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PensioengerechtigdenActieven

In hoeverre vindt u het belangrijk dat Pensioenfonds Notariaat uw ingelegde pensioenpremie op een maatschappelijk verantwoorde manier belegt? 

Welke uitspraak m.b.t. maatschappelijk verantwoord beleggen en rendement is volgens u waar?

“Maatschappelijk verantwoord beleggen levert meestal [xx] rendement op als/dan ‘normaal’ beleggen”

Als u maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) en rendement tegen elkaar afzet, wat vindt u dan belangrijker als het gaat om uw pensioengeld? 
Maatschappelijk verantwoord beleggen of rendement?

77% (heel erg) belangrijk 75%

14% niet belangrijk, niet onbelangrijk 16%

8% (zeer) onbelangrijk 7%

1% weet niet/geen mening 2%

666 N 618

4% hoger 6%

35% evenveel 36%

33% lager 36%

29% weet ik niet 23%

656 N 609

19% MVB (iets/veel) belangrijker 24%

43% even belangrijk 47%

36% rendement (iets/veel) belangrijker 29%

1% weet ik niet/geen mening 2%

649 N 601

Driekwart vindt het (heel erg) 
belangrijk dat Pensioenfonds 
Notariaat de ingelegde 
pensioenpremie op een 
maatschappelijk verantwoorde 
manier belegt. 

Ruim een derde denkt dat 
maatschappelijk verantwoord 
beleggen evenveel rendement 
oplevert als ‘normaal’ beleggen. 

Een even grote groep denkt dat het 
een lager rendement oplevert. 

Actieven geven vaker dan 
pensioengerechtigden aan niet te 
weten welke uitspraak waar is. 

Iets minder dan helft vindt 
maatschappelijk verantwoord 
beleggen en rendement even 
belangrijk als het om hun 
pensioengeld gaat. 

Een derde vindt rendement (iets) 
belangrijker; het zijn vaker 
actieven dan pensioengerechtigden 
die dat zeggen. 

Een vijfde vindt maatschappelijk 
verantwoord beleggen (veel) 
belangrijker.
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Wanneer mag Pensioenfonds Notariaat van u maatschappelijk verantwoord beleggen?

In hoeverre bent u bereid pensioen in te leveren als dit betekent dat Pensioenfonds Notariaat een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid kan voeren?
(Het is overigens niet gezegd dat duurzaam beleggen daadwerkelijk leidt tot lagere rendementen)

17% als rendement hoger is 16%

64% als rendement evenveel is 65%

17% in alle gevallen 16%

2% weet ik niet 3%

647 N 597

17% max. 0,25% 18%

8% max. 0,50% 10%

14% max. 1,00% 13%

55% nooit 54%

7% weet ik niet/geen mening 4%

644 N 591

PensioengerechtigdenActieven

Bijna twee derde vindt dat 
Pensioenfonds Notariaat alleen op 
een maatschappelijk 
verantwoorde manier mag 
beleggen als het evenveel 
rendement oplevert als bij 
‘normaal’ beleggen. 

Van een zesde mag dat alleen als 
de verwachting is dat het 
rendement hoger is. 

Nog eens een zesde zegt dat er in 
alle gevallen maatschappelijk 
verantwoord belegd mag worden. 

Ruim de helft is nooit bereid 
pensioen in te leveren voor 
maatschappelijk verantwoord 
beleggingsbeleid. 

Bijna een vijfde is bereid 
maximaal 0,25% in te leveren, 
een tiende maximaal 0,50% en 
een zevende maximaal 1%. 

6% weet het niet of heeft 
hierover geen mening; vaker 
actieven dan 
pensioengerechtigden. 
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Mag Pensioenfonds Notariaat wat u betreft beleggen in …

PensioengerechtigdenActieven

Als wordt gevraagd waar 
Pensioenfonds Notariaat in mag 
beleggen, zijn ruim acht van de 
tien van mening dat er niet
belegd mag worden in bedrijven 
die:
• zich inlaten met 

fraude/corruptie
• gebruik maken van 

kinderarbeid
• niet zorgen voor goede 

arbeidsomstandigheden
• zich inlaten met wapens of 

wapenhandel 
• actief zijn in een omstreden 

sector

Zes van de tien vinden (ook) dat 
er niet belegd mag worden in 
bedrijven:
• met negatieve gevolgen voor 

het milieu 
• die extreme bonussen 

uitkeren

1% 97% 2% fraude/corruptie 1% 96% 3%

3% 94% 3% kinderarbeid 2% 92% 6%

12% 84% 4% omstreden sectoren 4% 91% 5%

10% 87% 3% wapens/wapenhandel 9% 86% 5%

10% 85% 5% arbeidsomstandigheden 7% 82% 11%

25% 62% 13% extreme bonussen 15% 72% 13%

27% 57% 16% negatieve gevolgen milieu 19% 64% 17%

54% 32% 14% kernenergie 68% 20% 12%

51% 37% 13% fossiele brandstoffen 52% 35% 13%

N

? ?

612 560

Van zes van de tien mag het 
fonds wel beleggen in:
• kernenergie 
En van de helft (ook) wel in:
• fossiele brandstoffen

Actieven vinden vaker dan 
pensioengerechtigden dat er wel 
belegd mag worden in bedrijven:
• die actief zijn in omstreden 

sectoren
• met negatieve gevolgen voor 

het milieu
• die extreme bonussen 

uitkeren

Pensioengerechtigden vinden 
vaker dan actieven dat er wel 
mag worden belegd in:
• kernenergie
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In hoeverre bent u het eens of oneens met onderstaande stellingen?

PensioengerechtigdenActieven

Over de verantwoordelijkheid van 
het fonds voor de bedrijfsvoering 
van de bedrijven waarin zij 
belegt, zijn meningen verdeeld. 
Een derde ziet hier geen taak 
voor het fonds. Een even grote 
groep vindt juist wel dat het 
fonds op dit punt 
verantwoordelijkheid heeft. 

Nog eens een kwart is neutraal 
gestemd. 

Zes van de tien geloven dat 
maatschappelijk verantwoord 
beleggen van hun pensioengeld 
een positief effect zal hebben op 
mens en milieu. 

Ongeveer een kwart is hier 
neutraal over gestemd en een 
achtste is het er (helemaal) niet 
mee eens. 

De helft vindt dat het de 
verantwoordelijkheid is van de 
overheid om ervoor te zorgen dat 
bedrijven maatschappelijk 
verantwoord opereren. 

Bijna een kwart is het echter 
(helemaal) niet eens met dat 
standpunt; pensioengerechtigden 
vaker dan actieven. 

Een even grote groep is neutraal 
gestemd wat betreft deze stelling; 
actieven vaker dan 
pensioengerechtigden. 

38% 26% 34% 2%

Ik vind dat Pensioenfonds Notariaat 

medeverantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering 

van de bedrijven waarin het fonds belegt

36% 25% 36% 3%

(helemaal) 

eens

weet 

niet/geen 

mening

(helemaal) 

niet eens neutraal

(helemaal) 

eens

weet 

niet/geen 

mening

(helemaal) 

niet eens neutraal

13% 22% 61% 4%

Ik geloof dat maatschappelijk verantwoord 

beleggen van mijn pensioengeld een positief 

effect zal hebben op mens en milieu

13% 25% 59% 3%

21% 27% 51% 1%

Het is de verantwoordelijkheid van de overheid 

om ervoor te zorgen dat bedrijven 

maatschappelijk verantwoord opereren

27% 19% 51% 3%

N609 558
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Hoe vindt u dat Pensioenfonds Notariaat invloed zou moeten uitoefenen op het beleid van een onderneming? U kunt meerdere antwoorden geven. 

36%

Het gesprek aangaan met de onderneming, 

om zo tot een meer maatschappelijk 

verantwoorde bedrijfsvoering te komen

36%

40%
Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 

over de plannen van het bedrijf
45%

4%

Starten van juridische procedures om het 

beleid/de activiteiten van het bedrijf te 

veranderen

4%

66%
Niet beleggen in bepaalde sectoren, bedrijven 

of landen
56%

16%
Pensioenfonds Notariaat moet hier geen tijd 

aan besteden
20%

5% Weet ik niet 5%

598 N 552

PensioengerechtigdenActieven

Zes van de tien vinden dat 
Pensioenfonds Notariaat niet zou 
moeten beleggen in bepaalde 
sectoren, bedrijven of landen om 
zo invloed uitoefenen op het 
beleid van een onderneming; 
vaker actieven dan 
pensioengerechtigden. 

Vier van de tien vinden dat het 
fonds moet stemmen op 
aandeelhoudersvergaderingen 
over de plannen van het bedrijf 
en iets minder dan vier van de 
tien (ook) dat het fonds het 
gesprek aan moet gaan met de 
onderneming om zo invloed uit te 
oefenen.

Iets minder dan een vijfde vindt 
dat het fonds er geen tijd aan 
moet besteden. 
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Hieronder ziet u een lijst met duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties, waar Pensioenfonds Notariaat rekening mee zou kunnen houden in 
zijn keuze voor beleggingen.

Welke van deze doelen vindt u het best passen bij Pensioenfonds Notariaat? U kunt maximaal 3 antwoorden geven.

PensioengerechtigdenActieven

In de top 3 van duurzame 
ontwikkelingsdoelen waar het 
fonds rekening mee zou kunnen 
houden in de keuze voor 
beleggingen staan zorgen voor 
gezondheid en welzijn, duurzame 
en betaalbare energie en goed 
onderwijs. 

Deze top 3 geldt voor beide 
doelgroepen, de volgorde 
verschilt iets. 

Zorgen voor gezondheid en welzijn 29% 1 33% Zorgen voor gezondheid en welzijn

Zorgen voor goed onderwijs 29% 2 31% Zorgen voor duurzame en betaalbare energie

Zorgen voor duurzame en betaalbare energie 28% 3 26% Zorgen voor goed onderwijs

Zorgen voor vrede, veiligheid en rechtvaardigheid 26% 23% Zorgen voor vrede, veiligheid en rechtvaardigheid

Zorgen voor duurzame consumptie en productie 24% 22% Zorgen voor duurzame consumptie en productie

Zorgen voor fatsoenlijke banen en economische groei 22% 21% Aanpakken van het klimaatprobleem

Aanpakken van het klimaatprobleem 22% 18% Zorgen voor fatsoenlijke banen en economische groei

Beschermen van zeeën en oceanen 18% 18% Bijdragen aan innovatie en duurzame infrastructuur

Herstellen van ecosystemen en behouden biodiversiteit 17% 16% Beschermen van zeeën en oceanen

Bijdragen aan innovatie en duurzame infrastructuur 16% 16% Herstellen van ecosystemen en behouden biodiversiteit

Zorgen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen 16% 13%
Zorgen voor schoon drinkwater en goede sanitaire 

voorzieningen

Zorgen voor minder maatschappelijke ongelijkheid 13% 12% Zorgen voor minder maatschappelijke ongelijkheid

Een einde maken aan armoede 7% 11% Zorgen voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen

Zorgen voor schoon drinkwater en goede sanitaire 

voorzieningen
6% 10% Een einde maken aan armoede

Een einde maken aan honger 4% 9% Een einde maken aan honger

Zorgen voor veilige en duurzame steden 2% 2% Zorgen voor veilige en duurzame steden

N 601 554 N



Pensioenfonds Notariaat  - maatschappelijk verantwoord beleggen  - mei/juni 2019       |       www.kienonderzoek.nl       |   050-3171777       |       8

Onderzoeksverantwoording

Pensioenfonds Notariaat onderzoek Maatschappelijk Verantwoord Beleggen Doelgroep % behaald

Onderzoeksmethode Actieven 51,9

Steekproef Pensioengerechtigden 48,1

Doelgroep Actieven Pensioengerechtigden N 1284

Bron

Bruto steekproef 11208 4867 Leeftijd % behaald

Netto steekproef (# op vrg 1) 666 618 Jonger dan 25 jaar 1,3

Volledige vragenlijsten (netto) 597 545 22 t/m 35 jaar 7,9

Responspercentage 6% 13% 36 t/m 45 jaar 10,4

Datum start veldwerk 46 t/m 67 jaar 41,8

Datum veldwerk gereed Ouder dan 67 jaar 38,5

Betrouwbaarheidsniveau* N 1150

Maximale afwijking* 3,7% 3,7%

Representatief naar: Actieven: werkzaam als % behaald

Weging Notaris 16,6

Toegevoegd notaris 2,7

Respons breakdown Actieven Pensioengerechtigden Kandidaat-notaris 18,7

bruto steekproef 11208 4867 Medewerker 62,0

bouncers (schatting) onbekend onbekend N 598

buiten selectie n.v.t. n.v.t.

verwijderd na datacheck 0 0

afgebroken vragenlijsten 69 73

geen medewerking 10542 4249

Volledige vragenlijsten 597 545

* B ij 597 en 545 afgenomen vragenlijsten valt met een betrouwbaarheid van 95% te concluderen dat de steekproefuitkomst

  maximaal respectievelijk 3,7% en 3,7% kan afwijken van de werkelijke situatie (als alle Nederlanders in de doelgroep ondervraagd zouden zijn).

Dit onderzoek is uitgevoerd conform de richtlijnen van ISO 20252 (marktonderzoek)

Niet van toepassing

16-mei

17-jun

95,0%

Niet van toepassing

Online

Deelnemers van Pensioenfonds Notariaat

TKP
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Bijlage – uitsplitsing naar leeftijd actieven (1)

In hoeverre vindt u het belangrijk dat Pensioenfonds Notariaat uw ingelegde pensioenpremie op een maatschappelijk verantwoorde manier belegt? 

Wanneer mag Pensioenfonds Notariaat van u maatschappelijk verantwoord beleggen?

<25 jaar 25-35 jaar 36-45 jaar 46-67 jaar

(heel erg) belangrijk 80% 77% 84% 74%

niet belangrijk, niet onbelangrijk 20% 13% 13% 14%

(zeer) onbelangrijk 0% 10% 4% 11%

weet niet/geen mening 0% 0% 0% 1%

N 15 91 116 376

<25 jaar 25-35 jaar 36-45 jaar 46-67 jaar

als rendement hoger is 20% 18% 11% 18%

als rendement evenveel is 53% 65% 68% 63%

in alle gevallen 13% 18% 19% 17%

weet ik niet 13% 0% 2% 2%

N 15 91 116 376

In hoeverre bent u bereid pensioen in te leveren als dit betekent dat Pensioenfonds Notariaat een maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid kan voeren?
(Het is overigens niet gezegd dat duurzaam beleggen daadwerkelijk leidt tot lagere rendementen)

<25 jaar 25-35 jaar 36-45 jaar 46-67 jaar

max. 0,25% 20% 22% 16% 16%

max. 0,50% 7% 7% 9% 9%

max. 1,00% 0% 10% 14% 15%

nooit 53% 50% 51% 56%

weet ik niet/geen mening 20% 12% 10% 4%

N 15 91 116 376

36 t/m 45-jarigen vinden het vaker 
(heel erg) belangrijk dat het 
pensioenfonds op een 
maatschappelijk verantwoorde 
manier belegd. 

25 t/m 35-jarigen en 46 t/m 67-
jarigen vinden het vaker (zeer) 
onbelangrijk. 

Jongeren (<25 jaar) geven vaker 
het antwoord ‘weet ik niet’. 

Jongeren (<25 jaar) en 25 t/m 35-
jarigen geven vaker het antwoord 
‘weet ik niet/geen mening’. 
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Bijlage – uitsplitsing naar leeftijd actieven (2)

Mag Pensioenfonds Notariaat wat u betreft beleggen in …

? ? ? ?
fraude/corruptie 0% 100% 0% 1% 99% 0% 2% 96% 3% 1% 97% 2%

kinderarbeid 0% 87% 13% 4% 95% 1% 2% 93% 5% 3% 94% 3%

omstreden sectoren 20% 73% 7% 14% 81% 4% 16% 82% 3% 11% 85% 4%

wapens/wapenhandel 0% 87% 13% 8% 88% 4% 6% 91% 3% 12% 85% 2%

arbeidsomstandigheden 13% 73% 13% 9% 87% 4% 9% 87% 4% 10% 84% 5%

extreme bonussen 40% 33% 27% 35% 47% 18% 29% 56% 15% 21% 68% 11%

negatieve gevolgen milieu 13% 47% 40% 32% 56% 12% 25% 61% 14% 27% 55% 18%

kernenergie 60% 33% 7% 44% 40% 17% 46% 36% 18% 60% 27% 12%

fossiele brandstoffen 53% 20% 27% 51% 40% 10% 47% 38% 16% 52% 37% 11%

N 376

<25 jaar 25-35 jaar 36-45 jaar 46-67 jaar

15 91 116

46 t/m 67-jarigen vinden vaker dat 
het fonds niet mag beleggen in 
bedrijven die:
• extreme bonussen uitkeren

46 t/m 67-jarigen vinden vaker dat 
het fonds wel mag beleggen in:
• bedrijven die zich inlaten met 

wapens of wapenhandel 
• kernenergie 

Ook jongeren (<25 jaar) vinden 
vaker dat het fonds wel mag 
beleggen in:
• kernenergie 

Naarmate men ouder is, neemt de 
acceptatie om wel te beleggen in 
de bedrijven die extreme bonussen 
uitkeren af.


