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Amerikaanse verkiezingen en een mogelijke ‘blue wave’

CARING CAPITAL VIEW
Maarten Friederich (Hoofd Beleggingen)
 
Het mag inmiddels duidelijk zijn dat macrocijfers er vooralsnog niet toe
doen. Na een aanvankelijke forse daling van de beurs in februari en
maart is een koersherstel ingezet. De MSCI AC World Index in EUR heeft
inmiddels de beginstand van het jaar benaderd. Dit lijkt moeilijk te
rijmen met de ontwikkeling van de economie, die nog steeds een fors
lagere omvang heeft dan bijna 9 maanden geleden. Ook zijn de
herstelvooruitzichten,  mede als gevolg van de tweede golf
coronabesmettingen, verslechterd. De stroefheid waarmee de
Brexitonderhandelingen verlopen doet vermoeden dat het VK uit is op
een harde Brexit, wat de economische verwachtingen ook geen goed
doet.

De kijk van Keynes
Wij gaan ons niet aan een voorspelling wagen. Dat is ook niet onze rol,
wij zijn beleggers en geen economen. John Meynard Keynes was dat wél.
Hij wordt beschouwd als de vertegenwoordiger van het modern
liberalisme, zoals Adam Smith dat was van het klassieke liberalisme. Zijn
populariteit dankt hij echter in belangrijke mate aan het feit dat hij een
voorvechter was van het verlaten van de goudstandaard en het vergroten
van de overheidsbestedingen en -schulden ten tijde van een economische
crisis. Welke overheid zou niet blij zijn met deze theoretische
onderbouwing voor een grotere rol in moeilijke tijden? Keynes was
overigens zelf ook een belegger. In de jaren twintig van de vorige eeuw
wist hij een groot vermogen te vergaren met posities in buitenlandse
valuta. Hoewel hij dit grotendeels verloor tijdens de beurskrach van
1929, spreekt hij nog steeds tot de verbeelding met de volgende
uitspraak. Hij vergeleek beleggen met een schoonheidswedstrijd (dit zijn
dus de woorden van Keynes zelf), waarbij de juryleden niet worden
beloond voor het kiezen van het meisje die zij zelf de mooiste vinden,
maar voor het kiezen van het meisje waarvan zij denken dat anderen
haar de mooiste vinden. Hiermee introduceerde hij een geheel nieuwe
kijkwijze, los van fundamentele analyse, waarde- of groeistijl. Ook wij
kopen aandelen waarvan wij denken dat anderen gaan denken dat dit
een goede belegging is. En het liefst een beetje snel, want zoals Keynes
ook al opmerkte: op de lange termijn zijn we allemaal dood. 
 
Alternatieve energie
Er is momenteel geen breder gedragen verwachting dan dat de
elektrificatie en digitalisatie van de samenleving doorzetten, en dat
alternatieve energie daarin een steeds belangrijkere rol speelt. In een
poging de klimaatverandering een halt toe te roepen, sturen veel
regeringen en centrale banken de maatschappij in deze richting. Ook
traditionele oliemaatschappijen kondigden de afgelopen weken forse
investeringen aan in alternatieve energie. BP en Total meldden de
komende vijf jaar USD 5 miljard per jaar in zonne- en windenergie te
investeren. Shell heeft nog niets gezegd, maar zou de USD 3 miljard van
BP kunnen evenaren. Alleen al deze 3 bedrijven zijn dan goed voor USD 8
miljard per jaar. Dit is echter een druppel op een gloeiende plaat. Om in
2050 geheel CO2-vrij te zijn, is naar schatting 31.000 GW aan zonne- en
windenergiecapaciteit nodig. De totale geïnstalleerde capaciteit in de
wereld is momenteel 1.400 GW. Om over 30 jaar fossielvrij te worden,
moet er per jaar dus 1.000 GW aan capaciteit bijkomen. Naar geraamd is
daarvoor een investering nodig van 1 biljoen (= 1.000 miljard) USD per
jaar! Om deze reden hebben ondernemingen die een grote rol spelen in
de productie van alternatieve energie een prominente plaats in de
aandelenportefeuille van IVM Caring Capital. Het is uit deze groep
ondernemingen dat wij denken dat er een Miss World (om in de
vergelijking van Keynes te blijven) wordt geselecteerd.

Swing states
Niet alle regeringen bewegen zich echter in deze richting. De
belangrijkste daarvan is de Amerikaanse overheid onder Trump. Maar
hierin kan binnenkort natuurlijk verandering komen. Op 3 november
vinden de Amerikaanse presidentsverkiezingen plaats. Er is een reële
kans dat de Democraat Biden het stokje overneemt van Republikein
Trump. Door het Amerikaanse systeem van kiesmannen is het behalen
van de meeste stemmen niet genoeg. De uitslag van de verkiezingen zal
hoogstwaarschijnlijk in de staten Florida, Pennsylvania, Wisconsin,
Michigan en Arizona worden beslist. In alle vijf heeft Biden een
voorsprong op Trump, al is deze kleiner dan het nationaal gemiddelde.
Opnieuw zullen deze staten waarschijnlijk begin volgende maand in het
middelpunt van de belangstelling staan. 
 
Senaat is sleutel
Maar zelfs als Biden wint en de Democraten de meerderheid van het Huis
van Afgevaardigden voor zich opeisen (wat de verwachting is), dan nog
hebben de Democraten ook een meerderheid in de Senaat nodig om hun
ambitieuze agenda te kunnen uitvoeren. In tegenstelling tot het Huis
wordt niet voor alle zetels in de Senaat gestemd. Van de zetels waarvoor
wel verkiezingen op het spel staan, zijn er 23 in handen van de
Republikeinen en 12 in die van de Democraten. Ook hier is de uitslag
veelal een gegeven; slechts 10 zetels worden serieus betwist. De huidige
verdeling van de Senaat is 47 zetels voor de Democraten en 53 voor de
Republikeinen. Omdat de Democraten vrijwel zeker één zetel gaan
verliezen, moeten zij minimaal 4 zetels bemachtigen om ook in de Senaat
de meerderheid te krijgen (dit omdat vice-president Harris een stem
krijgt bij een 50-50 uitslag). 
 
Filibusteren
Door de mogelijkheid van het ‘filibusteren’ (een traineringstactiek die pas
vanaf een meerderheid van 60 zetels gestopt kan worden) zal het ook
dan nog lastig worden om grote delen van de Democratische agenda te
verwezenlijken. Met andere woorden, hoe belangrijk de Amerikaanse
verkiezingen ook zijn, zelfs als de Democraten erin slagen het
presidentschap en de meerderheid in zowel het Congres als de Senaat te
behalen, zelfs dan hoeven we geen radicale (wets)wijzigingen te
verwachten, behalve op fiscaal gebied. Dit kan namelijk via een proces
dat reconciliation heet en waarvoor slechts een eenvoudige meerderheid
is vereist. Het was op deze manier dat Trump in 2017 de
belastingverlaging realiseerde. Mogelijk zal Biden langs dezelfde weg een
omvangrijke fiscale stimulering ter grootte van ongeveer 10% van het
BNP in 2021 kunnen realiseren. Buiten de wetgeving zullen er vooral
veranderingen zijn in het buitenlands beleid. De (handels)relaties met
China zouden kunnen verbeteren en die met Rusland en Turkije juist niet.
Maar in het algemeen volgen ook de Democraten een harde
nationalistische lijn.

Beleid
Het mogelijke vooruitzicht van een Biden-overwinning, in combinatie met
een Democratische meerderheid in zowel het Huis als de Senaat, deed de
waarde van de USD dalen, vergrootte het verschil tussen de 30- en de
10-jaars rente en deed de aandelenmarkt stijgen. Nu de Federal Reserve
het beleid heeft aangepast, hoeven we uit deze hoek voorlopig geen
tegengas te verwachten bij een forse fiscale impuls. Het is dan
aannemelijk dat de economische groei van de VS die van de rest van de
developed markets de komende jaren zal overtreffen. Het is daarom
waarschijnlijk dat de recente marktbewegingen doorzetten of nog
versterkt worden als de ‘blue wave’ inderdaad gestalte krijgt. De US
dollar zal verder dalen, de Amerikaanse lange rente verder stijgen,
evenals de S&P 500. Grote aanpassingen in de portefeuille zijn in dat
geval niet nodig. Mocht de ‘blue wave’ niet plaatsvinden en bovenstaande
marktbewegingen draaien, of wanneer bovenstaande marktbewegingen
draaien ondanks een ‘blue wave’, dan zullen we onze huidige
stellingname heroverwegen. 
 
Het performanceoverzicht van de modelportefeuille kunt u vinden op onze website:

www.ivmcaringcapital.nl.
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Naar boven 
 

Nieuw superenzym breekt plastic supersnel af

Onderzoekers aan de universiteit van Portsmouth (VK) hebben een
‘superenzym’ ontwikkeld, dat PET-flessen tot zes keer sneller afbreekt
dan tot nu toe mogelijk was. Ze bereikten dit door twee enzymen in
eerder ontdekte plastic afbrekende bacteriën met elkaar te combineren.
Het ene enzym is PETase, waarvan sinds 2018 bekend is dat dit het
harde, doorzichtige oppervlak van plastic flessen aantast. Dat
combineerde het team met het enzym ‘MHETase’, dat de reststoffen splijt
die overblijven nadat PETase het plastic heeft verteerd. Wat resteert zijn
de oorspronkelijke ‘bouwblokken’ van plastic, die in theorie opnieuw
gebruikt kunnen worden. Om de twee enzymen te combineren keken de
onderzoekers eerst hoe de enzymatomen bij elkaar lagen, waarna ze de
enzymen konden reproduceren in het laboratorium. Vervolgens slaagden
ze erin de PETase en de MHETase in één structuur te wikkelen. Ten
opzichte van de in de natuur voorkomende plastic verterende bacteriën
leverde dit al een verdubbeling op van de snelheid waarmee dit proces
plaats vindt. Door de enzymen nóg beter aan elkaar te binden
verdriedubbelde de snelheid opnieuw. Het aldus gecreëerde superenzym
werkt dus zes keer sneller dan PETase ‘in de natuur’. 
 
Vuilnisbelt
Het begon allemaal in 2016, op een Japanse vuilnisbelt. Daar ontdekten
wetenschappers een bacterie die plastic polyethyleen (PET), één van de
meest gebruikte en vervuilende plastics, langzaam bleek op te vreten. De
ontdekking van het hiervoor verantwoordelijke enzym was groot nieuws
en triggerde nieuw onderzoek. Dat leidde in 2018 tot een geslaagde
poging om het enzym te synthetiseren. PETase bleek effectief in het
opruimen van plastic afval, maar deed dat vrij traag. Voor grootschalige
inzet zou zoveel synthetische PETase moeten worden geproduceerd, dat
de methode niet economisch haalbaar was. Door de verzesvoudiging van
de snelheid waarmee het superenzym PET afbreekt, komen commerciële
toepassingen nu een stuk dichterbij. Ook de eventuele herbruikbaarheid
van het eindproduct (de oorspronkelijke plastic ‘bouwstenen’) is een
voordeel. Maar het is nog onduidelijk of het Britse superenzym ook
effectief is in de natuur, in plaats van onder gecontroleerde
omstandigheden. En hoewel PET verantwoordelijk is voor enorm veel
vervuiling, is het zeker niet de enige plasticsoort die voor problemen
zorgt. 
 
Bronnen: duurzaambedrijfsleven.nl, theguardian.com,
popularmechanics.com
Naar boven 
 

Kantonrechter legt testament uit

Tussen het opmaken van een testament en het in werking treden daarvan
door het overlijden van de erflater (m/v) kan veel tijd zitten. Bij het
opstellen kan niet elk toekomstscenario worden voorzien. De realiteit kan
altijd anders uitpakken dan verwacht, waardoor een formulering in het
testament vragen kan oproepen. In dergelijke gevallen moet de
kantonrechter eraan te pas komen om het testament ‘uit te leggen’, zoals
in deze recente zaak voor de Rechtbank Noord-Holland. Het ging om een
vrouw die in 1996 een testament had opgesteld met onder andere de
volgende bepaling: “Ik benoem mijn broer [naam] tot mijn enig en
algemeen erfgenaam, doch uitsluitend indien wij te mijnen sterfdage nog
een gemeenschappelijke huishouding voeren danwel de intentie hebben
een gemeenschappelijke huishouding te gaan voeren.” De vrouw in
kwestie woonde vanaf 2017 tot haar overlijden echter in een
verpleeghuis. De notaris aan wie een verklaring van erfrecht was
gevraagd wilde deze daarom niet afgeven. Hij vond het testament te
onduidelijk. De wettelijke erfgenamen vroegen de kantonrechter om het
testament zo uit te leggen dat de broer alsnog als enige en algehele
erfgenaam zou worden aangewezen.
 
Geen intentie om aparte huishouding te voeren
De wet bepaalt dat bij de uitlegging van een testament gekeken moet
worden naar wat de erflater kennelijk heeft willen regelen en naar de
omstandigheden waaronder het testament is opgesteld. De rechtbank
buigt zich over de feiten. De vrouw en haar broer voerden vanaf 1996
een gemeenschappelijke huishouding. In datzelfde jaar lieten ze allebei
een testament opmaken, met de hierboven geciteerde bepaling. De
vrouw was niet getrouwd en had geen kinderen. In 1997 kocht zij samen
met haar broer een huis, waarin zij ook samenwoonden, tot de vrouw in
2017 wegens ernstige dementie moest worden opgenomen in een
verpleeghuis. Tot haar dood bezocht de broer haar bijna dagelijks,
onderhield hij de contacten met het verpleeghuis en nam hij haar
financiële zaken waar. Op grond van deze feiten concludeert de rechter
dat broer en zus duidelijk de bedoeling hadden elkaar verzorgd achter te
laten, zodat na het overlijden van de één de ander in de woning kon
blijven. Dat de gezamenlijke huishouding bij het overlijden van de vrouw
feitelijk niet meer bestond was niet het gevolg van een bewuste
beslissing, maar noodzakelijk geworden door de dementie van de vrouw.
Ergo: het testament moet inderdaad zo worden uitgelegd dat de broer
haar enige en algemene erfgenaam is.
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning. 
Naar boven 
 

ACM: vóór 1 december duidelijkheid over kosten laadpaal

Het moet voor consumenten die elektrisch rijden duidelijker worden wat
ze voor een laadpas of oplaadbeurt moeten afrekenen. Volgens de
Autoriteit Consument & Markt zijn veel stroomaanbieders momenteel niet
transparant genoeg en gaat de ACM daarom vanaf 1 december 2020
strenger controleren en naleven of aanbieders van laadpalen zich aan de
bestaande regels houden. Vóór die datum moeten aanbieders dus
duidelijkheid scheppen over de reële kosten van elektrisch rijden. “Het
moet zoals het tanken van benzine of diesel zijn. Dan zie je ook wat de
kosten zijn”, zegt een woordvoerder van de ACM. “Consumenten moeten
dat bij de laadpaal kunnen zien, maar ook online.[Daarom…] zijn de
exploitanten van laadpalen [er] nog eens [op] gewezen wat er precies
van ze verwacht wordt.”
 
Gedetailleerde prijsspecificatie
Uit een sectiebijeenkomst op 15 oktober jl. kwam naar voren wat de ACM
verwacht van de sector. Aanbieders moeten onder meer verduidelijken uit
welke prijselementen een oplaadbeurt bestaat. Op deze manier is alle
informatie nog vóór het laden beschikbaar, via de laadpaal of online. Na
het laden kan de consument precies zien wat de totale kosten zijn van
een oplaadbeurt en deze informatie vergelijken met de ontvangen
factuur. De ACM roept consumenten die het vermoeden hebben dat
aanbieders zich niet aan de regels houden op om hiervan melding te
doen via de ACM ConsuWijzer. 
 
Steeds meer accurijders
De markt voor elektrische auto’s is nog altijd groeiende. In september
reden er ruim 137.000 elektrische auto’s in Nederland. Eind september
was 11,4 procent van alle verkochte auto’s elektrisch. In dezelfde periode
vorig jaar was dat nog 8,9 procent. Dat maakt het nóg belangrijker dat
laadpaalexploitanten transparant communiceren over de kosten. Edwin
van Houten, directeur van de ACM: “Nu steeds meer mensen een
elektrische auto aanschaffen, is het nog belangrijker dat de tarieven voor
het opladen van elektrische auto’s duidelijk zijn, zodat mensen een
geïnformeerde keuze kunnen maken.” Het aantal openbare laadpunten
lag eind vorig jaar op zo’n 55.000, waarmee Nederland een van de
dichtste laadpaalnetten van Europa heeft.
 
Bronnen: rtlnieuws.nl, duurzaamnieuws.nl
Naar boven  
 

Kabinet gaat in op vragen nieuwe overdrachtsbelasting

In onze vorige nieuwsbrief berichtten we al over de kabinetsplannen voor
de nieuwe Wet differentiatie overdrachtsbelasting. De bedoeling is dat
vanaf 1 januari 2021 starters onder de 35 jaar op de huizenmarkt
eenmalig zijn vrijgesteld van de 2% overdrachtsbelasting over de
koopsom van onroerend goed voor eigen bewoning. Voor overige
huizenkopers blijft het tarief van 2% gehandhaafd als ze de woning zélf
gaan bewonen. Voor alle overige kopers van onroerend goed gaat het
tarief van 6% naar 8%. Met name vanuit het notariaat kwamen veel
vragen los over de uitvoeringspraktijk. Daar ging het kabinet onlangs op
in. Hier een selectie van de verduidelijkte punten.
 
Aanhorigheden. Bijvoorbeeld stukken grond, garages of andere
bijgebouwen. Deze moeten tegelijk met de hoofdwoning worden
aangekocht om in aanmerking te komen voor het nultarief of het 2%-
tarief. Dit geldt ook voor aanhorigheden van verschillende verkopers. In
alle andere gevallen geldt voor elke categorie kopers het 8%-tarief.
 
Leeftijdstoets. In principe moet de koper die het nultarief inroept jonger
dan 35 jaar zijn op de dag dat de leveringsakte wordt gepasseerd.
Daarvan kan alleen worden afgeweken bij ‘verkrijging onder
opschortende voorwaarden’.
 
Aansprakelijkheid. Notarissen zijn niet aansprakelijk als kopers ten
onrechte verklaren nog niet eerder de startersvrijstelling te hebben
benut, of het onroerend goed zelf te gaan bewonen. Dit geldt niet als de
notaris kan weten dat de verklaring vals is.
 
Tenaamstelling. Als twee partners een woning kopen, van wie de één
jonger is dan 35 en de ander ouder, geldt het laagste tarief alleen voor
het eigendomsdeel van de jongste partner. Wordt de woning alleen op
naam van de jongste partner gezet, dan geldt de vrijstelling voor de
totale koopprijs, ook als de partners later op andere manieren de
eigendomsverhoudingen aanpassen.  
 
Individuele startersvrijstelling. Als maar één jonge partner bij de aankoop
van een woning gebruik maakt van de startersvrijstelling, behoudt de
andere partner zijn of haar vrijstelling tot en met het 34e jaar. 
 
Nul- en 2%-tarief alleen voor wonen. De startersvrijstelling en het lage
tarief gelden niet voor delen van het onroerend goed die verhuurd gaan
worden. In dergelijke gevallen moet een splitsing worden gemaakt en
wordt de overdrachtsbelasting pro rato vastgesteld. Iets dergelijks geldt
voor de aankoop van onroerend goed met een gemengde werken/wonen-
bestemming (bijvoorbeeld woonruimte bij een winkel of werkplaats). 

Administratief. Notarissen die bezorgd waren over de administratieve
lastenverzwaring kregen te horen dat een modelverklaring gedownload
kan worden op de site van de Belastingdienst. Deze kan de notaris door
jonge woningkopers laten invullen en als bijlage bij de leveringsakte
voegen. Dit zou slechts tot een beperkte kostenverhoging leiden.
 
Verder zijn er regels verduidelijkt voor andere scenario’s die zich in de
praktijk kunnen voordoen. Bijvoorbeeld hoe het zit met het verrekenen
van betaalde overdrachtsbelasting bij doorverkoop binnen zes maanden.
Hoe en in welke gevallen de Belastingdienst misbruik kan bestraffen. En
een waarschuwing: iemand die de overdrachtsbelasting betaalt voor zijn
of haar partner kan met schenkbelasting te maken krijgen. 
 
Met dank aan Van Ewijk Estate Planning. 
Naar boven  
 

Milieu-experts positief over nieuw Chinees klimaatdoel

Zowel de EU als milieu-experts reageerden positief verrast op de
videoboodschap van president Xi Jinping aan de VN eind vorige maand.
Daarin kondigde hij aan dat de Chinese CO2-uitstoot vóór 2030 moet
pieken en in 2060 op nul moet uitkomen. Algemeen werden plannen
verwelkomd als een belangrijk signaal dat China, de grootste uitstoter
van broeikasgassen ter wereld, niet wil achterblijven bij de Europese Unie
bij de naleving van het Parijse klimaatakkoord - ongeacht wat de VS
doet, onder Trump dan wel Biden. Wat de Chinese boodschap hoopvol
maakt is dat het land met de realisering van eerdere vijfjarenplannen
voor energiebesparing en verduurzaming heeft laten zien de eigen
beloften serieus te nemen. Ook was dit de eerste keer dat Xi het woord
klimaatneutraliteit bezigde. Volgens Xi toont het Klimaatakkoord van
Parijs “de route die de wereld moet volgen in de transitie naar een
groene en uitstootarme economie”. 
 
Bronnen: duurzaamnieuws.nl, nu.nl
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Duidelijke signalen, duidelijke keuzes

Nieuwe serie: het beleggingsbeleid van IVM Caring Capital in de
praktijk
door Maarten Friederich (Hoofd Beleggingen) 
 
Duidelijke signalen
Zoals hier vaker opgemerkt zorgt de coronacrisis niet alleen maar voor
onzekerheid. Sommige zaken werden er juist veel duidelijker door. Eén
gevolg van de crisis was bijvoorbeeld een forse daling van de vraag naar
olie. De moeite die moest worden gedaan om tot een productiebeperking
te komen bracht Saoedi-Arabië er uiteindelijk toe de onderhandelingen
hierover te staken en de eigen olieproductie juist op te voeren. Vanuit
Saoedisch standpunt is deze beslissing te rechtvaardigen. Het land kan
olie oppompen tegen de allerlaagste kostprijs en zal dus altijd als laatste
overeind blijven. De samenwerking tussen de olieproducenten, deels via
OPEC in banen geleid, was altijd al gebaseerd op afhankelijkheid van
Saoedi-Arabië en is nu dus verbroken. Daardoor staat de rest van de
olieproducenten voor een harde keuze: of zij vinden zichzelf opnieuw uit,
of zij sterven een langzame dood. 
 
Duidelijke keuzes
Dit was de duidelijkheid die wij zochten. Doelgericht beleggen begint nu
eenmaal met een helder beeld van de toekomst. Vanaf dat moment zijn
wij onze investeringen in zonne- en windenergie fors gaan uitbreiden. We
kochten dit jaar aandelen van Solaredge, Nibe Industries, First Solar,
Siemens Gamesa, Ameresco, Sunrun en SunPower. Aandelen Vestas en
Hannon Armstrong hadden we al in portefeuille. Solaredge maakt
omvormers, een belangrijk onderdeel in de productie van zonne-energie.
First Solar en SunPower zijn producenten van zonnepanelen. Sunrun is
een installateur van zonnepanelen met de ambitie om uit te groeien tot
een groot zonne-energieproducerend netwerk. Ameresco en Hannon
spelen een belangrijke rol in de verduurzaming van productieprocessen.
Vestas en Siemens Gamesa zijn prominente producenten van windmolens
en Nibe is een fabrikant van warmtepompen. Heel bewust hebben wij er
zo voor gekozen een fors deel van de beleggingen te concentreren in
producenten van zonnepanelen, windmolens en aanverwante zaken. Om
relevant te blijven als energieproducenten, zullen oliemaatschappijen
juist in deze sectoren hun investeringen moeten vergroten. Dat kan door
bestaande energieproducenten over te nemen, of door zelf nieuwe
capaciteit te creëren en de concurrentie aan te gaan. Beide benaderingen
zullen worden gekozen. Niet voor niets kondigden grote
oliemaatschappijen recent forse investeringsprogramma’s aan in de
productie van alternatieve energie. 
 
Duidelijke resultaten
Eerder deze week maakte First Solar de derde kwartaalcijfers bekend.
Deze overtroffen alle verwachtingen, ook wat betreft de stijging van
nieuwe orders. Het bedrijf verwacht dit jaar voor bijna 6 Gigawatt aan
zonnepanelen te produceren. Vestas, de wereldleider in de productie van
windmolens, ontving de afgelopen vier kwartalen orders voor ongeveer
18 Gw. Zoals we in het openingsartikel van deze nieuwsbrief al schreven
zal er 1.000 Gw aan capaciteit per jaar bij moeten komen om de
doelstelling ‘CO2-vrij in 2050’ te halen. Dit is nog maar het begin. 

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/1svrcnva0rhnfh5q/62e9696a224f1c?utm_source=62e9696a224f1c&utm_medium=bizzmail&utm_campaign=1svrcnva0rhnfh5q
http://www.ivmcaringcapital.nl/

