
Evaluatiebijeenkomst 2019

20 november 2019, Verbond van Verzekeraars



 09.45 uur Monitoringscommissie

 10.00 uur Panelgesprek

 10.45 uur Pauze

 11.00 uur Workshops

 12.15 uur Plenaire afsluiting

 12.45 uur Lunch

Programma



Terugblik eerste convenantsjaar



 5 juli 2018 ondertekend door 
verzekeringssector, overheid, 
ngo’s en vakbond

 Internationale keten:

• Mensenrechten

• Milieu

• Dierenrechten

 OESO-richtlijnen en UNGP’s

 Do no harm en do good

Convenant



 Gewerkt aan onderling 
vertrouwen en samenwerking

 Uitdragen convenant:

• Webinar

• Masterclass

• Klimaatconferentie 
financiële sector

• Infographic

Voortgang



 Themakaders voor beleid:

• Dierenwelzijn

• Kinderrechten

• Landrechten

• Klimaatverandering

• Controversiële wapens en 
controversiële 
wapenhandel

 Rapporteren over 
mensenrechten

 ESG-screening

 Engagement

Voortgang: handvaten verzekeraars
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Monitoringscommissie 
Wim Bartels



 Liesbeth Enneking:
Hoogleraar Legal Aspects of International Corporate Social
Responsibility bij Erasmus Universiteit Rotterdam

 Rens van Tilburg:
Directeur bij Sustainable Finance Lab aan de Universiteit Utrecht

 Wim Bartels: 
Partner Corporate Reporting bij KPMG

Samenstelling



Werkwijze



Monitoringsproces:

 Vragenlijsten opgesteld door partijen, afgestemd met commissie

 Dichtbij tekst van convenantsafspraken

 Karakter van nulmeting

 Gericht op proces en beleid, later meer focus op impact:

• 2020: inzicht in risico’s

• 2021: transparantie

• 2022: van beleid naar implementatie

• 2023: impact on the ground

Werkwijze



 Respons partijen (branche, overheid, ngo’s, vakbond): 100%

 Respons verzekeraars: totaal 106 verzekeraars aangeschreven

 Belegd vermogen 54 beoordeelde verzekeraars: €419 miljard 
(totaal sector geschat op €450 miljard)

Werkwijze

Gereageerd: 
ingevuld

54

Gereageerd: geen 
vermogen vanuit NL

23

Gereageerd: 
overgenomen

1

Niet gereageerd:
28



Bevindingen



Verzekeraars:

Verschillende uitdagingen

 Grote verzekeraars verder dan kleine

 Bij middelgroot divers beeld

 Iedere categorie eigen uitdagingen:

• Klein: Onderschrijven richtlijnen en starten met due diligence

• (Middel)groot: Thema- en sectorspecifiek beleid ontwikkelen en 
implementeren

• Alle categorieën: Transparantie

Succes van het convenant

• Diversiteit als kans: focus op kennisuitwisseling

• Tempo veranderingen belangrijk voor succes convenant

Bevindingen



Gezamenlijke afspraken:

 Goede start, nu snel resultaten tonen

 Meer inzet op transparantie en rapportage

Overheid:

 Sector-specifieke acties en een proactieve en verbindende houding

Ngo’s:

 Lever concrete ondersteuning voor internationale issues

Vakbond:

 Vergroot inzet en verschaf helderheid over bijdrage

Bevindingen



Verzekeraars:

 Onderschrijf OESO-richtlijnen en UNGPs

 Integreer ESG-due diligence in beleggingsbeleid

 Risico’s in kaart brengen

 Van beleid naar implementatie

 Transparant rapporteren

 Van interne processen naar impact on the ground

Gezamenlijke afspraken:

 Momentum bewaken en eerste stappen zetten t.a.v. transparantie en 
rapportage

Aanbevelingen



Overheid:

 Sector-specifieke acties en een proactieve en verbindende houding

Ngo’s:

 Lever concrete ondersteuning voor internationale issues

Vakbond:

 Vergroot inzet en verschaf helderheid over bijdrage

Aanbevelingen



Samenvatting Monitoringsrapport: 

imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector



 Gerard van Hees
Bestuurder, FNV

 Peter Potman
Plaatsvervangend Directeur-Generaal Buitenlandse Economische 
Betrekkingen, Ministerie van Buitenlandse Zaken 

 Maarten de Vuyst
Private Sector Lead, Oxfam Novib

 Richard Weurding
Algemeen directeur, Verbond van Verzekeraars

 Wim Bartels
Monitoringscommissie, IMVO Convenant Verzekeringssector

Panelgesprek en Q&A



 Workshop 1: Aan de slag met OESO-richtlijnen 
Zaal : InsuranceLAB (begane grond)

 Workshop 2: IMVO via vermogensbeheerders 
Zaal : Auditorium (eerste verdieping)

 Workshop 3: Gezamenlijk engagement 

Zaal : 1.05 (eerste verdieping)

Workshops



Plenaire afsluiting
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Vooruitblik



 “IMVO gaat niet meer weg”

 Verzekeraars op zoek naar steun, ook stok achter de deur nodig

 Meer uitwisseling met andere financiële IMVO Convenanten

 Convenant is een continue proces: gewoon beginnen en blijven 
verbeteren

 Rol vermogensbeheerders belangrijk

 Het gaat om impact on the ground, daarop inzetten

Input vandaag



 WS 1: OESO-richtlijnen en beginnen met due diligence

• “Neem bestaand beleid als uitgangspunt, en hoe je bijvoorbeeld ESG-risico’s 
toe kan voegen aan je bestaande risicomanagement”

• “Wij moeten vanuit het Verbond en als convenantspartijen naar de kleine 
verzekeraars toe”

 WS 2: IMVO via vermogensbeheerders

• “Als je duurzaam belegt verlaagt dat ook je algemene risicoprofiel”

• “Blijf zelf ook nadenken waar risico’s zich voordoen, ook al beleg je via een 
vermogensbeheerder”

• “Er is veel statistische data die aantoont dat er geen spanningsveld is tussen 
duurzaamheid en rendement”

• “Als je wilt, ook als kleine verzekeraar, zijn er genoeg vermogensbeheerders 
waarbij je terecht kunt voor uitvoering van het convenant”

 WS 3 Gezamenlijk engagement: 

• PLWF: “financieel rendement en verbeteringen in leefbaar loon gaan hand in 
hand”

• “Kennis van lokale situatie van ngo’s is cruciaal, niet alleen voor ESG-due
diligence maar ook om een gezond rendement te halen”

Input vandaag



 Afronden en verspreiden themakaders

 Lessons learned over:

• ESG-screening

• Engagement

 Afronden en verspreiden themakaders

 Casussessie over bieden herstel en verhaal

 Nieuw jaarthema: Gezondheid (SDG3)

 Aanbevelingen monitoringscommissie

 Input evaluatiebijeenkomst:

• Hoe beste kennis bundelen en verspreiden?

• Rol vermogensbeheerders

• Convenant is niet vrijblijvend

Vooruitblik



Jaarrapportage

imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector



Bedankt voor uw komst!
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