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Onderwerp

Beleggingen in fossiele industrie

Geachte leden van het bestuur,

Op 5 november 2015 heeft u het nieuwe beleid verantwoord beleggen gepresenteerd. U kiest er
voor dat beleggingen duurzaam en verantwoord zijn naast de gebruikelijke voorwaarden als een
goed rendement tegen redelijke kosten en risico's. U gaat alle bedrijven waarvan ABP aandelen of
obligaties bezit beoordelen of zij onderdeel van de beleggingsportefeuille mogen blijven.
U heeft het nieuwe beleid gepresenteerd voordat de uitkomst van de klimaattop (COP21) die in
november 2015 in Parijs plaatsvond bekend werd. De klimaattop heeft nogmaals duidelijk
gemaakt dat de klimaatproblemen urgent zijn en overheden en bedrijven ingrijpende stappen
moeten zetten om de transitie naar een duurzame circulaire economie te realiseren. Deze transitie
moet no worden gestart om onomkeerbaarheid van effecten op het klimaat te voorkomen.
In de Agenda duurzaamheid van de Gemeente Amsterdam is opgenomen dat wij de
verduurzaming van de hoofdstad versnellen naarzo% meer duurzame energie en zo% minder
energiegebruik in zozo en op termijn de realisatie van een circulaire economie met nieuwe vormen
van productie, distributie en consumptie. Wij hebben dan ook positief gereageerd op een verzoek
van burgerbeweging Amsterdam Fossielvrij om de gemeente op termijn fossielvrij te maken.
Amsterdam Fossielvrij is onderdeel van een mondiale beweging die een duidelijke oplossing ziet
voor klimaatverandering: investeringen terugtrekken uit de fossiele industrie.
Het gebruik van fossiele grondstoffen past niet in het toekomstbeeld van een duurzame circulaire
economie. De verlaging van de CO2-uitstoot is noodzakelijk om de effecten op het klimaat te
minimaliseren. Naast deze belangrijke reden is er nog een argument dat een omslag in denken en
het afscheid nemen van fossiele grondstoffen noodzakelijk maakt: De 'Carbon Bubble'.
Vooraanstaande financiële analisten wijzen op de risico's voor financiële instellingen en de
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economie als geheel door het continueren van investeringen in de 'stranded assets'. Indien het
ABP niet binnen een redelijke termijn de beleggingen in fossiele industrie beëindigt brengt dat de
pensioenen van de deelnemers ernstig in gevaar.
In 2015 bent u door ABP deelnemers aangesproken op het beleggingsbeleid en naar aanleiding
daarvan heeft u reeds een deel van de beleggingen in fossiel beëindigd.
Ondanks deze positieve stappen investeert u nog steeds in fossiele bedrijven. Wij vragen u daarom
om uw ambitie aan te scherpen en bij de beoordeling van de beleggingsportefeuille de belangen
en banden die bedrijven hebben met de fossiele industrie te wegen en bij de constatering dat deze
banden bestaan, niet te investeren of bestaande investeringen in de fossiele industrie, te beginnen
met kolen, nucleair en schaliegas te beëindigen. Indien direct divesteren niet mogelijk is verzoeken
wij u zich als activistisch aandeelhouder op te stellen en de bewuste bedrijven aan te zetten tot het
doen van duurzame investeringen en daarbij de doelstelling voor de lange termijn conform de
Europese ambities om in 2050 8o-95% minder CO2 uit te stoten dan in 199o, in het oog te houden.
Tevens vragen wij u om in het jaarverslag duidelijk te rapporteren over de waarde van beleggingen
in de energieportefeuille, uitgesplitst naar olie, (schalie-)gas, kolen, nucleair en duurzame
bronnen.
Wij zetten ons, binnen de verantwoordelijkheid en rol die wij als gemeentelijke overheid hebben,
op lokaal en regionaal niveau in om de transitie naar een duurzame circulaire economie zonder het
gebruik van fossiele brandstoffen te bevorderen. Wij zijn er van overtuigd dat de invloed van het
ABP groot is en dat de door ons gevraagde beleidskoers de noodzakelijke transitie zowel in
materiële als psychologische zin een krachtige impuls geeft.
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