Persbericht
ABP op koers met duurzaam beleggen
Heerlen/Amsterdam, 8 mei 2017. ABP ligt op koers met de concrete doelstellingen die moeten
bijdragen aan het terugdringen van klimaatverandering. Ook zette het fonds zich, door middel van
gesprekken met bedrijven, in voor de aanpak van bijvoorbeeld kinderarbeid en voor goed
ondernemingsbestuur. De CO2-uitstoot in de aandelenportefeuille is in 2016 verminderd met 7 miljoen
ton (de jaarlijkse uitstoot van 2,8 miljoen auto’s). De beleggingen in hernieuwbare energie stegen met
25%. Het totaalrendement was in 2016 9,5%. Voor ABP moet verduurzaming van de beleggingen hand
in hand gaan met een optimaal rendement om goede pensioenuitkeringen te waarborgen. Dat staat in
het jaarverslag Duurzaam en Verantwoord beleggen 2016 dat vandaag gepubliceerd is.
Doelstellingen
ABP heeft in 2016 een start gemaakt met een ambitieus beleid om duurzaam en verantwoord te beleggen.
Daarbij zijn concrete doelstellingen voor 2020 geformuleerd. Zo moet de CO2-voetafdruk van de
aandelenportefeuille dan met 25% verminderd zijn ten opzichte van begin 2015. Eind 2016 is een
vermindering van 16% gerealiseerd. Die reductie komt onder andere doordat de beleggers zijn gaan werken
met zogenaamde carbonbudgetten die jaarlijks stapsgewijs worden verlaagd. Een forse afname kwam ook
door het grotendeels afstoten van de fossiele bedrijfsonderdelen van energiebedrijven RWE en E-on. Ook het
vastgoed is fors minder CO 2 gaan uitstoten.
Voor 5 miljard beleggen in hernieuwbare energie in 2020 is een andere doelstelling. In 2016 groeiden deze
beleggingen met 25%, van 2,2 naar 2,8 miljard euro. ABP belegde onder andere in zonnepanelen in India en
de VS, maar ook in Nederlandse windenergie.
ABP heeft zich ten doel gesteld om de beleggingen die bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke
opgaven en milieuproblemen te verdubbelen van 29 (begin 2015) naar 58 miljard euro in 2020. Eind 2016
staat de teller op 41 miljard euro. Het gaat hierbij vooral om beleggingen in duurzaam vastgoed en ‘groene’
obligaties. Nieuw zijn de beleggingen in hypotheken van energiezuinige woningen in Nederland.
Dialoog met bedrijven, deelnemers en stakeholders
ABP blijft in gesprek met bedrijven over klimaatmaatregelen, milieuschade, mensenrechten en goed bestuur.
Zo zette het fonds, na signalen van Amnesty International, forse stappen in de aanpak van kinderarbeid in de
kobaltwinning (belangrijk voor oplaadbare batterijen) in Congo.
In 2016 spraken we met 245 bedrijven en stemden we op ruim 4.000 aandeelhoudersvergaderingen. Langs
deze weg oefent ABP als aandeelhouder invloed uit om bedrijven te verduurzamen.
ABP legt verantwoording af over het beleid via jaarverslag, nieuwsbrieven en website. In toenemende mate
gaat het fonds ook daadwerkelijk in gesprek met deelnemers op bijeenkomsten of webinars. Daar werden
onder andere beleggingsdilemma’s als wel of niet beleggen in tabak besproken. In 2016 organiseerde ABP
voor het eerst rondetafelgesprekken en een grote bijeenkomst waarbij werkgevers, maatschappelijke- en
belangenorganisaties werden uitgenodigd.
Goede start van nieuw beleid
In 2016 hebben ABP en uitvoerder APG een goede start gemaakt met de invoering van het nieuwe beleid.
Kern van het beleid is complete integratie van duurzaam/verantwoord ondernemen en
rendementsdoelstellingen. Er zijn goede resultaten geboekt op de doelstellingen en er zijn tegelijkertijd ook
voorbereidingen getroffen om het beleid verder te implementeren. Zo maakt het ‘insluitingsbeleid’, waarbij
ABP bewust wil kiezen voor de meest duurzame bedrijven (koplopers), het nodig om methodes te
ontwikkelen en data te verzamelen om bedrijven te kunnen beoordelen en selecteren. In het eerste jaar
ontwikkelde APG al een systeem waarmee aandelenbeleggers precies kunnen zien hoe groot de CO 2voetafdruk is van hun portefeuille. Het implementatieproces van het nieuwe beleid verloopt stapsgewijs in de
periode tot 2020.
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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 388 miljard euro (per
31 maart 2017) aan vermogen beschikbaar.

