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Ons beleid voor 2020-2025

Duurzame  
Ontwikkelingsdoelen 
We willen dat in 2025 20% van ons vermogen meetbaar bij-
draagt aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s). We 
zoeken hier de samenwerking op met andere beleggers, bij-
voorbeeld via het SDI Asset Owner Platform.

De randvoorwaarde: respect 
voor mensenrechten 
Onze visie voor 2050: 
Alle bedrijven respecteren de mensenrechten. 

Onze ambitie voor 2030: 
We maken ons hard voor mensenrechten en rechtvaardige 
transities en zullen bedrijven hier meer en vaker op aan-
spreken. Alleen dan kunnen de drie grote transities in de 
maatschappij echt waardevol zijn voor mensen. 

We dragen hiermee bij aan deze Duurzame  
Ontwikkelingsdoelen:
 

Onze doelen voor 2025 zijn onder meer:
• Aanscherpen van criteria om te beoordelen of bedrijven 

mensenrechten respecteren.
• Verbetergesprekken voeren met bedrijven over mensen-

rechten en rechtvaardige transities.
• Meer beleggen in bedrijven die bijdragen aan de basisbe-

hoeften van mensen.

Waarom duurzaam en 
verantwoord beleggen? 
ABP wil alle deelnemers nu en in de toekomst een goed 
pensioen bieden. Een pensioen waar ze van kunnen genie-
ten in een leefbare wereld. Daarom letten we bij elke beleg-
gingsbeslissing op rendement, risico, kosten én de presta-
ties op het gebied van duurzaamheid. Een meerderheid van 
onze deelnemers wil dit ook. Door recent academisch 
onderzoek en onze eigen ervaring zijn we ervan overtuigd 
dat we de beleggingsportefeuille kunnen verduurzamen, 
zonder dat dit ten koste gaat van het rendement of het risi-
coprofiel van onze beleggingen.

Drie belangrijke transities 
in de maatschappij 
De wereld is in transitie. Veranderingen vinden in een snel 
tempo plaats. Dit brengt kansen en uitdagingen voor ons 
als pensioenfonds met zich mee. Er zijn drie grote transities 
waarop wij de komende jaren met ons beleggingsbeleid 
willen inspelen. Deze zijn van doorslaggevende invloed op 
het vermogen van bedrijven om op lange termijn waarde 
toe te voegen:

1. Klimaatverandering en de overgang naar duurzame 
energie

2. Behoud van natuurlijke grondstoffen 
3. Digitalisering van de samenleving

Dat bedrijven de mensenrechten respecteren, zien we als 
een rand voorwaarde om de transities rechtvaardig te laten 
verlopen. Ook goed ondernemingsbestuur is belangrijk: het 
is een voorwaarde voor bedrijven om de drie transities suc-
cesvol te kunnen uitvoeren.
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Hoe draagt ABP bij  
aan de drie transities?  

Onze visie voor 2050: 
De wereldeconomie is klimaatneutraal. 
De opwarming van de aarde is beperkt 
tot 1,5 graden Celsius. Energie is voor 
iedereen betaalbaar. Onze portefeuille 
is in lijn met het Akkoord van Parijs en 
het Nederlandse Klimaatakkoord.

Onze ambitie voor 2030: 
In OESO-landen beleggen we niet meer 
in afnemers van kolen die daarmee 
zonder CO2-afvang elektriciteit produ-
ceren. In niet-OESO-landen zijn deze 
beleggingen sterk verminderd. 

We dragen hiermee bij aan deze  
Duurzame Ontwikkelingsdoelen: 

Onze doelen voor 2025:
• Verkopen van onze belangen in pro-

ducenten van fossiele energie (het 
merendeel voor maart 2023). 

• Verminderen van de CO2-voetafdruk 
van de aandelenbeleggingen met 
40% (ten opzichte van 2015).

• Vaststellen van extra criteria om 
bedrijven beter te beoordelen op het 
gebied van klimaat.

• € 15 miljard beleggen in duurzame  
en betaalbare energie (SDG 7).

• Onder andere via Climate Action 
100+ bijdragen aan het verbeteren 
van het klimaatbeleid van bedrijven 
die veel fossiele energie gebruiken. 

In 2022 publiceert ABP, in lijn met het 
Nederlandse Klimaat akkoord, klimaat-
doelen voor 2030.

Onze visie voor 2050: 
Een klimaatneutrale wereldeconomie 
in 2050 betekent dat we over moeten 
naar een circulaire economie. Dat is 
een economisch model zonder verspil-
ling en met efficiënt (her)gebruik van 
grondstoffen die met respect voor 
mensenrechten worden gewonnen en 
gebruikt. 

Onze ambitie voor 2030: 
Efficiënte en sociaal verantwoorde 
grondstoffenketens zijn normaal bij 
bedrijven. 

We dragen hiermee bij aan deze  
Duurzame Ontwikkelingsdoelen:

Onze doelen voor 2025:
• Meer beleggen in circulaire bedrijven 

en andere slimme oplossingen voor 
voedsel- en grondstoffenschaarste.

• Verdubbelen van onze beleggingen  
met een ‘green building-certificaat’.

• Vaststellen van criteria om bedrijven  
te beoordelen op hoe ze omgaan  
met natuurlijke hulpbronnen.

Onze visie voor 2050: 
Bedrijven maken op een verantwoorde 
manier gebruik van digitalisering. Ook 
biedt digitalisering oplossingen voor 
duurzaam heidsproblemen.

Onze ambitie voor 2030: 
Bedrijven nemen hun verantwoorde-
lijkheid voor de gevolgen van digitalise-
ring, maar grijpen ook op een verant-
woorde manier de kansen die 
digitalisering ze biedt. 

We dragen hiermee bij aan deze  
Duurzame Ontwikkelingsdoelen:
 

Onze doelen voor 2025:
•  Meer beleggen in bedrijven die 

bijdragen aan digitale, duurzame 
oplossingen.

• Criteria vaststellen om te beoorde-
len of bedrijven de digitale rechten 
van werk nemers, consumenten en 
gebruikers respecteren.  

Transitie 1: 
klimaat verandering 
en de energietransitie 

Transitie 2: 
behoud van natuur-
lijke grond stoffen

Transitie 3: 
digitalisering  
van de samenleving

Lees meer: Ons beleid 2020-2025
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