
Reactie ABP 
 
Willen jullie naar onze studio komen om het beleid toe te lichten? 

Wij vinden dat we de afgelopen weken overal ons standpunt goed aangegeven 

hebben. Op dit moment hebben wij hier niets aan toe te voegen. In 2022 komen 

we met aangepast beleid, in lijn met de klimaatplannen van het Kabinet. 

Mochten we het beleid eerder aanpassen, dan zullen we dat aan de pers laten 

weten.  

 

Hoeveel beleggen jullie in de sector ‘fossiele energie’? 

Hier meer informatie: abp-factsheet-beleggen-in-olie-en-gas.pdf 

Eind 2020 was er ca 15 mrd in fossiel (totaal vermogen was toen 493 mrd). Ter 

vergelijking eind 2019 was dat 17 mrd (totaal vermogen was toen 466 mrd). 

Misschien ook goed om te weten dat eind 2020 er nu dus die 13,8 mrd belegd in 

betaalbare en hernieuwbare energie, sdg 7.  

Ons belegd vermogen in bedrijven kunnen wisselen, dit heeft ook te maken met 

beurskoersen. Maar over de hele linie bouwen we beleggingen in fossiel af en 

nemen beleggingen in hernieuwbare energie toe. 

Onze posities in bedrijven op naamniveau na te gaan kun je kijken in de lijsten 

die we openbaar maken: Waarin belegt ABP? | ABP 

  
Veel mensen die wij spreken snappen niet waarom ABP op de 

aandeelhoudersvergadering van Shell niet voor de ‘klimaatmotie’ 

van Follow This heeft gestemd. Waarom is dat? 

We hebben ons onthouden van stemming, zie informatie: ABP boekt resultaat bij 

Shell en moedigt verdere stappen aan 

  

Voldoen jullie aan het Klimaatakkoord van Parijs, dus max. 1,5 graden 

opwarming? 

ABP gebruikt de klimaatscenario’s van het Internationale Klimaatpanel van de 

VN (IPCC) als referentie. Het eindpunt van deze scenario’s is duidelijk: de 

opwarming van de aarde moet het liefst beperkt blijven tot 1,5 graad Celsius. In 

2015 hebben 195 landen daarover afspraken gemaakt in het Klimaatverdrag van 

Parijs. Maar welke weg daarvoor moet worden gevolgd is minder eenduidig. In 

de scenario’s van het IPCC hebben onzekerheden over toekomstige 

bevolkingsgroei, welvaartstoename, technologische ontwikkelingen, 



samenwerking tussen landen en maatschappelijk draagvlak grote invloed op de 

manier waarop een klimaatneutrale economie in 2050 kan worden bereikt. In 

het Nederlandse Klimaatakkoord is de doelstelling van Parijs uitgewerkt. ABP 

heeft zich via het Klimaatcommitment van de financiële sector vrijwillig aan het 

Klimaatakkoord en de Parijse klimaatafspraken verbonden. Dit betekent dat we 

de beleggingsportefeuille in lijn brengen met deze afspraken. Daar zijn wij volop 

mee bezig. 

ABP publiceerde in 2020 nieuw duurzaamheidsbeleid waarin we naast klimaat 

inzetten op behoud van natuurlijke grondstoffen en digitalisering. We kondigden 

in 2020 ook aan dat we in 2022 komen met nieuwe klimaatdoelen in lijn het 

Nederlandse klimaatakkoord en internationaal voor 2030. Onze achterban maakt 

zich zorgen over het klimaat. ABP doet dat ook en ziet de noodzaak te versnellen 

en dus scherpen we ook om die reden ons beleid aan. We zijn daar op het 

moment volop mee bezig. Zodra wij dat kunnen zullen we daar ook 

mededelingen over naar buiten brengen. 
  
 Inmiddels hebben twee Nederlandse pensioenfondsen besloten uit 

fossiel te stappen. Wat is jullie reactie daarop? 

Pensioenfondsen zijn volop bezig met duurzaam en verantwoord beleggen. Het 

is goed om te zien dat ze daarbij criteria aanscherpen en stappen zetten. De 

fondsen verschillen onderling en ieder fonds heeft dus afwegingen te maken 

passend bij het fonds. ABP publiceerde in 2020 nieuw duurzaamheidsbeleid 

waarin we naast klimaat inzetten op behoud van natuurlijke grondstoffen en 

digitalisering. We kondigden in 2020 ook aan dat we in 2022 komen met nieuwe 

klimaatdoelen in lijn het Nederlandse klimaatakkoord en internationaal voor 

2030. Onze achterban maakt zich zorgen over het klimaat. ABP doet dat ook en 

ziet de noodzaak te versnellen en dus scherpen we ook om die reden ons beleid 

aan. We zijn daar op het moment volop mee bezig. Zodra wij dat kunnen zullen 

we daar ook mededelingen over naar buiten brengen. Meer over het beleid staat 

in deze factsheet: factsheet-nieuw-beleid.pdf (abp.nl) 

 
 

 


