Persbericht
ABP lanceert belangrijkekeuzes.nl voor deelnemers
Een website over keuzes maken in duurzaamheid voor deelnemers en fonds
Amsterdam, 5 september 2017. ABP presenteert vandaag op Duurzame Dinsdag de website
www.belangrijkekeuzes.nl. Deze website gaat over keuzes en dilemma’s van mensen rond
duurzaamheid in het dagelijks leven. En gaat ook over hoe diezelfde keuzes en dilemma’s voor ABP
gelden in het bepalen van het duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid. Door een verbinding te
maken naar hun eigen leefwereld wil ABP haar deelnemers inzicht geven in haar duurzaam en
verantwoord beleggingsbeleid.
Website in aanvulling op jaarverslag
ABP geeft in haar jaarverslag Duurzaam en Verantwoord beleggen uitgebreide informatie over de wijze
waarop ABP zich hierop wereldwijd inzet. De meeste mensen lezen echter geen jaarverslagen. Om haar
deelnemers op een meer toegankelijke wijze informatie en inzicht te geven, heeft ABP nu een nieuw
communicatiemiddel in de vorm van de site www.belangrijkekeuzes.nl naast het jaarverslag.
Cijfers en wetenswaardigheden per thema
De site gaat over vijf herkenbare thema’s: vervoer, kleding, energie, wonen en werken, en afval en
hergebruik. Elk thema bevat een vraag of poll aan de bezoeker van de site, een infographic met
wetenswaardigheden over het thema, een animatie waarin soms een dilemma zit, cijfers over de
beleggingen van ABP op het themagebied en gaat met een uitgebreidere beschrijving in op een belegging
binnen het thema. Vragen als: probeer jij verantwoorde kleding te kopen? En bij dat thema de
wetenswaardigheid hoeveel kledingfabrieken in Bangladesh bezocht zijn door beleggers voor
veiligheidsinspecties. Of een vraag als: Weet jij hoeveel procent duurzame, schone energie Nederland nu
opwekt? En hoeveel Nederlandse huishoudens nog vóór 2023 kunnen draaien op energie van windturbines
op zee? Een voorbeeld van een dilemma is de elektrische auto. Goed voor het milieu, want minder CO2uitstoot. Maar er is ook een keerzijde, een duurzaamheidsprobleem. Naar schatting van Unicef zijn 40.000
kinderen betrokken bij de winning van kobalt. Deze grondstof is nodig voor de productie van de oplaadbare
batterijen.
Doelstellingen duurzaamheid ABP
Duurzaamheid is voor ABP niet vrijblijvend. Daarom heeft het fonds een aantal concrete doelstellingen
opgelegd die in 2020 gerealiseerd moeten zijn. Zo belegt ABP in 2020 €29 miljard meer in duurzame
beleggingen, vijf keer zoveel in hernieuwbare energie (€ 5 miljard euro), één miljard euro extra in onderwijs
en communicatie en vermindert het fonds de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin we beleggen met 25%
ten opzichte van 2015.
Profiel ABP
Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) is het bedrijfstakpensioenfonds voor werkgevers en werknemers van
overheids- en onderwijsinstellingen in Nederland. ABP heeft 2,9 miljoen deelnemers en 390 miljard euro
(per 31 juli 2017) aan vermogen beschikbaar.
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