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Kamervragen PvdD naar aanleiding rapport WAP over 

investeringen ABP in de intensieve veehouderij 

Aanleiding 

De leden Van Raan, Vestering en Teunissen (allen PvdD) hebben aan u en de 

ministers van FIN en SZW vragen gesteld over het rapport dat World Animal 

Protection (WAP) heeft gepubliceerd over de investeringen van ABP in de 

intensieve veehouderij.  

Geadviseerd besluit 

Graag uw akkoord met de brief mede namens de ministers van FIN, SZW, EZK en 

LNV, en de antwoorden op de door PvdD gestelde Kamervragen. Parallel worden 

de antwoorden aan uw collega-bewindspersonen voorgelegd.  

Kern 

• De vragen van de leden Van Raan, Vestering en Teunissen (allen PvdD) 

zijn gesteld naar aanleiding van het rapport dat WAP op 14 juli 2022 heeft 

gepubliceerd over de investeringen van ABP in de intensieve veehouderij. 

• De kern van de vragen is gericht op gesignaleerde discrepantie tussen de 

investeringen van ABP in de intensieve veehouderij en het kabinetsbeleid 

dat zich richt op dierenwelzijn en kringlooplandbouw. 

• De kern van uw antwoord is dat wettelijk is vastgelegd dat het bestuur 

van ABP zelfstandig verantwoordelijk is voor de uitvoering van de 

pensioenregeling, inclusief het beleggingsbeleid. Deze zelfstandige 

bestuurlijke positie brengt met zich mee dat de investeringen van het 

pensioenfonds niet persé in lijn hoeven te zijn met de doelen van het 

kabinetsbeleid.  

• Vanuit uw werkgeversrol vindt u het van belang dat de ABP-regeling 
aansluit bij de wensen en behoeften van de werknemers in de sectoren 
overheid en onderwijs. Met inachtneming van de zelfstandige 
bestuurstaak van ABP, vraagt u met regelmaat op informele wijze 
aandacht voor het belang van een gedragen beleggingsbeleid.  

• ABP is bezig met het aanscherpen van het duurzaam en verantwoord 

beleggingsbeleid en verwacht eind dit jaar hierover meer bekend te 

maken. 

• Investeringen van pensioenfondsen, waaronder ABP, staan in een kritisch 

daglicht. ABP heeft vorig jaar na aanhoudende maatschappelijke druk 

aangekondigd gefaseerd te stoppen met beleggen in de producenten van 

fossiele brandstoffen. 
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• De brief met antwoorden wordt parallel ter goedkeuring aan de ministers 

van FIN, SZW, EZK en LNV voorgelegd. Mochten hier onverhoopt 

(substantiële) aanpassingen uit voortvloeien, dan worden deze opnieuw 

voor akkoord aan u voorgelegd.  

 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

Tot personen herleidbare gegevens zijn onleesbaar gemaakt vanwege de 

bescherming van de persoonlijke levenssfeer.  

 




