
 
 
Mevrouw mr. J Kellerman, voorzitter van het bestuur van Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW). 
De heer J. Landman, directeur van het bestuursbureau van  PFZW. 
 
Cc:  Voorzitter ondernemingsraad PFZW, 
 Het Verantwoordingsorgaan van PFZW. 

 
Geachte voorzitter en  directeur, 

De beweging Grootouders voor het Klimaat ziet met grote verontrusting hoe de aarde bedreigd 
wordt door een desastreuze klimaatramp. Voor miljarden mensen betekent dit: een onleefbare aarde, 
honger, natuurrampen en ontheemde klimaatvluchtelingen. Wij willen een aarde aan onze 
kleinkinderen achterlaten die aan alle bewoners op aarde toekomst biedt. 
 
Een substantieel aantal Grootouders voor het Klimaat is deelnemer van  PFZW. En hoewel dit 
pensioenfonds een duurzaam beleid voorstaat, zijn wij zeer bezorgd over de manier waarop PFZW   
dit beleid concretiseert.  
 
Eerder verkocht PFZW zijn aandelen  in een aantal bedrijven die het klimaat schade toebrengen. 
 
Wij dringen erop aan dat PFZW ook niet langer belegt in de dertien olie- en gasbedrijven, die 
toegezegd hebben bij te dragen aan de beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 1,5 
graden Celsius.  
Een traject van twee jaar om deze dertien bedrijven te bewegen niet langer in fossiel te beleggen, 
beoordelen wij als een onnodige vertraging van noodzakelijke maatregelen. Er is al genoeg 
vertraging! Dat bleek ook op  de Klimaattop in Sharm-el-Sheikh, waar geen verdere concretisering 
van beleid om opwarming van de aarde te voorkomen is overeen gekomen. 
 
Het is zeer goed mogelijk om nu, meteen, niet meer te beleggen in fossiele bedrijven. Andere 
pensioenfondsen laten zien dat beleggingen in niet-fossiele bedrijven wel degelijk voldoende 
rendement opleveren. 
 
Wij dringen erop aan dat PFZW zijn positieve beleid t.a.v. het klimaat nú concretiseert. Of met de 
woorden van Guterres, secretaris generaal van de VN:  nu al zijn voet van het gaspedaal haalt. 
 
Graag zien we een uitnodiging voor een gesprek tegemoet. 

De werkgroep Groen Pensioen van Grootouders voor het Klimaat, 
namens de Grootouders voor het Klimaat. 


