
32  Pensioen Bestuur & Management  2.2022 Pensioen Bestuur
ManagementDit is een artikel uit PBM 1.2022

De afgelopen maanden was het rumoerig in Zeist. Demonstraties en 
kantoorbezettingen door klimaatactivisten, waaronder regel- 
matig ook deelnemers van PFZW, volgden elkaar in hoog tempo 
op. De eis van de demonstranten was overzichtelijk: stop met be- 
leggen in de fossiele energiesector, en wel meteen. We dronken 
regelmatig koffie met de actievoerders en zijn veel met ze in 
gesprek geweest. Hun zorgen over klimaatverandering delen we. 
Dat doen we al langer en in toenemende mate. We zijn het ook 
eens over het idee dat gezonde bedrijven niet langer kunnen 
opereren zonder een doorwrocht klimaatplan. Dat geldt zéker 
voor energiebedrijven. Waar we wel van inzicht verschillen, is 
over de vraag hoe we als belegger de meeste positieve impact 
kunnen realiseren.

Die positieve impact vinden we cruciaal, omdat wij voor ieder-
een voor wie wij het pensioen verzorgen, nu én in de verre 
toekomst, een leefbare wereld willen. En óók omdat wij als 
langetermijnbelegger zien en weten dat klimaatverandering 
naast een hoop andere ellende ook grote economische risico’s 
met zich meebrengt. Want in een wereld waar het stormt, 
brandt en overstroomt en waar voedseloogsten mislukken,  
is het moeilijk geld verdienen. 
Daarom zetten we er nog een tandje bij. Wij beleggen in de fos- 
siele energiesector, maar we willen wel dat die sector veran-
dert. En dat moet sneller dan nu het geval is. Daarom stoppen 
we de komende twee jaar met beleggen in bedrijven in de 
fossiele energiesector die zich niet committeren aan het 
Klimaatakkoord van Parijs en daaropvolgend COP26. Vanaf 2024 
investeren we dan alleen nog in bedrijven die een overtuigende 
en aantoonbare beweging hebben ingezet naar een duurzame 
wereld, in lijn met ‘Parijs’. Nog dit jaar willen we van alle 
fossiele energiebedrijven horen wat hun doelstellingen zijn bij 
het beperken van de uitstoot van broeikasgassen. En uiterlijk 
volgend jaar willen we horen hoe ze die doelstellingen precies 
denken te gaan halen. Hebben ze geen overtuigend verhaal? 
Dan is het voor ons einde oefening en nemen we afscheid.

We stappen dus niet bij voorbaat op, 
maar blijven liever in gesprek.  
Met bedrijven waarin we beleggen, 
met activisten, met ngo’s die ons 
brieven sturen, maar vooral, en de 
komende tijd nog nadrukkelijker dan 
voorheen, met onze eigen deel- 
nemers. Want uiteindelijk gaat het 
om hún pensioen in een voor hén 
leefbare wereld. Wij gaan naar Parijs, 
en dat doen we het liefste samen. 
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de pensioenuitvoerder om in ieder geval 
aan de eisen van de AFM te kunnen 
voldoen. En dat is een gemiste kans.  
De data zijn er, de systemen zijn er,  
de automatiseerders kunnen dit en de 
deelnemer heeft hier behoefte aan.

Van elkaar leren
Er zijn ook middelen om te kunnen 
monitoren wat wel en wat niet werkt. 
Waar wordt op een deelnemerportaal  
op doorgeklikt, wat wordt genegeerd? 
Evalueer regelmatig en bevraag de deel-
nemer. Stel bij wat niet werkt en behoud 
vooral wat wel werkt. Zo leren we van 
elkaar en komen we steeds dichter bij 
de deelnemer. Want daar doen we het 
toch uiteindelijk voor? Tenminste, dat is 
wat we beweren. Als we dan tegelijk het 
vertrouwen van de deelnemer in zijn 
pensioenuitvoerder kunnen verhogen, 
dat is dat bijvangst. 
Natuurlijk, een dergelijke implementatie 
kost geld. Maar denk je eens in hoeveel 
je bespaart aan communicatie die nu de 
deur uit gaat en niet relevant is, in de 
(digitale) prullenbak verdwijnt en dan 
straks niet meer nodig is. En hoeveel 
vragen aan de helpdesk je voorkomt 
door alleen te communiceren over rele- 
vante onderwerpen. Een kwestie van 
een kosten-baten analyse. Naast de 
reputatie van de pensioensector en 
specifiek de reputatie van jou als werk- 
gever en pensioenuitvoerder.

Wat staat ons dan nog in de weg? Is het 
de angst dat dit kostbaar is? Is het de 
angst voor verandering? We hebben als 
pensioenprofessionals al jaren laten zien 
dat we flexibel zijn, veranderen kunnen 
we. Nu nog doen. Voor die deelnemer. 
Praktisch gezien, ga als werkgever eens 
bij jezelf te rade over hoe je de binding 
met de deelnemer wilt realiseren. En ga 
in gesprek met je automatiseerder.  
Ga ook in gesprek met anderen.  
Denk niet in beren op de weg maar in 
mogelijkheden, want die zijn er. En nu 
aan de slag! <


