
 

 1/1 

Persbericht  
 

ABP belegt € 7,5 miljoen in 50 energietransitie start-ups 
 
Amsterdam, 2 oktober 2020 -  Pensioenfonds ABP belegt 7,5 miljoen euro via haar 
energietransitiefonds (ANET) in 50 startups die zich richten op nieuwe technologieën en platforms 
voor duurzame energie. Het fonds belegt hiervoor via een gespecialiseerde fondsmanager Rockstart 
die hierbij vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een Seed Capital-regeling kreeg 
toegekend.  
 
Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP: “We beleggen graag in innovatieve bedrijven en projecten die 
bijdragen aan de overgang naar betaalbare duurzame energie in Nederland. Deze start-ups worden 
zorgvuldig geselecteerd, we zijn immers uit op goed rendement voor een goed pensioen. Tegelijk dragen ze 
bij aan oplossingen om klimaatverandering tegen te gaan. Ook dragen ze bij aan de Nederlandse economie 
omdat ze nieuwe banen creëren. De opbrengsten van de start-ups vloeien op deze wijze via verschillende 
wegen terug naar onze deelnemers. Het is mooi dat ondernemers, overheid, en wij als pensioenfonds van 
de overheid, hierin samen optrekken.” 
 
Staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat: “Het is mooi om te zien dat ABP als 
eerste pensioenfonds via de Seed Capital-regeling investeert in startups in zo’n vroege fase. Het getuigt van 
een groot en terecht vertrouwen in onze startups. Dit is de toekomst van Nederland als innovatieland: we 
investeren met zijn allen in onze ondernemers, die met hun slimme producten en diensten bijdragen aan een 
betere wereld én aan onze banen en inkomsten van de toekomst.” 

 
Constantijn van Oranje, gezant van TechLeap.NL: “Met deze investering maakt ABP de weg vrij voor andere 
pensioenfondsen om actief betrokken te raken bij het bruisende tech-eco-systeem in Nederland. Daarmee 
levert ABP bovendien een directe bijdrage aan de energietransitie. Nu pensioenfondsen in heel Europa in 
2018 circa 850 miljoen euro aan Europees risicokapitaal hebben bijgedragen, wordt hun rol steeds 
belangrijker voor innovatie in Europa.” 
 
ABP’s Nederlands Energietransitiefonds (ANET) ziet kansen in het zorgvuldig selecteren en begeleiden van 
start-ups, en belegt daarom voor de 50 startups via een Nederlandse gespecialiseerde fondsmanager, 
Rockstart. Rockstart heeft een goede reputatie in de Nederlandse start-up-sector. Het heeft sinds de 
oprichting in 2011 geïnvesteerd in meer dan 200 start-ups en geholpen om hiervoor ruim € 90 miljoen op te 
halen en ruim 700 mensen in dienst te nemen. Rockstart geeft startups toegang tot de markt, kapitaal, 
community en expertise om de groeifase te doorstaan en te beginnen met opschalen. Rockstart heeft een 
netwerk van investeerders, mentoren en zakelijke partners om ervoor te zorgen dat de startups de meest 
relevante ondersteuning krijgen die mogelijk is. De RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland) heeft 
Rockstart onlangs ook de Seed Capital-regeling toegekend. Met deze regeling ondersteunt de overheid 
innovatieve ondernemingen op technologisch en creatief gebied bij het verkrijgen van risicokapitaal. 
 
De veranderingen die de komende circa 20 jaar plaatsvinden om Nederland over te laten gaan naar 
hernieuwbare energie, kosten geld. ABP investeert al via haar beleggingsorganisatie APG geruime tijd op 
grote schaal in hernieuwbare energie, eind 2019 was dit opgelopen tot 6,5 miljard euro. ABP richtte een 
energietransitiefonds (ANET) op voor investeringen in relatief kleine en innovatieve projecten en bedrijven 
die zich richten op energieopwekking, energie-opslag en distributie en energiegebruik. Het fonds wil een 
maatschappelijk partner zijn voor de energietransitie in Nederland en haar verantwoordelijkheid nemen in het 
tegengaan van klimaatverandering. Via ANET kan ABP hierin een extra stap zetten en investeren in 
projecten die voor deelnemers goed rendement opleveren.  

 

Voor meer informatie:Asha Khoenkhoen, woordvoerder ABP, 06-22877556 en asha.khoenkhoen@abp.eu 

 

Profiel 

Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van overheids- en 

onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en 462 miljard euro (per 31 augustus 2020) aan vermogen 

beschikbaar. 


