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Datum : Den Haag, 8 november 2022 

PMT gaat door met potentiële voorlopers in olie en gas én verhoogt 

impactinvesteringen 

PMT heeft per 1 oktober 2022 19 van de 421 eerder gekozen fossiele energiebedrijven in 

de aandelenportefeuille uitgesloten. Zij voldoen niet aan de engagementdoelstellingen 

die PMT heeft gesteld voor het eerste deel van het aangescherpte 

engagementprogramma. PMT gaat verder in gesprek met de 23 energiebedrijven die 

mogelijk mee kunnen bewegen met de energietransitie. Ook verhoogt PMT zijn 

doelstelling voor impactinvesteringen van EUR 2 miljard naar minimaal EUR 4 miljard in 

2025, én heeft een impactambitie van EUR 10 miljard per ultimo 2030 als doel gesteld, 

waarvan EUR 4 miljard binnen het thema energietransitie. 

PMT kondigde begin 2022 een uitbreiding van zijn engagementprogramma aan om zijn 

invloed als belegger intensiever te gebruiken en met CO2 intensieve bedrijven het gesprek 

aan te gaan over het verlagen van de uitstoot en een transitie naar een schone en 

duurzame economie. PMT ging begin 2022 als aandeelhouder in gesprek met alle  

beursgenoteerde fossiele energie bedrijven in de aandelenportefeuille. Met andere 

woorden: PMT heeft contact gezocht met alle olie- en gassector en de nutsbedrijven in de 

aandelenportefeuille die nog geen uitfaseringsplan hebben voor kolen. Aan deze bedrijven 

is gevraagd zich te committeren aan het 1,5-graden pad van het Parijsakkoord en die 

ambitie publiekelijk bekend te maken.  

De bedrijven die geen net-zero ambitie hebben afgegeven voldoen niet aan de 

engagementdoelstellingen die PMT heeft gesteld. Daarom zijn deze 19 bedrijven met 

ingang van 1 oktober 2022 op de uitsluitingslijst geplaatst. Het geld dat de verkoop van de 

bedrijven oplevert (EUR 279 miljoen) wordt verdeeld over de hele portefeuille en komt zo 

uiteindelijk in de  impactinvesteringen terecht want daar verhoogt PMT zijn ambitie. Op dit 

moment belegt PMT EUR 2,2 miljard in olie en gas.  

PMT gaat het klimaatengagement in de komende maanden voortzetten met zowel de 

resterende fossiele energie bedrijven in de portefeuille, als grootgebruikers van fossiele 

energie (waaronder bedrijven in de zware industrie, chemie-, en cementsector). Op basis 

van de informatie uit de engagementgesprekken wil PMT voorlopers identificeren die een 

goede bijdrage leveren aan de energietransitie conform de afspraken uit het Parijsakkoord. 

Via onze engagementliist en jaarverslagen rapporteren we over de voortgang van 

engagement met bedrijven. 

Extra impactinvesteringen 

PMT acht het van groot belang om te investeren in projecten die naast een goed 

rendement, ook een positieve maatschappelijke impact hebben. Hiervoor heeft PMT 5 

1 Het totaal aantal bedrijven kan tussentijds wijzigen in verband met de samenstelling van de portefeuille. 

https://www.pmt.nl/media/xflpcfs0/vb0267_uitsluitingslijst-pmt_q4_2022.pdf
https://www.pmt.nl/over-pmt/beleggen/in-gesprek/
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thema’s gekozen, die passen bij de sector metaal en techniek (energietransitie, circulaire 

economie, innovatie in Europa, betaalbare huisvesting en gezondheidszorg). PMT wil de 

impact vergroten en heeft daarom de doelstelling voor impactinvesteringen voor 2025 

verhoogd van EUR 2 miljard naar minimaal EUR 4 miljard in 2025. Ook heeft PMT een 

impactambitie van EUR 10 miljard per ultimo 2030 als doel gesteld, waarvan EUR 4 miljard 

binnen het thema energietransitie én om 35% van de impactambitie 2030 te beleggen in 

Nederland.  

 

PMT heeft op dit moment EUR 1,9 miljard aan impactinvesteringen in de portefeuille, 

waarvan EUR 405 miljoen aan beleggingen die direct bijdragen aan de energietransitie. Dat 

betreft investeringen in infrastructuur, en infrastructuur leningen. Met 

infrastructuurleningen wordt bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe windmolenparken 

gefinancierd. De impact van deze investeringen is meetbaar. Door PMT’s 

impactinvesteringen in de energietransitie is sinds begin van de investeringen tot eind 2021 

in totaal 2.882.000t CO2 vermeden. Dat is te vergelijken met de jaarlijkse directe CO2 

uitstoot van c.a. 360.000 Nederlandse huishoudens 

 

PMT heeft onlangs een belangrijke stap gezet voor de verdere invulling van de ambitie van 

EUR 4 miljard aan impactinvesteringen in de energietransitie: PMT heeft in september dit 

jaar EUR 600 miljoen gecommitteerd aan Glennmont Partners, een vermogensbeheerder 

die gespecialiseerd is in duurzame energie. Hierbij zal er geïnvesteerd worden in o.a. 

windenergie, zonne-energie en energieopslag.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.pmt.nl/over-pmt/nieuws/berichten/pmt-investeert-600-miljoen-euro-extra-in-hernieuwbare-energie/
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NOOT VOOR DE REDACTIE 

 

Heeft u vragen n.a.v. dit persbericht dan kunt u contact opnemen met Ria van der Steen, 

woordvoerder PMT, telefoonnummer 06 18306517 of rvs@bpmt.nl.  

 

OVER PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK  

 

PMT is het grootste marktpensioenfonds van Nederland. 

Het fonds werkt voor ongeveer 34.000 ondernemingen, waarin ruim 420.000 werknemers 

op dit moment een pensioen opbouwen. Tel daarbij op de deelnemers die niet langer een 

pensioen bij het fonds opbouwen, maar dat voorheen wel deden (bijna 700.000) en de 

personen die al een uitkering ontvangen (ruim 240.000) en het totaal aantal deelnemers is 

bijna 1,4 miljoen. De klanten van Pensioenfonds Metaal en Techniek zijn de werkgevers en 

werknemers in de volgende branches: 

 

metaalbewerking 

loodgieters- en fitters;  

centrale verwarming;  

elektrotechniek;  

carrosseriebouw;  

autoschadeherstel 

garages;  

motorenrevisie;  

reparatie kantoormachines;  

goud- en zilvernijverheid;  

galvaniserende industrie;  

rijwielen;  

modelmakers;  

isolatie;  

diamantindustrie;  

koeltechniek. 


