
 

 

 

 

 

PFZW heeft 114 olie- en gasondernemingen verkocht 

De eerste fase van het in februari 2022 aangekondigde fossiele energieprogramma van 

PFZW is afgerond. Belangen in 114 ondernemingen uit deze sector zijn verkocht, en 

gesprekken met een selecte groep bedrijven over hun klimaatambities zijn 

geïntensiveerd.  

PFZW brengt met een twee jaar durend programma de fossiele energiebeleggingen in lijn met 

het Klimaatakkoord van Parijs en de klimaattop COP 26. Dit leidt tot een stapsgewijze verkoop 

van ondernemingen die onvoldoende voortgang boeken in verduurzaming. Tegelijkertijd blijven 

we belegd in fossiele bedrijven die een overtuigende en verifieerbare energietransitie hebben 

ingezet in lijn met de klimaatdoelen van Parijs. 

Joanne Kellermann, voorzitter van het PFZW-bestuur, stelt vast dat de wereld de afhankelijkheid 

van fossiele energie nu extreem voelt door de sterk opgelopen marktprijzen. ‘De energietransitie 

is nu urgenter dan ooit. Het kan lukken, maar alleen als iedereen een bijdrage levert. Naast 

pensioenfondsen, de financiële sector, het bedrijfsleven en overheden, zijn dat ook u en ik als 

consumenten. We moeten ons gezamenlijk inspannen’. 

Fase 1 afgerond 

De voortgang van deze engagement met harde deadlines, maken we inzichtelijk op de website 

van PFZW. Alle ondernemingen in de fossiele sector waarin PFZW is belegd, zijn benaderd over 

ons programma. De 114 ondernemingen, die geen CO2-reductiedoelen bleken te hebben, zijn 

vervolgens verkocht. Zij vertegenwoordigden bij verkoop een waarde van circa 470 miljoen euro.  

 

Intensieve dialoog met dertien ondernemingen  

Met dertien fossiele ondernemingen, zijn inmiddels gesprekken gevoerd. PFZW is voor 1,1 

miljard euro belegd in deze ondernemingen. Shell is een van deze 13 ondernemingen. PGGM is, 

samen met pensioenbelegger MN, ‘lead engager’ namens een groep Nederlandse institutionele 

beleggers. PGGM, de pensioenuitvoeringsorganisatie van PFZW,  heeft daarnaast samen met 

zeven andere Nederlandse beleggers de Dutch Climate Coalition opgericht. In deze coalitie 

werken we samen in het voeren van op klimaat gerichte aandeelhoudergesprekken met CO2-

intensieve bedrijven.  

 

Hoe nu verder: fase 2 en 3 

Momenteel inventariseert PFZW welke fossiele energie-ondernemingen zich committeren aan 

het Klimaatakkoord van Parijs en de 1,5 graad-doelstelling. Zonder zo’n commitment komen 

bedrijven in deze sector in 2023 niet langer voor belegging in aanmerking. De ondernemingen, 

die daarna nog overblijven in onze beleggingsportefeuille, moeten uiterlijk in 2023 een 

overtuigende en verifieerbare strategie voor hun klimaattransitie hebben opgesteld, inclusief 

doelstellingen voor de korte en middellange termijn die overeenstemmen met ‘Parijs’.  

https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/dit-vinden-we/persberichten/folder-2022/20220216-persbericht-pfzw-fossiele-energiebedrijven-moeten-zich-binden-aan-parijs-1.pdf
https://www.pfzw.nl/over-pfzw/zo-beleggen-we/hoe-we-duurzaam-beleggen/we-dragen-bij-aan-de-energietransitie/doordacht-engagement.html
https://www.pfzw.nl/over-pfzw/zo-beleggen-we/hoe-we-duurzaam-beleggen/we-dragen-bij-aan-de-energietransitie/doordacht-engagement.html
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Noot voor de redactie 

De bedrijven die zijn uitgesloten zijn ook te zien op de website. Deze lijst is per 1 augustus 

aangepast. Door een standaard vertraging in de publicatie zijn deze aanpassingen nog niet te 

zien in onze transparantielijsten. Die lijsten geven de stand weer van 30 juni 2022.  

 

Profiel PFZW 

PFZW is verantwoordelijk voor het pensioenbeleid en het pensioenvermogen van 3 miljoen  

(oud-) werknemers in de sector zorg en welzijn. Het pensioenfonds beheert het belegd 

vermogen, dat ultimo september 2022 € 217,6 miljard bedroeg. 
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Voor meer informatie: 

Ellen Habermehl: 06 22 84 62 56 

woordvoering@pfzw.nl 

www.pfzw.nl  
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