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ABP stopt met beleggen in producenten fossiele brandstoffen 
Feiten & cijfers 

 

Om welke beleggingen gaat het? 

Producenten van fossiele brandstoffen die meer dan 

1% van hun omzet halen uit kolenmijnen, oliewinning, 

en/of gaswinning.  

 
             

De beleggingen van ABP in producenten van kolen, olie en gas* 

(in € miljard, 31-12-2020) 

 

Verdeling naar soort 

 

  
* Exclusief beleggingen in termijncontracten op olie 

en gas (in totaal circa € 11,6 miljard) en 
beleggingen die niet met zekerheid aan één 
energiebron toe te schrijven zijn, maar 
waarschijnlijk betrekking hebben op fossiele 
brandstoffen (in totaal circa € 1,6 miljard). 

Verdeling naar beleggingscategorie** 

 

  
** Alternatieve beleggingen: infrastructuur, private equity, 

hedgefondsen, natuurlijke hulpbronnen en thematische 
beleggingen (waaronder ANET). 

Termijncontracten op olie en gas 

Naast directe investeringen in olie- en gasbedrijven, beleggen we ook in termijncontracten op olie en 

gas. Hiermee kopen we het recht om op een bepaalde datum een hoeveelheid olie of gas te kopen of 

te leveren tegen een bepaalde prijs. Ons doel is te profiteren van schommelingen in de prijs van olie 

en/of gas. We bezitten geen olie of gas en verstrekken geen financiering voor de productie ervan. We 

nemen deze contracten daarom niet mee in de berekening van onze totale beleggingen in fossiel. 

 

Berekening 

Wij berekenen één keer per jaar onze beleggingen in fossiele 

brandstoffen. We kijken daarbij naar de daadwerkelijke blootstelling van 

een bedrijf aan fossiele brandstoffen. Als een bedrijf bijvoorbeeld 30% 

van zijn omzet uit fossiel haalt, tellen we het voor 30% mee.      
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Zorgvuldige uitvoering 

We doen de verkopen niet overhaast, om 

een zo goed mogelijke opbrengst voor onze 

deelnemers te realiseren. 

 Verkoop goed verhandelbare (‘liquide’) 

beleggingen naar verwachting eind Q1 

2023 afgerond 

 Plan in 2022 opgesteld voor de 

verkoop van fossiele beleggingen in 

termijncontracten op grondstoffen en 

illiquide beleggingen 

 

 

Reeds verkocht per eind 

juni 2021 

 Steenkool: alle bedrijven 

die meer dan 30% van 

hun omzet uit 

kolenmijnen halen 

 Teerzand: vrijwel alle 

bedrijven die meer dan 

20% van hun omzet uit 

teerzand halen 

 

 

 

 

 

 

 

Wat hebben we al bereikt? 
Per eind 2020 

 

 Bijdrage aan SDG’s     16,4% van het vermogen 

 Belegd in SDG 7 (Betaalbare en duurzame energie) € 13,8 miljard* 

 Belegd in hernieuwbare energie    € 4 miljard 

 CO2-voetafdruk aandelen t.o.v. 2015   -40% 

* € 14,9 miljard per eind juni 2021 

 

 

Verwachte vervolgstappen in 2022 

 Aanscherping doel verlaging CO2-voetafdruk beleggingen 

 Aanscherping insluitingscriteria grootverbruikers van fossiele energie 

 Verder aansporen overheid: maak vaart met verdere CO2-beprijzing 

en stop subsidies op fossiele activiteiten 

 Het opstellen van een plan voor het afbouwen van fossiele 

beleggingen in termijncontracten op grondstoffen en illiquide 

beleggingen 

 Aanscherping doelstelling voor beleggingen in SDG 7: Betaalbare en 

duurzame energie 

 Aanscherping doelstellingen op andere terreinen, zoals zorgvuldig 

omgaan met grondstoffen, digitalisering en mensenrechten 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Algemene disclaimer 
De bron van bovenstaande informatie is de jaarlijkse analyse van de energie-exposure. Dit is een handmatige analyse die niet 
door een externe accountant is gecontroleerd. Vooral teruggaand naar eerdere jaren, kan de kwaliteit en volledigheid van de 
informatie niet volledig worden gegarandeerd en konden bepaalde uitsplitsingen van activaklassen niet gemakkelijk worden 
gemaakt. Informatie is herberekend voor eerdere jaren in de daaropvolgende jaren.  


