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Persbericht                                             
 

 

ABP belegt in eerste groene Nederlandse staatsobligatie 
 

Amsterdam, 21 mei 2019 - ABP belegt € 171 miljoen in de eerste groene Nederlandse staatsobligatie. 

De Nederlandse staat financiert via deze lening uitsluitend duurzame projecten waaronder 

opwekking van duurzame energie en het energiezuiniger maken van woningen, schoon transport en 

het versterken van de dijken.  

 

Corien Wortmann, bestuursvoorzitter ABP: “Met onze belegging in de groene staatsobligatie van de 

Nederlandse Staat investeren we onder andere in woningisolatie, fietsenstallingen op Utrecht Centraal en in 

de spoorwegen. Zo betaalt de belegging zich voor onze deelnemers op twee manieren uit. Het draagt bij aan 

een goed en stabiel rendement voor onze deelnemers. En we leveren hiermee opnieuw een bijdrage aan de 

financiering van de energietransitie in Nederland.” 

 

Financieel én maatschappelijk rendement 

Staatsobligaties vormen voor ABP een belangrijk onderdeel van de beleggingsportefeuille. Ze zorgen voor 

stabiliteit en spreiding in de portefeuille en vormen een verzekering voor forse rentedalingen. Voor groene 

staatsobligaties hanteert ABP dezelfde eisen op het gebied van rendement, risico en kosten als voor alle 

andere beleggingen. Het rendement op deze groene obligatie is vergelijkbaar met een ‘gewone’ 

Nederlandse staatslening.  

 

Nederland is het eerste land ter wereld met een triple A-rating dat zo’n obligatie uitgeeft. Daarnaast voldoet 

deze obligatie aan de hoogste standaarden voor groene obligaties. Dit betekent dat vast staat waarvoor de 

opbrengst wordt gebruikt, dat er duidelijke duurzame criteria zijn gevolgd en dat de overheid jaarlijks 

rapporteert over de uitgaven en het effect daarvan op het milieu. De belegging draagt bij aan het streven van 

ABP om eind 2020 € 58 miljard belegd te hebben in de duurzame VN-ontwikkelingsdoelen, waaronder 

schone energie, duurzame gemeenschappen en klimaatactie. 

 

Grote speler 

ABP is wereldwijd een van de grootste beleggers in groene obligaties, een markt die spectaculair groeit. 

Eind 2018 hadden wij € 5,5 miljard belegd in obligaties voor de financiering van duurzame of 

maatschappelijke projecten. Als grote belegger in groene obligaties neemt ABP een voortrekkersrol bij het 

verder ontwikkelen van de markt. Eerder kocht ABP groene staatsobligaties van Frankrijk, België en Ierland. 

 
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 436 miljard euro (per 

30 april 2019) aan vermogen beschikbaar. 

 

 

https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/beleggingen-in-groene-obligaties-stijgen-explosief%20.aspx

