie in
Glasgow, begin november van dit jaar. Vandaar dat het onderschrift van
het rapport luidt: 'summary for policymakers'. China, de Verenigde
Staten, de Europese Unie, India, Rusland, Japan, Brazilië, Indonesië, Iran
en Canada zijn de grootste CO2-uitstoters. Dit is ook de eerste grote
klimaatconferentie waaraan de VS deelneemt sinds Trump uit het
Klimaatakkoord van Parijs stapte. Het is te hopen dat er nu daadkrachtig
leiderschap wordt getoond. Het is aan de wereldleiders om de urgentie te
vertalen in concrete doelstellingen en stappen voor de gehele wereld. 

EU
Het rapport toont de enorme urgentie om nu te handelen, reageert Frans
Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie. Hij is bij de
Commissie verantwoordelijk voor de implementatie van de Green Deal en
benadrukt dat het “nog niet te laat is om een uit de hand gelopen
klimaatverandering te verhinderen, maar enkel en alleen als we nu
allemaal samen actie ondernemen”, schreef hij op Twitter. De COP26-
klimaattop “moet het moment zijn waarop de wereld zegt ‘genoeg’”,
vervolgde de Europese vicepresident. Zo moet Europa in 2050
klimaatneutraal zijn, wat inhoudt dat er dan geen sprake meer mag zijn
van de uitstoot van broeikasgassen, tenzij die wordt gecompenseerd door
bijvoorbeeld het planten van bomen. Er mogen vanaf 2035 alleen nog
maar elektrische auto’s worden geproduceerd en de industrie zal voor de
uitstoot van CO2 meer moeten gaan betalen. 
 
Verantwoordelijkheid
Het is zeker nog niet te laat om de geschetste scenario’s in het ICPP-
rapport te voorkomen. Leiderschap is nodig om te beletten dat reeds
ingezette processen onomkeerbaar worden. Daarnaast is er heel veel
geld nodig om alle maatregelen te kunnen realiseren. Op dit vlak is er
een grote rol weggelegd voor beleggers. Het is dan ook aan IVM Caring
Capital, als uw duurzame vermogensbeheerder, om het klimaatrapport te
vertalen naar concrete beleggingen. Dus door direct of indirect te
investeren in aandelen en obligaties van kansrijke bedrijven (en
overheden), die de klimaatcrisis en de verduurzaming serieus nemen en
als trendsetters een leidende rol in de toekomst kunnen gaan spelen. Op
deze manier kunnen wij een bijdrage leveren aan een duurzamere
samenleving en tegelijkertijd profiteren van het winstgevend potentieel
van dergelijke bedrijven. Wij zien dan ook juist nu vele uitstekende
mogelijkheden voor grote maatschappelijke stappen in die richting.
  
Omzetgroei
Onze focus hierbij is in eerste instantie gericht op omzetgroei.
Daadwerkelijke omzetgroei, of de verwachting dat deze zich spoedig zal
aandienen, kenmerkt de beleggingen in de aandelenportefeuille.
Winstgroei en koersstijgingen zullen naar verwachting uiteindelijk volgen.
Door te beleggen in deze aandelen, stijgt de waarde hiervan meer dan
anders het geval zou zijn. Dat is een aanjager voor nieuwe investeringen,
waardoor de beleggingen een positieve bijdrage leveren aan de
verduurzaming. Zoals altijd zijn wij momenteel op zoek naar
ondernemingen die aan onze criteria kunnen voldoen. Niet alleen
bedrijven die passen in onze huidige thema’s energietransitie, digitale
transformatie en gezondheid. We zoeken nadrukkelijk ook naar bedrijven
die actief zijn in andere toekomstgerichte thema’s op het gebied van
robotisering, automatisering, elektrificatie van vervoer en plantaardig
voedsel. 

Energietransitie
Gezien de noodzaak om de klimaatverandering tegen te gaan, hebben wij
fors ingezet op bedrijven die actief zijn in de hernieuwbare energie. Toch
verliezen de aandelen van producenten van alternatieve energie
momenteel hun glans ten faveure van fossiele energiegerelateerde
aandelen. Om duurzaamheidsredenen investeren wij al lang niet meer
direct in producenten van fossiele energie. Om financiële redenen zouden
wij dat nu zeker ook niet meer willen doen. Als er ergens sprake lijkt te
zijn van een ‘bubble’, dan is dat in de fossiele brandstoffen. De prijs voor
een vat olie is alweer even hoog als voor het uitbreken van de pandemie,
hetgeen haaks staat op de te verwachten toekomstige ontwikkelingen. 
   
Digitale transformatie
Het is evident dat de technologiesector de winnaar is van de pandemie.
Het is niet in het belang van techproducenten dat u nog vijf dagen per
week heen en weer gaat naar kantoor en de hele wereld rondreist. Maar
dit is zeker ook niet in het belang van het klimaat. Bovendien levert deze
vorm van digitalisering door meer thuiswerken een flinke kostenreductie
op voor het bedrijfsleven en dus meer winst. Ergo, hier is sprake van een
duidelijke win-win situatie. Betere omstandigheden voor een spoedige
versnelling in het verduurzamingsproces kunnen wij ons nauwelijks
voorstellen.  

Tot slot 
Onderdeel van onze taak is ook het volgen van centrale banken. Meestal
levert de studie van de notulen weinig interessants op. Maar soms ineens
wel. Tijdens de laatste vergadering vroegen de leden van de Federal
Reserve zich af of het nog wel zin heeft om de situatie van voor de
pandemie te vergelijken met die daarna. Wij beantwoorden deze vraag
met een volmondig NEE! De situatie van voor de pandemie keert niet
meer terug, ook niet als alle lockdown-maatregelen straks zijn
verdwenen. Het besef is nu echt wel tot iedereen doorgedrongen dat we
voor grote noodzakelijke veranderingen staan. Zeker voor wat het
klimaat betreft is het nu of nooit. IVM Caring Capital gaat voor het nu, in
de verwachting dat wat mogelijk onomkeerbaar lijkt, toch omkeerbaar is.
Om op deze manier langjarig een duurzaam rendement voor u te
realiseren, zowel financieel als  maatschappelijk. Wij willen u bij deze dan
ook hartelijk danken voor het in ons gestelde vertrouwen tot nu toe.
 
Het performanceoverzicht van de modelportefeuille kunt u vinden op onze website:

www.ivmcaringcapital.nl.
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voorafgaande toestemming van de auteurs. 

Naar boven 
 

Spaanse erfenis valt niet in huwelijksgemeenschap

Hoe zit het met erven, als mensen uit verschillende landen met elkaar
getrouwd zijn in gemeenschap van goederen? Deze situatie komt in de
praktijk vaak voor en kan tot problemen leiden. Een recente uitspraak
van de Rechtbank Rotterdam laat goed zien hoe rechters daarmee
omgaan. Het gaat om een man van Spaanse afkomst, in gemeenschap
van goederen getrouwd met een Nederlandse vrouw en wonend in
Nederland. Na hun echtscheiding hebben man en vrouw een geschil over
de erfenis, die de man tijdens het huwelijk had gekregen na het
overlijden van zijn (Spaanse) vader. De kernvraag: valt de erfenis onder
het Nederlandse huwelijksvermogensrecht en moet deze dus mee worden
verdeeld? Of is Spaans recht van toepassing, in welk geval de vrouw
nergens recht op heeft. De vrouw is van mening dat het redelijk en billijk
zou zijn het Nederlands recht van toepassing te verklaren, zodat ze recht
heeft op de helft van de erfenis. De man is het daar uiteraard niet mee
eens.
 
Testpunten
Volgens een arrest van de Hoge Raad uit 2017 moet in dit soort zaken
naar drie aspecten worden gekeken: 1) Kan de buitenlandse erflater
geweten hebben dat mogelijk Nederlands huwelijksvermogensrecht van
toepassing zou zijn en welke gevolgen dat zou hebben? 2) Is het
aannemelijk dat de erflater de wil had zijn erfenis in enige gemeenschap
van goederen terecht te laten komen? En 3) Als de verkrijging naar
buitenlands recht vóór het huwelijk plaatsvond, had de verkrijger dan de
mogelijkheid om via huwelijkse voorwaarden de verkrijging buiten de
gemeenschap te houden? Het is aan de man om te stellen en bewijzen
dat het antwoord op deze vragen drie keer NEE luidt. Dat algehele
gemeenschap van goederen in andere rechtsstelsels onbekend of niet de
norm is, levert op zich onvoldoende reden op om uitsluiting van de vrouw
‘billijk en rechtvaardig’ te noemen. 

Erfenis is privé vermogen
De Rechtbank stelt om te beginnen vast dat de vader van de man is
overleden toen het stel al was getrouwd. Uit niets is gebleken dat man en
vrouw vóór het huwelijk aan huwelijkse voorwaarden hebben gedacht en
daar bewust van hebben afgezien. Volgens de rechter heeft de man
verder voldoende onderbouwd dat zijn vader bij het opmaken van zijn
testament niet bekend was (en ook niet hoefde te zijn) met het
Nederlandse erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Daarom volgt de
Rechtbank de stelling van de man dat de personen genoemd in het
testament de enige erfgenamen zijn, wat volgens Spaans recht
automatisch neerkomt op uitsluiting van alle anderen. Dus valt de erfenis
van de man niet in de gemeenschap en geldt het als zijn privé vermogen.
Hij heeft dus recht op de volledige waarde van de erfenis en hoeft deze
niet met zijn ex te delen.
 
Naschrift
Het bovenstaande probleem zou zich niet hebben voorgedaan bij
huwelijken en geregistreerde partnerschappen gesloten op of na 1
januari 2018. Als hierbij geen andere afspraken bij de notaris zijn
gemaakt, geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen.
Erfenissen en schenkingen verkregen voor of tijdens het huwelijk of
geregistreerd partnerschap vallen dan niet in de gemeenschap, evenmin
als bezittingen (inclusief ondernemingen) die al vóór de verbintenis van
één partner waren. Deze blijven zijn of haar privé eigendom. Bij erven en
schenken zijn overigens voor ‘oude’ huwelijken/partnerschappen
uitzonderingen mogelijk via bijvoorbeeld een uitsluitingsclausule in het
testament of de schenkingsakte, of specifieke begunstigingen in het geval
van huwelijken/partnerschappen gesloten na 1 januari 2018.
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning. Klik hier voor meer informatie
over de gemeenschap van goederen. 
Naar boven 
 

ACTIAM: inspelen op toekomstige trends in de
energietransitie

In onze vorige nieuwsbrief besteedden we aandacht aan een MS Teams
presentatie over het onderwerp ‘Duurzame Energietransitie’, gehouden
door Sebastiaan Masselink, senior impact investment manager bij
ACTIAM. IVM Caring Capital belegt in diverse fondsen van deze duurzame
vermogensbeheerder, die is gespecialiseerd in “relevante
beleggingsoplossingen voor het maximaliseren van financiële,
klimaatgerelateerde en maatschappelijke resultaten op lange termijn”. In
deze nieuwsbrief pakken we de draad weer op.
 
Verdringing vraagt om aangepast investeren
Voor ACTIAM is investeren in de energietransitie al lang niet meer een
vrijblijvende ideële of ‘morele’ keuze, maar een kwestie van verstandig
beleggen en tijdig de bakens verzetten om niet de boot te missen.
Masselink illustreert dit aan de hand van verschillende aansprekende
voorbeelden, als bijvoorbeeld verlichting, wereldwijd verantwoordelijk
voor ongeveer 19% van al het elektriciteitsverbruik. Tussen 2010 en
2020 daalde de prijs van LED-verlichting (qua stroomverbruik zeker 70%
goedkoper dan de gloeilamp) spectaculair en daarmee ook de
marktpenetratie. Naar verwachting zal rond 2025 ruim 95% van alle
lichtbronnen bestaan uit LED-verlichting. Door deze razendsnel verlopen
adoptie vertegenwoordigt LED één van de snelste ‘technology shifts’ in de
geschiedenis van de mensheid. 

PV versus olie en gas
Ook bij de ontwikkeling van zonne-energie is het disruptiemodel goed
zichtbaar. Bij de introductie van de fotovoltaïsche (PV) cel in 1976 kostte
het opwekken van 1 Watt zonne-energie ongeveer $ 100.000. In 2016
was dit al gedaald tot $ 0,33 p/W. Al in 2016 – 2017 kon zonne-energie
in zonrijke gebieden in de VS, het Midden-Oosten en Australië
concurreren met olieprijzen van $ 10 per vat en gasprijzen van $ 5 per
MMBTU (= 1 miljoen British Thermal Unit). Een veelzeggende mijlpaal
werd bereikt in 2020. Toen bereikte zonne-energie een kostprijs voor
opwekken plus opslag van $ 0,07 per kWu (kilowattuur). Vergelijk dat
met fossiele brandstoffen, waarbij alleen al de transportkosten (dus
zonder de exploitatiekosten) liggen tussen de $ 0,07 en de $ 0,12/kWu.
Volgens Masselink is dit het moment waarop de S-curve (zie ons eerste
artikel)  zich duidelijk gaat aftekenen: in maar enkele jaren van een paar
procent marktaandeel naar belangrijkste energiebron. Dit is ook het
moment waarop de ‘disruptie’ pas echt goed inzet.

Accu’s en elektrische auto’s
De groei van PV-energie gaat hand in hand met de ontwikkeling van de
technologie voor de opslag van stroom. Tussen 2010 en 2017 werden
li(thium)-ion batterijen ongeveer vijf keer zo goedkoop: van rond de $
1.000 per kWu naar $ 200 en het tempo van die kostendaling is
inmiddels versneld tot rond de 20% per jaar. Daarnaast verwachten
sommige experts in de toekomst veel van ‘flow batteries’, een nieuwe
technologie die niet berust op schaarse delfstoffen maar in principe veel
duurzamer is. Naarmate er betere oplossingen komen voor de opslag van
elektriciteit, groeit de markt voor puur elektrische auto (EV’s). Nu al ligt
de aanschafprijs van een EV niet zo ver meer boven de gemiddelde
autoprijs in Nederland. Nog afgezien van de fiscale voordelen voor
zakelijke rijders, profiteren EV-bezitters van veel overige pluspunten.
Uitgaande van een kilometrage van 25.000 per jaar kost elektrisch rijden
tot wel 17 keer minder dan rijden op fossiele brandstof (en deze cijfers
dateren nog van vóór de recente prijsstijgingen). Daarnaast besparen
elektrische rijders zo’n 50% op de onderhoudskosten, omdat EV-motoren
veel minder bewegende onderdelen hebben. Daardoor gaan ze ook veel
langer mee (experts verwachten levensduren van 800.000 kilometer per
motor!), wat zich weer vertaalt in lagere afschrijvingskosten en hogere
occasionprijzen. Allemaal rationele beweegredenen, die bijdragen aan
een snel accelererende uitbreiding van het elektrische wagenpark. Geen
wonder dat economen voor aardolie een rap voortschrijdend
vervangingsscenario voorzien.

Andere duurzame energiebronnen
Steeds goedkopere stroom kan ook de verbreiding van een andere
ultraschone brandstof vooruit helpen: waterstof. Hydrogen (H2) ontstaat
door splitsing van water in zuurstof en waterstof door middel van
electrolyse. Hiervoor is weliswaar relatief veel elektriciteit nodig, maar bij
gebruik als brandstof is water het enige afvalproduct van waterstof.
Siemens maakt al sinds 2018 elektrische generatoren op waterstof. En
landen als Duitsland en Canada, die een 100% koolstofvrije economie
nastreven, zien waterstof als hét middel om dit te bereiken. Nu al is het
mogelijk om voor € 0,06 per kWu windenergie om te zetten in waterstof.
Voor het zover is moeten de huidige ‘pilot’ projecten (o.a. gefinancierd
door ACTIAM) fors worden opgeschaald. Voor Nederland kan waterstof
een uitkomst zijn bij het op tijd behalen van de klimaatdoelen. Onze
infrastructuur (het netwerk van gasleidingen) is uitstekend en kan met
relatief weinig ingrepen (coating) geschikt worden gemaakt voor het
transport van waterstof. Masselink gaat ook nog kort in op
getijdenenergie. Op papier interessant voor een land als Nederland, met
zijn relatief lange kustlijn. Maar voor het zover is moeten er veel
praktische problemen worden opgelost, waardoor deze vorm van
duurzame energie mogelijk niet concurrerend genoeg is. Dat geldt
volgens Masselink ook voor kernenergie. Nog afgezien van de
maatschappelijke weerstand, vergt de bouw van kerncentrales erg lange
(dus dure) aanlooptijden. Afdoende oplossingen voor het probleem van
het kernafval zijn óf niet toereikend, óf veel te duur. Zoals de zaken er nu
voor staan is het daarom niet waarschijnlijk dat kernenergie in de
toekomst kan wedijveren met bijvoorbeeld waterstof.
 
Bron: actiam.com. Dit is het tweede en laatste artikel over verschillende
aspecten van de energietransitie, gebaseerd op en geïnspireerd door een
presentatie van Sebastiaan Masselink, senior impact investment manager
bij ACTIAM. Het eerste artikel kunt u vinden op www.ivmcaringcapital.nl
(Nieuwsbrief 137, 24 juni 2021).
Naar boven  
 

Rechter stelt geregistreerd partnerschap gelijk aan
huwelijk

Dat het bij rechtspreken gaat om méér dan de ‘letter van de wet’ wordt
fraai geïllustreerd in deze recente zaak, die speelde voor het Gerechtshof
Arnhem-Leeuwarden. Het gaat om de kinderen en erfgenamen van een in
1996 overleden vrouw, die met de vader van de kinderen een
verblijvensbeding was overeengekomen. Op grond daarvan hebben de
kinderen een niet-opeisbare geldvordering. In de bijbehorende notariële
akte is bepaald dat de vader zekerheid moet stellen bij ‘hertrouwen in
algehele gemeenschap van goederen’. Jaren later heeft de vader met een
nieuwe partner een geregistreerd partnerschap gesloten. Zonder
partnerschapsvoorwaarden, zodat er tussen hem en zijn nieuwe partner
een wettelijke gemeenschap van goederen is ontstaan. Het Hof moet zich
buigen over de vraag of de hertrouwclausule in dit geval ook van
toepassing is. Zo ja, dan vorderen zij dat vader zekerheid stelt om hun
erfdeel van veilig te stellen.
 
Het Haviltexcriterium
Het Hof grijpt voor de uitleg van de clausule naar het befaamde
‘Haviltexcriterium’. Dit is een verwijzing naar een arrest van de Hoge
Raad uit 1981, dat bepaalt hoe een overeenkomst uitgelegd moet
worden. Het Haviltexcriterium komt erop neer dat bij de uitleg van een
overeenkomst niet alleen gekeken moet worden naar de taalkundige
betekenis van de tekst, maar ook naar de betekenis die partijen aan die
tekst mochten toekennen, gelet op de omstandigheden van het geval en
op basis van wat zij van elkaar mochten verwachten. Het Hof erkent dat
in dit geval de letterlijke bewoording van de bepaling niet in het voordeel
van de kinderen is, omdat er uitsluitend wordt gesproken over
‘hertrouwen’ in algehele gemeenschap van goederen. Maar, vervolgen de
raadsheren, dat is ook logisch, want in 1996 (toen de akte werd
opgesteld), bestond de mogelijkheid van geregistreerd partnerschap nog
helemaal niet. Die werd pas ingevoerd in 1998. 
 
Wat was de bedoeling?
Dus moet er naar de bedoeling van de clausule worden gekeken. Die was
er kennelijk op gericht de kinderen, als schuldeisers, te beschermen
tegen de mogelijke negatieve gevolgen als vader een nieuwe
gemeenschap van goederen zou aangaan. Eventuele schulden van de
nieuwe partner zouden dan ten koste kunnen gaan van het erfdeel van
de kinderen. Door het tijdsverloop kan het Hof zich niet (meer) baseren
op verklaringen van partijen en/of de notaris destijds. Toch acht het Hof
het redelijk de clausule zodanig uit te leggen dat deze geldt voor elke
gemeenschap van goederen, dus ook voor het later ingevoerde
geregistreerde partnerschap. De vader had ook nog aangevoerd dat het
niet ‘redelijk en billijk’ zou zijn zekerheid te stellen, omdat hij dan zou
moeten interen op zijn vermogen. Dat zou dan weer afbreuk doen aan de
zorg die de ouders destijds voor ogen stond. Het Hof gaat hier niet in
mee, de man moet de gevraagde zekerheid stellen.
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning.  
Naar boven  
 

Pleidooi voor integrale aanpak bescherming ecosystemen

“Bescherm bedreigde dier- en plantsoorten, zoet water en koolstofbalans
per specifiek gebied”, stelt een groep vooraanstaande wetenschappers in
het online tijdschrift Nature Ecology and Evolution. De bescherming van
kwetsbare ecosystemen werkt het beste bij een integrale aanpak. Om
hun stelling kracht bij te zetten, presenteren de auteurs een wereldkaart
van natuurgebieden waar de bescherming en management van flora,
fauna, water en koolstof in onderlinge samenhang moet plaatsvinden om
het meeste effect te sorteren. Zo kunnen bij een strategisch gekozen
30% van het totale aardoppervlak ruim 70% van alle gewervelde
diersoorten en grondgebonden planten worden beschermd, 68% van de
zoetwatervoorraad behouden blijven en 62% van de CO2 opgeslagen
blijven in bijvoorbeeld veen- en moerasgronden. Afspraken voor een
dergelijke vorm van wereldwijde, geïntegreerde natuurbescherming van
minimaal 30% van de aarde staan naar verwachting op de agenda van de
biodiversiteitstop in het Chinese Kunming. Deze moet voor de
soortenrijkdom worden wat Parijs in 2015 was voor het klimaat. De top
stond gepland voor 2020, maar is door de pandemie uitgesteld naar
voorjaar 2022. 

Gericht natuurgebieden kiezen
Momenteel geldt voor ieder land individueel nog een beschermingsplicht
voor 17% van het eigen landoppervlak en 10% van het zeeoppervlak.
Het Nature Map Consortium pleit er nu dus voor dit systeem te
vervangen door specifieke, zo nodig grensoverschrijdende, gebieden aan
te wijzen met een belangrijke mondiale betekenis voor het behoud van
de biodiversiteit, het tegengaan van klimaatverandering en het behoud
van schoon (drink)water. Zo’n strategische keuze van minimaal 30% van
het zee- en landoppervlak is veel effectiever en schept bovendien meer
duidelijkheid voor beleidsmakers. “Om biodiversiteitsstrategieën voor na
2020 te implementeren, zoals het Global Biodiversity Framework, hebben
beleidsmakers en regeringen behoefte aan duidelijkheid over waar
hulpbronnen en natuurbeheer de grootste potentiële effecten voor de
biodiversiteit kunnen opleveren”, aldus Martin Jung, hoofdauteur en
onderzoeker van de IIASA Biodiversity, Ecology, and Conservation
Research Group. De natuurkaart geldt als belangrijk hulpmiddel voor
overheden en ngo’s om te bepalen welke natuurgebieden speciale
aandacht verdienen. Om een beter beeld te krijgen van de verdeling van
deze gebieden voegden de wetenschappers onder meer interessante
gegevens toe over planten en reptielen, die beide een belangrijke rol
spelen in het behoud van ecosystemen. Het gevolg hiervan is dat los van
bijvoorbeeld de Amazone, ook minder bekende natuurgebieden als de
Balkan zijn toegevoegd aan de lijst van belangrijke natuurgebieden waar
bescherming noodzakelijk is. 
 
Bronnen: trouw.nl, miragenews.com
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Arbitrage

Serie. Het beleggingsbeleid van IVM Caring Capital in de praktijk
door Maarten Friederich (Hoofd Beleggingen)
 
In de financiële wereld kan de term ‘arbitrage’ staan voor het profiteren
van prijsverschillen tussen verschillende aan elkaar gerelateerde effecten.
Door één financieel instrument te kopen en het andere te verkopen, is
het soms mogelijk geld te verdienen zonder koersrisico te lopen.
Wanneer bijvoorbeeld een aandeel op twee beurzen is genoteerd, kun je
soms hetzelfde aandeel kopen op de ene beurs en short gaan op de
andere, tegen verschillende prijzen. Zo realiseer je een bijna risicovrije
winst. Maar er bestaan nog veel meer combinaties waarbij de
arbitragemogelijkheden daadwerkelijk worden benut. Computers zijn bij
uitstek geschikt om dergelijke transacties nagenoeg autonoom uit te
voeren. Dat is ook de reden waarom deze vaak niet lang duren, soms
slechts enkele milliseconden.

Arbitrage tussen heden en toekomst
Ook wij houden ons bezig met arbitrage, maar dan van een heel andere
aard. Wij arbitreren tussen het heden en de toekomst. De toekomst is
onbekend en dynamisch. Toch is het mogelijk om op basis van de huidige
ontwikkelingen een beeld van de toekomst te schetsen en gebeurtenissen
te identificeren die ons verder in deze richting doen bewegen, of juist
niet. Zo’n toekomstbeeld schetst het klimaatrapport van het IPCC.
Stephen Hawkins ging al jaren geleden nog verder en suggereerde dat de
wereld zeer nabij het punt is waarna er geen weg meer terug is. De enige
kans die de mensheid dan nog heeft om te overleven is op een andere
planeet (die we nog niet gevonden hebben). Deze toekomst hoeft geen
realiteit te worden, als wij ons gedrag aanpassen en specifiek de uitstoot
van CO2 zeer fors reduceren. Over de kans daarop was Hawkins
overigens zeer pessimistisch. 

Tweesprong
Wij accepteren dit als mogelijk toekomstbeeld, maar identificeren tegelijk
een groeiende beweging die dit beeld kan afwenden. CO2-uitstotende
technologieën gaan dan verdwijnen en zullen worden vervangen door
alternatieven. Veel daarvan staan nog in de kinderschoenen of moeten
nog worden ontwikkeld. Daar liggen kansen voor beleggers, maar hierin
beleggen is zeker niet zonder risico. Op basis van ervaringen uit het
verleden is het ook nog maar de vraag of hebzucht, kortetermijndenken
en gevestigde belangen kunnen worden overwonnen in het belang van
het klimaat en onze planeet. 
 
Keuzes
Wij arbitreren tussen het heden en de toekomst. Niet een waarin de
aarde verschroeit, maar waarin deze met de nodige aanpassingen kan
blijven voortbestaan. De urgentie voor verandering is groot en de
mogelijkheden daartoe zijn sinds de presidentsverkiezingen in de VS
toegenomen. Het is toch vooral de Amerikaanse technologie-industrie (nu
verreweg de meest dominante ter wereld) die een serieuze koerswijziging
richting een alternatieve en duurzame toekomst zal willen en naar
verwachting gaat bewerkstelligen. De waarde van de huidige beleggingen
en van alle toekomstige beleggingen die wij nog gaan doen zal in dat
geval vele malen groter zijn. Deze arbitrage tussen heden en toekomst
draagt een groot risico in zich, namelijk dat voor het verkeerde
toekomstbeeld wordt gekozen. Maar blijkt de keuze juist te zijn geweest,
dan zal de opbrengst in tal van opzichten nog veel groter zijn. 
 
Naar boven 

Heeft u tips, vragen of opmerkingen laat het ons weten.

Telefoon +31 23 531 01 85 Bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.
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