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Introductie
 
Klimaatverandering is een van grootste maatschappelijke problemen van onze tijd. ABP maakt zich net als 
veel deelnemers zorgen over het klimaat. Al 100 jaar is ABP het pensioenfonds voor mensen die werken bij 
overheid en onderwijs. Het is ABP’s missie om alle deelnemers nu en in de toekomst een goed pensioen te 
bieden in een leefbare wereld. Die toekomst raakt echter steeds meer uit beeld als er niets verandert.  
De aarde raakt uitgeput. Earth Overshoot Day laat zien dat de som van de wereldwijde economische 
wensen en noden groter zijn dan wat de aarde dragen kan. Met de uitstoot van te veel broeikasgassen 
belasten we de aarde en warmen we haar op.

Op nationaal en internationaal niveau zijn er klimaatakkoorden getekend om daarin verandering te brengen. 
Maar ondanks mooie beloften en intenties wordt er nog te weinig waargemaakt. Met het huidige tempo 
van verandering komen we niet onder de 1,5 graad en ook niet onder de 2 graden Celsius opwarming van 
de aarde uit. Op dit moment stevenen we zelfs af op minstens 2,5 graden Celsius. Dat is een desastreus 
scenario. Er moet veel gebeuren om dat af te wenden, en er is steeds minder tijd. Rapporten van het 
klimaatpanel van de VN  (IPCC) en het Internationaal Energieagentschap (IEA) laten dat duidelijk zien. 

Klimaatverandering is een maatschappelijk, politiek, en ook economisch probleem. En het vergt van 
iedereen inzet, lef en doorzettingsvermogen om bij te dragen aan de oplossing ervan. De politiek, het 
bedrijfsleven, de wetenschap en de financiële sector hebben daarbij een belangrijke positie. ABP is een 
sociaal-maatschappelijke financiële instelling. We hebben daarmee een verantwoordelijkheid om actie 
te ondernemen en de pensioenpremies voor huidige en toekomstige generaties deelnemers op een 
duurzame en verantwoorde manier te beleggen. 

ABP heeft de afgelopen jaren stappen gezet. We hebben doelen gesteld en behaald, soms ruimschoots. 
Maar we zien dat grotere stappen en een versnelling noodzakelijk zijn om voor al onze deelnemers nu en 
in de toekomst dat goede pensioen in een leefbare wereld waar te kunnen maken. In dit klimaatbeleid 
delen we onze plannen om vanuit onze verantwoordelijkheid verdere stappen te zetten om klimaatveran-
dering tegen te gaan en bij te dragen aan de klimaattransitie. We beschrijven eerst kort wat onze overtui-
gingen en keuzes zijn, daarna waar we vandaan komen, en wat onze uitgangspunten zijn, om vervolgens 
uitgebreider in te gaan op wat we willen bereiken en hoe we dat willen doen.

Het klimaatbeleid is onderdeel van het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid van ABP, en van 
de aanscherping daarvan. De uitgangspunten die voor deze aanscherping de basis zijn, liggen ook ten 
grondslag aan dit klimaatbeleid, en komen voort uit: 
• wie wij zijn: een sociaal maatschappelijk financiële instelling, en
• waar we voor staan: een goed pensioen in een leefbare wereld voor huidige en toekomstige generaties.
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Klimaatbeleid ABP 2022-2030 in een oogopslag

Wat we willen bereiken:

• Portefeuille in lijn met de doelen van het Parijs-akkoord

• Netto-nul uitstoot van broeikasgassen in 2050

• 50% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030 ten opzichte van 2019
- Voor de gehele beleggingsportefeuille
- Absolute voetafdruk
- In de hele keten, dus ook uitstoot door inkoop en door gebruik van producten

• In 2030 € 30 miljard beleggen in de klimaattransitie, waarvan € 10 miljard impactinvesteringen
- Met beleggingen die aantoonbaar het verschil maken
- Actief op zoek naar mogelijkheden in Nederland

Wat we gaan doen:

• Alleen beleggen in bedrijven die geen producten maken of diensten leveren waaraan schade  
aan het klimaat onlosmakelijk verbonden is

• Wel beleggen in sectoren met langetermijnkansen, in bedrijven die de klimaattransitie kunnen  
en willen maken

• Van bedrijven  met grote klimaatimpact eisen we een klimaatplan in lijn met Parijs:
- Doelstellingen in lijn met netto-nul in 2050
- Rapportageplicht over uitstoot

• Intensieve dialoog met nutsbedrijven, transportsector, staalindustrie, cementindustrie,  
chemische industrie,  financiële sector 

• Impactinvesteringen in groene energie, slimme netwerken, isolatie, (groene) waterstof,  
schone mobiliteit, energieopslag en klimaatadaptatie.
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Waar we vandaan komen
 
Klimaatbeleid is sinds 2007 onderdeel van het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid van ABP. In 
2015 stelden we concrete doelen voor 2020, zoals meer beleggen in duurzame energie en het verlagen 
van de CO2-voetafdruk. We hebben deze doelen ruimschoots behaald. Tegelijkertijd zien we dat de lat 
omhoog moet. 

In 2020 publiceerden we het ‘Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid ABP vanaf 2020’.  
Daarin beschreven we onze duurzaamheidsdoelen vanaf 2020. Daarin stonden ook onze aangescherpte 
duurzaamheidsdoelen op het terrein van klimaat. Tegelijk kondigden we ook aan dat we in 2022 in lijn 
met de verwachtingen in het Nederlandse Klimaatakkoord, klimaatdoelen voor 2030 zouden publiceren. 
Eind 2021 waren we al goed op koers. We droegen met onze beleggingen ongeveer € 99 miljard bij aan de 
Duurzame Ontwikkelingsdoelen waaronder € 18,5 miljard in ‘Betaalbare en duurzame energie’ (SDG 7).  
In onze aandelenportefeuille bereikten we een CO2-reductie van 48% ten opzichte van 2015. 1

Sindsdien hebben we verdere stappen gezet. We kondigden in oktober 2021 aan te stoppen met beleggen 
in producenten van fossiele brandstoffen. Het gaat om een belegd vermogen van in totaal ruim € 15 
miljard (stand 31 december 2020, circa 3% van het totaal belegd vermogen van ABP). Aanleiding voor dit 
besluit waren de dat jaar gepubliceerde rapporten van het Internationaal Energie Agentschap (IEA) en 
het VN-klimaatpanel (IPCC). Ook was er groot draagvlak onder groepen ABP-deelnemers en werkgevers 
voor dit besluit. We bouwen deze beleggingen zorgvuldig af. Het merendeel (van de zogeheten liquide 
beleggingen) zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. We herhaalden dat ABP in 
2022 een nieuw CO2-reductie-doel zou stellen. 

Begin dit jaar brak de oorlog uit in Oekraïne en die heeft effect op de energietransitie door het wegvallen 
van Russisch aardgas. Als gevolg hiervan is energie schaars en zijn de energieprijzen gestegen. Overheden 
moeten op zoek naar alternatieven. Deze energiecrisis laat zien dat de noodzaak van het versnellen van de 
energietransitie van fossiele naar duurzame energie des te groter is.  

1 Over onze voetafdruk leest u hier meer: ABP-CO2-methodologie-2022.pdf

https://www.abp.nl/content/dam/abp/nl/documents/ABP-CO2-methodologie-2022.pdf
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Uitgangspunten
• ABP belegt het pensioengeld van 3,1 miljoen Nederlanders. Dat doen we om een goed pensioen 

in een leefbare wereld waar te maken voor onze deelnemers nu en in de toekomst, tegen een zo 
laag mogelijke premie. Een duurzame economie is nodig voor een leefbare wereld. Daarom is een 
duurzame economie het leidende uitgangspunt in ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid.  

•  Als fonds gebouwd op de fundamenten van solidariteit en collectiviteit, staan we midden in de 
maatschappij. Die waarden maken wie wij zijn. Ze schetsen ook onze verantwoordelijkheid waaraan 
we met ons duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid en dit klimaatbeleid invulling willen geven. 
We letten bij elke beleggingsbeslissing dus niet alleen op rendement, risico en kosten maar ook op 
duurzaamheidsprestaties.

•  ABP is een langetermijnbelegger. Dat betekent dat we alleen beleggen in activiteiten die ook op lange 
termijn passen in een duurzame economie. We kiezen bewust waar we wel in willen beleggen.  
We hoeven niet overal in te beleggen om een goed pensioen waar te maken.

•  We zijn ons bewust van het feit dat onze beleggingen impact hebben op de wereld en dat de wereld 
impact heeft op onze beleggingen. We willen positieve impact maken met onze beleggingen en 
negatieve impact en risico’s beperken.

•  We bouwen af wat niet past in een duurzame economie, en we bouwen om wat de klimaattransitie 
kan en wil maken. Ook bouwen we aan toekomstbestendige en duurzame verdienmodellen.

•  We zijn ervan overtuigd dat we duurzaam en verantwoord kunnen beleggen zonder dat dit ten koste 
gaat van rendement en risico. Anders gezegd: we verwachten minstens hetzelfde rendement te 
behalen als wanneer we niet duurzaam en verantwoord zouden beleggen. Dat toetsen we en wordt 
bevestigd door de analyses die we doen. 

•  ABP hanteert een integrale aanpak vanuit een heldere visie op een duurzame economie. 
Duurzaamheid vraagt om een standpunt, een visie op een duurzame wereld, en de vertaling daarvan 
in keuzes in lijn met die visie.

•  Klimaateffecten en wat duurzaam is, zijn niet altijd even goed meetbaar. Pensioenfondsbeleggers 
beschikken nog niet over data van alle klimaateffecten in hun beleggingsportefeuille. Ook ABP kampt 
daarmee, maar wij laten ons daardoor niet beperken. We hebben geen tijd om te wachten met het 
nemen van maatregelen 
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•  ABP wil een klimaatneutrale beleggingsportefeuille in 2050 en voldoen aan de afspraken die zijn 
gemaakt binnen het Klimaatcommitment van de financiële sector. Deze afspraken gaan over het 
bijdragen aan de financiering van de energietransitie in Nederland: het meten en rapporteren van de 
CO2-voetafdruk van beleggingen en het opstellen van doelen op CO2-reductie en andere doelen voor 
2030. We hebben bij het opstellen van ons klimaatbeleid rekening gehouden met de verwachtingen in 
de leidraad.  

•  Waar we zeggen ‘reductie van CO2 (en andere broeikasgassen)’, bedoelen we reële reductie,  
geen CO2-compensatie. 

•  Werken aan een duurzame en leefbare wereld doen we niet alleen. ABP vindt het belangrijk om kennis 
en inzichten bij anderen op te doen. Wij gaan daarom in gesprek over duurzaamheidsvoorkeuren met 
onze deelnemers en andere stakeholders. Dat hebben we ook voor dit klimaatbeleid gedaan.  
Zo kunnen we onze kennis uitbreiden, informatie ophalen en onze krachten bundelen om samen 
meer te bereiken.

https://klimaatcommitment.nl/wp-content/uploads/2022/10/Leidraad-Leidraad-voor-relevante-financieringen-beleggingen-en-actieplannen-okt2022.pdf
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Een duurzame economie
 
De beleggingen van ABP hebben impact op onze maatschappij, op een wereld in transitie. Omgekeerd 
heeft die wereld impact op de beleggingen van ABP. Daarom willen we de positieve impact van onze 
beleggingen vergroten en de negatieve impact beperken. 

In een duurzame economie kunnen bedrijven de negatieve gevolgen (zogenoemde externaliteiten) 
van hun bedrijfsvoering, zoals bijvoorbeeld de uitstoot van broeikasgassen, niet op het milieu en de 
samenleving afwentelen. Bedrijven moeten daarin hun verantwoordelijkheid dragen. Het principe van wel 
de lusten maar niet de lasten, kan in een duurzame economie niet bestaan. Om daar te komen, moet er 
nog het nodige veranderen. Nu zien we nog maar weinig bedrijven die geheel passen in een duurzame 
economie.

Bij een duurzame economie horen eerlijke prijzen. Negatieve effecten op mens en milieu horen aan 
bedrijven te worden doorbelast. Zo wordt innovatie gestimuleerd en komen de kosten van negatieve 
effecten daar te liggen waar ze horen. Bedrijven die niet kunnen bestaan zonder deze negatieve effecten 
af te wentelen, hebben geen bestaansrecht in een duurzame economie. Op het terrein van klimaat geldt 
dat met name voor de uitstoot van broeikasgassen. In bedrijven waarbij schade aan het milieu onlosmake-
lijk verbonden is met wat ze doen, kunnen we niet investeren. Omdat ze in een duurzame economie niet 
thuishoren en omdat we zien dat er grote risico’s zijn voor hun bestaansrecht op de lange termijn. 

Er zijn ook veel bedrijven die nog te veel uitstoten, maar kunnen en willen veranderen. We helpen 
bedrijven die de klimaattransitie kunnen en willen maken, door met ze in gesprek te gaan. Dat gesprek is 
niet vrijblijvend: we willen dat bedrijven aantoonbaar doelen stellen in lijn met de doelen van hat Parijs-
akkoord en daar ook naar handelen. 

2 2019 komt overeen met: het startpunt van het klimaatcommitment en het klimaatakkoord van Parijs. 

Bovendien is 2019 de basis in de recente klimaatrapporten van de IPCC. https://www.ipcc.ch/report/ar6/

wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf

3 Conform IPCC rapport “Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change” van april 2022 is in 2030 

een reductie van de CO2 emissies nodig van 48% ten opzichte van 2030 in een 1,5 graden scenario met 

geen of beperkte overshoot. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_

SPM.pdf

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/downloads/report/IPCC_AR6_WGIII_SPM.pdf
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Wat we willen bereiken
 
De doelen voor ons klimaatbeleid baseren we op het uitgangspunt van een duurzame economie. We 
willen handelen in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Dat betekent dat we ons willen inzetten om de 
wereldwijde stijging van de temperatuur te beperken tot onder de twee graden Celsius, en bij voorkeur tot 
1,5 graad Celsius. Dat betekent dat de uitstoot van broeikasgassen snel omlaag moet. En dat dus ook de 
voetafdruk van onze beleggingsportefeuille omlaag moet. 

Het is daarom onze ambitie om de absolute CO2-uitstoot, gerelateerd aan alle beleggingen van ABP, te 
verlagen met 50% in 2030, gerekend vanaf 20192 . Dat is in lijn met wat er volgens het IPCC-rapport nodig 
is om de opwarming te beperken tot 1,5 graad Celsius3. Dat geldt voor alle uitstoot, dus voor directe 
uitstoot door bedrijven (scope 1) en de energie die ze gebruiken (scope 2), maar ook de uitstoot waar 
bedrijven voor verantwoordelijk zijn door het gebruik van hun producten (scope 3). En het geldt voor alle 
beleggingscategorieën, niet alleen de aandelenportefeuille. We willen niet dat de uitstoot pas vlak voor 
2030 wordt teruggebracht, maar dat deze lineair daalt. We kunnen nu nog niet alles meten, maar dat mag 
onze ambitie niet in de weg staan. We gaan werken aan de meetbaarheid van wat we nog niet kunnen 
meten. In 2050 willen we netto geen uitstoot meer van onze portefeuille. 

Waar dat kan, willen we bijdragen aan de versnelling van de transitie van fossiele naar hernieuwbare 
energie. Daarom willen we in 2030 minimaal € 30 miljard beleggen in de klimaattransitie, waarvan 
minstens € 10 miljard in impactinvesteringen waarvan we de bijdrage aan de transitie kunnen kwanti-
ficeren. Het gaat dan om beleggingen in klimaatoplossingen in duurzame energie, zoals zonnepanelen, 
windmolens en groene waterstof, maar ook om investeringen in duurzame energie-infrastructuur, slimme 
netwerken, schone mobiliteit en energieopslag. Daarnaast zijn ook investeringen nodig in klimaatadap-
tatie. Hiermee bedoelen we dat we sociale en fysieke structuren weerbaar maken voor een veranderend 
klimaat. Denk bijvoorbeeld aan infrastructuur die wateroverlast helpt tegengaan en vastgoed dat rekening 
houdt met een veranderend klimaat en hittestress. 

ABP neemt daarnaast nog andere maatregelen om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs. 
Zo zal ABP de klimaatcriteria in het insluitingsbeleid aanscherpen. Dat betekent dat we keuzes maken: 
welke beleggingen passen bij een duurzame economie en dus bij ABP? Ook willen we als aandeelhouder 
van bedrijven scherper maken wat we van bedrijven verwachten. We maken in ons klimaatbeleid keuzes 
als het gaat om hoe we als aandeelhouder omgaan met de bedrijven in onze portefeuille. Om welke 
gesprekken we met hen voeren, en hoe we stemmen op aandeelhoudersvergaderingen. 
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Wat we gaan doen
 
Om onze doelen te bereiken, maken we keuzes. Die keuzes gaan over waar ABP in belegt, hoe we 
als actieve aandeelhouder omgaan met de invloed die we hebben en hoe we gaan investeren in de 
klimaattransitie. 

Waar we in beleggen
ABP is een langetermijnbelegger. Dat betekent dat we willen beleggen in activiteiten die passen in een 
duurzame economie. In een duurzame economie kunnen bedrijven de negatieve gevolgen van hun 
bedrijfsvoering, zoals de uitstoot van broeikasgassen, niet op het milieu en de samenleving afwentelen. 
Sectoren waar het bedrijfsmodel gestoeld is op het afwentelen van negatieve effecten, kunnen in een 
duurzame economie met eerlijke prijzen, niet bestaan. Die ondernemingen lopen een groot transitierisico: 
als wetgeving ondernemingen zou dwingen duurzaam te opereren, worden deze ondernemingen hard 
geraakt. Het risico om in dergelijke bedrijven te beleggen is te groot, zeker op lange termijn. 

Vorig jaar besloot ABP al om niet meer te beleggen in bedrijven met een bedrijfsmodel gebaseerd op de 
exploratie en productie van fossiele brandstoffen. Schade aan het klimaat is onlosmakelijk verbonden 
aan deze bedrijven en engagement was onvoldoende effectief. Als overheden hun verantwoordelijkheid 
nemen naar een duurzame economie en gaan normeren, beprijzen en stoppen met subsidies, zullen deze 
bedrijfsmodellen daar grote negatieve effecten van ondervinden (transitierisico’s). 

In onze huidige aanscherping leggen we bedrijfsactiviteiten langs een kritische meetlat aan de hand van  
de volgende vragen: 
1. Is schade aan het klimaat onlosmakelijk verbonden aan een activiteit of sector?
2. Is er een realistisch scenario voor verduurzaming?
3. Is de sector of activiteit belangrijk voor de klimaattransitie of voor het oplossen van andere  

maatschappelijke problemen? Of is het op andere manieren onmisbaar of onvervangbaar?

Sectoren of bedrijven waarbij schade aan het klimaat onlosmakelijk verbonden is met hun bedrijfs- 
activiteiten, passen niet bij de portefeuille van ABP. Deze drie criteria zijn in het insluitingsbeleid dat 
we aanscherpen, leidend voor het toetsen of bedrijfsactiviteiten voor ABP belegbaar zijn. Voor de toets 
baseren we ons op feiten en wetenschappelijk onderzoek. We nemen de input van deskundigen mee en 
we wegen de voorkeuren van onze deelnemers mee. Over de precieze uitwerking hiervan maken we zodra 
dat kan meer bekend.
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Hoe we onze invloed gebruiken  
We willen de ondernemingen waarin we beleggen helpen en stimuleren om de klimaattransitie te maken. 
Daarom gaan we intensieve dialogen voeren met grootverbruikers van energie en ondernemingen met 
een grote impact:   

• Nutssector 
• Transportsector 
• IJzer-, staal-, cement-, en chemische industrie 
• Financiële sector 

We verwachten van deze bedrijven dat ze op regelmatige basis laten zien dat ze de benodigde maat- 
regelen nemen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Dat betekent:

•  Rapporteren over de uitstoot van de productie en in de toeleveringsketen;
• Rapporteren over de uitstoot van het gebruik van de producten waar relevant;
•  Korte-, middellange- en langetermijndoelen voor reductie van broeikasgasuitstoot in lijn met de  

doelen uit het Parijs-akkoord;
• Investeringen die laten zien dat de onderneming ook daadwerkelijk die doelen gaat behalen. 

Dit gaan we periodiek evalueren. Als ondernemingen niet voldoende bewegen in de klimaattransitie,  
escaleren we de dialogen. Dan zullen we onze stem gebruiken op aandeelhoudersvergaderingen,  
resoluties steunen of (mede)indienen. Brengt dat geen verandering teweeg, dan zullen we uiteindelijk 
desinvesteren. We zullen op deze gebieden minimumeisen stellen aan bedrijven en die eisen steeds 
verder aanscherpen. Ondernemingen die vervolgens niet aan die eisen voldoen, zijn dan niet meer 
investeerbaar voor ABP.

Hoe we investeren in de klimaattransitie
ABP wil investeren in de klimaattransitie. Deze investeringen doen we met oog op het rendement dat 
nodig is voor een goed pensioen. En we doen dit ook omdat we de klimaattransitie met deze investeringen 
willen aanjagen. Daarbij zoeken we naar investeringen waarbij we aantoonbaar bijdragen aan die transitie. 
Zo maken we inzichtelijk wat de reductie van broeikasgassen is waar onze investeringen aan bijdragen.

Om bij te dragen aan de klimaattransitie zijn investeringen nodig in duurzame energie, maar ook in 
slimme netwerken, verduurzamingsmogelijkheden in isolatie, (groene) waterstof en andere energie- 
dragers, schone mobiliteit en energieopslag. Dit zijn allemaal investeringen met als doel het zoveel moge-
lijk voorkomen van klimaatverandering. Daarnaast zijn ook investeringen nodig in adaptatie: het weerbaar 
maken van sociale en fysieke structuren voor een veranderend klimaat. Ook die investeringen vallen 
binnen ons doel. Om meetbaar impact te maken zal voor ABP het accent liggen op illiquide beleggingscate-
gorieën zoals: infrastructuur, vastgoed en private equity (ofwel de niet-beursgenoteerde bedrijven).  
We investeren in private equity omdat we ook in de vroege fases van nieuwe bedrijven willen investeren 
om de transitie aan te jagen. Dat betekent dat we in de strategieën van die beleggingscategorieën  
vastleggen dat we duurzame investeringen doen.
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CO2-voetafdruk monitor voor verduurzaming van alle beleggingen 
Omdat we willen sturen op het verminderen van klimaatrisico’s en om bij te dragen aan de klimaat- 
transitie, zetten we onze instrumenten voor duurzaam en verantwoord beleggen bewust in. Via het  
meten van de CO2-voetafdruk van onze portefeuille en de ontwikkeling daarvan te volgen, krijgen we in 
beeld wat de CO2-uitstoot is die gerelateerd is aan de beleggingen van ABP. Dat is een goede indicator 
om te zien of de maatregelen in ons klimaatbeleid de juiste uitwerking hebben in de portefeuille en of we 
onze CO2-ambities halen. Onze doelen voor vermindering van onze CO2-voetafdruk betrof tot op heden de 
aandelenportefeuille. Van een aantal andere beleggingscategorieën hebben we een grofmazig beeld van 
de CO2-voetafdruk. Van de andere beleggingscategorieën gaan we dit zo snel mogelijk in kaart brengen. 
Tot die tijd werken we met de best mogelijke afgeleide. We werken toe naar het in kaart brengen van de 
voetafdruk van al onze beleggingen. Zo kunnen we ons een beeld vormen van de uitstoot van broeikas-
gassen door de hele portefeuille, om hiermee jaarlijks te evalueren waar we staan op de weg naar onze 
ambitie.



Klimaatbeleid ABP 2022 - 2030 13

Klimaatbeleid in de hele portefeuille
 
De klimaattransitie is een verandering voor de hele economie en samenleving, en heeft dus zijn weerslag 
op alle onderdelen van onze portefeuille. De keuzes die we maken in onze instrumenten voor duurzaam 
en verantwoord beleggen zijn daarom ook integraal van toepassing op onze gehele beleggingsportefeuille. 
De doelen, instrumenten en rapportage moeten dus ook over al onze beleggingscategorieën gaan. Voor 
alle beleggingscategorieën wil ABP inzichtelijk maken welke instrumenten waar van toepassing zijn, en 
waar de veranderingen worden ingezet. Onderstaand schema laat zien welke instrumenten van toepas-
sing zijn per beleggingscategorie. In een eerder gepubliceerd document beschrijven we de manier waarop 
we onze CO2 voetafdruk berekenen.4 

Beleggingscategorie 
(strategisch /feitelijk  
gewicht)

CO2-voetafdruk Draagt bij 
aan SDG 7

Invloed 
aanwenden

ESG-criteria 

Aandelen 
(34%/ 24%)

Jaarlijks gerapporteerd voor 
scope 1 en 2. Scope 3 rap-
porteren we voor energie en 
mijnbouw en breiden we uit.

check-square check-square
Klimaat 
stembeleid

Toepassing klimaatvoor-
waarden voor opname in de 
portefeuille

Bedrijfsobligaties (11%/ 
11%)

Wordt jaarlijks gerapporteerd 
voor scope 1 en 2, dat willen 
we uitbreiden naar scope 3.

check-square check-square Mogelijkheden impact-doel-
stelling onderzoeken in 
mandaat.

Vastgoed 
(10% / 11%)

Wordt jaarlijks gerapporteerd 
voor scope 1,2, en 3. check-square 100% AuM CO2-data in 2030 

100% assets CRREM pathway 
aligned OF verduurzamings-
plan

Infrastructuur
(4% /5%)

Vanaf 2023 willen we
rapporteren voor 
scope 1 en 2. 

check-square check-square Impact-doelstelling in 
mandaat

Private Equity
(6% / 10%)

Wordt jaarlijks gerapporteerd 
obv schattingen. Mogelijkhe-
den voor preciezere CO2-rap-
portage worden onderzocht.

check-square check-square Eisen aan managers 
portefeuille (klimaatdoel in 
lijn met Parijs) 
Impact-doelstelling in 
mandaat

Staatsobligaties 
(29% / 29%)

Vanaf 2023 willen we deze 
rapporteren. check-square Mogelijkheden impact-doel-

stelling onderzoeken in 
mandaat.

Commodity 
(6% /6%)

Voor termijnhandel niet van 
toepassing. Voor hout & land 
investeringen mogelijkheden 
nader onderzoeken.

Voor hout & land: Im-
pact-doelstelling in mandaat 
ABP heroverweegt in het stra-
tegisch beleggingsplan de rol 
van commodities.

Overig: Hypotheken 
(onderdeel van bedrijfs-
obligaties)

Nu rapportage van ener-
gielabels. Mogelijkheden 
voor CO2-rapportage nader 
onderzocht.

ABP-CO2-methodologie-2022.pdf

30 september 2022

https://www.abp.nl/content/dam/abp/nl/documents/ABP-CO2-methodologie-2022.pdf
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Dialoog en rapportage 
 
ABP doet continu onderzoek onder haar deelnemers en werkgevers ook rond het thema duurzaam en 
verantwoord beleggen. Ook praten wij met onze deelnemers en werkgevers over hun voorkeuren rond 
beleggen. 

In aanloop naar dit klimaatbeleid hebben we eveneens onderzoek gedaan onder deelnemers naar hun 
voorkeuren rond duurzaamheid. Daarnaast hebben we met vele andere stakeholders de dialoog gevoerd. 
We hebben deze inzichten meegenomen in de totstandkoming van dit klimaatbeleid.

We zullen onze deelnemers, werkgevers en andere stakeholders de komende jaren inzicht geven in hoe 
we de in dit beleid gestelde doelen verder concretiseren en ons inzetten om deze te behalen. ABP zal 
jaarlijks het resultaat van deze inspanningen monitoren en bijsturen wanneer dat nodig is. 

Het klimaatbeleid inclusief doelen en criteria is vastgesteld door het bestuur van ABP. Het bestuur van  
ABP ziet toe op de voortgang van het beleid en de uitvoering ervan door onze vermogensbeheerder 
APG. We monitoren de portefeuillebrede doelen en ambities op kwartaalbasis. We werken toe naar een 
voetafdruk van al onze beleggingen en evalueren jaarlijks waar we staan op de weg naar onze ambitie en 
of er aanpassingen in het beleid nodig zijn. 

ABP is naast dit klimaatbeleid bezig met nog meer aanscherpingen in haar duurzaam en verantwoord 
beleggingsbeleid waaronder aanscherping van het insluitingsbeleid. We zullen daar begin volgend jaar 
meer over bekend maken.
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