VS stapt uit klimaatakkoord Parijs
President Trump heeft aangekondigd het klimaatakkoord te willen opzeggen. De aankondiging kwam
niet als een verrassing, maar is daarom niet minder schokkend. De VS is namelijk, na China, het land
met de grootste CO2-uitstoot van de wereld. De VS was in 2015 verantwoordelijk voor bijna 15% van
de wereldwijde CO2-uitstoot. Daarnaast bestaat er het risico van een domino-effect. Door het besluit
van de VS zullen mogelijk ook andere landen en organisaties minder geneigd zijn zich te houden aan
de afspraken van Parijs, die zo moeizaam tot stand zijn gekomen. In totaal hebben een kleine 200
landen ingestemd met het klimaatakkoord van Parijs en is het akkoord in 147 landen geratificeerd.
Deze landen vertegenwoordigen 82% van de mondiale CO2-uitstoot.
De consequentie van het besluit van Trump is dat wanneer we de doelstellingen van Parijs willen
halen en de opwarming van de aarde willen beperken tot minder dan twee graden, de
verantwoordelijkheid daarvoor nog meer bij ‘de rest’ komt te liggen. Op dit vlak is er gelukkig wel
enige hoop, ook in de VS, waar bijvoorbeeld een aantal lokale overheden al hebben aangekondigd
zich niets aan te trekken van het besluit van Trump. Daarnaast hebben zowel China als Rusland
beloofd het klimaatakkoord te blijven steunen. Desondanks zal nog meer verantwoordelijkheid
komen te liggen bij de private sector in het algemeen en grote (beursgenoteerde) ondernemingen in
het bijzonder.
Wat betekent dit voor het beleggingsbeleid van DoubleDividend?
Het duurzame karakter van het beleggingsbeleid van DoubleDividend houdt in dat alle
ondernemingen waarin wij beleggen een positieve bijdrage hebben op één van de drie kritische
maatschappelijke trends: klimaatverandering, ecosystemen of welzijn.
Momenteel zijn we bezig met een uitgebreid onderzoek naar de bijdrage die de ondernemingen in de
beleggingsportefeuille leveren op de Sustainable Developments Goals (SDGs) van de VN. De SDG’s
zijn na 2015 het internationale referentiepunt voor een brede duurzame ontwikkeling voor alle
landen en bestaan uit 17 doelstellingen en 169 subdoelstellingen. Alhoewel klimaat een belangrijk
onderdeel vormt van de SDGs (het klimaatakkoord van Parijs maakt ook onderdeel uit van de SDGs)
is het klimaat slechts een onderdeel van een bredere set aan doelstellingen. De SDGs worden
momenteel volledig geïntegreerd in ons duurzaamheidsbeleid en zijn volledig inpasbaar in de door
ons benoemde drie maatschappelijke trends: klimaatverandering, ecosystemen of welzijn.
Aangezien door het besluit van Trump de urgentie van het klimaatprobleem alleen maar is
toegenomen en de verantwoordelijkheid om de opwarming van de aarde tegen te gaan nog meer bij
de private sector komt te liggen, zullen we (nog) kritischer zijn op het klimaatbeleid van
ondernemingen.
Concreet betekent dit het volgende:
i)

ii)

Van alle ondernemingen in portefeuille verwachten we dat ze de klimaatafspraken van
Parijs erkennen en zelf een bijdrage leveren om de doelstellingen van Parijs te kunnen
realiseren, ook als ze een belangrijke bijdrage leveren op één van andere SDGs.
Ondernemingen in portefeuille die zich nog niet expliciet hebben uitgesproken voor het
klimaatakkoord van Parijs zullen we de komende tijd aansporen dit alsnog te doen.
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