
 
 

 

 

PFZW belegt in energie 

10 december 2010 - Energie is een belangrijke economische sector. 

Als wereldwijde grote belegger belegt Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

dan ook in veel ondernemingen en projecten die te maken hebben 

met energie. Denk aan windparken, biobrandstoffen en de winning 

van olie. 

Oliewinning uit teerzand  

De internationale oliemaatschappijen waarin Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

belegt, richten zich vooral op de traditionele fossiele brandstoffen zoals olie en 

gas. Volgens een aantal van deze ondernemingen leveren de traditionele 

methodes van olie- en gaswinning echter niet voldoende brandstof op om aan de 

toenemende toekomstige vraag naar energie te kunnen voldoen. Daarom zoeken 

oliemaatschappijen naar alternatieve brandstoffen en winningsmethoden, zoals 

olie uit teerzand. Die oliewinning uit teerzand gebeurt vooral in Alberta, in het 

oosten van Canada.    

Aan oliewinning uit teerzanden kleven risico’s op het gebied van milieu en sociale 

omstandigheden.  

Standpunt Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

Pensioenfonds Zorg en Welzijn is niet principieel tegen oliewinning uit teerzand. 

Wel vindt het fonds dat de betrokken ondernemingen zich aantoonbaar moeten 

inspannen om alle mogelijke risico’s zoveel mogelijk te beperken. En we vragen 

meer van de bedrijven waarin we beleggen: wij houden oliemaatschappijen 

mede verantwoordelijk voor de verduurzaming van het wereldwijde 

energiesysteem. Een duurzame energievoorziening zorgt niet alleen voor een 

schoner milieu, maar zorgt er ook voor dat energiemaatschappijen in de 

toekomst kunnen blijven voldoen aan en profiteren van de toenemende vraag 

naar schonere energie. Pensioenfonds Zorg en Welzijn maakt dit duidelijk via een 

actieve dialoog met de betrokken ondernemingen, overheden en 

toezichthouders.  



 

Meer informatie over de inspanningen van het fonds en de actieve dialoog op het 

gebied van teerzanden is te vinden in de Kwartaalrapportages Actief 

Aandeelhouderschap van onze vermogensbeheerder PGGM. Die rapportage vindt 

u hier. Aandacht voor teerzanden is er in de rapportages over het vierde 

kwartaal van 2009 en de eerste twee kwartalen van 2010.   

 


