
ABP voert al geruime tijd onderzoek uit naar het draagvlak onder deelnemers voor 
het duurzaam en verantwoord beleggen beleid (DVB) en laat hier sinds 2015 ook 
jaarlijks onafhankelijk onderzoek naar doen. Dit onderzoek laat zien hoe deelnemers 
tegen en duurzaam en verantwoord beleggen aankijken en wat ze op dit gebied 
verwachten van ABP. 

In het laatste kwartaal van 2022 namen in totaal 
ruim 900 mensen deel aan het onderzoek. Dit is 
een representatieve steekproef voor de populatie 
deelnemers die bij ons pensioen opbouwen of 
al pensioen van ons ontvangen. Het zijn zowel 
mensen die bij ons pensioen opbouwen of al  
pensioen van ons ontvangen. Wij willen hen 
hartelijk danken voor hun deelname. In dit 
document vindt u de belangrijkste conclusies uit 
het onderzoek. 

Draagvlak duurzaam beleggen blijft hoog
Sinds de start van dit onderzoek in 2015 zien we 
dat een ruime meerderheid van de ondervraag-
den wil dat ABP in haar beleggingen niet alleen 
naar het financiële aspect kijkt, maar ook naar de 
gevolgen voor mens en milieu. Op jaarbasis zien 
we soms kleine schommelingen, maar het draag-
vlak voor duurzaam en verantwoord beleggen 

blijft groot. 66% van de deelnemers vindt het (zeer) belangrijk dat ABP duurzaam en 
verantwoord belegt (zie figuur 1). 

We zijn ervan overtuigd dat we de beleggingsportefeuille kunnen verduurzamen, 
zonder dat dit ten koste gaat van het rendement of het risicoprofiel van onze 
beleggingen. Sterker, wij geloven dat een duurzame beleggingsportefeuille cruciaal is 
om op lange termijn waarde te creëren, zowel vanuit financieel als maatschappelijk 
perspectief. De meeste mensen die we ondervroegen denken daar net zo over  
(zie figuur 2).
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Energietransitie
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Investeren in de energietransitie en Nederland heeft voor deelnemers  
de hoogste prioriteit. 
Over het algemeen geven deelnemers aan dat zij achter alle thema’s staan waar 
ABP de nadruk op legt, energietransitie (73%), natuur en biodiversiteit (71%), 
verantwoord iscaal beleid (72%) en mensenrechten (71%) worden alle gesteund 
en lijken even belangrijk (zie figuur 3).

Kun je per thema aangeven in hoeverre je achter de keuze van ABP voor 
dit thema staat?
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Op welke van de onderstaande thema’s zou ABP zich met maatschappelijk verantwoord 
beleggen vooral moeten richten om een positieve bijdrage te leveren? (Top 5)
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Gevraagd naar op welke thema’s ABP zich met haar maatschappelijk verantwoord 
beleggen vooral  moet richten, kwam het thema duurzame energie het vaakst 
terug in de top 5 (zie figuur 4).
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Stel dat ABP in totaal 10 investeringen kan 
doen, waar zou je willen dat ABP belegt?

Deelnemers zien ABP liever investeringen doen binnen Nederland, gemiddeld 5,7 
van de 10 investeringen, dan in de rest van de wereld, gemiddeld 4,3 van de 10 
investeringen (zie figuur 5). De Nederlandse samenleving staat voor grote 
uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie van fossiel naar 
hernieuwbare energie. Onze werkgevers (o.a. overheid, onderwijs, energiesector) 
investeren al in het oplossen hiervan. ABP kan en wil daar met haar beleggingen 
aan bijdragen. 

Conclusie
ABP gebruikt de uitkomsten bij het opstellen en aanscherpen van 
haar beleid. 

Uit het onderzoek kunnen we concluderen er onder deelnemers breed 
draagvlak is voor het beleid op Duurzaam en Verantwoord Beleggen.  
Er is veel steun voor de thematische aandachtgebieden in ons beleid,  
met name voor duurzame energie en tegengaan van klimaatverandering.
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