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Geachte heer/mevrouw ,

Hierbij ontvangt u de IVM Caring Capital nieuwsbrief voor juni
2020. Deze maand vragen we uw aandacht voor de volgende
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De Caring Capital View van juni 2020, door Maarten Friederich,
Portfolio Manager
Nederland moet achterstand energietransitie inhalen
Schenkingsvrijstelling kan ook gelden voor eerder gedane
woonuitgaven
Nieuwe EU-wet definieert ‘duurzaam investeren’ 
Executeur beslist over geërfde BV en woning
Grootste zeewindpark van de wereld komt er
Spaartaksplan alweer van de baan
Vaste rubriek De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van IVM
Caring Capital: SDG 16. Vrede, rechtvaardigheid en sterke
overheidsinstellingen.

We hopen en vertrouwen erop dat de informatie in deze artikelen voor u
nuttig is en wensen u veel plezier bij het lezen.
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het bestuur van IVM Caring Capital
 
Ilco Snoey Kiewit, Chief Commercial Officer
Hans Volberda, Chief Executive Officer
 

Gerichter beleggen in de gezondheidszorg 

CARING CAPITAL VIEW
Maarten Friederich, Portfolio Manager IVM Caring Capital
 
Er komt meer duidelijkheid over de omvang van de recessie als gevolg
van het COVID-19 virus. De Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) verwacht voor de economie van
de eurozone dit jaar een krimp van 9,1%. Maar voor volgend jaar
voorziet de OESO alweer een herstel van 6,5%, onder voorbehoud dat er
geen nieuwe maatregelen nodig zijn om een tweede golf te bedwingen.
Wereldwijd denkt de organisatie aan een economische krimp van 6% dit
jaar, gevolgd door 5,2% herstel in 2021. Voor Nederland schat het
Centraal Plan Bureau de krimp dit jaar op 6% en een afname van de
productie met ongeveer € 50 miljard ten opzichte van vorig jaar. De
totale economische schade van het virus voor ons land is echter nog
groter. Dit heeft te maken met de gebruikte rekenmethode, waarin de
extra overheidsuitgaven ter bestrijding van de crisis niet zijn
meegenomen. Stel deze bedragen inderdaad € 90 miljard. Dan komt de
werkelijke schade voor de Nederlandse economie niet op € 50 miljard,
maar op (€ 50 miljard + € 90 miljard =) € 140 miljard; bijna 17% van de
Nederlandse economie. 

Te somber?
De vraag is echter of dit alles niet veel te somber is. De laatste tijd
worden we telkens in positieve zin verrast door berichten over de
aantrekkende economie. Afgelopen week kwamen deze uit bijvoorbeeld
Frankrijk en Duitsland. De activiteit in de Franse industrie en
dienstensector is in juni toegenomen, terwijl de meeste economen
hadden gerekend op krimp. Daarop wijst de inkoopmanagersindex van
marktonderzoeker Markit. Soortgelijke cijfers kwamen ook uit Duitsland,
de grootste economie van Europa. Ook die waren beter dan verwacht en
véél beter dan de maand ervoor. Dit is niet alleen het beeld in Europa.
Zeker in China, maar ook in de VS zijn er volop positieve tekenen,
waardoor de ECB zich recent zelfs genoodzaakt zag om te waarschuwen
tegen een al te groot optimisme!

Economie wereldwijd gestimuleerd
Er is geen twijfel aan dat het aantal stimulerende fiscale en monetaire
maatregelen fors is gegroeid sinds het dieptepunt van de crisis drie
maanden geleden. In veel valutagebieden nemen de
overheidsbestedingen en –investeringen toe, terwijl de centrale banken
steeds meer (en meer soorten) renteproducten opkopen. Impliciet of
expliciet is het streven erop gericht de arbeidsmarkt terug te brengen
naar de situatie vóór de crisis. Fed-president Jerome Powell gaf vorige
week een toelichting op zijn beleid aan de Senaat. Daarin gaf hij aan dat
het herstel van de arbeidsmarkt het belangrijkste doel is van de Fed en
dat deze alle maatregelen die binnen haar beleidskaders mogelijk zijn
ook daadwerkelijk zal inzetten. Zo is de Amerikaanse centrale bank nu
ook begonnen met het opkopen van bedrijfsobligaties, dit om aan te
geven dat de Fed de economie in de VS fors zal blijven ondersteunen.
Alles is erop gericht te voorkomen dat het land in een al te diepe recessie
zakt als gevolg van het coronavirus. Dit geeft financiële markten tot nu
toe veel vertrouwen. Door de expliciete focus op de arbeidsmarkt, is het
zeer waarschijnlijk dat het monetair beleid de komende jaren zeer
gunstig (want gericht op stimulering) zal blijven.
 
Visie
Natuurlijk zijn de economische effecten van het COVID-19 virus te heftig
om te ontkennen. Maar het is zeker denkbaar dat de voorspellingen te
somber zijn geweest en dat het herstel sneller verloopt dan economen
inschatten. Vóór de uitbraak was er zowel in Europa als de VS sprake van
een robuuste economie en lage werkloosheid. Overal tonen overheden
zich bereid tot vergaande ondersteuning en is het beleid van de centrale
banken gericht op een snelle terugkeer naar de economische situatie van
vóór de crisis door middel van een (extreem) lage rente. Om die redenen
verwachten wij nog steeds een verdere stijging van de waarde van
(duurzame) aandelen en handhaven wij de maximaal overwogen
aandelenpositie in de portefeuilles.
 
Onze portefeuille 
Met algemene farmaceutische bedrijven en toeleveranciers van
ziekenhuizen was de sector gezondheidszorg al goed vertegenwoordigd in
de portefeuille van IVM Caring Capital. De pandemie is voor ons echter
aanleiding geweest om nog méér gerichte keuzes te maken in deze
sector en beleggingen te vervangen. De ongekende terugval van de
economische activiteit als gevolg van de strijd tegen een biologisch
verschijnsel, toont duidelijk het belang van microbiologische kennis.
Natuurlijk was wel bekend dat biologische vijanden desastreus kunnen
zijn voor een samenleving, maar dat betrof dan de directe economische
schade door ziekte. Dit keer is er sprake van indirecte economische
schade door de maatregelen die nodig zijn om het virus te bedwingen.
Dit is uniek, ook al door de mondiale schaal, en leidt tot een nieuwe
benadering van infectiebestrijding. Daarin is gedragsbeïnvloeding als het
ware onderdeel van het ‘medicijn’. Maar wél een bijzonder kostbaar
medicijn, zoals we hierboven hebben berekend. Tegelijkertijd is de
waarde van microbiologische know-how enorm toegenomen. Deze is
potentieel vele malen groter dan de marktwaarde van Microsoft, het
meest waardevolle beursgenoteerde bedrijf ter wereld. Deze kennis is
toegankelijk, maar vereist specialisten en laboratoriumcapaciteit. Hoe
meer specialisten en hoe groter de researchcapaciteit, hoe meer kennis.
Wij verwachten op dit gebied een aanzienlijke toename van
investeringen. Om die reden hebben wij Sartorius Stedim Biotech, een
grote producent van laboratoriumbenodigdheden, opgenomen in de
portefeuille.   
 
Bewuste keuzes
Het coronavirus heeft ook meer bewustwording gecreëerd voor de
specifieke problemen in de ouderenzorg. Nu de bescherming van
kwetsbare ouderen in tehuizen heeft gefaald, staan hun omstandigheden
en typische ouderdomsziekten weer volop in de schijnwerpers. Het
bestrijden van veel voorkomende aandoeningen aan het centrale
zenuwstelsel, zoals Parkinson, Alzheimer, depressie en schizofrenie,
zullen naar onze verwachting in de nabije toekomst nog meer aandacht
krijgen. Daarom hebben wij het Deense farmaceutische bedrijf H.
Lundbeck opgenomen in de portefeuille. Dit  bedrijf is sterk op het gebied
van medicatie voor de behandeling van aandoeningen aan het centrale
zenuwstelsel. Ook de wat kleinere bedrijven Indivior en Camurus hebben
wij om deze reden aan de portefeuille toegevoegd. Verder is het aandeel
Intuitive Surgical geselecteerd, al stond dit aandeel al wat langer op ons
lijstje. Dit bedrijf is marktleider op het gebied van chirurgische robots,
die chirurgen in staat stellen te opereren met meer precisie en minder
weefselschade, waardoor het herstel sneller verloopt. Ook van deze
ontwikkeling verwachten wij veel.
 
Actueel
Zoals bekend selecteert IVM Caring Capital alleen bedrijven voor de
portefeuille die een positieve bijdrage leveren aan milieu, maatschappij
en goed bestuur, en/of aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)
van de Verenigde Naties. SDG nummer 10 luidt: ‘Tegen 2030 de sociale,
economische en politieke inclusie van iedereen mogelijk maken en
bevorderen, ongeacht leeftijd, geslacht, handicap, ras, etniciteit,
herkomst, godsdienst of economische of andere status’. Het is duidelijk
dat die gelijke behandeling van mensen op dit moment uiterst actueel is,
mede door de aandacht die de Black Lives Matter (BLM) beweging
daarvoor vraagt. Het is ook vanwege dit streven dat IVM Caring mede-
ondertekenaar is van het SDG Charter.
 
Het performanceoverzicht van de modelportefeuille kunt u vinden op onze website:

www.ivmcaringcapital.nl.
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Naar boven 
 

Nederland moet achterstand energietransitie inhalen

Volgens het Klimaatakkoord moet 70 procent van de elektriciteit die
Nederland in 2030 gebruikt uit zonne- en windenergie komen. Dat
betekent dat er nog een lange weg te gaan is. In januari van dit jaar
bleek uit cijfers van het statistiekbureau Eurostat dat in 2018 nog maar
7,4% van de gebruikte energie in ons land uit hernieuwbare bronnen
afkomstig was. Dat is niet alleen ver onder het Europese gemiddelde van
18%, maar ook 6,6% onder de doelstelling van 14% waaraan Nederland
dit jaar aan zou moeten voldoen. Maar niet gaat halen, had het
Planbureau voor de Leefomgeving al becijferd. In dezelfde maand liet een
rapport van SEO Economisch Onderzoek, Rabobank en KPMG zien dat
Nederlandse bedrijven het nóg slechter deden: nog maar 6,2% van de
door hen gebruikte energie was vorig jaar groen. 
 
Inhaalslag begonnen
Wél laten de cijfers zien dat Nederland schoorvoetend is begonnen aan
een inhaalslag. Overigens is ons land niet alleen de slechtste leerling in
de Euroklas omdat het te laat begonnen is met investeren in duurzame
energie. Een land als absolute koploper Zweden (waar nu al bijna de helft
van alle opgewekte energie duurzaam is) had een enorme voorsprong
door het ruim voorhanden zijn van waterkracht. Die is per definitie
duurzaam en was al in 1990 goed voor een derde van al het
energieverbruik in het land. Toch zijn er ook lichtpuntjes. Naar
verwachting is een groot aantal windparken dit jaar klaar voor aansluiting
op het lichtnet. En vorige week meldde het Centraal Bureau voor de
Statistiek dat Nederlandse bedrijven vorig jaar voor het eerst méér
vermogen uit zonnepanelen haalden dan particuliere woningen. Het
totaal opgesteld vermogen bij bedrijven groeide vorig jaar van 4609
megawatt naar 6874, een sprong van 49%.
 
Meer rendement en toepassingen dankzij innovaties
Verder is de hoop gevestigd op innovaties op het gebied van zonne-
energie. Zo is er aan het National Renewable Energy Laboratory (VS) een
zonnecel ontwikkeld met een rendement van 47,1%, een nieuw record.
Dit is weliswaar behaald onder laboratoriumomstandigheden, maar een
rendement van rond de 40% wordt haalbaar geacht. Dat ligt beduidend
boven de 15 tot 22% rendement van de huidige generatie zonnepanelen.
De zonnecellen van NREL zijn opgebouwd uit zes verschillende
materialen, verdeeld over 140 laagjes. In België ging begin dit jaar het
PERCISTAND project van start, gesteund met EU-geld. Het resultaat: een
zonnecel die honderd keer zo dun is als bestaande zonnecellen, met een
rendement van 25%. Het nieuwe materiaal kan onder meer worden
toegepast in ruiten en dakbekleding, maar zou bijvoorbeeld ook geschikt
kunnen zijn in oprolbare ‘tapijten’ voor kunstgras sportvelden, die meer
dan de helft van de tijd toch niet gebruikt worden. Andere ideeën zijn:
zonnepanelen op voertuigen en ‘antipanelen’, waarmee aan de
Universiteit van Californië wordt geëxperimenteerd. Deze panelen vangen
geen zonlicht, maar zetten infrarood licht om in energie, met name de
warmte-uitstraling van de aarde na zonsondergang. 
 
Bronnen: cbs.nl, nos.nl, percistand.eu, voordewereldvanmorgen.nl,
zonne-paneel.net
Naar boven 
 

Schenkingsvrijstelling kan ook gelden voor eerder gedane
woonuitgaven

Hoewel de begunstigde in deze zaak aan het kortste eind trok, zorgde de
uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden toch voor meer
duidelijkheid in een situatie die zich regelmatig voordoet. Het ging om
een vrouw die in december 2013 een schenking van € 100.000 had
ontvangen van haar vader. Zij deed hiervoor een beroep op de eenmalige
vrijstellingsregeling, omdat zij eerder dat jaar een verbouwing aan haar
privé woning had uitgevoerd. Volgens haar had zij de kosten zelf zolang
voorgeschoten, omdat ze wist dat de schenking eraan zou komen. De
Inspecteur wilde de vrijstelling echter alleen toelaten voor uitgaven ten
behoeve van haar woning, gedaan na ontvangst van het
schenkingsbedrag. De zaak kwam voor de Rechtbank, die de vrouw in het
gelijk stelde. Tegen deze uitspraak ging de Belastingdienst in beroep. 
 
Schenkingsverwachting niet aannemelijk gemaakt
Wat deze zaak interessant maakt is dat het Hof het argument van de
Belastingdienst van tafel veegde, maar toch het vonnis van de Rechtbank
vernietigde. Volgens de Inspecteur geldt de eenmalige verruimde
vrijstelling voor de aankoop, bouw, verbouwing of aflossing van de eigen
woning van de begunstigde alleen als de schenking daaraan vooraf gaat.
Het Hof verwerpt deze eis van ‘volgtijdelijkheid’, onder verwijzing naar
een arrest van de Hoge Raad uit 2006 inzake een vergelijkbare kwestie.
Als de begunstigde aannemelijk kan maken dat hij/zij al bij het doen van
uitgaven ten behoeve van de eigen woning hiervoor een schenking kan
verwachten, dan heeft hij/zij óók recht op de verruimde vrijstelling.
Uiteraard moet dan wel aan de overige eisen, bijvoorbeeld wat betreft de
leeftijd, zijn voldaan. Voor de vrouw in deze zaak ging het fout bij dat
‘aannemelijk maken’. Toen ze al bezig was met haar verbouwing, had
haar (inmiddels overleden) vader alleen maar gezegd dat “het financieel
wel goed zou komen”. Dat was niet genoeg. Het Hof gaat ook niet mee in
haar argument dat er sprake was van een schenkingstraditie: zij had al
eerder een groot bedrag van haar vader ontvangen (en daarover
schenkbelasting betaald). Ook haar stelling dat het voortijdig verbouwen
plaatsvond ‘op verzoek van de aannemer’ en dat zij zonder de schenking
nooit aan de verbouwing zou zijn begonnen, kon het Hof niet vermurwen.
Het beroep van de Belastingdienst werd gegrond verklaard.
 
Bron: taxence.nl. Tevens met dank aan Van Ewijk Estate Planning.
Naar boven 
 

EU-wet definieert ‘duurzaam investeren’

Vorige week werd bekend dat het Europese Parlement een Europese wet
heeft aangenomen, die bepaalt wanneer bedrijven en overheden nieuwe
investeringen ‘duurzaam’ mogen noemen. De ‘groene taxonomie’ is
bedoeld om van duurzaam investeren de Europese norm te maken, maar
ook als middel om een eind te maken aan ‘greenwashing’; het als
duurzaam poseren zonder het te zijn. De wet moet meer transparantie
brengen ten aanzien van de duurzaamheid van investeringen. Zo moeten
aanbieders van financiële producten voortaan duidelijk aantonen hoeveel
procent van hun beleggingen écht duurzaam is. Daarnaast bieden de
nieuwe regels overheden een leidraad bij het investeren van de vele
miljarden om de economische gevolgen van de coronacrisis tegen te
gaan. 
 
Nog geen ‘bruine taxonomie’
Een europarlementariër van Groen-Links spreekt van “de gouden
standaard voor duurzaam investeren", niet alleen in Europa maar
wereldwijd. Ook beschrijft de taxonomie volgens hem in detail “in welke
delen van de economie we moeten investeren om ervoor te zorgen dat
het herstel echt duurzaam wordt.” Experts zijn nog bezig met het
uitwerken van de technische criteria voor groene economische
activiteiten. Ze hebben daarvoor nog de tijd tot 1 januari 2021, de
geplande ingangsdatum van de wet. Een voorstel om ook een ‘bruine
taxonomie’ in te voeren haalde het nét niet door tegenstand van de
rechtse partijen, maar blijft op de agenda staan. Voorlopig worden
activiteiten die uitgesproken schadelijk zijn voor het klimaat, de
biodiversiteit en andere duurzaamheidsdoelstellingen dus nog niet
gespecificeerd. Een bruine taxonomie zou duidelijk moeten maken aan
welke investeringen zo snel mogelijk een eind moet komen.
 
Bron: duurzaamnieuws.nl
Naar boven  
 

Executeur beslist over geërfde BV en woning

Het overlijden van de grootaandeelhouder kan resulteren in een tijdelijk
‘machtsvacuüm’, als de erfgenamen het niet met elkaar eens kunnen
worden. Hoe kom je uit zo’n impasse? Die vraag lag recent op het bordje
van de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Limburg. Het ging om twee
kinderen, die van hun moeder aandelen in een BV hadden geërfd en haar
woning. De twee komen er niet uit wie de BV moet besturen. Ook willen
ze allebei in de woning, zolang de boedel niet is verdeeld. In kort geding
eisen ze over en weer het recht een bestuurder voor de BV te benoemen
en het huis van hun moeder te bewonen. 
 
Bevoegd tot ‘beheershandelingen’
De voorzieningenrechter constateert dat de aandelen in de BV tot de
nalatenschap behoren, dat deze nog niet is verdeeld en dat het ook nog
wel even kan duren voor het zover is, gezien de onenigheid tussen de
twee. Maar er is een spoedeisend belang. De BV heeft dringend een
bestuurder nodig. Gelukkig had moeder in haar testament een executeur
benoemd. De rechter gaat in op diens taken en de daarbij behorende
bevoegdheden. De executeur mag handelen om de nalatenschap te
behouden en te onderhouden en mag dingen doen die niet uitgesteld
kunnen worden, inclusief handelingen die nodig zijn voor de normale
exploitatie van een bedrijf. Nóg een ‘beheershandeling’ waartoe hij/zij is
bevoegd, is het stemrecht uitoefenen in de aandeelhoudersvergadering
van de BV. Het is aan de executeur om dit stemrecht te gebruiken om tot
benoeming van een nieuwe bestuurder te komen. Die bevoegdheid ligt
dus niet bij de erfgenamen, die pas na de boedelverdeling stemrecht
krijgen. In deze zaak had de executeur al aangekondigd een bestuurder
te zullen benoemen. De twee erfgenamen zullen dat simpelweg moeten
afwachten. Ook de beslissing wie er in het huis van moeder mag wonen
is een beheershandeling en dus uitsluitend voorbehouden aan de
executeur. De voorzieningenrechter wijst daarom alle vorderingen af die
de twee over en weer hadden ingesteld.
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning.
Naar boven  
 

Grootste zeewindpark van de wereld komt er

Het Zweedse energieconcern Vattenfall heeft definitief besloten te
investeren in de bouw van Hollandse Kust 1-4, dat het grootste windpark
ter wereld moet worden. Met de investering is, naar wordt aangenomen,
enkele miljarden euro gemoeid. Als alles volgens plan gaat wordt volgend
jaar met de bouw begonnen en is Hollandse Kust Zuid tegen 2023
volledig operationeel. De totale capaciteit van het park is dan 1500
megawatt, voldoende voor de stroomvoorziening van ruim 2 miljoen
huishoudens. In het park komen 140 turbines van elk 11 MW. Het is de
eerste keer dat turbines met deze capaciteit offshore worden geplaatst.
Vattenfall won de aanbesteding (de eerste zonder subsidievooruitzicht)
voor Hollandse Kust Zuid 1 en 2 in maart 2018, nog geen jaar later
gevolgd door de aanbesteding van Hollandse Kust Zuid 3 en 4. De keus
viel op Vattenfall omdat het de beste garanties gaf dat de bouw
daadwerkelijk door zou gaan. Dat nam bij minister Wiebes van
Economische Zaken en Klimaat de twijfels weg dat lagere stroomprijzen
roet in het eten zouden gooien. Die lagere stroomprijzen zijn inmiddels
een feit, maar brachten Vattenfalls dus niet van zijn stuk. Wel zorgde de
coronacrisis voor wat vertraging.
 
Borssele 1+2 zo goed als klaar
Dit windpark op 23 kilometer uit de Zeeuwse kust wordt gerealiseerd
door het Deense energiebedrijf Ørsted, ten tijde van de aanbesteding in
2016 nog opererend onder de naam Dong Energy. Het park telt 94
turbines met een ‘tiphoogte’ van 200 meter, op een oppervlakte van 112
vierkante kilometer. Borssele 1+2 is bijna draaiklaar en zal volgens de
planning tegen het einde van dit jaar voldoende stroom leveren voor 1
miljoen huishoudens, ongeveer 2,5% van het totale elektriciteitsverbruik
in Nederland. Op grond van de afspraken in 2016 krijgt Ørsted nog
maximaal 2,3 miljard euro subsidie van de Nederlandse overheid. In de
nabijheid zijn Shell en Eneco inmiddels al begonnen met de bouw van
Borssele 3+4. Mede door de snelle en spectaculaire kostendalingen in
windmolenbouw moest dit consortium genoegen nemen met nog maar
500 miljoen euro subsidie.
 
Bronnen: fd.nl, iex.nl
Naar boven  

Spaartaksplan alweer van de baan

Afgelopen dinsdag maakte staatssecretaris van Financiën Hans Vijlbrief
(D66) bekend dat het voorstel van zijn voorganger Menno Snel om de
spaartaks eerlijker te maken niet doorgaat. De zoektocht naar een
simpeler en eerlijker manier om rendementen uit spaargeld en
beleggingen te belasten gaat wél door. Volgens Vijlbrief was het verschil
dat er in het afgeschoten plan zat tussen het rendement uit beleggen en
dat uit sparen te groot. Dat is volgens hem niet alleen oneerlijk, maar
ook juridisch onhoudbaar. Het probleem is dat de enige écht eerlijke
oplossing zou liggen in het belasten van reëel behaalde rendementen,
maar dat de Belastingdienst dit niet kan controleren. De bewindsman
kondigde aan op zoek te gaan naar een alternatief waarin kleine
spaarders en beleggers ‘in hoge mate ontzien’ worden. Als het aan hem
ligt gaat het heffingsvrij vermogen (in 2020 € 30.846 per persoon)
aanzienlijk omhoog.
 
Bron: taxence.nl
Naar boven  

SDG no. 16: Vrede, rechtvaardigheid en sterke
overheidsinstellingen

Vaste rubriek: 
De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van IVM Caring Capital
Door Maarten Friederich, Portfolio Manager IVM Caring Capital
 
In deze rubriek gaan we één voor één in op de duurzame
ontwikkelingsdoelstellingen van IVM Caring Capital, die zijn ontleend aan
de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties.
Net als andere duurzame beleggers gebruikt IVM Caring Capital deze
doelstellingen als leidraad bij het eigen duurzaamheidsbeleid en het
maken van concrete investeringskeuzes. Per doelstelling laten we zien
welke beleggingen in de portefeuille daaraan concreet bijdragen, of
leggen we uit waarom dit soms (nog) niet mogelijk is. In deze
nieuwsbrief:
 

 
 
Vrede, rechtvaardigheid en sterke overheidsinstellingen 
Deze doelstelling draait om het bevorderen van vreedzame en inclusieve
samenlevingen, als voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Daarbij
horen rechtstoegang voor iedereen en overheidsinstellingen die op alle
niveaus doeltreffend, accountable en toegankelijk zijn. Binnen de
millenniumdoelen was er aanvankelijk niet veel aandacht voor. Maar
intussen beseft bijna iedereen dat duurzame ontwikkeling onmogelijk is
zonder vrede, veiligheid en rechtvaardigheid. Praktijken als corruptie,
belastingontwijking en andere vormen van diefstal kosten
ontwikkelingslanden geld, dat eigenlijk nodig is voor armoedebestrijding
en scholing. In conflictgebieden verlaat de helft van alle
basisschoolleerlingen de school voortijdig. Vrede, veiligheid en
rechtvaardigheid zorgen voor ontwikkeling, en andersom: ze versterken
elkaar.

Tegen geweld en corruptie
Het geweld in de wereld moet in 2030 flink zijn verminderd. En er moet
een einde komen aan het geweld tegen kinderen. Kinderen hebben nog
elke dag te maken met uitbuiting, misbruik en mensenhandel. Corruptie
moet omlaag, evenals de illegale wapenhandel.
 
Vrije rechtstoegang voor iedereen
Daarnaast moeten rechtssystemen worden versterkt en verbeterd, op
zowel nationaal als  internationaal niveau. Informatie moet transparanter
worden en fundamentele vrijheden, zoals de vrijheid van meningsuiting,
moeten beter worden beschermd. 
 
Concreet
Hoewel extreem belangrijk, is het voor duurzame beleggers moeilijk
bedrijven te vinden die deze doelstelling vertalen naar concrete
investeringen. Daarom bevat de portefeuille van IVM Caring Capital geen
bedrijven die zich specifiek richten op SDG 16. Bij onze beleggingskeuzes
werkt de doelstelling andersom, namelijk als uitsluitingscriterium.
Bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die haaks staan op deze
doelstelling (denk aan corruptie, kinderarbeid, wapenhandel enzovoort)
komen niet in onze beleggingsportefeuille. Dit is een keiharde
beleidskeuze.
 
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.

 

Afmelden voor de nieuwsbrief

https://view.mybizzmail.com/email/show/f547lwr2srx4rrai/62e9696a224f1c?utm_source=62e9696a224f1c&utm_medium=bizzmail&utm_campaign=f547lwr2srx4rrai
http://www.ivmcaringcapital.nl/

