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De potentiële gevolgen van de klimaatverandering 
zijn algemeen bekend en de consensus is dat 
verandering op wereldwijde schaal dringend 
noodzakelijk is. In 2015 ondertekenden 195 
regeringen in Parijs de afspraak om de opwarming 
van de aarde te beperken tot ruim onder de 2°C. 
Zoals het er nu uitziet, wordt dat niet gehaald  
en stevent de wereld op een temperatuurstijging 
van 3,8°C af (Bron: Schroders Climate Change-
dashboard, september 2019).

Een belangrijke voorwaarde om de klimaatdoelen 
te halen is de overgang naar schone energie.  
De manier waarop energie wordt geproduceerd, 
gedistribueerd en gebruikt moet volledig op de 
schop, wat torenhoge investeringen zal vergen.

Tegelijkertijd brengt het fantastische 
beleggingskansen mee.
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Naar een  
nieuwe wereld
Het is duidelijk dat een wereldwijde transformatie nodig is om de 
klimaatdoelen te halen. Geschat wordt dat hiermee USD 120 biljoen  
aan investeringen in de energie-waardeketen gemoeid zal zijn.  
Dat is een ontzagwekkend bedrag. Ook als maar de helft hiervan zou 
worden gedaan, zouden er nog steeds aanzienlijke kansen ontstaan.

De wereld heeft duidelijke doelen vastgesteld om het energiesysteem 
duurzamer te maken (Bron: Google, Schroders, augustus 2019).

Californië  
In 2030 moet 50% van de elektriciteit  
in Nevada hernieuwbaar zijn en in 2050  
moet 100% koolstofvrij zijn.

In 2045 moet alle elektriciteit in Californië  
afkomstig zijn uit emissieloze bronnen. 

Gestreefd wordt naar 5 miljoen emissieloze 
voertuigen en 250.000 oplaadpunten in 2025.

Texas  
Doelstelling in de Renewable Portfolio 
Standard (RPS) is 10.000 MW hernieuwbare 
opwekkingscapaciteit in 2025.

Massachusetts en Pennsylvania  
In 2050 moet 100% van de elektriciteit  
in Massachusetts afkomstig zijn uit  
hernieuwbare bronnen.

In Pennsylvania ligt een wetsvoorstel klaar  
voor 100% hernieuwbare energie in 2050.

Brazilië  
23% van alle elektriciteit (anders dan waterkracht) 
moet in 2030 uit hernieuwbare bronnen komen.

Twee nieuwe energieveilingen per jaar om  
de hernieuwbare capaciteit uit te breiden.
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Deze enorme investeringsgolf geeft bedrijven 
kans om hun reële winsten aanzienlijk te 
verhogen, wat zich vertaalt in meer waarde 
voor de aandeelhouders. 

De transitie naar een koolstofvrije wereld 
vereist een radicale verandering van alle 
sectoren die met energie te maken hebben. 

Dit betekent dat de kansen niet beperkt zijn 
tot de producenten van hernieuwbare energie. 
Of het nu gaat om de manier waarop energie 
wordt gebruikt, opgeslagen of gedistribueerd: 
alles moet anders. De beleggingskansen die 
kunnen ontstaan zijn dan ook uitzonderlijk 
gevarieerd.

Verenigd Koninkrijk  
In 2020 moet 30% van alle elektriciteit afkomstig  
zijn uit hernieuwbare bronnen.

De uitstoot moet in 2050 verlaagd zijn met  
80% ten opzichte van het niveau in 1990.

Plan om het netto-emissieniveau in 2050 naar  
nul te brengen.

EU  
In 2020 moet 32% van alle elektriciteit  
afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen.

Duitsland  
Opwekking uit kolen moet in 2038  
volledig gestopt zijn.

China  
In 2030 moet 35% van alle energie  
afkomstig zijn uit duurzame bronnen.

In 2020 moet 12% van alle conventionele 
personenauto’s emissieloos zijn. 

Spanje  
In 2050 100% van alle elektriciteit  
uit hernieuwbare bronnen.

India  
Gestreefd wordt naar 230GW hernieuwbare  
energie in 2022. 

Nieuw-Zeeland  
In 2025 moet 90% van alle elektriciteit  
uit hernieuwbare bronnen komen.
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Kansen in alle schakels 
van de waardeketen
Mogelijkheden voor winstgroei zullen ontstaan  
op vijf gebieden:

2
Energieopslag 1

Schone 
energieopwekking
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5
Slimme meters  
en vraagrespons3

Stroomtransport-
infrastructuur 

4
Transmissie  
en distributie
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Hernieuwbare energie  
is niets nieuws. Waarom nu?
Er zijn drie structurele trends die elkaar beginnen te versterken,  
waardoor er een krachtig investeringsklimaat is ontstaan voor  
bedrijven in de voorhoede van de energietransitie.

Het financiële plaatje is feite 
een belangrijke motor [achter 
de energietransitie] en zal 
uiteindelijk de doorslag geven.
Michael Bloomberg, CEO van Bloomberg L.P 
(september 2018)

1
Met de huidige toezeggingen van 
regeringen wordt het doel van Parijs, 
om ruim onder de 2°C te blijven, 
bij lange na niet gehaald. Daarom 
zullen de beleidsmaatregelen de 
komende jaren naar verwachting 
worden uitgebreid, waardoor de 
investeringen die samenhangen met 
de energietransitie zullen toenemen.

2
Hernieuwbare energie is inmiddels 
goedkoper dan traditionele 
brandstoffen zoals gas en kolen. 
Zodoende is hernieuwbare energie 
vanuit zuiver economisch oogpunt 
de beste keuze. Bovendien stappen 
steeds meer nutsbedrijven en 
andere bedrijven wereldwijd over  
op hernieuwbare energiebronnen.

3
Er is een sterke consumentenvraag 
naar technologieën die 
hernieuwbare energie gebruiken. 
Elektrische auto’s, zonnepanelen 
en zelfregelende systemen voor 
energieopslag zijn maar enkele van 
de toepassingen die snel groeien.

Milieuzorgen en 
beleidsondersteuning 

Hernieuwbare energie is 
nu rendabel

Toegenomen vraag  
van de consument
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1
De opwekking van hernieuwbare 
energie zal tot 2050 moeten 
toenemen van 20% naar circa 85% 
van de hele energiemix. Hiervan 
profiteren nutsbedrijven die zich 
specialiseren in hernieuwbare 
energie, leveranciers van 
elektrische apparaten en energie-
opslagbedrijven die energie 
beschikbaar kunnen stellen op  
het moment dat deze nodig is.

2
Het aandeel van elektriciteit in het 
uiteindelijke energieverbruik zal 
groeien van 20% nu naar circa 45% 
in 2050. Veel landen en regio’s zullen 
hun bestaande elektriciteitsnet en 
infrastructuur daarom ingrijpend 
moeten moderniseren, waarvan 
bedrijven die op dit gebied actief zijn 
zullen profiteren.

3
Vaak gaat er energie verloren tussen 
de plaats van productie en de plaats 
van verbruik. Verbetering van de 
efficiency van het energietransport 
en -beheer schept kansen voor 
energieopslagbedrijven en 
leveranciers van slimme meters, 
vraagresponssystemen en andere 
intelligente technologieën.

Decarbonisatie van de 
stroomopwekking 

Elektrificatie van het 
energiegebruik

Toegenomen efficientie 
van het verbruik

De winnaars vinden
Deze structurele ontwikkelingen vormen de pijler voor 
drie sleuteltrends die winstkansen in alle schakels van 
de energieketen scheppen.
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We staan pas aan het begin
Deze hele ontwikkeling is nog maar net begonnen.  
Dankzij de dalende kosten van hernieuwbare energie,  
de toenemende consumentenvraag en de opkomst van 
energieopslagsystemen zijn de marges van bedrijven  
sinds 2017 gegroeid en de rendementen op eigen  
vermogen naar aantrekkelijke niveaus gestegen.  
En de groei gaat door.

Het is een thema dat nog tientallen jaren zal spelen en  
tot een omvangrijke herallocatie van kapitaal zal leiden.  
Hierdoor zullen er beleggingsmogelijkheden ontstaan  
in allerlei sectoren en bedrijfstakken die betrokken  
zijn bij de transitie naar een koolstofvrije wereld. 

Lees meer op: schroders.be/energietransitie
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Belangrijke informatie:
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie.  
Het materiaal is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging 
om een financieel instrument of effect te kopen of te 
verkopen of een bepaalde beleggingsstrategie te volgen. 
De verstrekte informatie vormt geen beleggingsadvies, 
beleggingsaanbeveling of beleggingsonderzoek en 
is niet afgestemd op de specifieke omstandigheden 
van enige ontvanger. Het materiaal is niet bedoeld als 
financieel, juridisch of fiscaal advies en mag niet worden 
gebruikt als basis hiervoor. De vermelde informatie 
wordt geacht betrouwbaar te zijn, maar de juistheid of 
volledigheid wordt door Schroders niet gegarandeerd. 
Schroders is niet aansprakelijk voor onjuistheden in 
feiten of meningen. De opvattingen en informatie in  
dit document mogen niet worden gebruikt als basis  
voor individuele beleggingsbeslissingen en/of 
strategische beslissingen. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen 
betrouwbare leidraad voor de toekomstige 
resultaten. De koersen van aandelen en de  
daaruit gegenereerde inkomsten kunnen  
zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat 
beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde  
bedrag niet terugkrijgen. 

Dit document geeft de meningen en opvattingen van 
Schroders weer. Deze kunnen veranderen. 

Schroders is een data controller met betrekking tot uw 
persoonsgegevens. In ons Privacybeleid, dat u kunt 
raadplegen op www.schroders.com/en/privacy-policy, 
vindt u informatie over de wijze waarop Schroders  
uw persoonsgegevens kan verwerken. Als u geen 
toegang hebt tot deze website, is ons Privacybeleid  
op aanvraag verkrijgbaar. 

Vrijgegeven voor publicatie door Schroder Investment 
Management (Europe) S.A., 5, rue Höhenhof, L-1736 
Senningerberg, Luxembourg. Registratienummer 
B 37.799. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen 
telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.
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Schroder Investment Management (Europe) S.A. 
Louizalaan 523, 1050 Brussel, België
T: +32 2 896 53 21
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