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Aanpak bio-
diversiteits-
verlies heeft 
grote gevolgen 
voor beleg-
gingswereld
Het verlies aan biodiversiteit vormt minstens 
zo’n groot gevaar voor de leefbaarheid van 
de aarde als klimaat verandering. De wijze 
waarop het probleem wordt aangepakt, 
heeft grote gevolgen voor de beleggingswereld.

Door Michiel Pekelharing
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Bij veel bedrijven lijkt de 
doelstelling om de CO2-
uitstoot te verlagen onge-
veer evenveel prioriteit te 
hebben als het vergroten 
van de omzet en de winst. 
Dat laat zich onder meer 
afleiden uit de stroom aan 
ambitieuze net zero-doel-
stellingen en uit de promi-
nente plaats die de verlaging 
van de CO2-uitstoot in  
jaarverslagen en andere 
financiële publicaties krijgt. 
Onder druk van overheden 
en klanten schroeven zelfs 
bedrijven die van oorsprong 
geen affiniteit hebben met 
duurzaamheid toch de kli-
maatambities op. Als we de 
opwarming van de aarde 
willen beperken tot 1,5 °C, 
is het noodzakelijk dat de 
stijging van de CO2-uitstoot 
van de afgelopen decennia 
uiterlijk in 2025 wordt om-
gebogen naar een structu-
rele daling1.

Goed nieuws en 
slecht nieuws
Klimaatverandering is ech-
ter niet de enige bedreiging 
voor onze planeet. De focus 
verschuift geleidelijk naar 
andere risicofactoren. Met 
name de desastreuze gevol-
gen van een verlies aan bio-
diversiteit komen steeds 
meer in de schijnwerpers te 
staan. Die omschakeling kan 
ook voor de beleggingswe-
reld grote gevolgen hebben.

Vanuit duurzaamheidsoog-
punt is er wat dat betreft 
zowel goed als slecht 
nieuws, meent Stephen 
Freedman, Hoofd Onder-
zoek en Duurzaamheid van 
de thematische aandelen-
strategieën van Pictet Asset 
Management. In zijn ogen is 
het een groot voordeel dat 
zijn team al veel ervaring 
heeft opgedaan met het 
maken van een vertaalslag 

van wetenschappelijke in-
zichten naar beleid en naar 
de financiële wereld.

Freedman: ‘Net als bij kli-
maatverandering zijn er 
inmiddels ook internationale 
samenwerkingsverbanden 
om het verlies aan biodiver-
siteit tegen te gaan. Het In-
tergovernmental Science-
Policy Platform on 
Biodiversity and Ecosystem 
Services (IPBES) is met de 
focus op biodiversiteit en 
ecosystemen bijvoorbeeld de 
tegenhanger van het Inter-
governmental Panel on Cli-
mate Change (IPCC). Er 
wordt al gewerkt aan een 
raamwerk dat bedrijven 
kunnen gebruiken om de 
factor natuur mee te laten 
wegen bij bedrijfsbeslissin-
gen, in de vorm van de Task-
force on Nature-related Fi-
nancial Disclosures (TNFD). 
En door alle aandacht voor 
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Er is echter één zaak die de 
biodiversiteitsaanpak aan-
zienlijk lastiger kan maken 
dan de aanpak van klimaat-
verandering, aldus Freed-
man. ‘Bij klimaatverandering 
draait alles om slechts één 
variabele, namelijk de CO2-
uitstoot. De opwarming van 
de aarde is een gevolg van de 
hoeveelheid CO2 in de atmo-
sfeer. Het is niet van belang 
waar het broeikasgas precies 
in de lucht terechtkomt. Dat 
ligt bij biodiversiteit com-
pleet anders. In de eerste 

NUMMER 6 | 2022

klimaatverandering zien 
overheden, bedrijven en 
consumenten duidelijk in 
hoe belangrijk het is om 
zuinig met onze planeet om 
te springen. Er ligt dus al een 
blauwdruk voor de wijze 
waarop met sociale, politieke 
en economische maatregelen 
het verlies van biodiversiteit 
kan worden tegengegaan. 
Gevoelsmatig zou ik zeggen 
dat we in dat opzicht onge-
veer zes jaar achterlopen bij 
de strijd tegen de opwarming 
van de aarde.’

plaats speelt locatie juist een 
doorslaggevende rol. Op 
sommige plekken op de 
aarde is de variëteit aan flora 
en fauna veel groter dan in 
andere gebieden. Elke locatie 
vraagt dus om een eigen en 
unieke aanpak. De tweede 
uitdaging is om te bepalen 
aan de hand van welke 
grootheid eventuele progres-
sie wordt gemeten. Komt de 
focus te liggen op de ver-
scheidenheid aan soorten, op 
de snelheid waarmee soorten 
uitsterven, of juist op een 
andere factor?’

Ten slotte heeft het verlies aan 
biodiversiteit, in tegenstelling 
tot de opwarming van de 
aarde, een veelvoud aan oor-
zaken, zoals overbemesting, 
ontbossing, vervuiling, over-
bevissing en de opkomst van 
invasieve soorten. Freedman: 
‘De enige manier om het 
verlies aan biodiversiteit echt 
goed aan te pakken, is door 
een groot aantal milieupro-
blemen op te lossen. De grote 
vraag voor de toekomst is of 
die brede aanpak er ook echt 
komt, of dat de focus slechts 
op één van de oorzaken komt 
te liggen, bijvoorbeeld op 
ontbossing.’

Een goede dialoog 
over biodiversiteit
Enkele partijen hebben al 
een schot voor de boeg ge-
geven voor het leggen van 
een link tussen natuur en 
financiële cijfers. De Ver-
enigde Naties ontwikkelden 
bijvoorbeeld een model om 
een prijs te plakken op ‘na-
tuurlijk kapitaal’, dat als 
asset op de bedrijfsbalans 
opgenomen zou kunnen 
worden. De komende jaren 
kunnen nieuwe inzichten de 
financiële wereld helpen om 
steeds gerichter maatregelen 
te nemen om ecosystemen 
te beschermen.

Freedman: ‘Wij zijn als enige 
asset manager uitgenodigd 
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De focus gaat verschuiven 
van klimaatverandering naar 
biodiversiteitsverlies.

Biodiversiteit gaat een grote 
rol spelen in nieuwe regelge-
ving en bedrijfsvoering.

Beleggers kunnen via enga-
gement nu al waardevolle 
inzichten opdoen qua biodi-
versiteit.Bron: Pictet Asset Management en Stockholm Resilience Centre.

	FIGUUR	1:	 HET	PLANETAIRE	GRENZEN-RAAMWERK 1 Bron:ClimateChange2022:Mitigationof
ClimateChange-IntergovernmentalPanel
onClimateChange
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Hetmilieuvanonzeplaneetisdeafgelopentienduizend
jaar–deholoceenperiode–stabielgeweest.Inhetholo-
ceenvondenecologischeveranderingenvannatureplaats.
Doorhetregulerendvermogenvandeaardeblevende
omstandighedenvoortdurenenwasmenselijkeontwikke-
lingmogelijk.Detemperaturen,hetgebruikvanzoetwater
endebiochemischekringloop,blevenallemaalbinneneen
relatiefsmallebandbreedte.Inmiddelszijnmenselijke
activiteiten,zoalshetsnelgroeiendegebruikvanfossiele
brandstoffenengeïndustrialiseerdevormenvanlandbouw,
opeendermatehoogniveau,datzeeenbedreigingvormen
voordeecologischesystemendiedeaardeinhetholoceen
zulkegoededienstenbewezen.Prof.dr.JohanRockström
vanhetStockholmResilienceCentreheeftinsamenwer-
kingmetanderespecialisteneenraamwerkontwikkeldom
dezebedreigingeninkaarttebrengen.Deplanetairegren-
zenlatenzienwatdebelangrijkesysteemprocessenvande
aardezijnenwatdegrenzenzijnwaarbovenonaanvaard-
baremilieuveranderingenkunnenontstaan.Uitditmodel
komtduidelijknaarvorendathetaanpakkenvanhetverlies
aanbiodiversiteitnudeprioriteitverdient.

om ons aan te sluiten bij het 
Mistra Biodiversity Finance-
programma (BIOFIN). Doel 
van dit programma is om in 
kaart te brengen hoe de bio-
diversiteitsimpact van bedrij-
ven gemeten en beïnvloed 
kan worden. Tevens komt er 
binnen BIOFIN aandacht 
voor de rol die de financiële 
wereld kan spelen bij de bio-
diversiteits problematiek.

Het is van belang om nu al 
een begin te maken met het 
inpassen van biodiversiteit 
binnen het beleggingsproces, 
zonder eerst de uitkomst van 
deze studie of andere onder-
zoeken af te wachten. Wij 
doen dat bijvoorbeeld via ons 
engagementbeleid. Je hebt 
namelijk geen harde cijfers 
nodig om een gesprek aan te 
knopen met ondernemingen 
over biodiversiteitsverlies. 
Hierdoor krijgen we nieuwe 
inzichten in wat er op dit vlak 
speelt in het bedrijfsleven. 
Ook in dit opzicht is er een 
groot verschil met klimaat-
verandering. In plaats van 
dat het thema zich beperkt 
tot de energiesector, krijgt 
bijna elke bedrijfstak te ma-
ken met de gevolgen van 
biodiversiteitsverlies. De wijze 
waarop dit probleem wordt 
aangepakt heeft grote gevol-
gen: zowel voor de beleg-
gingswereld als voor de toe-
komst van onze planeet.’ 


