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Krimp, herstel en veranderingen

CARING CAPITAL VIEW
Maarten Friederich, Portfolio Manager IVM Caring Capital
 
De afgelopen maanden hebben we maar weinig geschreven over macro-
economische indicatoren. De reden is simpel. Vanaf het begin was al
duidelijk wat er zou gaan gebeuren. Alle indicatoren zouden een duikeling
maken als gevolg van de maatregelen om de COVID-19 pandemie te
bestrijden. Dus was herstel te verwachten op het moment dat de
maatregelen zouden worden versoepeld. Dit is ook exact wat we nu zien
gebeuren. 
 
Krimp
De economie in de 37 landen aangesloten bij de OESO (Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling) heeft in het tweede
kwartaal een historische krimp laten zien van 9,8 procent in vergelijking
met het kwartaal daarvoor. Volgens de OESO is die krimp aanzienlijk
forser dan tijdens het hoogtepunt van de financiële crisis in 2009, toen
een min werd opgetekend van 2,3 procent. In het eerste kwartaal van dit
jaar nam de economie van het OESO-gebied al met 1,8 procent af. In alle
grote economieën van het OESO-gebied was krimp te zien, Groot-
Brittannië voorop. Ook in Frankrijk, Italië, Canada, Duitsland, de
Verenigde Staten en Japan ging het om stevige minnen. Deze teruggang
is gelukkig ten einde. 
 
Herstel
Volgens het Duitse Ministerie van Financiën zal de Duitse economie
waarschijnlijk eind 2021 of begin 2022 weer terug zijn op het niveau van
vóór de crisis. Naar verwachting geldt dit in meer of mindere mate ook
voor andere landen. Dit is zeer bemoedigend, ook al omdat het
geschraagd wordt door de meeste recente indicatoren. Die voor de
stemming onder inkoopmanagers in de VS van respectievelijk de
industrie en de dienstensector liggen momenteel al boven de 60. Elk
cijfer boven de 50 duidt op groei. Dat beide indicatoren boven de 60
uitkomen zagen we voor het laatst in 2018. Ook de inkopersindexen van
Duitsland, Spanje, Italië en het VK zijn positief. De Citigroup Economic
Surprise Index, een indicator voor hoe de werkelijke economische cijfers
zich verhouden tot de verwachtingen, staat extreem hoog. Dat geeft aan
dat de mate van het economisch herstel vrijwel ieders verwachting
ruimschoots overtreft.
 
Verschillen in timing en tempo
Verschillen zijn er wel, om te beginnen tussen de regio’s. China sloeg als
eerste de weg omhoog in, gevolgd door Europa. Nu is het vooral de
Amerikaanse economie die het snelste groeit. Ook per sector zijn er grote
verschillen in het tempo van herstel. De inflatiecijfers blijven echter ver
beneden de door centrale banken beoogde niveaus. Dat zal de rente
hoogstwaarschijnlijk ook in 2021 en mogelijk zelfs (ver) daarna nog laag
houden. De Nederlandse 10-jaars rente bedraagt momenteel -0,32%, die
van Duitsland is -0,44% en die van de VS schommelt rond de +0,65%.
Deze percentages zijn al maanden stabiel. Zowel de FED als de ECB
hebben aangegeven door te gaan met het beleid van lage rentes, tot de
werkgelegenheid weer op het niveau is van voor de coronacrisis.
 
Outperformance
Onze wereldaandelenportefeuille laat al geruime tijd een outperformance
zien ten opzichte van de benchmark. Een indrukwekkend deel daarvan
werd gerealiseerd tijdens de forse economische terugval als gevolg van
de coronacrisis. Dat werpt de vraag op of deze ontwikkeling zich kan
voortzetten. Kunnen ondernemingen doorgaan met steeds meer geld
verdienen, óók ook als de snelheid van het economisch herstel tegenvalt?
Bijvoorbeeld door een tweede besmettingsgolf, of simpelweg omdat de
(economische) gevolgen van de virusmaatregelen veel groter blijken dan
tot nu toe gedacht? Het antwoord op deze vraag hangt sterk af van de
bedrijfsactiviteit van de onderneming in kwestie. Precies om deze reden
hebben wij de afgelopen tijd een groot aantal mutaties in de portefeuilles
doorgevoerd. We hebben gericht gezocht naar duurzame ondernemingen
die én financieel goed presteren én waarvan wij verwachten dat deze nóg
beter kunnen presteren onder veranderde omstandigheden. De verklaring
voor de resultaten van deze ondernemingen is slechts gedeeltelijk
conjunctureel van aard. Het zijn vooral specifieke ontwikkelingen,
versterkt door de opkomst van het virus, die de bedrijfsresultaten positief
beïnvloeden. 
 
Veranderingen
De kostprijs van alternatieve energie is al lange tijd dalende. Het is
slechts een kwestie van tijd voordat deze goedkoper wordt dan fossiele
energie. De reactie van Saudi-Arabië op de lagere vraag naar olie als
gevolg van de pandemie heeft duidelijk gemaakt dat het land voor
andere olieproducenten een onbetrouwbare partner is. Dat maakt het
voor deze ondernemingen nóg noodzakelijker om te investeren in
alternatieve energiebronnen, willen zij voortbestaan. Vroeg of laat
zouden zij deze omschakeling toch hebben moeten maken. De crisis heeft
dit moment alleen maar vervroegd. Dit geldt ook voor andere
ontwikkelingen, zoals het (vanuit huis) werken in de cloud, online
winkelen, de digitalisatie van onderwijs en gezondheidszorg en de alleen
maar belangrijker wordende rol van de informatietechnologie. Geen
enkele van deze ontwikkelingen is nieuw, maar allemaal zijn ze door de
pandemie in een stroomversnelling geraakt. De lockdown maatregelen
van de overheid leveren wél een novum op, met vergaande
consequenties. Het deed ons het belang beseffen van microbiologische
kennis. Om in te spelen op de groeiende behoefte hieraan, ondergingen
de beleggingen in de gezondheidszorg ingrijpende veranderingen.
 
Visie
Veranderingen vinden continu plaats. Het is aan ons om hierop via
aanpassingen in de samenstelling van de beleggingsportefeuille adequaat
te reageren en te anticiperen. De groeikansen van ondernemingen komen
tot uitdrukking in hun beurswaardering. Hoe groter de groeikansen, hoe
hoger de waardering. Een hoge waardering is op zich geen reden om
afscheid te nemen van beleggingen. Veranderde omstandigheden en
gebeurtenissen die de groeikansen negatief beïnvloeden, zijn dat wél.
Zeker in de huidige omstandigheden, waarin groei slechts voor een
beperkte groep ondernemingen haalbaar is, zullen ondernemingen met
een hoge groeikans hun hoge waardering behouden of nog zien
toenemen. Pas wanneer de omstandigheden veranderen en er weer
sprake is van een breed gedragen economisch herstel, vervalt de basis
voor dergelijke hoge waarderingen. Dit, meer dan een mogelijke ‘tweede
golf’, zou de waarde van de individuele aandelen in onze portefeuille
onder druk kunnen zetten. Tegelijkertijd dienen zich dan waarschijnlijk
weer interessante alternatieven aan, waaronder mogelijk meer
traditionele ondernemingen met nu nog een lage waardering. 
 
Beleid
Naast een geconcentreerde portefeuille van individuele aandelen,
beleggen we ook in duurzame beleggingsfondsen die nauw de
performance van de benchmark volgen. Dat stelt ons in staat de
performance van onze aandelenportefeuille in lijn te houden met die van
de benchmark en direct een over- of onderwogen positie in zakelijke
waarden in de portefeuilles te creëren. We handhaven onze maximaal
overwogen positie, met als belangrijkste reden de rentevooruitzichten.
Hoewel niets op voorhand vaststaat, geven centrale banken duidelijk te
kennen voorlopig geen renteverhogingen te willen doorvoeren. De
onvoorspelbaarheid van economische ontwikkelingen en de onzekerheid
over additionele steunmaatregelen in combinatie met een lage rente en
inflatie doet centrale banken juist op zoek gaan naar nieuwe
instrumenten in het monetair beleid. Wat daar ook uit rolt, voorlopig
zullen al deze maatregelen gericht zijn op stimulering. Zo kan het zijn dat
aandelen in waarde stijgen tegen een achtergrond van ongekende
economische teruggang, maar gevolgd door een duidelijk herstel.
Aandelen van ondernemingen die desondanks groeien krijgen een zeer
hoge premie, terwijl er sprake is -en voorlopig zal blijven- van een
ongekende monetaire en fiscale stimulering, die de waarde van activa in
het algemeen positief beïnvloedt. 
 
Het performanceoverzicht van de modelportefeuille kunt u vinden op onze website:

www.ivmcaringcapital.nl.
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Naar boven 
 

PRI accreditatie IVM Caring Capital weer verlengd

Begin deze maand werd bekend dat de Principles for Responsible
Investment (PRI) Association de accreditatie van IVM Caring Capital weer
met een jaar heeft verlengd. De accreditatie vormt een belangrijke
waarborg dat IVM Caring Capital zich bij het beleggingsbeleid laat leiden
door de normen van de United Nations Principles for Responsible
Investments (UNPRI). PRI reporting is het meest omvangrijke mondiale
project voor betrouwbare verslaggeving rondom verantwoord beleggen,
mede omdat het is ontwikkeld door beleggers, vóór beleggers. 
 
Mede-ondertekenaar
IVM Caring Capital is al sinds 2011 mede-ondertekenaar van UNPRI. De
PRI accreditatie onderstreept het belang dat IVM Caring Capital hecht
aan de integratie van de ESG-aspecten (Environmental, Social en
Governance normen) bij de selectie van assets voor de diverse
beleggingsportefeuilles. Het UNPRI netwerk is een internationaal sterk
opkomend netwerk van professionele beleggers en
vermogensbeheerders, die zich mondiaal inzetten voor een verantwoord
investerings- en beleggingsbeleid. Als onderdeel van dit netwerk heeft
IVM Caring Capital een krachtig platform én meer mogelijkheden om
ondernemingen positief te beïnvloeden, onder andere door het maken
van ESG-getoetste beleggingskeuzes.
 
Het actuele ‘RI Transparency Report’ over IVM Caring Capital is
gepubliceerd op de website van PRI (www.unpri.org) en op de eigen
website www.ivmcaringcapital.nl 
Naar boven 
 

Dwingt testament vader moeder verpleeghuis in?

Wat gaat voor: iemands laatste wil of zaken als verzorgingsbehoefte en
gedragsregels voor het meerderjarigenbewind? Voor deze vraag zag de
Rechtbank Oost-Brabant zich vorige maand gesteld. Het ging om een
vrouw die door het overlijden van haar vader een niet-opeisbare
geldvordering had gekregen op haar moeder, op grond van een ouderlijke
boedelverdeling. Dit was conform vaders testament, dat echter ook de
bepaling bevatte dat de vordering van de kinderen opeisbaar zou worden
als er een bewind zou worden ingesteld over het vermogen van moeder.
Toen dit scenario zich inderdaad voordeed, eiste de vrouw directe
uitbetaling van haar vordering. Zij zette haar eis kracht bij door beslag te
leggen op moeders vermogen. De zaak kwam voor de rechter omdat
haar broers en zusters (tevens de gezamenlijke bewindvoerders) het
daar niet mee eens waren. Volgens hen zou uitkering van het erfdeel in
strijd zijn met de Aanbevelingen Meerderjarigenbewind van het LOVCK&T
(Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton & Toezicht). Ook zou dat
onredelijk en onbillijk zijn, omdat hierdoor de zorg aan moeder in gevaar
zou komen. Deze heeft 24/7 verzorging door professionele krachten
nodig. Uitbetaling zou volgens hen in strijd zijn met de
verzorgingsgedachte in het testament van vader. Niet onbelangrijke
bijkomstigheid: om uitkering mogelijk te maken zou het huis van moeder
verkocht moeten worden. En dát zou pas kunnen na haar opname in een
verpleeghuis.
 
Testament is duidelijk
De Rechtbank constateert dat het duidelijk de wens van vader was dat de
kinderen hun erfdeel konden opeisen bij onderbewindstelling van moeder.
Op grond van het testament heeft de vrouw inderdaad een opeisbare
vordering. Hier is dus geen sprake van het vervroegd uitkeren van een
kindsdeel (waarvoor een machtiging van de kantonrechter nodig zou
zijn), maar van een geldige opeisbare schuld. Het is waar dat het
testament uitdrukkelijk refereert aan de verzorgingsgedachte, maar
alléén onder normale omstandigheden. Zonder onderbewindstelling
zouden de erfdelen van de kinderen pas opeisbaar zijn na het overlijden
van moeder. Uiteraard gaat de rechter in op de argumenten van de
andere kinderen, maar concludeert dat deze onvoldoende onderbouwd
zijn. Ook komen ze niet met alternatieve oplossingen om de bezwaren
tegen opname van moeder in een verpleeghuis weg te nemen.
Daartegenover staat het harde juridische feit dat de vordering direct
opeisbaar is. Dus oordeelt de Rechtbank dat het ‘naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid’ niet onaanvaardbaar is dat de vrouw haar
erfdeel krijgt. De bewindvoerders moeten hun zuster direct uitbetalen en
haar bovendien de buitengerechtelijke incasso- en beslagkosten
vergoeden.
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning.
Naar boven 
 

Corona: 3 x winst voor duurzaam 

De COVID-19 pandemie vertegenwoordigt een menselijke, sociale en
economische crisis. Maar zoals zo vaak blijkt ook deze crisis naast
negatieve ook onbedoelde positieve gevolgen te hebben, met name voor
een meer duurzame maatschappij. We noemen er drie: 
 
1. Duurzame stroom haalt fossiel in
Onlangs meldde klimaat thinktank Ember dat Europa in de eerste helft
van 2020 voor het eerst méér duurzame elektriciteit heeft opgewekt dan
fossiele stroom. In deze periode kwam 40% uit windmolens,
zonnepanelen, biomassa en waterkrachtcentrales, tegen 34% uit fossiele
brandstoffen. Het resterende kwart kwam vooral uit kerncentrales. Deze
mijlpaal werd bereikt doordat enerzijds de productie van duurzame
stroom toenam met 11% (vooral door nieuwe windmolens en
zonnepanelen). Anderzijds daalde de productie van elektriciteit uit
steenkool met 32% en uit bruinkool met 29%. Belangrijke mede-
oorzaak: de totale vraag naar elektriciteit was door de coronacrisis in
deze periode met 7% ingezakt. 
 
2. Besparingen door thuiswerken 
Wat begon uit noodzaak opende al snel de ogen voor de vele voordelen.
Advies- en accountsorganisatie PwC onderzocht ze. Volgens het rapport
kan ongeveer de helft van de 9 miljoen werkende Nederlanders
thuiswerken. Als die 4,5 miljoen werknemers één dag per week méér
thuis zouden werken dan vóór de crisis, zou dat de Nederlandse
maatschappij € 4 miljard per jaar besparen. Ook zou de uitstoot van CO2
dalen met 606 kiloton per jaar. Werkgevers zijn bijna € 1,7 miljard
minder kwijt aan het huren van kantoorruimte, al hangen de individuele
besparingen af van de kwaliteit van hun digitale infrastructuur.
Werknemers zijn netto ongeveer € 1,1 miljard minder kwijt aan woon-
werkverkeer. PwC tekent hierbij wel aan dat het lastig is om aspecten als
saamhorigheid, creativiteit en bedrijfscultuur te kwantificeren. Ook speelt
mee wat werknemers zélf willen. Uit ander onderzoek blijkt dat twee op
de vijf werknemers na de crisis evenveel of zelfs langer willen
thuiswerken. Eén op de drie werkgevers is ook bereid dat te faciliteren.
 
3. Minder zakelijk vliegen
Grote Nederlandse ondernemingen in de Coalitie Anders Reizen denken
dat de coronacrisis het vlieggedrag van hun medewerkers structureel zal
verminderen tot ongeveer een derde van wat vorig jaar nog gewoon was.
Zij worden in deze verwachting gesterkt door de positieve ervaringen met
videoconferenties en webinars. Voor een grote werkgever als Arcadis
(27.000 werknemers) zou dat neerkomen op bijna 45.000 minder
vliegtickets per jaar en een besparing van rond de € 18 miljoen.
Daarnaast is er maatschappelijke winst door een lagere CO2-uitstoot en
gestegen menselijk welzijn (minder stress, jetlag en tijdverlies, méér tijd
bij partner en gezin). Voor de KLM en andere luchtvaartmaatschappijen
vormt deze trend een bedreiging. Eén derde van alle passagiers reist
zakelijk, maar dat levert KLM tot twee keer zoveel op als vakantievliegers
en familiebezoekers.  
 
Bronnen: fd.nl, pwc.nl, solarmagazine.nl   
Naar boven  
 

Twee keer het belang van een schenkingstraditie

Door de vergrijzing stijgt het aantal mensen dat wilsonbekwaam wordt
en van wie het vermogen onder een meerderjarigenbewind wordt
gesteld. Mogen de bewindvoerders daaruit schenkingen doen? Deze
vraag duikt vaak op in de praktijk. Twee recente uitspraken illustreren
goed hoe rechters hiermee omgaan. 
 
Geval 1: geen schenkingstraditie
Een man wil schenkingen doen uit het vermogen van de vrouw over wie
hij het meerderjarigenbewind voert en vraagt de kantonrechter
(Rechtbank Oost-Brabant) hem hiertoe te machtigen. Gezien haar
voortschrijdende ziekte is het vrijwel uitgesloten dat de zeer vermogende
vrouw ooit nog financieel tekort zou komen. Door de coronacrisis zouden
de giften ook heel welkom zijn. De kantonrechter gaat te werk volgens
het boekje. In principe kan er geen schenking worden gedaan uit het
vermogen van iemand die zijn of haar wil niet kan bepalen. Tenzij
aangetoond kan worden dat de persoon in kwestie al vóór de
onderbewindstelling de gewoonte had te schenken en/of als een
dergelijke schenking in zijn/haar belang is of zijn/haar leefomgeving
verbetert. Van het laatste is in dit geval geen sprake, evenmin als van
een schenkingstraditie. Wél blijkt uit het dossier dat de kantonrechter al
eerder eenmalig een machtiging tot schenken had verleend. Maar die
vloeide voort uit een bijzondere omstandigheid: het huis van de vrouw
moest worden verkocht. Bovendien had de kantonrechter destijds
expliciet bepaald dat de machtiging geen schenkingstraditie creëerde. De
bewindvoerder voert bij zijn verzoek geen nieuwe bijzondere
omstandigheid aan. Uitspraak: geen nieuwe machtiging, geen
schenkingen.
 
Geval 2: wél schenkingstraditie
Een man is meerderjarigenbewindvoerder over het vermogen van zijn
moeder. In 2019 had hij de kantonrechter om machtiging gevraagd
hieruit € 5.428 (dat jaar de maximum belastingvrije schenking aan
kinderen) te schenken aan elk van de vier kinderen van moeder (zichzelf
inbegrepen). De kantonrechter had het verzoek afgewezen, waarop de
man in hoger beroep ging. Voor het Gerechtshof Arnhem kan de man
aantonen dat zijn moeder in 2014, 2016 en 2017 geld had geschonken
aan alle vier de kinderen. Daarnaast kan hij hard maken dat moeder (en
haar man) in een verder verleden de gewoonte hadden met Kerstmis alle
kinderen € 1.000 tot € 2.000 in contanten te geven. In 2018, het jaar
waarin de onderbewindstelling nodig werd, was de man er door de drukte
niet toe gekomen een machtiging te vragen voor nieuwe schenkingen.
Het Hof kijkt ook nog naar het vermogen van moeder, maar dat is
zodanig dat de voorgestelde schenkingen geen bedreiging vormen voor
haar toekomstige verzorging. Uitspraak: de beslissing van de
kantonrechter wordt teruggedraaid en de machtiging tot schenken alsnog
verleend.
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning.
Naar boven  
 

Huizenmarkt nog booming, rest economie in mineur

Vorige week meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dat
koopwoningen in Nederland afgelopen juli 7,4% duurder waren dan in juli
2019. Daarmee boekt de ‘prijsindex bestaande koopwoningen’ een
absoluut record. Al in mei 2018 bereikte de index het vorige hoogtepunt
van augustus 2008. De financiële crisis zorgde daarna voor een scherpe
prijsdaling, die in juni 2013 de bodem aantikte. Vergeleken met dat
dieptepunt liggen de huizenprijzen nu 49,7% hoger. Door het schaarse
aanbod en de coronacrisis werden er vooral in stedelijke gebieden als
Amsterdam, Den Haag en Almere de laatste maanden minder huizen
verkocht. Dat had echter geen effect op de prijsstijging, die zich al
maanden rond de 7,5% boven dezelfde maand vorig jaar beweegt. De
Nederlandsche Bank wijt de verdrievoudiging van de Nederlandse
huizenprijzen sinds 1995 overigens minder aan woningschaarste dan aan
de toegenomen financieringsruimte van aspirant-kopers. Deze is het
gevolg van de langdurig lage rente, in combinatie met reëel gestegen
inkomens. Huizenkopers kunnen daardoor hogere hypotheken krijgen en
dus meer bieden voor een huis. Volgens DNB zal extra woningbouw
daarom maar beperkt van invloed zijn op de relatief hoge huizenprijzen
in ons land.

CBS: de coronacrisis in cijfers
Volgens het CBS waren er in juli 419.000 mensen werkloos, wat
neerkomt op 4,5% van de beroepsbevolking. Gemiddeld nam het aantal
werklozen in de periode mei t/m juli toe met 35.000 per maand. Het
UWV verstrekte eind juli 301.000 WW-uitkeringen: dat is 61.000 meer
dan in februari, toen de coronacrisis nog niet speelde. Wel lijkt de groei
af te zwakken: het aantal personen met een WW-uitkering was in juli
nauwelijks hoger dan in juni. Het consumentenvertrouwen nam deze
maand weer verder af en kwam uit op -29, tegen -26 in juli.
Consumenten zijn bang hun baan kwijt te raken en zijn pessimistischer
over het economische klimaat. Vreemd genoeg blijft de koopbereidheid
vrijwel onveranderd. Het consumentenvertrouwen ligt nu ver onder het
gemiddelde (-6) over de afgelopen 20 jaar, maar nog altijd boven het
laagste punt (-41) in maart 2013. Met een plus van 36 werd de hoogste
stand bereikt in januari 2000. Met het aantal faillissementen lijkt het
vooralsnog mee te vallen. Tot en met 23 augustus zijn er 2.320 bedrijven
en instellingen failliet verklaard (eenmanszaken niet meegerekend). Dat
zijn er 138 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In de bouw werd in
het tweede kwartaal van dit jaar 1,6% minder omgezet dan in 2019.
Daarmee kwam een einde aan een reeks van 5 jaren met steeds
stijgende omzetten. Vooral middelgrote bouwbedrijven (10 – 100
werknemers) deden het slechter. Ondanks de vele mensen die kozen voor
vakantie in eigen land dit jaar, boekten de toeristische accommodaties in
Nederland gemiddeld 72% minder overnachtingen dan vorig jaar. De
daling varieert van -53% in Friesland tot een min van 82% in Noord-
Holland.
 
Bronnen: cbs.nl, dnb.nl, fd.nl
Naar boven  

SDG no. 17:  partnerschappen om de duurzame doelen te
bereiken

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 bespreken we de laatste van de 17 SDG’s.
 

 
Versterk de implementatiemiddelen en stimuleer wereldwijd
partnerschappen voor duurzame ontwikkeling
“De duurzame ontwikkelingsdoelen zijn een to-do lijst voor mensen en de
planeet, en een blauwdruk voor succes”, zei VN Secretaris Generaal Ban
ki-Moon bij de lancering van de SDG's. “We zullen ook een nieuw
mondiaal partnerschap nodig hebben”, aldus Ban ki-Moon. “We hebben
actie nodig van iedereen, overal. Zeventien Duurzame
Ontwikkelingsdoelen zijn onze gids.”
 
Mondiale samenwerking
Om alle doelen te behalen in 2030 moeten regeringen, bedrijven, burgers
en organisaties samenwerken. Het gaat daarbij vooral om
kennisoverdracht en de uitwisseling van technologie en data, handel,
beleidscoherentie en financiële stromen. De officiële ontwikkelingshulp
(ODA) bedroeg in 2014 $135,2 miljard, het hoogste niveau ooit. De
schuldenlast van de ontwikkelingslanden blijft stabiel op ongeveer 3
procent van de exportinkomsten. Het aantal internetgebruikers in Afrika
is de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld. Maar van de meer dan 4
miljard mensen die nog geen toegang hebben tot het internet, woont 90
procent in ontwikkelingslanden. Een succesvolle agenda voor duurzame
ontwikkeling vereist partnerschappen tussen regeringen, het
bedrijfsleven en het maatschappelijke middenveld. Gezamenlijke
principes en waarden, een gedeelde visie en gedeelde doelen zijn nodig
op mondiaal, regionaal, nationaal en lokaal niveau.

Investeringen en governance
Er zijn investeringen op lange termijn nodig. Dat betekent directe
buitenlandse investeringen in ontwikkelingslanden; in duurzame energie,
infrastructuur, vervoer en in informatie- en communicatietechnologie.
Regelgeving moet worden aangepast om investeringen aan te trekken en
duurzame ontwikkeling te bevorderen. Nationale toezichtmechanismen
zoals rekenkamers en wetgeving moeten worden versterkt.
 
Rol van IVM Caring Partners
Bij deze algemene afsluitende duurzame doelstelling is het lastig
individuele ondernemingen te noemen die hieraan rechtstreeks bijdragen.
Hier nemen vooral overheden het voortouw. Overigens belegt IVM Caring
Partners wel in ondernemingen die onderdeel uitmaken van duurzame
partnerschappen.
 
 
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/8rmeisp67nk4ydp5/62e9696a224f1c?utm_source=62e9696a224f1c&utm_medium=bizzmail&utm_campaign=8rmeisp67nk4ydp5
http://www.ivmcaringcapital.nl/

