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Doelstelling		
Het	 versnellen	 van	 de	 transitie	 naar	 een	 duurzame	 economie	 gebaseerd	 op	
hernieuwbare	energie	door	de	financiele	banden	van	de	fossiele	industrie	(kolen,	olie	en	
gas	bedrijven)	met	publieke	instellingen	ter	discussie	te	stellen.		
	
Theory	of	Change	
We	 streven	 naar	 de	 bovenstaande	 doelstelling	 door	 het	 ondersteunen	 van	 een	 brede,	
diverse	 en	 luide	 burger	 beweging	 die	 de	 huidige	 rol	 van	 de	 fossiele	 industrie	 in	 de	
maatschappij	 bekritiseerd	waardoor	 er	 zowel	 politieke	 als	 economische	 ruimte	wordt	
gecreëerd	voor	het	versnellen	en	opschalen	rechtvaardige,	duurzame	oplossingen.	
	
Wat	doet	Fossielvrij	NL?		
Fossielvrij	NL	is	deel	van	de	wereldwijd	zeer	succesvolle	burger	beweging	die	gericht	is	
op	het	voorkomen	van	klimaatverandering	en	de	transitie	naar	een	duurzame	economie	
gebaseerd	 op	 hernieuwbare	 energie	 te	 versnellen.	 De	 beweging	 roept	 publieke	
instellingen	 op	 om	 hun	 financiele	 banden	 met	 de	 fossiele	 industrie	 te	 verbreken,	
waaronder	 het	 terugtrekken	 van	 investeringen	 in	 (divesteren	 uit)	 de	 fossiele	 energie	
industrie.	
In	 Nederland	 zijn	 inmiddels	 honderden	 vrijwilligers	 actief	 binnen	 de	 fossielvrij	
beweging.	 Met	 petities	 en	 creatieve	 acties	 roepen	 zij	 hun	 pensioenfonds,	 gemeente,	
bank,	universiteit,	etc.	op	om	hun	banden	met	de	 fossiele	 industrie	 te	verbreken.	Deze	
beweging	 wordt	 ondersteund	 en	 opgebouwd	 door	 Fossielvrij	 NL,	 verbonden	 aan	 de	
Amerikaanse	NGO	350.org.	Meedoen	 is	 heel	makkelijk:	 vrijwel	 iedereen	 heeft	 immers	
een	 pensioen,	 woont	 in	 een	 gemeente	 of	 heeft	 een	 bankrekening.	 Dit	 geeft	
actieperspectief	 en,	 versterkt	 door	 de	 kracht	 en	 viering	 van	 de	 (internationale)	
successen,	enorme	empowerment.	
	
Successen	in	Nederland	
Fossielvrij	 NL	 is	 er	 in	 geslaagd	 om	 sinds	 de	 start	 in	 2013	 een	 grote	 en	 groeiende	
beweging	 op	 te	 bouwen.	 Honderden	 mensen	 met	 allerlei	 achtergronden	 zijn	 sterk	
gecommitteerd	aan	de	doelstelling,	en	organiseren	zich	rond	onderwerpen	waar	zij	zelf	
gemotiveerd	voor	zijn.	Met	indrukwekkende	resultaten:	
• ABP	 vermindert	 investeringen	 in	 fossiel.	 Het	 ABP,	 grootste	 pensioenfonds	 van	

Nederland	(en	vijf	na	grootste	van	de	wereld)	werd	in	2015	door	meer	dan	10,000	
deelnemers	 opgeroepen	 fossielvrij	 te	 worden.	 Sindsdien	 heeft	 ABP	 haar	
investeringsbeleid	 aangepast	 en	 voor	 ruim	 €5	 miljard	 aandelen	 in	 de	 fossiele	
industrie	afgestoten.	

• Amsterdam	 wordt	 Fossielvrij.	 Het	 Amsterdamse	 gemeentebestuur	 heeft	 zich	 in	
antwoord	 op	 de	 oproep	 van	 Amsterdam	 Fossielvrij	 uitgesproken	 een	 ‘fossielvrije’	
gemeente	 te	 willen	 worden,	 en	 heeft	 daar	 een	 aantal	 concrete	 maatregelen	 aan	
verbonden.	Eerder	benoemde	Boxtel	zichzelf	al	tot	fossielvrije	gemeente.	Daarnaast	
zijn	 gemeentelijke	 campagnes	 gestart	 in	Rotterdam,	Den	Haag,	Utrecht,	 Groningen	
en	Nijmegen.	

• Veel	 aandacht	 in	 de	 Nederlandse	 media	 voor	 de	 financiele	 en	 maatschappelijke	
risico’s	van	fossiele	investeringen.	Waaronder	een	item	in	Nieuwsuur,	een	volledige	
uitzending	van	het	programma	Tegenlicht	en	vele	stukken	in	de	kranten.	Dit	klinkt	
door	 in	de	positionering	van	politici	en	belangrijke	partijen	als	de	De	Nederlandse	
Bank.	

• Een	bredere	groep	Nederlanders	is	geactiveerd	om	zich	duidelijk	uit	te	spreken	voor	
een	 sterk	 klimaatbeleid.	 Fossielvrij	NL	heeft	 hier	 een	 rol	 in	 gehad	door	het	mede-
organiseren	 van	de	Klimaatmars	 in	Amsterdam,	 deelname	 aan	de	manifestaties	 in	



Parijs	 bij	 COP21	 en	 mobilisatie	 voor	 de	 twee	 ‘Ende	 Gelände’	 acties,	 die	 met	 het	
stilleggen	 van	Duitse	 bruinkoolmijnen	met	 duizenden	mensen,	 tonen	dat	 de	 grens	
van	fossiele	uitstoot	echt	is	bereikt.	

• Aandacht	 voor	 de	 banden	 van	 hogescholen	 en	 universiteiten	 met	 de	 fossiele	
industrie	door	het	onderzoek	“Shell	Masters	of	Science”,	waar	Fossielvrij	NL	mede-
initiatiefnemer	 van	 is,	 en	 door	 de	 campagne-groepen	 op	 de	 Universiteit	 Utrecht,	
Wageningen	 University,	 TU	 Delft,	 Erasmus	 Universiteit	 Rotterdam,	 Hogeschool	
Leeuwarden,	VU	en	UvA.	

	
Waarom	fossielvrij?	
Om	de	ergste	gevolgen	van	klimaatverandering	te	voorkomen	hebben	wereldleiders	in	
Parijs	 afgesproken	 er	 alles	 aan	 te	 doen	 om	de	wereldwijde	 temperatuurstijging	 “ruim	
onder	2	graden”	te	houden,	liefst	onder	de	1,5	graad.	Hiertoe	moet	80	procent	van	de	nu	
bekende	 olie-,	 kolen-	 en	 gasreserves	 onder	 de	 grond	 blijven.	 Dat	 impliceert	 het	 einde	
van	de	prominente	rol	die	de	fossiele	energie	industrie	nu	in	onze	maatschappij	speelt.	
De	 fossiele	 energie	 industrie	 is	 echter	 diep	 verankerd	 in	 de	 maatschappij,	 Via	 onze	
pensioenfondsen	 en	 banken	 investeren	 we	 in	 kolen-,	 olie-	 en	 gasbedrijven,	 onze	
overheden	bieden	ruimte,	infrastructuur	en	subsidies	en	via	o.a.	sponsoring	hebben	de	
fossiele	bedrijven	een	sterk	 imago	opgebouwd.	Dit	geeft	deze	bedrijven	de	 legitimiteit	
om	gewoon	door	te	gaan	op	de	ingeslagen	weg,	waardoor	de	energietransitie	vertraagt	
en	internationale	klimaatdoelstellingen	nooit	gerealiseerd	kunnen	worden.	
De	 fossielvrij-beweging	 stelt	 de	 legitimiteit	 van	 de	 fossiele	 energie	 industrie	 ter	
discussie	 door	 pensioenfondsen,	 gemeenten,	 universiteiten,	 banken	 en	 andere	
collectieve	of	publieke	instellingen	op	te	roepen	om	de	banden	met	de	deze	industrie	te	
doorbreken.	 Naast	 maatschappelijke	 argumenten	 spelen	 hierbij	 ook	 financiële	
argumenten:	de	fossiele	bedrijven	zijn	sterk	overgewaardeerd	omdat	de	reserves	waar	
ze	op	rekenen	onder	de	grond	moeten	blijven	(de	zogenoemde	carbon	bubble).	
De	effectiviteit	 van	deze	 strategie,	het	ondermijnen	van	de	social	 licence	to	operate,	de	
sociale	legitimatie	voor	deze	bedrijfsvoering,	is	aangetoond	door	succes	in	het	verleden;	
een	recent	onderzoek	van	Oxford	geeft	voorbeelden	van	kinderbescherming	tot	Darfur,	
van	tabak	tot	het	apartheidsregime	in	Zuid	Afrika.		
												
Plannen	voor	de	toekomst	
Fossielvrij	 richt	 zich	 ook	 de	 komende	 jaren	 op	 het	 versterken	 en	 uitbouwen	 van	 de	
fossielvrij	beweging.	De	focus	wordt	bepaald	op	basis	van	zowel	een	analyse	van	kansen	
en	 dynamiek	 in	 de	 samenleving,	 als	 op	 basis	 van	 persoonlijke	motivatie	 en	 input	 van	
betrokkenen	in	de	beweging.	De	komende	jaren	zal	de	strategie	gericht	zijn	op:	

• Het	versterken	van	de	 lokale	 gemeente	 campagnes	 (waaronder	de	Amsterdam	
Fossielvrij	campagne);	

• Het	uitwerken	van	ondersteuning	aan	lokale	groepen	in	Groningen	vanwege	de	
invloed	van	de	fossiele	industrie	en	gevolgen	van	de	gaswinning.	

• Ervoor	 zorgen	 dat	 er	 op	 regelmatige	 basis	 trainingen	 en/of	 bijeenkomsten	
georganiseerd	 worden	 zodat	 vaardigheden,	 strategieen	 en	 samenhang	 van	
betrokkenen	in	het	netwerk	versterkt	worden.	

• Het	 ondersteunen	 van	 de	 pensioen	 campagnes	 (waaronder	 ABPfossielvrij	 en	
mogelijk	uitbreiding	naar	pensioenfondsen	voor	de	zorg	en	metaal/techniek).	

• Mogelijkheden	 bieden	 voor	 het	 Fossielvrij	 studenten	 netwerk	 zodat	 de	
universiteits	campagnes	versterkt	en	uitgebreid	kunnen	worden.	

• Coordinatie	 (zowel	 nationaal	 als	 internationaal)	 van	 -	 en	 ondersteuning	 bij	 -	
grote	mobilisatie	momenten	voor	de	fossielvrij	beweging.		

• Mogelijk	verbreding	van	de	fossielvrij	beweging	door	nieuwe	campagnes	gericht	
op	 culturele	 instellingen,	 verzekeraars,	 charitieve	 instellingen	 en	 religieuze	
instellingen	te	ondersteunen.	



 
Organisatie	in	Nederland	
De	kern	van	de	organisatie	zijn	lokale	burger	initiatieven	en	groepen	vrijwilligers	die	de	
campagnes	opzetten	en	voeren.	Deze	groepen	worden	ondersteund	door	een	nationale	
coördinator	 die	 financieel	 ondersteund	 wordt	 door	 350.org	 –	 die	 hun	 inkomsten	 uit	
donaties	 en	 fondsen	 voornamelijk	 uit	 Amerika	 genereerd.	 Op	 22	 maart	 2016	 heeft	
Fossielvrij	NL	zich	geregistreerd	als	Stichting	in	Nederland.	Deze	status	zorgt	voor	een	
stevige	basis	voor	de	snel	groeiende	beweging	die	vaak	tegen	het	gebrek	aan	capaciteit	
of	 middelen	 aanloopt.	 Als	 Nederlandse	 Stichting	 maken	 we	 het	 mogelijk	 nu	 ook	 in	
Nederland	aan	fondsenwerving	te	kunnen	doen	en	donaties	te	kunnen	ontvangen.	
	
Financiele	situatie	Fossielvrij	NL	
Op	 dit	moment	wordt	 Fossielvrij	 NL	 enkel	 financieel	 ondersteund	 door	 350.org.	 Voor	
toekomstige	bijdragen	 zal	 gezocht	worden	naar	organisaties,	 intituten	en/of	personen	
die	 raakvlakken	 hebben	 met	 de	 doelstellingen	 van	 de	 stichting.	 Het	 vermogen	 zal	
zorgvuldig	beheert	worden	met	ondersteuning	van	een	accountant.	Conform	de	statuten	
mag	de	 stichting	 geen	uitkeringen	doen	aan	de	bestuurders.	Verder	heeft	 de	 Stichting	
geen	 winstoogmerk	 en	 zal	 het	 vermogen	 besteed	 worden	 conform	 de	 gestelde	
stichtingsdoelen.	


