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COP26: geen mislukking, maar ook 
geen succes 
De wereldleiders uit zo’n 200 landen die voor de COP26-top bijeenkwamen, kregen een 

krachtige waarschuwing van wetenschappers mee. Om de opwarming van de aarde te 

kunnen beperken tot minder dan 1,5 °C ten opzichte van pre-industriële niveaus, was snel 

en doortastend optreden tijdens COP26 vereist. Hoewel op gebieden als steenkool, 

ontbossing en methaanemissies verschillende nieuwe aankondigingen werden gedaan, 

waren de gezette stappen niet groot en precies genoeg om ons het vertrouwen te geven dat 

ontwrichtende klimaatresultaten kunnen worden vermeden.

WAT ZIJN WE WIJZER GEWORDEN? 
Nu duidelijk wordt wat het in de praktijk vereist om tot een netto-nuluitstoot te 
komen, blijkt dat regeringen de economische kosten op korte termijn onverteerbaar 
vinden. Er is een ingrijpende verandering nodig om te komen tot een netto-nuluitstoot, 
die op korte termijn waarschijnlijk aanzienlijke economische kosten met zich mee zal 
brengen. Het vinden van nieuwe banen voor veel van de ruwweg 30 miljoen mensen die 
wereldwijd in de fossiele-brandstofsector werkzaam zijn, is een duidelijk voorbeeld. De 
kosten op korte termijn doen regeringen aarzelen om zich vast te leggen op ambitieuze 
doelstellingen. Dit bleek duidelijk uit verklaringen van leiders uit de opkomende wereld, 
die benadrukten dat klimaatambities moeten worden afgewogen tegen economische 
doelstellingen. Op de top zijn enkele nieuwe toezeggingen gedaan. Daarvan sprong 
onder meer in het oog de belofte van India om in 2070 netto-nul bereikt te hebben en 
het gebruik van hernieuwbare energie in 2030 verdrievoudigd te hebben. Ook de 
aankondiging dat de Verenigde Staten en China zullen samenwerken aan 
emissiereducties was bemoedigend. De terughoudendheid van onder meer China en 
India om zich aan te sluiten bij de toezeggingen wereldwijd op het gebied van 
steenkoolenergie en methaanemissies, was echter een duidelijke boodschap: de 
energietransitie krijgt geen voorrang op economische vooruitgang, tenzij de rijkere 
landen bereid zijn rekening te houden met hun hoge cumulatieve emissies sinds het 
begin van de industriële revolutie en meer steun gaan bieden om de economische kosten 
te helpen dragen. In de ontwikkelde wereld hebben verschillende landen hun 
klimaatdoelstellingen dit jaar naar boven bijgesteld, maar de huidige emissieniveaus per 
hoofd van de bevolking zijn vaak veel ongunstiger dan in de opkomende markten. Dat 
geldt vooral voor de VS. Bovendien blijkt uit een analyse van Climate Action Tracker dat 
het Verenigd Koninkrijk het enige grote ontwikkelde land is dat beleidsmaatregelen en 
doelstellingen heeft die als ‘bijna voldoende’ worden beschouwd om de opwarming van 
de aarde tot minder dan 1,5 °C te beperken. De plannen van alle andere rijke landen zijn 
allemaal als onvoldoende aangemerkt.
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IN HET HOOFD VAN DE BELEGGER

De ontwikkelde markten zullen meer financiële steun 
verlenen aan de opkomende wereld, maar dat zal niet snel 
gaan. In 2009 hebben de rijke landen toegezegd om per 2020 
jaarlijks USD 100 miljard uit de publieke en private sector 
beschikbaar te stellen voor de ontwikkelingslanden. Deze 
doelstelling is echter niet gehaald. Hoewel het uitbreiden van 
de beschikbare financiering een belangrijke prioriteit van de 
conferentie was, ziet het er naar uit dat de doelstelling van 
USD 100 miljard per jaar pas in 2023 wordt bereikt.

Het is aan de private sector om verandering teweeg te 
brengen. Onze andere belangrijke conclusie is dat regeringen 
niet graag degenen zijn die de economische pijn veroorzaken. 
De overeenstemming over de regels voor een nieuwe 
wereldwijde CO2-markt was bemoedigend, maar het gebrek aan 
vooruitgang bij het vaststellen van een wereldwijde CO2-prijs 
was een grote teleurstelling. Bij gebrek aan duidelijke 
oplossingen vanuit regeringszijde om verandering teweeg te 
brengen, was de blikvanger - en in feite de belangrijkste 
doorbraak – het akkoord om ervoor te zorgen dat het financiële 
systeem kapitaal gaat inzetten op een manier die in lijn is met 
de klimaatdoelstellingen. De Glasgow Financial Alliance for Net 

Zero, een initiatief van Mark Carney, heeft ervoor gezorgd dat 
meer dan 450 financiële instellingen meer dan USD 130 biljoen 
aan privaat kapitaal hebben toegezegd om de overgang naar 
netto-nul te ondersteunen. Toch zullen regeringen hier nog een 
sleutelrol moeten spelen: een combinatie van beleidsstimulering 
en meer duidelijkheid over de richting van toekomstige 
regelgeving zal nodig zijn om de financiële sector in staat te 
stellen zijn kapitaal effectief in te zetten.

Beleggers zullen meer aandacht moeten besteden aan de 
klimaatrisico’s in hun portefeuille. Zelfs als aangenomen wordt 
dat de huidige toezeggingen volledig en op tijd worden 
nagekomen, lijkt een beperking van de opwarming van de aarde 
tot 1,5 °C onwaarschijnlijk, gezien de analyses uit de hele 
wetenschappelijke wereld. Langetermijnbeleggers zullen in 
toenemende mate rekening moeten houden met de 
mogelijkheid van macro-economische verstoringen. En dat niet 
alleen in CO2-intensieve sectoren, maar in de hele economie. 
Ook fysieke klimaatrisico’s, die het meest acuut zijn in de 
opkomende markten, zullen helaas zorgvuldig in overweging 
moeten worden genomen.

FIGUUR 1: BELANGRIJKE ONTWIKKELINGEN BIJ COP26

Aangekondigde beleidsbeloftes Ondertekenaars

Steenkool als 
energiebron

• Stoppen van alle investeringen in nieuwe steenkoolcentrales

• Uitfaseren van steenkool als energiebron in de jaren ‘30 
(ontwikkelde markten) of ‘40 (opkomende markten) van 
deze eeuw

• Meer dan 40 landen, maar met uitzondering van de VS,  
China en India

Methaan • Vermindering van de methaanuitstoot met 30% tegen 2030, ten 
opzichte van de niveaus van 2020

• Meer dan 100 landen, maar met uitzondering van China, 
 India en Rusland

Elektrische 
voertuigen

• Alle verkopen van nieuwe auto's en bestelwagens moeten 
emissievrij zijn per 2035 (ontwikkelde markten) of 2040 
(opkomende markten)

• Meer dan 30 landen, maar met uitzondering van de VS,  
China en Rusland

Financiële steun  
voor opkomende 
markten

• Nieuw streven om de doelstelling van USD 100 miljard aan 
financiering voor ontwikkelingslanden te halen

• Opgenomen in het COP26 Glasgow Agreement

Bossen • Stopzetting en ombuiging van de ontbossing tegen 2030 • Meer dan 100 landen, die meer dan 90% van de bossen in de 
wereld omvatten

 Bronnen: UKCOP26.org, J.P. Morgan Asset Management. Gegevens per 12 november 2021.
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