
 

 
FOSSIELVRIJ-VERKLARING 

[Naam Universiteit/Hogeschool] 
 
In achtneming dat: 

●      De opwarming van de Aarde een van de grootste bedreigingen voor het 
welzijn van de huidige en toekomstige generaties is. De belangrijkste 
oorzaak hiervan de toenemende concentratie CO2 in de atmosfeer is, 
welke veroorzaakt wordt door de verbranding van fossiele brandstoffen. 
CO2 nadat het is uitgestoten velen honderden jaren in de atmosfeer actief 
blijft en aan de opwarming van de Aarde bijdraagt. 

 
●      Uitgebreid onderzoek van het International Panel on Climate Change 

(IPCC), waarin alle landen van de Verenigde Naties zijn 
vertegenwoordigd, laat zien dat zelfs wanneer de uitstoot van CO2 

onmiddellijk wordt gestopt, verdere opwarming van de Aarde 
onvermijdelijk zal zijn. Om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen 
een drastische verlaging van de CO2-uitstoot noodzakelijk zal zijn. 

 
●      De kolen-, olie- en gas industrie alsmede overheden beschikken over 

bewezen fossiele reserves die, wanneer gebruikt, zouden leiden tot een 
totale uitstoot van 2795 gigaton CO2. Uit de bevindingen van het IPPC 
blijkt, dat deze hoeveelheid CO2 vijf keer zoveel is als nog kan worden 
uitgestoten om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen. Dit betekent, 
dat zeker 80% van de bewezen reserves onder de grond zal moeten 
blijven. 

 
●      Investeringen in de fossiele industrie bijdragen aan een destabiliserend 

klimaat en het welzijn van huidige en toekomstige generaties bedreigen. 
Daarnaast vormen investeringen in de fossiele industrie een financieel 
risico vanwege de overwaardering van deze reservers, de ‘Carbon 
Bubble’. 

 
[Naam Universiteit/Hogeschool] erkent dat: 
 

●      Zij mede verantwoordelijk is voor het leveren van een positieve bijdrage 
aan het behoud van een leefbare wereld. [Duurzame ambities van de 
universiteit noemen]. 

 
●      Zowel directe als indirecte financiering van de fossiele industrie, gezien 

het bovenstaande, niet in overeenstemming met de doelstellingen en 
ambities van de universiteit kunnen zijn. 

 
●      Een groeiend aantal studenten hun onderwijsinstelling oproept zich 

fossielvrij te verklaren en niet te investeren of te beleggen in de fossiele 
industrie. 

 

 

 



Om deze redenen verklaart [naam Universiteit/Hogeschool]: 
 

1.     Haar directe investeringen en beleggingen in de fossiele industrie af te 
stoten en waar mogelijk haar financiële middelen onder te brengen bij 
banken en/of fondsen die geen directe of indirecte belangen in de fossiele 
industrie bezitten, dan wel bij banken die verklaard hebben zich binnen 
afzienbare tijd van deze belangen te ontdoen. 

 
2.     Te doen wat in haar macht ligt om het aangesloten pensioenfonds ABP 

ertoe te bewegen binnen een vastgestelde termijn haar belangen in de 
fossiele industrie af te stoten. 

 
3.     De uitgangspunten verwoord in deze Fossielvrij-Verklaring te 

onderschrijven en publiekelijk uit te dragen, met name richting andere 
onderwijsinstellingen om samen bovenstaande doelstellingen te bereiken. 
Deze uitgangspunten in haar lange termijn beleid te borgen en regelmatig 
te rapporteren over de activiteiten die in het kader van deze verklaring zijn 
ondernomen. 

 

Datum:                                                            …..…- ...…… -.. …… 
 

Namens [Naam universiteit]…….…………………………...…………………………. 
 
 
in de functie                         .………………..………..........…………………………… 
 
 

 

Handtekening:      …………………………………………………………….. 
 
	  
	  
	  


