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Geachte mevrouw Wortmann, beste Corien, 

In ons gesprek op 6 september jl. hebben wij onze zorgen geuit over het beleggingsbeleid van ABP en 
de communicatie over dit beleggingsbeleid. Dit gesprek hebben wij als constructief ervaren. Om onze 
zorgen nog een keer onder uw aandacht te brengen maken wij deze ook op schrift aan u kenbaar.  

Zorg ZPW over ambities van het beleggingsbeleid van ABP 
In de sectoren die ZPW vertegenwoordigt is al enige tijd onrust en zijn er zorgen over het 
beleggingsbeleid van ABP. Dit heeft tot gevolg dat de individuele ZPW-sectoren en ZPW veelvuldig vragen 
krijgen over hun standpunt ten aanzien van dit beleggingsbeleid. Daarbij gaat het met name over de 
vraag waarom ABP geen afscheid neemt van haar belangen in de fossiele industrie. Voor ZPW een 
belangrijk, maar niet het enige, thema. 

Voor ZPW is het essentieel dat ABP in haar beleggingsbeleid zorgt voor evenwicht tussen rendement en 
risico. Tegelijkertijd moet er volgens ZPW sprake zijn van een evenwicht tussen mens, milieu en 
maatschappij. In dat kader verwacht ZPW dat zowel het beleggingsbeleid van ABP als de uitvoering van 
dat beleid de urgentie benadrukt dat er serieuze stappen gezet moeten in de verschillende 
maatschappelijke transities. Dit vraagt om ambitieuze doelstellingen van ABP over zowel de inhoud als 
het tempo waarmee ABP haar bijdrage aan deze verschillende transities, zoals de klimaattransitie, wil 
realiseren. Volgens ZPW kan en moet het huidige ambitieniveau van ABP omhoog. 

ZPW stelt zich op het standpunt dat van een pensioenfonds als ABP mag worden verwacht dat deze 
voorloopt op andere (grote) investeerders over haar bijdrage aan de maatschappelijke transities. En 
koploper is in het stellen en realiseren van haar ambities daarin. ABP zou een pensioenfonds moeten zijn 
waar andere (grote) pensioenfondsen en investeerders een voorbeeld aan nemen. Voorgaande geldt 
zowel voor het beleggingsbeleid, als voor de wijze waarop dit beleid wordt uitgevoerd. Voorts verwacht 
ZPW dan een proactieve communicatie hierover. Vooral op het gebied van de klimaattransitie behaalt 
ABP op alle hiervoor genoemde punten een onvoldoende. 

Speerpunten ZPW in maatschappelijke transities 
De 10 sectoren die ZPW vertegenwoordigt hebben allen een belangrijke maatschappelijke rol in het 
publieke domein en worden publiek gefinancierd. Van deze middelen betalen werkgevers en werknemers 
van de ZPW-sectoren jaarlijks ruim 8 miljard Euro aan pensioenpremies aan het ABP. Voor ZPW is het 
van belang dat ook met deze middelen zichtbaar een bijdrage wordt geleverd aan de maatschappelijke 
rol van de ZPW-sectoren. Daarom is het van belang dat de ZPW-sectoren zich herkennen in het 
beleggingsbeleid van ABP. In dit kader hecht ZPW er aan om een aantal speerpunten mee te geven. die 
naar het oordeel van ZPW zichtbaar en herkenbaar naar voren moeten komen in het beleggingsbeleid 
van ABP.  
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1. Onderzoek en innovatie 
Investeren in onderzoek en innovatie bevordert de kenniseconomie, verbetert de concurrentiepositie 
van Nederland ten opzichte van andere (Europese) landen en vergroot de weerbaarheid van de 
samenleving tegen onvoorziene ontwikkelingen met grote impact. Bovendien is onderzoek en 
innovatie nodig om bijvoorbeeld te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. 

2. Duurzaam maatschappelijk vastgoed  
Duurzaam maatschappelijk vastgoed is cruciaal voor bijvoorbeeld goed onderwijs en een gezonde 
werkplek; het leidt tot een hoger leerrendement, betere prestaties en minder ziekteverzuim. 
Vernieuwing en verduurzaming van maatschappelijk vastgoed is ook nodig om te voldoen aan de 
klimaatdoelstellingen. 

3. Duurzame ruimtelijke ordening en infrastructuur  
Toekomstbestendig inrichten van water-, land- en bodemgebruik is van groot belang voor alle 
inwoners van Nederland met het oog op de klimaatadaptie. Hierbij is het van belang ook actief in te 
zetten op de duurzame energietransitie en CO2-reductie. Eén van de manieren om dit te bereiken is 
door in te zetten op de circulaire economie. 

ZPW roept ABP op om op korte termijn aantoonbare stappen te zetten 
In ons gesprek heeft u aangegeven dat  ABP de opvatting deelt dat er op korte termijn stappen gezet 
moeten worden, zowel op inhoud als op proces. ZPW is dan ook verheugd te vernemen dat er door ABP 
gewerkt wordt aan een herijking van het beleggingsbeleid en de uitvoering van dit beleid en de 
communicatie daarover. Graag worden wij daarover geïnformeerd in ons vervolgoverleg later deze 
maand. Wij verwachten dat op korte termijn duidelijk is wanneer dit gesprek gaat plaatsvinden.  

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

L. Voortman 
Voorzitter ZPW 

 


