Klimaat
Het klimaat waarin wij leven verandert. Het verandert in rap tempo, en over de hele wereld.
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Totdat de tendens duidelijk is: het gaat de verkeerde
kant op, wanneer we niet snel ons gedrag veranderen. De tijd dringt. Het is daarom tijd voor actie.
Want van onze planeet hebben we er maar één. Er is geen Plan B.
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Klimaat en
pensioen

Wat kunnen
we doen?

Heeft klimaatverandering iets met
pensioenen te maken? Het antwoord
is volmondig ja. Maar met geld alleen
koop je geen goede oude dag. We
willen allemaal ook oud worden in
een wereld waarin het prettig leven
is. Een leefbaar klimaat is daarvoor
een eerste vereiste. Onze beleggingen
moeten dus bijdragen aan een leefbaar
klimaat.

PFZW werkt op drie fronten aan een
beter klimaat:
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Beleggen in oplossingen
We beleggen steeds meer in
oplossingen. Denk aan investeringen
in schone energie, zoals
windmolenparken en zonne-energie.
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Daarnaast beleggen we ook in
toenemende mate in energieinfrastructuur die noodzakelijk is om
de nieuwe schone vormen van energie
in goede banen te leiden.
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CO2
CO2 uitstoot omlaag

Een cruciale factor in de klimaatverandering is de uitstoot van het
broeikasgas CO2. Dat broeikasgas
wordt niet alleen uitgestoten door
de olie-, gas- en kolenindustrie, maar
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