ABP,
stap uit kolen, olie en gas
ABP INVESTEERT fors in DE
FOSSIELE ENERGIE-INDUSTRIE

64% van de

deelnemers in het ABPpensioenfonds wil dat
ABP stopt met fossiele
beleggingen

Daarmee steunt ons pensioengeld het aanboren
van nog meer kolen, olie en gas, terwijl we hier zo
snel mogelijk van af moeten om de opwarming
van de aarde in toom te houden.
Bovendien is ons pensioengeld blootgesteld aan
een groot financieel risico. Op het moment dat
een serieus klimaatbeleid wordt
geïmplementeerd, kunnen aandelen van deze
fossiele energiebedrijven tot wel 60% in waarde
dalen (de zogenoemde ‘Carbon Bubble’).
Vandaar onze oproep: ABP, ga verantwoord om
met mijn pensioen en stap uit kolen, olie en gas!

"The vast majority
of reserves are
unburnable."
Mark Carney
gouverneur van de Bank of England

HET KAN AL, HET GEBEURT AL
Wereldwijd is al $3.400 miljard
gedivesteerd. Bijvoorbeeld door:
- Rockefeller Brothers Fund
- Universiteit van Glasgow
- stad Oslo
- diverse pensioenfondsen in
Australië, Noorwegen en de VS.

(bron: Trouw, 2015)

Nieuw beleid ABP
mist urgentie en leiderschap
Met haar nieuwe beleid maakt ABP een start, maar
dit gaat lang niet snel en krachtig genoeg. Hoe kan
ABP zeggen de zorgen om klimaatverandering
serieus te nemen terwijl ze miljarden blijft
investeren in bedrijven die zo sterk bijdragen aan
het verergeren van het klimaatprobleem?
ABP hoopt als aandeelhouder invloed op fossiele
bedrijven uit te oefenen. Deze strategie van pappen
& nathouden is absoluut onvoldoende om de
kernactiviteiten van deze industrie – die de kern van
het probleem vormen – te veranderen. Er is geen
tijd te verliezen, ABP moet zo snel mogelijk
investeringen in de fossiele energie industrie
afbouwen.

Al

12.922x ondertekend

Onderteken nu de petitie:
www.abpfossielvrij.nl/petitie

Tijd voor een kritisch gesprek met het ABP-bestuur.

ABP en de Fossiele industrie
Wat is het risico van de carbon
bubble voor ons pensioen?
ABP is hier niet transparant over. Met de
ABPfossielvrij petitie roepen we ABP op om
hier de deelnemers duidelijkheid over te
geven.

Waarom bouwt ABP de
investeringen in fossiel niet zo snel
mogelijk af?
ABP kan door divesteren het financieel risico van de
carbon bubble vermijden. Maar belangrijker: door te
stoppen met investeren wordt de energietransitie
versneld, omdat het pensioengeld van ruim 2 miljoen
Nederlanders niet meer gekoppeld is aan verdere
exploitatie van kolen, olie en gas. Stoppen met
investeren in fossiel ondermijnt de legitimiteit en
geloofwaardigheid van deze industrie, en daarmee
ook de vertragende rol die de industrie momenteel
speelt in de energietransitie.

ABP verwacht van Shell een
leidende rol in de energietransitie.
Is dat niet wat naïef?

Nog 5 jaar
voor het carbon
budget voor
1,5 oC op is.
(bron: CarbonBrief)

Is ABP zich ervan bewust dat het
de afhankelijkheid van fossiel
mede in stand houdt?
ABP verschuilt zich achter energiemodellen van
de IEA die voorspellen de wereld in 2040 nog
altijd voor 60% afhankelijk is. De energietransitie
kan echter veel sneller gaan dan de (sterk door
de industrie beïnvloede) IEA denkt: al hun eerdere
voorspellingen hebben de snelheid van de
opkomst van duurzame energie onderschat. De
voorspellingen hebben iets van een self-fulfilling
prophecy: omdat we denken dat fossiel toekomst
heeft, blijven we erin investeren.

Het zou natuurlijk prachtig zijn als Shell en andere
fossiele bedrijven zich inzetten voor de
energietransitie. Hun innovaties versterken echter
slechts de fossiele lock-in, door bijvoorbeeld boren in
Alaska mogelijk te maken. Bovendien lobbyt de
fossiele industrie tegen strenge
klimaatdoelstellingen, tegen elektrische auto’s, tegen
onderzoek naar aardbevingsrisico’s, etc. en financiert
tegelijkertijd groepen die misleidende informatie over
klimaatverandering verspreiden. Niet echt partners in
transitie dus.

Waarom laat ABP zich zo
meeslepen door de gaslobby?
De risico’s van investeringen in kolen heeft ABP
gevoeld, die van olie worden in kaart gebracht, maar
ABP lijkt gas nog als een veilige investering te zien.
En daar lobbyt de fossiele industrie inderdaad heel
hard voor. De doelstellingen van Parijs laten echter
geen ruimte voor iets anders dan een gereguleerde
terugdringing van het gasgebruik. Bovendien is gas
recent in slechter daglicht te komen staan: bij
gaswinning en -transport lekken significante
hoeveelheden methaan weg, en methaan draagt nog
sterker bij aan klimaatverandering dan CO 2.

MEER WETEN? MEER DOEN? WWW.ABPFOSSIELVRIJ.NL

