Reactie PFZW na demonstratie Greenpeace
Demonstratie op dinsdag 3 juli
Op dinsdagochtend 3 juli hebben ongeveer twintig demonstranten van Greenpeace zich bij het
kantoor van PGGM gemeld. De demonstranten vroegen aan de medewerkers van PFZW en PGGM
aandacht voor de beleggingen in teerzandpijpleidingen in Canada. Er werden flyers uitgedeeld rond
het gebouw en in de garage en er is een ‘fake’ lekkende pijpleiding bij de hoofdingang van het
gebouw neergelegd.
Rond 12 uur zijn afgevaardigden uit de directie van PFZW en PGGM in gesprek gegaan met een
aantal mensen van Greenpeace. In het gesprek kwam onderstaande aan bod.

Reactie PFZW
De vergroening van de PFZW- portefeuille is 3-ledig:
 Directe impactbeleggingen in duurzame energie
 Druk uitoefenen op ondernemingen om hun CO2-footprint te verkleinen
 Verkopen van ondernemingen die een te grote CO2 footprint hebben
PFZW heeft sympathie voor de actie van Greenpeace tegen de aanleg van pijpleidingen voor het
transport van teerzand. We delen de ambitie tot verduurzaming van de wereld en het CO2-vrij maken
van de economie.
Wij verkopen onze belangen in energiebedrijven met verhoudingsgewijs de grootste CO2-footprint.
We zien, samen met Greenpeace, dat bedrijven in de teerzandsector een relatief hoge CO2-uitstoot
hebben. Sinds 2016 bouwen we onze belangen in deze bedrijven dan ook geleidelijk af.
Doel is in 2020 de uitstoot van onze aandelenportefeuille te hebben gehalveerd. Sinds 2016 hebben
we deze al met 28% weten te reduceren. Het programma ligt op schema.
Dit programma is onderdeel van een breder energietransitie-beleid. We hebben al voor 6 miljard euro
aan directe groene energiebeleggingen gerealiseerd. Op dit moment hebben wij ook nog een
portefeuille van 3 miljard euro aan beleggingen in traditionele energiebedrijven.
Greenpeace vraagt ons nu publiek bekend te maken van welke ondernemingen in de teerzandsector
PFZW afscheid neemt. We begrijpen dit verzoek, maar daar gaan wij niet op in omdat dit onze positie
in de markt kan schaden. Dit zou ook niet in het belang zijn van onze pensioendeelnemers. Wel
publiceert PFZW een keer per jaar achteraf een actuele stand van haar beleggingen.
PFZW blijft graag in overleg met Greenpeace over dit onderwerp.

