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Sterke concentratie van emissies (‘Carbon Majors’; 83 bedrijven)

Bron: Richard Heede



20 grootste emittenten (geaccumuleerd voor 1965-2017; samen >35% totaal)

Bron: Richard Heede



G-20 beleidsmaatregelen energie sinds begin Covid-19

Bron: EnergyPolicyTracker
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Gemiddelde procentuele jaarlijkse
aandelenrentabiliteiten van (herschikte) sectoren,
1973-2016

• 6,905 bedrijven; 327 ‘fossiel’, 6,578
‘niet fossiel’.

• Multifactor modellen (Fama & French,
2015).

• Parametrisch en niet-parametrische
• toetsen
• ‘Oil rig count’



Vragen en Antwoorden

• Vraag
1. Verschillen

beleggingsprestaties  van
fossiele bedrijven van
anderen?

2. Welke implicaties voor
beleggingsprestaties bij
uitsluiting fossiele
bedrijven?

3. Beleggingsimplicaties
van  soepele of trage
energietransitie?

Antwoord
1. Neen; hogere rentabiliteit door

hoger financieel risico.

2. Geen significant effect op risico
en rendement van internationaal
gespreide portefeuille.

3. Verschillen tussen portefeuilles
zijn niet significant.



Energietransitie?
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Bedrijfsprestaties soepele versus vertraagde ‘transitie’



Resulterende aanbevelingen / Discussiepunten
• Voor Fondsen:

1. Hogere aandelenrentabiliteit fossiel wordt veroorzaakt door
hogere risico’s.

2. Uitsluiting fossiele bedrijven kan, want geen significant effect op
financiële prestaties portefeuilles.

3. Korte termijn en lange termijn hangen samen.
4. Engagement / dialoog zal niet het beoogde effect sorteren want

in de transitie te weinig financiële middelen om fossiel
bedrijfmodel om te bouwen.



Resulterende aanbevelingen / Discussiepunten
• Voor Overheden:

1. Uitsluiting kan men ondersteunen omdat het pensioendeelnemers financieel niet treft.
2. Niet op de fossiele bedrijven vertrouwen bij de transitie; die zullen niet de benodigde

financiële middelen kunnen genereren voor de noodzakelijke investeringen.
3. Uitsluiting is bij lange na niet voldoende om energietransitie tot stand te brengen.
4. Overheid zal zelf fors moeten bijdragen (externe effecten argument).

• Voor Toezichthouders:
1. Uitsluiting fossiel past in het “Paris Proof” maken van instellingen en het financiële

systeem.
2. Aanpassing Pensioenwet Artikel 135 lid 4, bijvoorbeeld: Een pensioenfonds vermeldt in zijn

jaarverslag op welke wijze het beleggingsbeleid “Paris Proof” is (c.q. SDGi wordt
gerealiseerd).

• Voor NGOs:
1. Primaire taak van fondsen is financieel veiligstellen van de niet-werkzame periode van

ouderen. Hangt soms, maar niet altijd samen met andere maatschappelijke uitdagingen.
2. Transitie is een proces, niet het omdraaien van een knop.



Q&A met Professor Scholtens
Auke Plantinga, Bert Scholtens, 2020. The financial impact of fossil fuel divestment. Climate Policy.  DOI 10.1080/14693062.2020.1806020 [open
access]

Heeft het onderzoek van meneer Scholtens betrekking op oliebedrijven, fossiele brandstofbedrijven
(incl.kolen) of op CO2 intensieve bedrijven?

Olie, gas, kolen, basismaterialen, dus de primaire producenten en niet de verbruikers

Gelooft meneer Scholtens in engagement als sturingsinstrument?

Het betreft hier onderzoek. Engagement kan onder bepaalde omstandigheden aspecten van
ondernemingsstrategieën bijsturen. De situatie die wij onderzochten was er een van een energietransitie
waarin de fossiele bedrijven in zwaar weer verkeren. Dan is het voor alle bedrijven uiterst moeilijk om de
benodigde investeringen te verkrijgen die nodig zijn voor veranderingen in het bedrijfsmodel..

Waar ligt de hogere risico van fossiele bedrijven precies in?

Zie tabel 3; de fossiele bedrijven zijn riskanter dan de markt als geheel (volatieler), dit hangt samen met
dat grootte, winstgevendheid en investeringspatronen van deze bedrijven

U gaf aan dat de korte en lange termijnen samenhangen. Kunt u dat uitleggen?

Qua bedrijfsmodel is sprake van padafhankelijkheid. Qua emissies is het van belang te realiseren dat elk
broeikasmolecuul dat uitgestoten wordt in de atmosfeer terechtkomt; zelfs vandaag stoppen met uitstoot
betekent dat we nog eeuwenlang de effecten ondervinden van de emissies sinds midden negentiende eeuw
tot 2020. Voor beleggers is het belangrijk te denken in termen van de lange termijn yield curve die
samenhangt met de gekozen disconteringsvoet: die is te laag vanwege de externe effecten. Effecten op de
lange termijn (>40 jaar) zijn nu ‘onzichtbaar’ omdat ze door te disconteren naar het heden waardeloos
gemaakt worden.



Q&A met Professor Scholtens
Auke Plantinga, Bert Scholtens, 2020. The financial impact of fossil fuel divestment. Climate Policy.  DOI 10.1080/14693062.2020.1806020 [open
access]

Er is geen standaardisatie voor risico m.b.t. klimaateffecten. Welke volgende stap ziet u daar?

Op macroniveau zijn de effecten van emissies van broeikasgassen op het klimaat duidelijk. Het grootste
risico zit in de tipping points. Probleem zit in de toedeling van die risico’s. TCFD / NGFS werken aan een
kader voor rapportage van bedrijven en organisaties tav emissies, maar de wetenschappelijke kritiek hierop
is dat dit ver af staat van de klimaatrisico’s. Noodzakelijk acht ik samenwerking van dergelijke
toezichthouders (en accountants) met iig natuurwetenschappers en om te werken aan een systeem waarbij
de rol van afzonderlijke bedrijven en organisaties (en investeerders die beleggen in vermogenstitels van die
bedrijven en organisaties) inzichtelijk gemaakt wordt

Is op basis van de verwachtte vraaguitval veroorzaakt door het Parijs-akkoord het risico om in
oliebedrijven te beleggen niet nog veel groter dan uw onderzoek suggereert?

Wellicht, dat hangt zeer sterk af van het beleid. Besef dat alle huidige voorgenomen beleidsmaatregelen
volstrekt onvoldoende zijn om het beoogde doel te bereiken.

Welke definitie van emissies is gebruikt in het onderzoek van meneer Scholtens? Scope 1 en/of 2
en/of 3?

In dit onderzoek maken we geen gebruik van emissies, maar richten we ons op de fossiele sector.



Q&A met Professor Scholtens

Auke Plantinga, Bert Scholtens, 2020. The financial impact of fossil fuel divestment. Climate Policy.  DOI 10.1080/14693062.2020.1806020
[open access]

Heeft meneer Scholtens ook gekeken naar andere criteria dan rig-count en/of vervuiling van
data door economische activiteit?

Wij gebruiken uitsluitend de rig-count voor het afbakenen van de transitie in dit onderzoek. Er zijn
meerdere manieren om een inschatting te maken.

Weet meneer Scholtens of financiële instellingen en fossiele bedrijven hun top managers
belonen in overeenstemming met klimaatdoelen?

Voor het eerste verwijs ik naar recent onderzoek van mijn collega Nancy Kamp-Roelands in MAB
(december 2020); voor het laatste wijs ik erop dat deze bedrijven hun managers tot nu toe vooral
belonen ogv groei in hun traditionele activiteiten, d.w.z. de productie van fossiele energie.



Q&A met Dennis Teijsse

Waarom stapt BPL niet geheel uit de fossiele industrie?

Momenteel is het standpunt dat fossiele brandstoffen vooralsnog een belangrijk onderdeel blijven van
de energiemix. Dit is ook terug te zien in energiescenario’s die leiden tot een transitiepad waarbij de
temperatuurstijging onder de 2 graden opwarming blijft. Het behalen van klimaatdoelstellingen
betekent dus geen afscheid van fossiele brandstoffen en een volledige exit strategie wordt momenteel
niet nagestreefd.

Wel wordt er terughoudend omgegaan met het beleggen in hoog CO2-intensieve fossiele brandstoffen
(thermisch steenkool/teerzand) of ondernemingen waarvoor is vastgesteld dat ze blootgesteld zijn aan
relatief hoge fysieke en of transitierisico’s.

In combinatie met een CO2-reductiestrategie heeft dit ertoe geleid dat de aandelenportefeuille
momenteel een ca. 25% lagere blootstelling heeft naar fossiele brandstoffen dan de standaard
marktkapitalisatie gewogen benchmark. Waarbij aanvullend de ESG-karakteristieken van de
overgebleven energiebedrijven in portefeuille relatief gunstig zijn en waarvoor de verwachting is dat
deze beter gepositioneerd zijn voor de energietransitie.

Ons klimaatbeleid en standpunt ten aanzien van de fossiele industrie is niet in beton gegoten, we
toetsen daarom regelmatig ons standpunt en beleid.



Q&A met Dennis Teijsse
Is het koppelen van beloningen aan klimaatprestaties in de financiële sector al ergens
toegepast?

We zien dat enkele financiële ondernemingen duurzaamheid hebben opgenomen onder de niet-
financiële prestatiecriteria voor het beloningsbeleid. Motivering en rechtvaardiging zijn echter niet altijd
even duidelijk en vaak ontbreekt het ook nog aan harde meetbare criteria.

Meet BPL ook de impact van CO2 reductie in de reële economie?

Nee. De CO2-reductie is een beheersmaatregel waarmee transitierisico’s voor de portefeuilles deels
beperkt kunnen worden. Er wordt geen directe relatie gezien tussen het reduceren van de CO2-emissies
in de aandelen- en creditportefeuilles en het reduceren van CO2 in de reële economie. Dit laatste
trachten we dan ook niet te meten.



Q&A met Dennis Teijsse
Dataleveranciers laten een grote spreiding in meetmethode/resultaten zien. Hoe gaat
BPL daarmee om?

We zijn ons ervan bewust dat er een grote spreiding zit in de ESG ratings van de diverse
dataleveranciers. Dit is deels te verklaren doordat de dataleveranciers verschillende
doelstellingen nastreven met hun ESG-ratings en daarom ook verschillende methodologieën
hanteren om ondernemingen te beoordelen. BPL Pensioen heeft daarom bij het selecteren van
de ESG-dataprovider veel aandacht besteedt aan het bepalen of de doelstelling van de te
selecteren ESG-rating passend was bij de visie van BPL Pensioen ten aanzien van ESG-
integratie en of de ESG-rating een aanvulling was op de al gehanteerde databronnen voor
onder meer het normatieve beleid.





Bedankt voor uw aandacht en
vragen!




