Persbericht

Pensioenfonds ABP sluit tabak en kernwapens uit
Amsterdam, 11 januari 2018. ABP zet een volgende stap in haar duurzaam en verantwoord
beleggingsbeleid met het besluit om de producten tabak en kernwapens uit te sluiten van beleggingen.
ABP komt tot dit besluit na een uitgebreide bestuurlijke afweging waarbij inzichten van deelnemers,
werkgevers en diverse belangenorganisaties zijn meegenomen. Het pensioenfonds streeft ernaar om
binnen een jaar alle beleggingen (totaal circa 3,3 miljard) in producenten van tabak en kernwapens
verkocht te hebben.

Erik van Houwelingen, voorzitter van de ABP-bestuurscommissie beleggingsbeleid: “Beleggingen in tabak
en kernwapens waren al langer een dilemma voor ons. Veranderingen in de samenleving ook op
internationaal niveau vormden de aanleiding voor ABP om het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten.
We hadden behoefte om de discussie breder te trekken. En zo hebben we een nieuw beoordelingskader
voor productuitsluitingen ontwikkeld als aanvullend instrument in ons duurzaamheidsbeleid. ABP besluit
hiermee dat, naast de uitsluitingen die we al hadden, tabak en kernwapens niet meer passen in haar
duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid.”

Nieuw boordelingskader
ABP introduceert in haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid een nieuw beoordelingskader
productuitsluiting. Dit kader is naast het al eerder ontwikkelde instrumentarium van ABP een nieuw middel om
producten waarin ABP belegt langs de meetlat te leggen. Naast de bestaande beoordelingscriteria beschikt het
ABP-bestuur hiermee nu over extra criteria, die als ze alle vier gelden, kunnen resulteren in uitsluitingen, als het
product:
- per definitie schadelijk is voor mensen,
- daar met de invloed als aandeelhouder niets aan kan worden veranderd,
- het geen nadelige gevolgen heeft als het er niet meer zou zijn,
- en er een wereldwijd verdrag gericht is op het uitbannen ervan.
Op basis van deze vier criteria kunnen alle producten op een gelijksoortige, consistente wijze worden
beoordeeld. En mede aan de hand van dit nieuwe beoordelingskader heeft ABP besloten producenten van
tabak en kernwapens uit te sluiten. ABP verkoopt daarmee de beleggingen in de producerende ondernemingen,
gelieerde dochterondernemingen en in de keten producerende bedrijven. Het fonds zal in de toekomst hierin
ook geen investeringen meer doen. Hoewel in het verleden goed rendement is behaald op tabak en
kernwapens, verwacht ABP dat de vooruitzichten anders zijn. Ook ziet ABP mogelijkheden om met andere
beleggingen goede rendementen te halen. Het fonds verwacht daarom dat een eventueel rendementsverlies als
gevolg van het besluit zeer beperkt zal zijn. ABP zal samen met haar pensioenuitvoerder APG uitvoering geven
aan dit nieuwe besluit in haar duurzaam en verantwoord beleggingsbeleid.
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 405 miljard euro (per 30
november 2017) aan vermogen beschikbaar.

