
 
 

 

 

 
 
Klimaatovertuigingen 
 
Als pensioenfonds hebben wij de taak om het beste beleggingsresultaat te behalen in het belang van 
onze deelnemers. Daarbij houden wij rekening met milieu, sociale aspecten en goed 
ondernemingsbestuur (corporate governance). Onze visie op klimaat hebben we vastgelegd in onze 
klimaatovertuigingen. 

De klimaatovertuigingen van ons pensioenfonds zijn: 

 Klimaatverandering is één van de twee gekozen thema’s voor ons pensioenfonds. Wij geloven dat 
door rekening te houden met klimaatverandering het risico van de portefeuille kan worden 
verlaagd en/of het verwachte rendement kan worden verhoogd.  

 Zowel deelnemers als werkgever verwachten dat ons pensioenfonds (vanuit een maatschappelijk 
perspectief) stappen neemt op gebied van klimaat. Wij houden hierbij rekening met het 
Sustainable Retailing beleid van Ahold Delhaize. 

 Wij zien klimaatverandering als een materieel risico en beschouwen klimaatverandering als één 
van de risico’s die ons pensioenfonds loopt. Klimaatverandering moet daarom integraal 
meegenomen worden in het beleggingsproces.  

 Binnen de algemene doelstelling van ons pensioenfonds, namelijk beleggingsrendement behalen 
binnen de gestelde kaders, willen wij ons ook inzetten voor een leefbare wereld en willen daarom 
de energietransitie stimuleren. Voor het stimuleren van de energietransitie richten wij ons op de 
mogelijkheden binnen de bestaande beleggingscategorieën.  

 Wij vinden CO₂ reductiedoelstellingen (in de reële economie) belangrijk om bij te dragen aan het 
Akkoord van Parijs. Daarbij vinden wij het belangrijk dat ondernemingen waarin wij beleggen 
voortgang maken op het terugdringen van de CO2 uitsloot en met de energietransitie. Deze 
bedrijven zullen dan beter gepositioneerd zijn, bijvoorbeeld bij een verhoging van de CO2-
belasting.  

 Wij verwachten dat het effect van stranded assets1 niet op korte termijn zal plaatsvinden, maar op 
langere termijn wel plaats kan vinden.  

 Wij willen stappen zetten op het thema klimaat en het tweede thema voedseloplossingen. Wij 
willen voor iedere beleggingscategorie invulling aangeven aan de thema’s door middel van het 
inzetten van verschillende maatschappelijk verantwoord beleggingsinstrumenten.  

 
1 Bezittingen in olie-, kolen- en gasvoorraden die in de toekomst geen waarde meer hebben, doordat 
ze (als gevolg van de energietransitie) niet meer gewonnen en verkocht kunnen worden. 


