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WATER IS DE NIEUWE OLIE

De welvaart die nodig is om pensioenen te kunnen betalen, is afhankelijk van 
mensen – en van de planeet. Klimaatverandering heeft de planeet op de 
agenda van beleggers gezet; maar terwijl er veel aandacht uitgaat naar 
fossiele brandstoffen, is Mercer van mening dat water als beleggingsthema 
minstens zo belangrijk is. 

TE WEINIG WATER – EEN 
BELEGGINGSRISICO
Waterschaarste is op dit moment al een 
probleem op vier continenten. Ongeveer 
een miljard mensen leeft in regio’s waar 
water schaars is. Het is de verwachting dat 
het tekort aan water zal toenemen tot 
40% in 2030 (VN Water). De wereldkaart 
van het World Resources Institute 
Aqueduct (Figuur 2) laat zien waar de 
tekorten het grootst zijn.

De concurrentie om water zal toenemen 
met de groei van de bevolking, 
toenemende landbouw en meer vraag 
vanuit de industrie, watervervuiling en 
wisselende hoeveelheden regen, versterkt 
door de klimaatverandering. De kernvraag 
is wat onze invloed is op niet-
hernieuwbare hulpbronnen zoals water en 
grondwater. Meren en rivieren zijn 
hernieuwbaar in een relatief korte tijd, 
maar bij grondwater kan dit proces 
duizenden jaren duren. Dit ‘fossiele water’ 

Waterschaarste (te weinig water), en, 
aan het andere uiterste, stormen en 
overstromingen (te veel water), zullen 
naar verwachting alleen maar toenemen 
naarmate de temperatuur stijgt. Dat water 
als thema een cruciaal onderwerp is voor 
de toekomst, blijkt ook uit het World 
Economic Forum 2016 Global Risks Report. 
Volgens dit onderzoek vormen watercrises 
het grootste risico voor de wereld in de 
komende 10 jaar. In feite hebben alle 
risico’s in de top-5 een relatie met water.

Beleggers kunnen het zich niet 
permitteren om deze risico’s te negeren. 
Zij moeten de risico’s in kaart brengen en 
zoveel mogelijk mitigeren. Aan de andere 
kant ontstaan er beleggingskansen in 
relatie tot water en de verandering van de 
status quo van deze vitale bron. 

maakt 98% uit van de zoetwaterhulp-
bronnen van de wereld (VN Water).

De meeste bedrijven zijn momenteel in 
hun jaarrekening niet expliciet over de 
impact van water op hun bedrijfsvoering. 
Er wordt nauwelijks gepubliceerd over 
bijvoorbeeld verloren productiecapaciteit 
of extra kosten om zoet water veilig te 
stellen of over de behandeling van 
afvalwater. Dit terwijl het Thirsty Energy 
programma van de Wereldbank meldt dat 
in de afgelopen vijf jaar meer dan 50% van 
de elektriciteits- en energiebedrijven 
wereldwijd te maken hebben gehad met 
problemen rondom water. Het is 
belangrijk je te realiseren dat de meest 
energieintensieve sectoren vaak ook het 
meest waterintensief zijn. 

TE VEEL WATER – EEN 
BELEGGINGSRISICO
Aan de andere kant ervaren we dat te veel 
water, als gevolg van noodweer en 
overstromingen, ook leidt tot problemen. 
Ongeveer 21 miljoen mensen in de wereld 
ondervinden ieder jaar hinder van 
rivieroverstromingen (World Resources 
Institute). Naar verwachting zal dit aantal 
toenemen tot 54 miljoen in 2030. Er zijn 
talloze voorbeelden van verwoestende 
stormen en orkanen in Australië, 
Frankrijk, India, de Verenigde Staten en 
het Verenigd Koninkrijk en dit aantal zal 
naar verwachting stijgen als de 
temperaturen toenemen. De directe 
effecten - de slachtoffers, evacuaties, 
stroomuitval en de beschadigde 
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Figuur 1: Top-5 'global risks of highest concern' voor de komende 10 jaar
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zoals tools die gebruikt worden door 
verzekeraars voor het modelleren van 
natuurrampen, stellen beleggers in staat 
om de kwetsbaarheid, inclusief onverzekerd 
risico, per locatie te analyseren. 

Vraag als pensioenfonds aan uw 
vermogensbeheerders of deze 
beoordelingen worden gemaakt. Wordt er 
in uw portefeuille voldoende aandacht 
besteed aan waterrisico’s die ontstaan 
door te veel en te weinig water?

Het gaat echter niet alleen over risico’s. 
De vraag naar water creëert ook kansen, 
bijvoorbeeld voor het beleggen in 
infrastructuur (leidingen, ontzilting en 
waterkeringen) en technologie (fi ltratie, 
desinfectie en testen). Naar schatting zijn 
investeringen van circa $12 biljoen in 
waterinfrastructuur vereist tot 2030 – dat 
is meer dan het gecombineerde bedrag in 
wegen, spoorwegen, havens en 
energiecentrales (McKinsey).

infrastructuur – kennen we van beelden 
die wij via verschillende media ontvangen. 
Maar de economische gevolgen werken 
door als de krantenkoppen en 
overstromingen zijn verdwenen.

De krantenkoppen gaan ook vaak over de 
verliezen van verzekeraars, vaak 
miljoenen of miljarden - maar hoe zit het 
met de onverzekerde verliezen? Dit is een 
belangrijk, groeiend en op dit moment 
slecht aangepakt probleem voor beleggers. 
Het Swiss Re onderzoek illustreert de 
groeiende kloof tussen verzekerd verlies 
en de totale economische verliezen 
(Figuur 3).

BEOORDELEN EN VERLAGEN VAN 
WATERRISICO’S, GEBRUIKMAKEN 
VAN KANSEN
Voor milieurisico’s, zoals CO2-uitstoot en 
watertekort/overlast, gelden dezelfde 
investeringsprincipes als voor andere 
factoren: beoordeel de risico’s, verminder 
de risico’s zoveel mogelijk en zoek naar 
nieuwe kansen die ontstaan door de 
verstoring van de status quo.

Voor beleggers die zelf portefeuilles 
beheren, is de rapportage door bedrijven 
over waterrisico’s, zoals verzameld door 
bijvoorbeeld CDP (voorheen Carbon 
Disclosure Project), een belangrijke bron 
van informatie. Het in november 2016 
verschenen CDP-rapport over water is de 
moeite waard om te lezen. Er zijn nu ook 
tools beschikbaar om de waterrisico’s voor 
beleggingen in aandelen en bedrijfs-
obligaties te beoordelen (Natural Capital 
Finance Alliance). Geo-mapping tools, 

Beleggers kunnen van deze kansen 
gebruikmaken door een investering in een 
strategie die uitsluitend gericht is op 
water, of in een meer gediversifi eerd fonds 
waarin water deel uitmaakt van een 
bredere strategie gericht op klimaat-
verandering en duurzaamheid. Aandelen 
of niet-beursgenoteerde beleggingen, 
zoals private equity, infrastructuur of 
landbouw, zijn dan de meest voor de hand 
liggende beleggingscategorieën.

Beleggers kunnen gemakkelijk het belang 
van de aarde uit het oog verliezen in hun 
kantoren met klimaatbeheersing. De 
realiteit is dat het klimaat buiten 
verandert en dat beleggers hun resultaten 
kunnen verbeteren door de juiste vragen 
te stellen over de invloed van het klimaat 
op hun beleggingsportefeuilles. Bij het 
beoordelen van beleggingsrisico’s en 
-kansen moeten milieuaspecten een rol 
spelen en water mag daarbij niet 
ontbreken. « 

Dit artikel is geschreven door Jillian Reid, 
Responsible Investment specialist, Mercer 
Londen en Karin Roeloffs, Hoofd Mercer 
Investments Benelux.
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Source: Swiss Re Sigma – February, 2015

Figuur 2: Wereldkaart World Resources Institute

Figuur 3: Natuurlijke catastrofes: verzekerd vs. onverzekerd verlies, 1975-2014

Meer lezen over dit 
onderwerp? 
Ga naar de 
research pagina 
‘ESG/Impact Investing’ op 
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