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Duurzaam 
beleggen
Bij PFZW vinden we dat voor een goede oude dag meer nodig is dan geld alleen. We willen ook 
kunnen werken en genieten van ons pensioen in een wereld die de moeite waard is. Een wereld 
die welvarend en rechtvaardig is, en veilig en schoon. Met een goede gezondheidszorg en een 
leefbaar klimaat. Met onze beleggingen willen we daarom niet alleen geld verdienen. We willen 
ook bijdragen aan een betere wereld. Hoe doen we dat?   

Beleggen voor  
een goed pensioen
PFZW zorgt voor een goed en 
betaalbaar pensioen door de premie 
die deelnemers en werkgevers samen 
inleggen, te beleggen. Zo laten we 
het pensioengeld groeien. Dat is 
nodig, want alleen de premie is bij 
lange na niet voldoende voor een 
goed pensioen en sparen levert bijna 
niets op. Het grootste deel van de 
pensioenen betalen we dan ook uit de 
opbrengsten van de beleggingen. 

Financieel én 
maatschappelijk rendement
We zijn ervan overtuigd dat financieel 
rendement en maatschappelijk 
rendement hand in hand kunnen 

gaan. Want bedrijven en sectoren 
die fatsoenlijk met mensen en hun 
omgeving omgaan, zullen op termijn 
de beste overlevingskansen hebben  
en de beste resultaten laten zien.  
Geld verdienen en werken aan een 
betere wereld gaan dus prima samen. 
We werken met onze beleggingen op 
twee manieren aan een betere wereld.  
•  Ten eerste vergroten we de positieve 

impact van onze beleggingen. 
•  Ten tweede verkleinen we juist onze 

negatieve impact.

Meer positieve impact
We vergroten onze positieve impact 
door meer en meer te beleggen in 
oplossingen voor maatschappelijke 

problemen. Dit noemen we ook wel 
impactbeleggen. De komende jaren 
focussen we vooral op de thema’s 
‘Klimaat’ en ‘Mens & Gezondheid’. We 
beleggen bijvoorbeeld in projecten 
voor voedingskwaliteit, bedrijven die 
zorgen voor schoon drinkwater of 
bedrijven die werken aan medische 
oplossingen tegen ziektes. 

Duurzame ontwikkelingsdoelen 
De impactbeleggingen die we doen, 
moeten bijdragen aan de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties. In 2025 willen we  
dat ten minste één vijfde van onze 
beleggingen bijdraagt aan deze 
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen. 
Naar verwachting komen we dan uit op 
ruim 50 miljard euro aan beleggingen 
die hieraan bijdragen. We onderzoeken 
daarbij altijd of we écht positieve 

 
Geld verdienen en werken 
aan een betere wereld 
gaan prima samen

https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/zo-beleggen-we/factsheets/pfzw-factsheet-klimaat.pdf
https://www.pfzw.nl/content/dam/pfzw/web/over-ons/zo-beleggen-we/factsheets/pfzw-factsheet-mens-en-gezondheid.pdf


impact hebben. We meten dus 
bijvoorbeeld hoeveel kilo CO2-uitstoot 
we voorkomen, hoeveel schoon 
drinkwater onze beleggingen opleveren 
of hoeveel extra mensen toegang 
krijgen tot bepaalde medicijnen. 

Minder negatieve impact
Tegelijkertijd willen we onze negatieve 
impact kleiner maken. Dit doen we op 
de volgende manieren; 

CO2-uitstoot omlaag
Het broeikasgas CO2 is een belangrijke 
oorzaak van klimaatverandering.  
Wij denken dat bedrijven die veel  
CO2-uitstoten uiteindelijk slechtere 
rendementen opleveren. Want hoe 
dan ook, alle bedrijven moeten vroeg 
of laat schoner gaan produceren.  
We beleggen het pensioengeld daarom  
in bedrijven die hierin vooroplopen. 
Tegelijkertijd nemen we afscheid van de 
meest vervuilende bedrijven. Dit zijn 
vaak bedrijven die geld verdienen met 
het oppompen, vervoeren of opslaan 
van olie en gas. We eisen van die 
bedrijven dat ze zich houden aan de 
afspraken die in  het Klimaatakkoord 
van Parijs en de aanscherping van de 
klimaattop COP26 zijn gemaakt. Als 
deze bedrijven in 2024 nog geen plan 
hebben dat de opwarming van de aarde 
tegengaat, dan verkopen we de 
aandelen.

Daarnaast beleggen we niet meer in 
bedrijven die hun geld grotendeels 
verdienen met teerzand- olie en 
steenkool. Met andere bedrijven gaan 
we in gesprek over hoe ze schoner 
kunnen produceren. Zo gebruiken we 
onze invloed als aandeelhouder.

Duurzaam beleggen, hoe doen we dat?

Wat hebben we al bereikt?
•	 �Sinds�2015�hebben�we�de�CO2-uitstoot van onze beleggingen in aandelen  

met ruim 50% verlaagd. De komende jaren werken we aan nog eens 30% minder. 

•	 �We�zijn�in�2020�uit�meer�dan�100�bedrijven�gestapt�die�hun�geld� 
verdienen met steenkool en teerzandolie. 

•	  We beleggen niet meer in fossiele energiebedrijven die achteroplopen met hun 
duurzaamheidsbeleid. Denk aan namen als Gazprom, Petrobas en Exxon Mobile. 

•	  Nu beleggen we zo’n 20 miljard euro in oplossingen die bijdragen aan de duurzame 
ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. We laten dat de komende jaren  
groeien naar ruim 50 miljard euro. 

•	 Meer weten? Lees ons jaarbericht Duurzaam Beleggen. 
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Bedrijven die deze producten maken, zitten niet 
in onze beleggingsportefeuille

CO2-voetafdruk nog eens 
verkleinen met 30%

Op deze manier hebben de totale 
CO2-uitstoot van al onze beleggingen 
tussen�2014�en�2021�al�meer�dan�
gehalveerd. In 2025 willen we nog 
eens 30% minder CO2-uitstoot 
dan in 2020. In 2050 moet onze 
hele beleggingsportefeuille 
klimaatneutraal zijn.

De basis op orde
Voor een groot deel van onze 
beleggingen investeren we in de 
wereldwijde index. We nemen dan 
dus zelf geen actieve beslissingen 
waarin we wel of niet beleggen. Maar 
we stellen wel eisen aan de bedrijven 

waarin we beleggen. Dat betekent 
dat we een deel van de bedrijven uit 
de index filteren. Daar beleggen we 
dus niet in. Dat geldt behalve voor 
steenkool, teerzandolie, tabak en 
controversiële wapens ook voor de 
grootste CO2-vervuilers. 

We gebruiken nog een filter: de 
richtlijnen voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen van 
de internationale Organisatie voor 
Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (de OESO). We laten door 
een externe partij ál onze beleggingen 
onafhankelijk screenen op deze 
richtlijnen. De grootste schenders van 
de richtlijnen verwijderen we uit onze 
beleggingen. Met andere schenders 
gaan we in gesprek.

Werk in uitvoering
De wereld is nog lang niet zo schoon, 
veilig en rechtvaardig als we zouden 
willen. Dat betekent ook dat onder 
de duizenden bedrijven waar we 
wereldwijd (passief) in beleggen, er 
altijd ondernemingen zijn die nog niet 
aan de hoogste standaarden voldoen. 
Het opschonen van onze beleggingen 
is dan ook werk in uitvoering. 
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https://prestatiespfzw.nl/jaarbericht-duurzaam-beleggen-2020/

