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EDP koploper utilities 
in duurzaamheidsindex 

Het lidmaatschap van de DJSI World Index 
is een behoorlijk exclusieve aangelegenheid. 
Van de 2500 belangrijkste bedrijven in de 
wereld maken nu slechts 319 deel uit van 
deze duurzaamheidsindex. Dit jaar zijn er 
46 ondernemingen uit de lijst verwijderd, 
terwijl er 32 werden toegevoegd. De DJSI 
vergelijkt ondernemingen onderling op 
hun milieu-, sociale en economische 
prestaties. De gegevens die bedrijven zelf 
aanleveren, dienen als basis. Dit jaar telde 
voor het eerst transparantie in de belasting-
uitgaven mee. De DJSI kent daarnaast een 
onderscheid tussen verschillende regio’s 
en stelt daarvoor aparte indices op.

De DJSI is niet helemaal onomstreden.  
Uit een eerdere enquête bleek dat meer 
dan de helft van de duurzaamheids- 
experts twijfels heeft bij de index. Toch 
is de DJSI voor beleggers die duurzaam-
heid meenemen in hun beslissingen een 
belangrijke leidraad. Sommige concerns 
baseren er zelfs hun bonusbeleid op. 

Stokje
Energias de Portugal (EDP) werd voor de 
tweede keer door de experts van DJSI tot 
meest duurzame utility uitverkoren. In 
2013 nam het het stokje van Iberdrola over. 
Volgens DJSI is duurzaamheid bij EDP een 
‘breed thema’, dat de bedrijfsstrategie van 
het Portugese bedrijf volledig stuurt. EDP 
streeft voortdurend naar het opnemen 
van duurzame energie in zijn energiemix, 
zo meent de DJSI. Zo heeft het in 2013 
ongeveer 435 MW hernieuwbare energie 
aan zijn portfolio toegevoegd. Bovendien 
is EDP ‘toegewijd aan continue innovatie, 
research en ontwikkeling’. Het besteedde 
vorig jaar 31 miljoen euro aan R&D. Het 
bedrijf heeft daarnaast diverse initiatieven 
ontplooid op het gebied van zonne- en 
windenergie, in samenwerking met andere 
bedrijven, die ook op duurzaamheid 
gericht zijn. EDP is overigens de enige 
Portugese onderneming die deel uitmaakt 
van DJSI. Enel is al elf jaar opgenomen in 
de DJSI en laat duidelijk weten hier trots 
op te zijn. Francesco Starace, topman 

van Enel: “De opname van Enel in the 
Dow Jones Sustainability Index versterkt 
onze verplichting om een zeer innovatief 
businessmodel te ontwikkelen. Hiermee 
kunnen we onze klanten dienen en het is 
bovendien in het belang van stakeholders 
en investeerders.” 

Hotels
Een dochteronderneming van Enel is het 
Spaanse Endesa, dat overigens zelf niet  
in de DJSI is opgenomen. Toch timmert 
Endesa ook op het gebied van duurzaam-
heid flink aan de weg en is het wél onder-
deel van de Carbon Disclosure Leadership 
Index. Dit is een benchmark op het gebied 
van klimaatverandering. Zo tekende 
Endesa afgelopen maand een contract 
met Meliá Hotels International om de 
komende jaren de stroom- en gasvoor-
ziening van alle hotels en kantoren van de 
hotelketen 100% duurzaam te maken. In 
totaal zijn 181 gebouwen door heel Spanje 
bij het contract betrokken. Endesa biedt 
hotelketens ook concepten aan om de 

energie-efficiëncy te vergroten. Op deze 
manier kan hierdoor 80% worden be-
spaard op het stroomverbruik, 30% op de 
airconditioning en 40% op het gebruik van 
verwarminginstallaties. Endesa and Meliá 
Hotels International maken samen deel uit 

van het zogeheten Energy Efficiency Plat-
form. In dit platform is een aantal Spaanse 
ondernemingen uit verschillende sectoren 
verenigd. Ze streven gezamenlijk naar een 
grote energie-efficiëncy en een grotere 
reductie van de uitstoot van CO2. 

‘ Duitse industrie  
ziet Energiewende 
onterecht als zondebok’

Best en slechtst
presterende beursfondsen
Periode 2 september t/m 29 september 2014

best presterende 

Endesa 8,59%

GdF Suez/International Power 4,34%

E.On 2,66%

RWE 1,97%

Scottish & Southern 1,32%

minst presterende 

Iberdrola -0,54%

Gasnatural - Union Fenosa -1,33%

Veolia Env  -2,94%

Centrica -3,59%

EDP -6,32%

DOOR DORINE VAESSEN, MINDEN 
De Energiewende zou veel meer een 
imago- dan een kostenprobleem heb-
ben. Energiespecialiste prof. Claudia 
Kemfert, wetenschapster aan het 
Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) in Berlijn, wil af van 
de “mythen en halve waarheden over 
de hoge energieprijzen die Duitse 
grootverbruikers als BASF naar het 
buitenland zouden jagen.”

- Uit onderzoek van de Deutsche Industrie 
und Handelskammer “Auslandsinves- 
titionen in der Industrie 2014” blijkt dat 
zo’n 60% van de ondervraagde onder- 
nemingen die uit kostenoverwegingen  

in het buitenland investeren de energie-
prijzen in Duitsland een risico voor hun 
ondernemingsontwikkeling noemen. U 
bestrijdt dat de hoge energieprijzen de 
belangrijkste reden voor een vertrek  
naar het buitenland is?
Kemfert: “De ervaring leert ons dat 
ondernemingen zelden op grond van 
energieprijzen naar het buitenland 
vertrekken. Strategische positionering 
of belastingvoordelen zijn veel vaker de 
oorzaak. Loon- en productiekosten zijn 
namelijk veel bepalender voor bedrijven 
dan energiekosten. De loonkosten kun-
nen zo’n 40% van de omzet uitmaken, 
energiekosten gemiddeld 3 tot 5%.  
Alleen bij energie-intensieve bedrijven  

kan het aandeel naar 20 tot 40%  
oplopen.”

- Hebben de energieprijzen dan helemaal 
geen invloed?
“In ieder geval niet zoveel als de concerns 
graag beweren. Er zijn bedrijven die ook 
vanwege de energiekosten verhuizen, 
maar dat is een klein aantal. Omgekeerd 
zijn er echter ook bedrijven die vanwege 
lage stroombeursprijzen naar Duitsland 
komen, zoals een aluminiumproducent 
uit Noorwegen. De stroomprijzen voor 
energie-intensieve industrieën zijn in 
Duitsland vergelijkenderwijze laag. 
Energie-intensieve bedrijven profiteren 
hier behalve van lage beursprijzen ook 
nog van stroomkortingen. Ze hoeven 
slechts een gering aandeel ecotaks,  
emissierechten en EEG-toeslag te beta-
len. Kleinere en middelgrote bedrijven 
worden wel, ten onrechte, sterker belast. 
In de media hoor je bijna uitsluitend de 
energie-intensieve industrie klagen. Ik 
signaleer dat als stemmingmakerij tegen 
de Energiewende.”

Onzichtbare hand
- Grootverbruikers profiteren in Duitsland 
van lage stroomprijzen. Hoe zit het met de 
kosten voor gas en olie?
“De kosten die verschillende onderne-
mingen daadwerkelijk kunnen belasten, 
zijn die voor gas en olie. Vooral de olie- 
prijzen zijn flink gestegen. Daarover 
hoor je echter nauwelijks klagen. Geen 

wonder, voor de stijgende olieprijzen  
is de ‘onzichtbare hand’ van de markt 
verantwoordelijk en de prijsstijging 
is weinig verrassend, aangezien het 
einde van het fossiele tijdperk in zicht is. 
Chemie-bedrijven zoals BASF beweren 
dat ze vanwege de Energiewende naar de 
Verenigde Staten gaan, hoewel het bedrijf 
juist van de Energiewende profiteert, 
onder andere als producent van isolatie-
materiaal. In werkelijkheid gaat het de 
bedrijven erom van de lucratieve gaswin-
ning in Amerika te profiteren. Dat heeft 
helemaal niets met de Energiewende te 
maken. De gasprijs is door de schaliegas-
boom in de VS inderdaad veel lager dan 
in Duitsland.”

- Er zijn volgens u andere redenen waarom 
de gasprijzen in Duitsland relatief hoog zijn.  
Zo zijn er langlopende contracten afgeslo-
ten binnen het North Stream-consortium, 
waarin Gazprom, E.On, BASF-dochter 
Wintershall, GDF Suez en Gasunie parti-
ciperen voor de realisatie van de Oostzee-
pijpleiding. Kunt u dat toelichten? 
“Met de Oostzee-pipeline wordt gas van 
Rusland naar Duitsland getransporteerd. 
De dure bouw moest voor investeerders
interessant worden gemaakt. De deelne-
mers aan het project hebben langlopende
contracten met hoge gasprijzen afgeslo-
ten, om de investeringskosten te herfinan- 
cieren. Dat de gasprijzen in Europa 
buitensporig hoog zijn, vergeleken met 
die in Amerika, ligt ook aan de contrac-
ten met de leverlanden en Russische 
energiebedrijven. De prijzen binnen het 
consortium beïnvloeden niet de totale 
gasmarkt, maar wel degelijk de gasprijzen 
in Duitsland. E.On en Wintershall zijn de 
twee grootste Duitse gasbedrijven die een 
aanzienlijk deel van de Duitse gasmarkt 
controleren. Daarmee zijn hun inkoop-
prijzen uit Rusland mede doorslagge-
vend voor de gasprijzen in Duitsland. 
We nemen ook gas uit andere landen af,  

maar de marktbeheersing van de  
genoemde bedrijven is groot.”

Kritiek en nut
- Tot slot nog eens terug naar de Energie-
wende en de kosten. De onafhankelijk 
financieel toezichthouder, de Bundesrech-
nungshof, uitte kortgeleden flinke kritiek 
op de Duitse atoom- en energiepolitiek: 
ongecoördineerd, overhaast en te duur.  
Uw reactie?
“De Bundesrechnungshof heeft vooral 
kritiek op het management van de  
Energiewende. Bijna alle ministeries  
houden zich bezig met de uitvoering, 
dat is inefficiënt en duur. Die kritiek is 
terecht. Tegenover de kosten die de  
samenleving nu moet opbrengen voor 
een duurzame energievoorziening, staat 
ook het nut. Uiteindelijk gaat het bij de 
Energiewende om verbetering van de 
energie-efficiency. Hoe minder energie 
wordt gebruikt, des te geringer zijn  
de kosten. In tijden van toenemende  
geopolitieke crisis wordt efficiency  
steeds belangrijker. Politiek en bedrijfs-
leven zouden zich daar sterker op moe-
ten concentreren.” 

DOOR PETER WESTHOF In 1999 werd de zogeheten Dow Jones Sustainability Index (DJSI) geïntroduceerd. Elk jaar wordt 
deze beursindex opnieuw samengesteld en wordt per sector aangegeven welke bedrijven op het gebied van duurzaamheid het 
beste presteren. Op 11 september jl. werd de nieuwe samenstelling bekendgemaakt. Bij de utilities was het Portugese EDP, 
net als vorig jaar, koploper. Duurzaamheid zou geheel bepalend zijn voor de strategie van EDP. Maar ook RWE had reden 
tot een feestje, omdat dit bedrijf al 15 jaar onafgebroken deel uitmaakt van de wereldindex. Daarnaast behoren energiebe-
drijven als Iberdrola, E.On en Enel tot de DJSI World Index.

Claudia Kemfert (DIW): “In de 
media hoor je bijna uitsluitend de 
energie-intensieve industrie klagen. 
Ik signaleer dat als stemmingmakerij 
tegen de Energiewende.”




