
Duurzaam en verantwoord  
beleggen: het moet en het kan

Twee opgaven: een goed pensioen 
en een duurzame wereld

Ontbossing, mensenrechtenschendingen, toenemende ongelijkheid en afname van 

de biodiversiteit. Het VN-klimaatpanel dat laat zien dat, als we niets doen, we  

afstevenen op een rampzalige vier graden Celsius opwarming. Het zijn slechts 

enkele van de grote uitdagingen waar onze wereld voor staat. Verandering  

is nodig, en wel nu. ABP maakt zich er sterk voor om met haar duurzaam en  

verantwoord beleggingsbeleid hieraan bij te dragen. Er is veel te doen en geen tijd 

te verliezen.

Hierbij staan we voortdurend voor dilemma’s. Beleggen we alleen in perfecte  

bedrijven zonder problemen? Zeker niet. Kunnen we alles altijd overzien? Nee. 

Staan we achter onze aanpak? Absoluut. Gaan we snel genoeg? Waarschijnlijk niet. 

Maar we doen ons best om onze aanpak voortdurend te verbeteren.

Het is onze taak om onze 3 miljoen 

deelnemers van een goed pensioen te 

voorzien. Hiervoor moeten we de inge-

legde premies beleggen. Sparen levert 

(bijna) niets op: als pensioenfondsen 

de inleg in de afgelopen 30 jaar op een 

spaarrekening hadden gezet, waren de 

pensioenen nu de helft lager geweest. 

We beleggen zorgvuldig: we spreiden de 

beleggingen over meer dan 100 landen, 

over duizenden verschillende  

bedrijven, gebouwen en projecten. 

Hiermee beperken we de risico’s: als de 

ene belegging het minder goed doet, 

kan de andere dat weer compenseren.

Deze beleggingen willen we op een 

duurzame en verantwoorde manier 

beheren. Zodat onze deelnemers van 

hun pensioen kunnen genieten in een 

plezierige, leefbare wereld. In ons  

jaarlijks onderzoek geeft twee derde 

van hen ook aan dat ze dit van ons  

verwachten.

Hoe staan we ervoor:   
enkele cijfers

80% 

van het wereldwijde energieverbruik komt 
uit fossiele bronnen.

 62% 

van de olie- en gasbedrijven heeft geen  
duidelijke CO2-doelstelling voor 2025.

164 / 230 
Van de 230 bedrijven die beoordeeld zijn 

op hun mensenrechtenbeleid door de 
Corporate Human Rights Benchmark, 

scoren 164 een onvoldoende (= een score 
van minder dan 50%).

 

6,5 miljoen
hectare natuurlijk bos verdwijnt er jaarlijks. 

Dat zijn 17 voetbalvelden per minuut.
 

37%
Het huidige voedselsysteem, nodig om  

een groeiende wereldbevolking te  
voeden, is verantwoordelijk voor 37%  

van de wereldwijde uitstoot  
van broeikasgassen.

Duurzaam en verantwoord beleggen: 

gaan we snel genoeg?

Factsheet Duurzaam en verantwoord beleggen: gaan we snel genoeg? mei 2021.

https://www.worldbenchmarkingalliance.org/publication/chrb/


Schaken op 
meer borden

Wat doen we dan wel?

Er zijn geen eenvoudige oplossingen
Wat houdt duurzaam en verantwoord  

beleggen in? Niet dat we alle beleggingen 

verkopen die niet duurzaam zijn. Want wat is 

‘niet duurzaam’? Moeten we dan bijvoorbeeld 

onze beleggingen in fabrikanten van elektri-

sche auto’s verkopen? Deze dragen weliswaar 

bij aan de overgang naar duurzame energie, 

maar gebruiken voor hun accu’s kobalt, dat 

nogal eens onder slechte omstandigheden - 

en ook door kinderen - wordt gedolven.

Fossiele energie dan? Ook hier zien wij  

verkopen niet als dé oplossing. Dit zou in de 

wereld niets veranderen, simpelweg omdat 

die niet zonder fossiele energie kan. 80% van 

het wereldwijde energieverbruik komt nog 

steeds uit fossiele bronnen. Daarnaast laat 

wetenschappelijk onderzoek van Harvard 

University zien dat fossiele-energieprodu-

centen meer ‘groene’ innovaties ontwikkelen 

dan welke andere sector ook. Die wil je juist 

stimuleren. De onderzoekers pleiten er dan 

ook voor om bedrijven niet op grond van één 

negatieve factor uit te sluiten, maar om naar 

het geheel van bijdragen van een bedrijf te 

kijken: negatief en positief. Dichter bij huis 

toont literatuuronderzoek van Kees Koedijk 

van de Universiteit van Tilburg aan dat het 

uitsluiten van hele sectoren kan leiden tot 

een verslechtering van het risico en rende-

ment van beleggingen. Invloed uitoefenen op 

bedrijven kan daarentegen een positief effect 

hebben. Dit onderzoek is gebaseerd op ruim 

2.000 studies.

• Al onze beleggingen beoordelen 

op vier criteria: risico, rendement, 

kosten én duurzaamheid (‘ESG’- 

criteria)

• Duurzaamheid stimuleren bij de 

bedrijven en projecten waarin we 

beleggen, door in gesprek te gaan 

en druk uit te oefenen

• Stemmen op ruim 5.000 aandeel-

houdersvergaderingen

• Ambitieuze doelstellingen  

formuleren op het gebied van CO2, 

duurzame en betaalbare energie, 

mensenrechten, en nog veel meer

• Meetbaar bijdragen aan de Duur-

zame Ontwikkelingsdoelen voor een 

betere wereld

• En ja, beleggingen verkopen waar we 

geen bereidheid tot verandering zien

Juist nu moeten we er alles aan  

doen om het verschil te maken. 

Schaken op meer borden. En met zo’n 

€ 500 miljard aan belegd vermogen 

kunnen we dat ook.

Keuzes maken 
en samenwerken
Met zoveel beleggingen in onze portefeuille moeten we

keuzes maken waar we onze tijd en energie in stoppen. 

De portefeuille is eenvoudigweg te groot om met elk 

bedrijf over elk aspect van de bedrijfsvoering in gesprek te 

gaan. Daarom werken we samen met grote coalities van gelijkgezinde beleggers en 

pensioenfondsen, zoals Climate Action 100+ op wereldniveau, of Eumedion in Nederland. 

Om keuzes te kunnen maken, vragen wij onze deelnemers elk jaar welke onderwerpen zij 

belangrijk vinden. Ook doen we een beroep op maatschappelijke organisaties, 

onderzoeksjournalisten en andere kritische partijen. Wij kunnen niet altijd alles voorzien 

en maken graag gebruik van de deskundigheid en het onderzoek van anderen. Zelfs als 

we het niet eens zijn over de aanpak. We leren van kritiek. Nog dit jaar scherpen we de 

criteria aan waaraan de bedrijven in onze portefeuille moeten voldoen.

16,4% van ons vermogen draagt bij aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 

voor een betere wereld. 

We beleggen € 13,8 miljard in Duurzaam Ontwikkelingsdoel 7: betaalbare en 

duurzame energie. 

We hebben de CO2-voetafdruk van onze aandelenbeleggingen sinds 2015 met 

40% teruggebracht. 

We bouwen onze beleggingen af in bedrijven die meer dan 30% van hun 

omzet uit kolenmijnen of 20% uit teerzand halen. 

Onze gesprekken met bedrijven werpen vruchten af, bijvoorbeeld in Myanmar. 

Als er geen zicht is op verbetering, verkopen we.

Meer informatie vindt u hier.

Wat hebben we bereikt?

Factsheet Duurzaam en verantwoord beleggen: gaan we snel genoeg? mei 2021.

https://www.unpri.org/pri-blog/the-esg-innovation-disconnect-evidence-from-green-patenting/7219.article#:~:text=No%20firm%20or%20sector%20of,innovative%20capital%20are%20the%20highest.
https://www.climateaction100.org/
https://www.eumedion.nl/
https://unric.org/nl/duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen
https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/koreaanse-staalproducent-stopt-in-myanmar-na-druk-abp .aspx
https://www.abp.nl/over-abp/actueel/nieuws/abp-stapt-uit-kepco-en-andere-bedrijven.aspx
https://www.abp.nl/over-abp/duurzaam-en-verantwoord-beleggen/

