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Geacht ABP-bestuur,
In de afgelopen maanden hebben de Nederlandse universiteiten brieven ontvangen van
verschillende belangengroepen waaronder de Young Academy en Scientists4future over een
meer verantwoord beleggingsbeleid (fossiele industrie, ontbossing ed.) van het ABP.
Daarnaast hebben onder andere wetenschappers uit Delft en Wageningen op eigen initiatief
uw organisatie benaderd.
Bovengenoemde thema’s zijn blijvend van belang voor universiteiten. Wij hebben als sector
immers de UN Sustainable Development Goals (SDG’s) omarmd, en zien graag een
beleggingsbeleid van het ABP dat daar zoveel mogelijk bij aansluit.
Wij hebben daarom op 31 mei met uw bestuur een gesprek gevoerd over het beleggingsbeleid
van het ABP. Uw bestuur heeft daarbij aangegeven dat verantwoord beleggen een belangrijk
thema is voor het ABP, zoals opgenomen in ‘Duurzaam en Verantwoord Beleggingsbeleid ABP
vanaf 2020’, en dat er aan de hand daarvan al veel gewijzigd is in de beleggingsportefeuille
van het ABP.
In het gesprek heeft de VSNU drie punten naar voren gebracht:
1. De universiteiten zijn als sector een kracht voor vooruitgang en willen met alles wat we in
ons hebben bijdragen aan oplossingen voor de maatschappelijke uitdagingen zoals vervat
in de SDG’s. In lijn hiermee dringen we er op aan dat u als onze pensioenbeheerder een
koploper en aanjager bent als het gaat om de grote transities die nodig zijn voor de SDGs.
Wij zijn van mening dat ambities van goed beheer van pensioenvermogen en het
tegemoetkomen aan toekomstige verplichtingen hand in hand kunnen gaan met deze
duurzame ambities.
2. Wij hebben u geïnformeerd over ons voornemen om een commissie van wetenschappelijk
experts in te stellen, die ons en u gevraagd en ongevraagd kan adviseren op het snijvlak
van vermogens- en pensioenbeheer en maatschappelijk verantwoord beleggen. Wij zien

als opdracht voor deze commissie het beleggingsbeleid van het ABP kritisch te volgen met
betrekking tot enerzijds het realiseren van de SDG’s en anderzijds het realiseren van
voldoende (risico gewogen) beleggingsrendement. Wij vragen de commissie twee keer per
jaar advies uit te brengen over het door u gevoerde beleggingsbeleid, zowel ten aanzien
van de realisatie tot dan toe als de geplande stappen naar de toekomst. Zij zullen hierbij
aansluiten bij de methodiek van science based targets en transitiepaden die passen bij de
te bereiken doelen voor duurzame ontwikkeling (SDGs).
Ik ben verheugd u te kunnen mededelen dat wij hiervoor drie wetenschappers bereid
hebben gevonden om dit voor een initiële periode van twee jaar te doen:
•

Prof.dr. Dirk Schoenmaker, Erasmus Universiteit Rotterdam (tevens beoogd
commissie voorzitter)

•

Prof.dr. Heleen de Coninck, Technische Universiteit Eindhoven, Radboud Universiteit
Nijmegen.

•

Prof.dr. Roel Beetsma, Universiteit van Amsterdam.

De commissie zal jaarlijks een kort verslag van haar activiteiten op de website van de
VSNU publiceren.
3. We komen aan de hand van uw rapportages en de adviezen van de commissie graag tot
een halfjaarlijks gesprek met u over de geboekte voortgang en de plannen voor de
verdere transitie op weg naar heldere doelstellingen.
Ik wil u vragen om de wetenschappelijke commissie te faciliteren met benodigde data en
toegang tot uw experts. Ook voorzie ik dat de commissie het meest effectief is wanneer het
halfjaarlijkse gesprek als een ‘trialoog’ kan worden gevoerd door de commissie, een
bestuurlijke delegatie vanuit de VSNU en ABP.
Wetenschappers uit onze gemeenschap hebben daarnaast kennis van vele individuele
aspecten van beleggingen in sectoren en thema’s en willen en kunnen van waarde zijn om
ABP te helpen verdere inhoud en richting te geven. We verkennen graag met u hoe we die
kennis en expertise aan voor ABP relevante concrete vraagstukken kunnen koppelen.
Tot slot heb ik begrepen dat er ook interesse is in deze aanpak vanuit andere publieke
werkgevers die bij ABP zijn aangesloten (o.a. ZPW). De VSNU en de commissie staan open
voor een bredere inzet, zolang dit niet ten koste gaat van de gevoelde urgentie om
vooruitgang te boeken ten aanzien van de SDG’s.
Ik verneem graag uw reactie en stel voor dat we nog voor de zomer een
kennismakingsgesprek organiseren tussen het ABP en de commissie.
Met vriendelijke groet,

Pieter Duisenberg
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