
 
 

 

 

 
 
Ahold Delhaize Pensioen en fossiele brandstoffen 
 
Ahold Delhaize Pensioen  vindt klimaatverandering een belangrijk en urgent thema. Daarom zetten we 
stappen in onze beleggingsportefeuille.   
 
We beleggen niet meer in een aantal fossiele brandstoffen, in andere wel 

Ahold Delhaize Pensioen heeft er expliciet voor gekozen om niet te investeren in bedrijven die een 
groot deel van de omzet halen uit steenkolenmijnbouw en teerzandolie, omdat deze bedrijven te veel 
CO2 uitstoten. Dit geldt ook voor elektriciteitsopwekking door middel van steenkool. Ook beleggen we 
niet in bedrijven die een groot deel van de omzet halen uit de winning van olie en gas in Arctisch 
gebied en de winning van schalieolie en schaliegas. Deze vormen van olie- en gaswinning hebben 
een zeer negatieve impact op het milieu.  

We blijven voorlopig beleggen in bedrijven die minder dan 5% van hun omzet halen uit eerder 
beschreven brandstoffen. Dit doen we om bedrijven die al op weg zijn met het maken van de overstap 
naar duurzame energie, te blijven stimuleren de energietransitie te maken. Zij zijn nog maar voor een 
klein deel afhankelijk van fossiele brandstoffen.  
 
Wij hebben besloten om voorlopig nog wel te investeren in bedrijven die zich bezighouden met andere 
fossiele brandstoffen. Onze huidige inschatting is dat een aantal grote bedrijven in de fossiele 
brandstoffen sector een belangrijke rol zal moeten spelen bij de transitie naar duurzame energie. Hun 
expertise en hun risicokapitaal is nodig voor deze zeer moeilijke en kostbare omschakeling.  
 
We gaan de dialoog aan met bedrijven die schade toebrengen aan het klimaat 

Door het aangaan van de dialoog met bedrijven die schade toebrengen aan mens en milieu en door 
het uitbrengen van onze stem op aandeelhoudersvergaderingen, willen we bedrijven stimuleren om 
duurzame keuzes te maken. Wij geloven dat dit een positievere bijdrage levert dan het verkopen van 
deze beleggingen. Als we verkopen, hebben we bovendien kans dat de bedrijven in handen komen 
van een investeerder die het tegengaan van klimaatverandering minder urgent vindt dan wij. Onze 
dialoog met bedrijven die schade toebrengen aan mens en milieu is niet vrijblijvend. Als we te weinig 
vooruitgang zien op de punten die wij belangrijk vinden,  kunnen en zullen we het betreffende bedrijf 
uitsluiten. 
 
We zetten verdere stappen voor het klimaat in onze beleggingen 

Ahold Delhaize Pensioen heeft klimaatovertuigingen opgesteld 
[https://www.aholddelhaizepensioen.nl/over-ons/beleggingen/verantwoord-beleggen#onze-
doelstellingen-voor-verantwoord-beleggen].De komende jaren zullen we stappen nemen om die 
overtuigingen verder te implementeren in onze beleggingsportefeuille. We meten en monitoren de 
CO2-uitstoot van onze beleggingen. Ook stellen we momenteel doelen op voor een CO2-reductie van 
onze portefeuille in lijn met het Akkoord van Parijs.  
 
Ons MVB-beleid is continu in ontwikkeling 

Het MVB-beleid en de uitvoering ervan zijn niet in beton gegoten, maar continu in ontwikkeling. De 
wereld om ons heen verandert voortdurend, net als de mogelijkheden om MVB mee te nemen in de 
beleggingen. Gedrag van bedrijven dat we nu acceptabel vinden, vinden we in de toekomst misschien 
niet meer acceptabel. Dit vraagt om een doorlopende monitoring en het herzien van ons MVB-beleid 
en de uitvoering. 

Ook betrekken we onze deelnemers bij de ontwikkeling van ons MVB-beleid. Dit doen wij onder 
andere door de uitrol van een breed onderzoek onder al onze deelnemers in het tweede kwartaal van 
2022 en daaropvolgend de dialoog te voeren met hen over de belangrijkste uitkomsten en 
bevindingen van dat onderzoek later dit jaar.   


