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Geachte mevrouw Wortmann-Kool, 

Ondanks de wetenschappelijke consensus over de opwarming van ons klimaat en ondanks de 
maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen loopt ons klimaat gevaar. Consensus kan worden 
doorbroken, verdragen kunnen worden opgezegd, investeringen kunnen achterblijven, doelstellingen 
kunnen worden ingehaald. 

Een werkelijk succesvolle energietransitie staat of valt bij het getoonde commitment en de concrete 
stappen die wij gezamenlijk zetten. 

Het ABP heeft in dit opzicht een belangrijke stap gezet, door in 2015 een heldere visie op 
verantwoord beleggen te presenteren en concrete doelstellingen te formuleren. U heeft zich 
voorgenomen alle bedrijven waarvan uw aandelen of obligaties in portefeuille heeft opnieuw te 
beoordelen, de CO2 voetafdruk met 25 procent verlagen en in 2020 vijf maal zoveel te beleggen in 
onder andere wind- en zonne-energie. Jaarlijks legt u hierover verantwoording af in een uitgebreid 
verslag. 

Ook de Universiteit van Amsterdam voelt de verantwoordelijk - als wetenschappelijke organisatie, 
met vele onderzoekers op terreinen die raken aan klimaatverandering en vele studenten bij 
opleidingen als Future Planet Studies, maar ook als maatschappelijke organisatie, met betrokken 
medewerkers en studenten. 

De Universiteit van Amsterdam heeft daarnaast, als publieke instelling, een voorbeeldfunctie. Wij 
hebben om die reden onder andere besloten tot een reductie van het energieverbruik met 2% per jaar 
ten opzichte van 2005 en een reductie van het equivalent aan CO2-uitstoot van de gebouwen met 
3% per jaar vanaf 2010. Bij renovatie en nieuwbouw wordt gewerkt met 10% scherpere energie- 
prestaties (EPC) van de gebouwen ten opzichte van de voorgeschreven waarden. 

Het ABP heeft in de afgelopen periode verantwoordelijkheid getoond, wij vragen u nu om ook een 
voorbeeld te zijn en een volgende stap te zetten. 
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Concreet vragen wij u om: 
• de investeringen in innovatieve technieken en alternatieven versneld voort te zetten, en uw 

investeringen hierin uit te breiden ten opzichte van de in 2015 genoemde doelstellingen; 
• bij voorkeur niet te investeren in bedrijven die banden hebben met de fossiele industrie; 
• mocht dit (nog) niet direct mogelijk zijn, u aantoonbaar actief op te stellen als aandeelhouder en 

deze bedrijven te wijzen op de urgentie te komen tot duurzame vermindering van CO2 uitstoot. 

Het ABP is, net als de Universiteit van Amsterdam, een betrokken organisatie met een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. De invloed die u, indirect, kunt aanwenden is groot en van 
groot belang. Ik vertrouw er dan ook op dat u, in uw discussies over aanscherping van uw beleid en 
beleggingsportefeuille, bovenstaande kunt betrekken. 

Met vriendelijke groet, 
het College Bestuur, 

voorzitter 
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