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Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in fossiele
industrie
Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele brandsto en, zoals olie- en
gasconcerns. Het grootste pensioenfonds van Nederland doet dit naar aanleiding van diverse
verontrustende klimaatrapporten die recent zijn verschenen.
Bijvoorbeeld het klimaatpanel van de Verenigde Naties (VN) toonde eerder dit jaar dat mensen wereldwijd nu al de
fysieke gevolgen van klimaatverandering ondervinden. Zonder steviger ingrijpen zou de opwarming van de aarde op
een onacceptabel niveau uitkomen.
ABP geeft aan de beleggingen die het nog heeft in de olie- en gassector en de kolenbranche stapsgewijs te verkopen.
Het merendeel hiervan zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2023 verkocht zijn. Het gaat om een belegd
vermogen van in totaal ruim 15 miljard euro. Dat is bijna 3 procent van het totaal belegd vermogen van het
ambtenarenpensioenfonds. Het fonds gaat ervan uit dat dit besluit op de lange termijn geen negatief e ect zal hebben
voor het rendement van zijn pensioenbeleggingen.
ABP-bestuursvoorzitter Corien Wortmann zegt dat veel deelnemers van ABP en aangesloten werkgevers hebben
aangegeven dat zij het belangrijk vinden dat het fonds ook een bijdrage levert om de opwarming van de aarde te
beperken tot 1,5 graad. Tot nu toe probeerde ABP in gesprek te gaan met bijvoorbeeld de oliebedrijven waarin het
investeert. Dan hoopte het fonds zijn invloed als aandeelhouder te gebruiken om de bedrijven aan te zetten tot
vergroening. Maar ten aanzien van de producenten van fossiele brandsto en ziet het fonds bij nader inzien
"onvoldoende kans" om op deze manier een forse versnelling van de energietransitie te bewerkstelligen.
"We zullen onze inspanningen voor de energietransitie nu gaan richten op grootgebruikers van fossiele energie zoals
elektriciteitsbedrijven, de auto-industrie en de luchtvaart", zegt Wortmann. ABP wil deze bedrijven die fossiele
brandsto en gebruiken, blijven aansporen om meer te verduurzamen. Voor deze beleggingen scherpt ABP volgend jaar
ook zijn beleggingscriteria verder aan. Het fonds wil ook op andere terreinen zoals behoud van natuurlijke
grondsto en, digitalisering en mensenrechten strenger worden.
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Klimaatambities nog geen prioriteit voor veel ceo's
Ruim veertig procent van de ceo's wereldwijd heeft nog geen klimaatambities
geformuleerd voor hun onderneming. Het halen van klimaatdoelstellingen
heeft geen prioriteit.... 
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14 januari 2022

Onderzoek: nog veel kantoren onvoldoende duurzaam
Veel kantoorruimte in Nederland is onvoldoende duurzaam en heeft nog geen
energielabel C of hoger, wat vanaf 1 januari volgend jaar wordt verplicht. Dat
stelt vastgoedadviseur... 
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Milieudefensie wil klimaatplan van grote bedrijven
Milieudefensie roept dertig grote bedrijven als FrieslandCampina, ABN Amro,
KLM en Tata Steel op om binnen drie maanden een plan te maken waarmee ze
hun CO2-uitstoot... 
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28 december 2021

Geld is geen rijkdom
Geld is de maatstaf waaraan moderne culturen rijkdom meten. Maar niet alles
is in ruil voor geld te krijgen. Het kunnen realiseren van wat we als waardevol
beschouwen,... 
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Investeren in circulair ondernemen in 2022 fiscaal
aantrekkelijker
Investeren in duurzaamheid wordt komend jaar via de Milieuinvesteringsaftrek (MIA) en de Willekeurige Afschrijving Milieuinvesteringen (Vamil) extra scaal gestimuleerd... 

