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Het businessmodel
van fossiele-ener-
giebedrijvenwordt
ondergravendoor re-

gelgeving en technologische
enmaatschappelijke ontwik-
kelingen. Alswededoelstel-
ling vanhet klimaatakkoord
vanParijswillenhalendan
betekent dit datmeerdan
75%vandebewezen reserves
vande energiebedrijvenniet
meermagworden verbrand
omenergie te produceren.
Deze reserves staannunog
opdebalansen vanenergie-
bedrijvenmaarmoeten inde
toekomstwordenafgeboekt.

Nederlandheeft in juni de
klimaatwet aangekondigd
waarin staat datwe in2050
95%minderCO2moeten
uitstotendan in1990.Helaas
gaat dediscussie over de
energietransitie inNederland
vooral over dehogekosten
opkorte termijn enwiedeze
moet betalen.Hetwordt tijd
dat datwe energietransitie
niet langer als een lastenver-
zwaring zienmaar als een
investering in goedkopere en
schoneenergie.

Nogbelangrijker dan
demooie voornemensom
CO2-uitstoot te verminderen,
is de economischewerkelijk-
heid vande snelle daling van
dekostenbij deproductie van
duurzameenergie.Disruptie
is eenwoordbekend vande
IT-wereld,maarhet vindt ook
plaats inde energiewereld.
Dekosten vandeproductie
vanduurzameenergie zijn
inhoog tempogedaald.De
prijs voor elektriciteit uit

windenergie is tussen2010 en
2017met ruim20%gedaald
en voor elektriciteit uit zon-
nepanelen indieperiodemet
circa 70%.Endit zal verder
dalen.Hierdoor zijndekos-
ten vanduurzaamopgewekte
elektriciteit nual vaak lager
dankosten vanelektriciteit
uit fossiele bronnen, zelfs als
wegeen rekeninghouden
metde vervuilingskosten
door opwekkinguit fossiele
brandstoffen.

Elektriciteit als energie-
bronwordt goedkoper enom-
dat ookdekosten vanaccu’s
dalen zal elektrisch transport
snel goedkoper zijndan
transportmet een verbran-
dingsmotor.Niet alleende
vraagnaar olie zal afnemen,
ookdienaar raffinagecapaci-
teit enbenzine endiesel.

Olie engaswordenniet
alleengebruikt voorde ener-
gievoorzieningmaarworden
ook vaakgebruikt als grond-
stof voor plastic. Vervuiling in
de vormvandeplastic soep
krijgt dagelijksmedia-aan-
dacht endemaatschappij be-
gint zich te realiserendatwe
ookhier eengedragsverande-
ringmoetendoorvoeren.We
moetenminderplastic gaan
gebruikenenmeerplastic
gaanhergebruiken.Hierdoor
zal de vraagnaar olie deko-
mende jaren verder afnemen.

Gegevendemaatschappe-
lijke en technologischeont-
wikkelingen is er eengrote
kansdat de grote oliemaat-
schappijenhet komende
decenniumhetzelfde lot be-
schoren is alsGeneral Electric
dit jaar.GE, ooit een vande
grootste bedrijven terwereld,
werd in juni na111 jaar uit de
Dow Jones-index verwijderd
als gevolg vandegedaalde
marktwaarde.

HansMolenaar, chief invest-
ment officer bij IVMCaring
Capital.

Fossiele-energiebedrijven
worden zelf fossielen
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De vraag naar
olie, benzine en
diesel zal verder
afnemen
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