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Een duurzaam pensioen voor de toekomst 

 

Er staat veel druk op pensioenfondsen om te verduurzamen. Maar moeten fondsen 

wel maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in de klimaattransitie? Botst dit 

niet met het streven naar een betaalbaar en goed pensioen voor deelnemers? Simon 

Sprengers, Risk Manager bij PME pensioenfonds, zocht het uit in zijn essay. “Een 

duurzaam investeringsbeleid is belangrijk, zo vindt ook een meerderheid van de 

deelnemers en werkgevers. Zelfs als het rendement daardoor enigszins terugloopt.” 

 

“Zolang pensioenfondsen het mandaat hebben van de sociale 

partners en belanghebbenden, hebben zij de juridische en 

morele plicht om zich in te zetten voor een duurzaam 

pensioen”, zegt Simon (30). “Klimaatgericht zijn is niet alleen 

goed voor de wereld en onszelf, het zorgt ook voor een 

langetermijnvisie in beleggen. En de lange termijn is natuurlijk 

erg belangrijk voor pensioenfondsen. Ze zouden daarom 

eigenlijk frontrunner moeten zijn in duurzaam beleggen. Mijn 

eigen pensioenfonds besloot vorig jaar volledig te stoppen met 

investeringen in fossiele brandstoffen. Dat zorgde voor mijn interesse in dit onderwerp. 

Maar hoe belangrijk ik het onderwerp ook vind, het is niet makkelijk om een eenduidig 

antwoord te geven op de vraag of pensioenfondsen maatschappelijke 

verantwoordelijkheid moeten nemen in de klimaattransitie. Verschillende fondsen 

hebben verschillende belanghebbenden, met verschillende meningen. Ze moeten 

daarom goed naar hun achterban blijven luisteren en binnen de kaders die hen worden 

gegeven naar een zo duurzaam mogelijk pensioen streven. Gelukkig presteren 

duurzame beleggingen steeds beter.” 

 

Simon schrijft graag, zeker als het over een onderwerp gaat waar hij een passie voor 

heeft. “Een essay is de perfecte manier om diep in een onderwerp te duiken. Ik vond het 

dan ook een mooie afsluiting van de Leergang Collectieve Pensioenen”, zegt hij 

enthousiast. “Ik heb een achtergrond in geschiedenis en internationale betrekkingen en 

ik had dan ook nog veel te leren in de pensioenwereld. Maar leer je niet dan stagneer je, 

is mijn overtuiging. Ik blijf daarom altijd zoeken naar manieren om mezelf te verbeteren. 

De Leergang Collectieve Pensioenen bood me op een enerverende en leuke manier veel 

nieuwe inzichten, ook omdat ik met gelijkgestemden in de groep zat. De pensioensector 

heeft vaak een grijs uiterlijk. Maar tijdens deze opleiding kon ik ook eens met jongeren 

over boeiende pensioenmaterie discussiëren.” 


