
Het klimaat waarin wij leven verandert. Het verandert in rap tempo, en over de hele wereld. 
Maar liefst 18 van de 19 warmste jaren wereldwijd in de afgelopen 250 jaar, vonden plaats sinds 
het jaar 2000. Bosbranden, overstromingen, zware regenval en uitzonderlijke droogte en hitte 
teisteren steeds vaker grote delen van de wereld. Ze kosten mensenlevens, dreigen kustgebieden 
onbewoonbaar te maken en brengen de voedselvoorziening grote schade toe, terwijl de uitdaging 
om een groeiende wereldbevolking te voeden al immens is. Klimaatverandering gedraagt zich als 
een soort sluipmoordenaar. Van jaar tot jaar lijkt er weinig aan de hand, waardoor we kunnen 
denken dat het zo’n vaart niet zal lopen. 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.

Klimaat en 
pensioen
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.

Pensioen is geld voor later, 
en door het te beleggen 
maken we het kapitaal 
meer waard

We hebben hierin geen keus, want 
ook als we het wél over geld hebben, 
is klimaatverandering van groot 
belang. Want een onleefbaar klimaat 
zorgt voor economische rampspoed. 
De kosten van een wereldwijde 
temperatuurstijging zijn enorm. 
Wanneer grote gebieden in de wereld 
onleefbaar worden, mensenmassa’s 
moeten vluchten uit hun vertrouwde 
omgeving en mislukte oogsten zorgen 
voor honger, heeft dat ook economisch 
grote gevolgen. PFZW heeft als grote 
wereldwijde belegger dus ook een 
duidelijk financieel belang bij het 
tegengaan van klimaatverandering.

  Lees in ons overzicht over Klimaat
risico’s hoe we binnen de beleggingen 
greep krijgen op de gevaren van 
klimaatverandering

Klimaat

Wat kunnen  
we doen?
PFZW werkt op drie fronten aan een 
beter klimaat:

Beleggen in oplossingen
We beleggen steeds meer in 
oplossingen. Denk aan investeringen 
in schone energie, zoals 
windmolenparken en zonne-energie. 
Nu al produceren onze projecten 
schone elektriciteit voor ruim 
17 miljoen huishoudens: 2,5 keer de 
Nederlandse bevolking.

Daarnaast beleggen we ook in 
toenemende mate in energie-
infrastructuur die noodzakelijk is om 
de nieuwe schone vormen van energie 
in goede banen te leiden.

  Lees in ons overzicht over Groene 
Stroom wat we concreet doen

Nu al produceren 
onze projecten schone 
elektriciteit voor ruim 
17 miljoen huishoudens

Actief aandeelhouderschap: 
op weg naar een fossielvrije 
samenleving
We moeten naar een fossielvrije 
economie. Dat kost tijd. Dat betekent 
dat we de komende decennia nog 
deels, maar in steeds mindere mate, 
afhankelijk zullen zijn van fossiele 
energie zoals olie en gas. PFZW belegt 
nog in bedrijven die actief zijn in deze 
fossiele energiesector. De invloed die 
we daar hebben als aandeelhouder, 
gebruiken we om deze sector aan te 
sporen tot meer duurzaamheid en een 
versnelde overgang naar een schone 
energieproductie.

  Lees in ons overzicht Op weg naar 
Fossielvrij hoe we dat doen

CO2 uitstoot omlaag
Een cruciale factor in de klimaat-
verandering is de uitstoot van het 
broeikasgas CO2. Dat broeikasgas 
wordt niet alleen uitgestoten door 
de olie-, gas- en kolenindustrie, maar 
door iedereen. We zorgen allemaal 
voor CO2-uitstoot, door te eten, te 
reizen, te wonen en te leven. Hetzelfde 
geldt voor bedrijven; allemaal 
stoten ze CO2 uit. PFZW heeft de 
ambitie om de CO2-uitstoot van de 
beleggingsportefeuille fors terug te 
dringen. Dat doen we door de op dit 
gebied slechtst presterende bedrijven 
van de hand te doen, en andere 
bedrijven te stimuleren CO2-efficiënter 
te produceren.

  Lees in ons overzicht CO2 reductie hoe 
we dat doen

Op weg naar  
fossielvrij
Het broeikasgas CO2 speelt een belangrijke rol bij de opwarming van de aarde. We zorgen 
allemaal voor CO2-uitstoot; door te eten, te reizen, te wonen en te leven. Hetzelfde geldt voor 
bedrijven; bijna allemaal stoten ze CO2 uit. PFZW wil beleggen in bedrijven en projecten waarvan 
de CO2-uitstoot fors omlaag gaat. We selecteren beleggingen die oplossingen bieden voor het 
klimaatprobleem, en we verschuiven beleggingen naar ondernemingen met een kleinere 
CO2-voetafdruk.

Wat we tot nu 
toe bereikten
We hebben de 35% meest CO2-
intensieve bedrijven in de nuts-, 
materialen- en energiesector 
uit onze aandelenbeleggingen 
verwijderd. Daardoor is in 2020 onze 
aandelenportefeuille de helft minder 
energie-intensief dan in 2015. Dit 
betekent 50% minder CO2-uitstoot in 
onze aandelenbeleggingen.

We moeten naar een fossielvrije 
economie. Dat kost tijd. Dat betekent 
dat we de komende jaren nog deels, 
maar steeds minder, afhankelijk 
zullen zijn van fossiele energie zoals 
olie en gas. PFZW belegt nog wel 
in bedrijven die actief zijn in deze 
fossiele energiesector. De invloed die 
we daar hebben als aandeelhouder, 
gebruiken we om deze sector aan te 
sporen tot meer duurzaamheid en een 
versnelde overgang naar een schone 
energieproductie.

Hoe doen  
we dat?

Meer positieve impact
•  We investeren in groene 

energiebronnen zoals zon en wind.
•  We investeren in slimme 

distributienetwerken die de 
overgang naar meer schone energie 
helpen.

•  We voeren gesprekken met 
energiebedrijven waarin we 
beleggen, om ze te stimuleren vaart 
te maken met de overstap naar de 
productie van fossielvrije energie.

Minder negatieve impact
•  We stoppen uiterlijk in 2025 met 

onze beleggingen in bedrijven die 
hun geld grotendeels verdienen 
met teerzand, kolengestookte 
energiecentrales en kolenmijnbouw.

•  We gaan beleggen in minder 
bedrijven, en kiezen daarbij voor 
de schoonste bedrijven. Van de 
meest vervuilende bedrijven nemen 
we dus afscheid. Onze doelstelling 
daarbij: In 2025 verkleinen we 
de CO2-voetafdruk nog eens met 
30 procent. Het gaat hier om de 
relatieve CO2-voetafdruk van de 
beleggingen: we stoten sinds 2015 
steeds minder CO2 uit per belegde 
euro.

 
We moeten naar een 
fossielvrije economie.  
Dat kost tijd. Dat betekent 
dat we de komende jaren 
nog deels afhankelijk 
zullen zijn van fossiele 
energie zoals olie en gas
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