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Betreft: stopzetten van ABP-beleggingen in fossiele industrie 

Geachte mevrouw Wortmann-Kool, 

Maandag 5 oktober is de Dag van de Leraar. En ook deze dag staan wij weer met honderdduizenden andere docenten 
voor de klas om onze leerlingen en studenten voor te bereiden op hun toekomst. Maar hun toekomst wordt door de 
aanzwellende klimaatcrisis steeds ernstiger bedreigd. Ook u kent het angstwekkende tempo waarin de gemiddelde 
wereldtemperatuur stijgt, ijskappen smelten, bossen in rook opgaan en diersoorten uitsterven. Elke week verschijnen 
weer nieuwe alarmerende cijfers, die laten zien dat de somberste voorspellingen werkelijkheid worden.

Als docenten geloven wij in de toekomst van onze leerlingen. Zoals wij hen stimuleren om nooit op te geven, weigeren 
wij ons neer te leggen bij de klimaatdoemscenario’s. We weten allemaal wat daarvoor nodig is: zo snel mogelijk de 
wereldwijde CO2-uitstoot naar nul brengen. Dat vereist dus ook een snelle afbouw van de fossiele industrie.

Wij docenten zijn verplicht aangesloten bij het ABP, met een belegd vermogen van 466 miljard euro het grootste 
pensioenfonds van Europa. Het ABP is verplicht dat in het belang van de deelnemers te beheren, wat tot nu toe helaas 
ook geleid heeft tot miljardenbeleggingen in de fossiele industrie.
Terwijl wij ons dagelijks inzetten voor de toekomst van onze leerlingen, wordt 17 miljard van ons (pensioen)geld dus 
geïnvesteerd in bedrijven die diezelfde toekomst om zeep helpen. Dit krijgen wij zelfs niet meer uitgelegd.

Daarom dringen wij er bij ABP sterk op aan om zo snel mogelijk te stoppen met beleggingen in de fossiele industrie. Dit 
doen we samen met Fossielvrij NL, dat al zes jaar (een complete vwo-schoolcarrière) bij het ABP aandringt op het 
schrappen van fossiele beleggingen. Hoeveel tijd heeft ABP nog nodig om deze onvermijdelijke stap te zetten? 
Onderzoek heeft inmiddels aangetoond dat het kan zonder het rendement in gevaar te brengen, b.v. door te investeren 
in de schone energiebronnen van de toekomst. Sterker nog, aangezien verduurzaming de enige levensvatbare optie is, 
zijn fossiele beleggingen op de lange termijn juist een risico voor de stabiliteit van de portefeuille.

Kortom: wees wijs met onze toekomst en die van onze leerlingen. Het is hoog tijd dat ABP stopt met investeringen in de 
fossiele industrie. 
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