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Invloed uitoefenen op afnemers  
ABP wil de energietransitie versnellen door 
als belegger invloed uit te oefenen op de 
grote afnemers van (fossiele) brandstoffen. 
We sporen bedrijven aan om versneld over 
te stappen op hernieuwbare energie-
bronnen. Eind 2020 belegden we 
bijvoorbeeld bijna € 450 miljoen in groene 
obligaties van elektriciteitsbedrijven die 

fossiele brandstoffen gebruiken, zodat zij 
met de opbrengst kunnen vergroenen. 
Verder verwachten we van bedrijven die 
veel CO2 uitstoten onder andere dat ze 
meetbare klimaatdoelen stellen in lijn 
‘Parijs’ en dat ze de beloning van 
bestuurders koppelen aan hun 
klimaatdoelstellingen.

Beleggen in olie- en  
gasbedrijven

Wat zijn aardolie 
en aardgas?
Aardolie en -gas zijn fossiele brandstoffen. Ze zijn over 
miljoenen jaren ontstaan uit natuurlijke resten van bij-
voorbeeld plankton. Aardolie en -gas worden gewonnen 
door op land of op zee diep in de aardkorst te boren. 
Grote olie- en gasbedrijven zijn onder andere ExxonMo-
bil, Shell, Saudi Aramco en Gazprom.

Waarvoor worden aardolie  
en -gas gebruikt?
Sinds de jaren ’50 zijn aardolie en -gas wereldwijd de 
belangrijkste energiebronnen. Ze worden verwerkt tot 
brandstof voor bijvoorbeeld auto’s en vliegtuigen. En ze 
zijn een belangrijke grondstof voor kunststoffen en 
medicijnen. 

Wat zijn de problemen?

Klimaatverandering door
de uitstoot van CO2 

Aantasting milieu en landschap,  
schending van mensenrechten 

Luchtvervuiling
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Hoe past het  in ons beleid? 
Voor een duurzame toekomst moet 
de opwarming van de aarde beperkt 
blijven. In 2015 zijn daarover afspra-
ken gemaakt in het Klimaatverdrag 
van Parijs. In het Nederlandse Kli-
maatakkoord is die doelstelling 
uitgewerkt. 

• Onze visie is dat de wereldeconomie 
in 2050 klimaatneutraal is; dat de 
opwarming van de aarde is beperkt 
tot 1,5 ⁰C; en dat onze portefeuille in 
lijn is met ‘Parijs’ en het Nederlandse 
Klimaatakkoord. 

• ABP verkoopt haar beleggingen in 
producenten van fossiele brandstof-
fen, waaronder olie- en gasbedrijven. 
Uiterlijk begin 2023 zal het meren-
deel van deze beleggingen verkocht 
zijn. Nu al beleggen we niet meer in 
bedrijven die meer dan 20% van hun 
omzet uit teerzand halen; in 2021 
hebben we onze laatste beleggingen 
in deze bedrijven verkocht.

• ABP wil de energietransitie versnel-
len door als belegger invloed uit te 
oefenen op de grote afnemers van 
(fossiele) energie, zoals elektriciteits-

bedrijven en luchtvaartmaatschappij-
en. Dit doen we ook samen met an-
dere grote beleggers, onder andere 
binnen Climate Action 100+.  

• Daarnaast hebben we de volgende 
doelen voor 2025:
- De CO2-voetafdruk van onze aande-

lenbeleggingen is 40% lager dan in 
2015. 

- We beleggen € 15 miljard in het 
Duurzame Ontwikkelingsdoel 
‘Betaalbare en duurzame energie’. 

In 2022 maken we aangescherpte kli-
maatdoelen voor 2030 bekend.

Hoeveel belegt ABP in olie- en gasbedrijven? 

TOTAAL 
BELEGGINGEN

€ 495,3
MILJARD

ABP belegt € 481 miljard in andere sectoren.

ABP belegt circa € 14,3 miljard in olie en gas.

Cijfers per eind 2020.

± 14,3
MILJARD

=
2,9%
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