Eisen ABP fossielvrij
oktober 2020
Ons huis staat in brand. De gevolgen van de klimaatcrisis worden steeds erger.
Hittegolven en droogtes veroorzaken overal ter wereld bosbranden en doden.
Mensen verliezen hun huizen door orkanen en overstromingen.
Kolen, olie en gas moeten in de grond blijven om de klimaatcrisis te beteugelen.
CEO’s in de fossiele industrie blijven miljarden verdienen, terwijl ze klimaatbeleid
saboteren door sluw PR en lobbywerk.
Pensioenfonds ABP gooit olie op het vuur door 17,4 miljard euro te investeren
in de fossiele industrie. Dit is het geld van leraren en ambtenaren, die verplicht
pensioen opbouwen bij ABP. Het pensioengeld gaat naar grote oliereuzen als Shell
en Exxon, bedrijven met kolenmijnen, bedrijven die boren in het kwetsbare
Noordpoolgebied, en die het vervuilende schaliegas produceren.
Over de hele wereld komen mensen in opstand tegen de bedrijven waar ABP in
investeert. Zo strijdt in Argentinië de inheemse Mapuche gemeenschap tegen Shell,
omdat er gevaarlijke aardbevingen ontstaan bij het opboren van schaliegas.
Daarom moet ABP stoppen met het financieren van de klimaatcrisis. ABP is
verplicht om in het belang van de eigen pensioendeelnemers te beleggen. In plaats
van te investeren in klimaatchaos, moet ABP bijdragen aan een snelle en
rechtvaardige energietransitie om een veilige leefwereld te garanderen voor mensen
in het Globale Zuiden, toekomstige generaties en pensioendeelnemers.

Wij eisen daarom van ABP:
1. Divesteer uit fossiele brandstoffen.
2. Stel een onafhankelijke, externe commissie van
wetenschappers in die onderzoekt of ABP voldoet aan het
1,5°C scenario van het Parijs-Akkoord.
3. Investeer het vrijgekomen geld in rechtvaardige
oplossingen voor de klimaatcrisis.
Lees hieronder de uitwerking en toelichting van onze eisen.

	
  

1. Divesteer uit fossiele brandstoffen.
Plaats kolen-, teerzand-, en schaliegasbedrijven met onmiddellijke
ingang, maar uiterlijk 31 december 2021, op de uitsluitingslijst.
Toelichting:
Om onze CO2-uitstoot snel naar beneden te brengen, is het belangrijk om eerst te
divesteren uit de meest vervuilende bedrijven. Steenkool is de grootste bron van
CO2-uitstoot, en bij het opboren van schaliegas lekken er grote hoeveelheden
methaan weg, een broeikasgas dat op korte termijn 84-110 keer slechter voor het
klimaat is dan CO2. ABP heeft in 2019 laten zien dat ze binnen één jaar kunnen
divesteren uit tabak en kernwapens, met een totaalbedrag van 4 miljard. Dit kan dus
ook voor deze bedrijven. Tijd om snel afscheid te nemen van deze grote vervuilers.

Sluit bedrijven die betrokken zijn bij de opwekking en productie van
nieuwe kolen-, olie- en gasprojecten onmiddellijk uit van beleggingen. Dit
betekent ook dat beleggingen in het Noordpoolgebied worden
uitgesloten.
Toelichting:
Alle grote fossiele reuzen hebben op dit moment uitbreidingsplannen. Maar als we
alle kolen, olie en gas opboren die nu al gevonden is, stijgt de temperatuur al boven
de 1.5C° ten opzichte van het pre-industriële tijdperk, en wellicht zelfs boven de
2°C. Het is daarom noodzakelijk dat alle zoektochten naar nieuwe fossiele projecten
onmiddellijk gestaakt worden. Geld geven aan grote oliereuzen die blijven zoeken
naar nieuwe fossiele bronnen is olie op het vuur gooien.

Zorg dat uiterlijk 31 december 2024 alle resterende investeringen in
fossiele bedrijven zijn uitgefaseerd.
Toelichting:
Volgens het klimaatakkoord van Parijs is het noodzakelijk dat financieringsstromen in
lijn komen met wat noodzakelijk is voor de transitie. Van al het geld dat in de wereld
wordt belegd, komt bijna de helft van pensioenfondsen. Dat geeft pensioenfondsen
een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat zij met hun beleggingen bijdragen
aan de energietransitie.

2. Stel een onafhankelijke, externe commissie van
wetenschappers in die onderzoekt of ABP voldoet aan het 1,5°C
scenario van het Parijs-Akkoord.
Toelichting:
In het Parijs-akkoord is afgesproken dat de temperatuur maximaal 1,5 graad mag stijgen ten
opzichte van het pre-industriële tijdperk. Volgens het Emission Gap Report van de
Verenigde Naties moet wereldwijd de uitstoot 7,4 procent per jaar afnemen om de
verhitting tot maximaal 1,5 graad te beperken. Zelfs in dat scenario is er een aanzienlijke

	
  

	
  
kans (34%) dat de temperatuur toch meer stijgt. Als de temperatuur meer dan 1,5 graad
stijgt, worden de gevolgen van de klimaatcrisis steeds extremer. ABP moet zich daarom
committeren aan ‘pathway 1’ van het IPCC ‘Special Report on Global Warming of 1.5°C’.
Een onafhankelijke, externe commissie onderzoek jaarlijks of de beleggingsportefeuille
voldoet aan deze doelstellingen, rapporteert hier transparant over en stemt het
investeringsbeleid hierop af. ABP neemt nu alleen de directe uitstoot (scope 1 en 2) mee
om de duurzaamheid van de beleggingsportefeuille vast te stellen. De indirecte uitstoot
van het eindproduct, zoals benzine en kerosine, (scope 3) moet ook mee worden
genomen voor een realistisch beeld.

3. Investeer het vrijgekomen geld in rechtvaardige
oplossingen voor de klimaatcrisis.
Toelichting:
ABP moet zorgen dat zij met al hun investeringen bijdragen aan een rechtvaardige,
leefbare wereld, met respect voor mensenrechten. Het geld dat uit de de fossiele
industrie gehaald is, moet geïnvesteerd worden in beleggingen die bijdragen aan een
rechtvaardige energietransitie. Hierbij zijn de principes voor reinvestment leidend.	
  

