
Quotes van ondertekenaars petitie abpfossielvrij.nl: 
 
Hans Schenk: waarom ABP fossielvrij moet worden 
Hoog tijd voor modernisering – de ‘prudent person’ regel, waarnaar het beleggingsbeleid van 
het ABP zich moet voegen, verlangt OOK dat we prudent omgaan met klimaat en milieu (en 
meer algemeen: ESG-factoren). En het is niet eens een kwestie van rendement – 
investeringen in SR-projecten (‘socially responsible’-projecten) leveren net zo veel op als die 
in niet-SR-projecten (zie Chegut/Schenk/Scholtens in Sustainable Development van 
19/2011). Hans Schenk is hoogleraar economie in Utrecht en kroonlid van de SER 

Harm Edens: waarom ABP fossielvrij moet worden 
“Fossiele brandstoffen horen bij onze oude economie, die de wereld uitput en het 
voortbestaan van de mensheid op het spel zet. Dat weten we nu zeker, dus we hebben 
nieuwe oplossingen nodig. En die gaan er nooit of pas veel te laat komen als we niet NU 
zeggen: het moet radicaal anders. Per direct. Dus fossiele sluipmoordenaars eruit… en alle 
schone energievormen erin. En als we dat op een eerlijke manier doen, kan dat zonder 
revolutie en bloedvergieten. We moeten het alleen DOEN. Ik maakte twee jaar geleden 
kennis met Bill McKibben die gofossilfree.org net had gelanceerd. En hij gaf me heel veel 
HOOP. En HOOP is wat we nodig hebben. Dus: doe mee ABP en geef ons HOOP. Op een 
toekomst. Ik kan niet wachten.” Harm Edens is tekstschrijver en presentator 

Johan van de Gronden: waarom ABP fossielvrij moet worden 
Als er een partij is die prudent om zou moeten gaan met investeringen in de toekomst dan 
zijn het wel onze pensioenfondsen. Nu anticiperen op een florerende koolstofarme economie 
lijkt mij even gewenst, verstandig als hoopgevend. Johan van de Gronden is directeur van het 
Wereld Natuur Fonds 

Farah Karimi: waarom ABP fossielvrij moet worden 
De financiële sector, waaronder grote en invloedrijke pensioenfondsen als ABP, kan een 
cruciale rol spelen in de aanpak van klimaatverandering. Als eerste door een voortrekkersrol 
op zich te nemen en investeringen in fossiele brandstoffen snel af te bouwen. Een 
verschuiving van deze investeringen naar duurzame energie is essentieel voor een 
structurele aanpak van klimaatverandering. De armste landen zijn het meest kwetsbaar voor 
gevolgen van klimaatverandering zoals overstromingen en mislukkingen van oogsten. Rijke 
overheden, bedrijven, banken èn pensioenfondsen dienen hun verantwoordelijkheid te 
nemen door tenminste hun bijdrage aan klimaatverandering te neutraliseren. ABP kan hierin 
een maatschappelijk gewenste rol vervullen die niet alleen Nederlanders maar ook vrouwen 
en mannen in ontwikkelingslanden ten goede komt. Een rol die niet enkel huidige generaties 
voordeel oplevert, maar ook toekomstige generaties. Farah Karimi is algemeen directeur van 
Oxfam Novib 

Pier Vellinga: waarom ABP fossielvrij moet worden 
Het is zeer de vraag of verregaande opwarming en eeuwenlange zeespiegelstijging nog zijn 
te keren. Radicale omschakeling naar duurzame energiebronnen zal de risico’s in ieder geval 
flink verminderen. Voortgaan met investeren in fossiele bronnen en bedrijven door onze 
pensioenfondsen is, gezien onze kennis over klimaatverandering, onverantwoord. Pier 
Vellinga is hoogleraar bij Wageningen Universiteit en VU Amsterdam. 

Sylvia Borren: waarom ABP fossielvrij moet worden 
Pensioenfondsen beheren de oudedagsvoorziening van vele generaties. Als geen ander 
hebben zij de verantwoordelijkheid dat geld te beleggen in de economie van morgen. Door te 
kiezen voor het rendement van wind en zon, in plaats van gas, olie en kolen, kan het ABP 
klimaatverandering helpen stoppen. Sylvia Borren is directeur van Greenpeace Nederland 



Anselma Remmers: waarom ABP fossielvrij moet worden 
Ik teken de petitie omdat ik vind dat het ABP moet luisteren naar de mensen voor wie ze 
werkt. Dat zijn alle mensen in het onderwijs, die verplicht zijn via het ABP hun pensioen op te 
sparen. Het geld behoort toe aan al deze onderwijsmensen; het ABP staat ten dienste van 
hen. En niet andersom! In het onderwijs werken wij aan de toekomst, door leerlingen op te 
leiden voor de toekomst. Laat er dan ook een toekomst zijn, waarin we het 
opwarmingsproces dat de aarde bedreigt zo veel mogelijk kunnen keren! Ik reken op ‘mijn 
abp’! Anselma Remmers is docent aardrijkskunde bij Pallas Athene College, Ede 

Nelson Verheul: waarom ABP fossielvrij moet worden 
Het is toch te absurd voor woorden dat ik via mijn oudedagsspaarpot, welke uitkeert op het 
moment dat we klimaatneutraal zouden moeten zijn, mede-verantwoordelijk ben voor het 
frustreren van de noodzakelijke energietransitie. En ik heb niet eens de keuze om er zelf uit 
te stappen! Juist dit soort financiële instellingen moet weten welke maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ze hebben. Nelson Verheul is beleidsmedewerker bij het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu 

Tjerk Wagenaar: waarom ABP fossielvrij moet worden 
ABP kan leiderschap tonen en groene rendabele stappen nemen. Als marktleider kunnen 
jullie de sector op sleeptouw nemen. Stop geen euro’s meer in teerzand, schaliegas en zware 
oliën en stop wel alle euro’s in de circulaire economie, zon en wind. Financieel verstandig op 
de lange termijn en verstandig voor de toekomst van onze kinderen. Tjerk Wagenaar is 
directeur van Natuur & Milieu 

Rens van Tilburg: waarom ABP fossielvrij moet worden 
“De financiële wereld schat risico en rendement vooral in op basis van historische gegevens. 
Het is vooruitkijken via de achteruitkijkspiegel. Dat gaat goed op een rechte weg. 
Klimaatverandering zal de economie echter fundamenteel veranderen, dat betekent veel 
scherpe bochten. De effecten op de pensioenbeleggingen worden sterk onderschat.” Rens 
van Tilburg is onderzoeker en publicist, bij Sustainable Finance Lab/UU en de Volkskrant. 

Erwin Lindeijer: waarom ABP fossielvrij moet worden  
“De hoogte van mijn pensioen en die van mijn collega’s is afhankelijk van het 
investeringsbeleid van het ABP. Ik heb grote zorgen over dat beleid. Ik wist niet dat 10% van 
die investeringen in fossiele energie wordt gedaan! Een sector waar alleen al de laatste jaren 
miljarden aan desinvesteringen zijn gedaan. Volgens een topman van de Rabobank 
vergelijkbaar met de kantorensector dus. En het eind van het debacle is nog niet in zicht. 
Overheidsbeleid en mondiale klimaatzorgen wijzen in een andere richting. Investeer dus in 
duurzame energie en niet in risicovolle fossiele energie!” Erwin Lindeijer is Planoloog energie 
bij gemeente Almere 
 
 
Jeroom Remmers: waarom ABP fossielvrij moet worden 
Ik wil niet dat mijn ABP-pensioengeld voor 10% wordt belegd in ‘high carbon assets’, fossiele 
energiebedrijven die bijdragen aan een zeer ernstige klimaatverandering. Bovendien dreigt 
mijn pensioen volgens analisten ca. 5% kleiner te worden als de effecten van de Carbon 
Bubble optreden en ABP dan nog belegt in fossiele energiebedrijven. Jeroom Remmers is 
oud-medewerker milieu en energie bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en VBDO 

Edwin Huizing: waarom ABP fossielvrij moet worden 
"Honderd procent duurzame energie wereldwijd is de toekomst. Ten eerste omdat dit de 
enige mogelijke uitweg biedt uit de huidige klimaatcrisis waar juist kwetsbare groepen in lage 
en middeninkomenslanden onder te lijden hebben. En omdat het de motor voor ontwikkeling 
is voor de miljarden armen die geen toegang hebben tot energie. Juist pensioenfondsen als 
het ABP die gebaat zijn bij duurzame ontwikkeling, kunnen een belangrijke rol spelen in de 



aanpak van klimaatverandering. Door het afbouwen van hun omvangrijke investeringen in de 
fossiele sector en te verschuiven richting hernieuwbare energie. Dat is voor iedereen de 
beste optie." Edwin Huizing is algemeen directeur Hivos 
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ABP,  GA VERANTWOORD OM MET MIJN PENSIOEN EN STAP UIT KOLEN, 
OLIE EN GAS!  Wij roepen het ABP-bestuur op geleidelijk, verantwoord en zo snel 
mogelijk investeringen in de fossiele energie af te bouwen en daarbij: 

 Geen nieuwe investeringen te doen in bedrijven gerelateerd aan winning, 
productie en verkoop van fossiele energie; 

 Binnen twee jaar compleet te divesteren uit bedrijven actief in de meest 
schadelijke en risicovolle vormen van fossiele energie (kolen, teerzand & 
schaliegas); 

 Binnen een half jaar een onderzoek te publiceren over de financiële risico’s 
van investeringen in de fossiele industrie en welke invloed divesteren heeft op 
mijn pensioen; 

 Transparant te zijn over hun investeringen in de fossiele industrie en de 
verliezen van de afgelopen 3 jaar bij b 


