
WORKSHOP

IMVO via vermogensbeheerders 



ESG-beleid
Bepaling 3.1.6 (ii) van het verzekeringsconvenant

“Met inachtneming van de in dit convenant neergelegde afspraken inzake het te 
voeren ESG-beleid van Verzekeraars, erkennen Partijen dat de invloed van 
Verzekeraars per beleggingscategorie kan verschillen. [..]

ii. Ten aanzien van vermogen dat door externe vermogensbeheerders 
wordt beheerd, geldt een inspanningsverplichting om deze te bewegen 
om zoveel mogelijk te voldoen aan het ESG-beleid van de Verzekeraar. 
Dit kan plaatsvinden door ESG-beleid in belangrijke mate mee te wegen bij 
de selectie van vermogensbeheerders, vragen te stellen en een dialoog
te voeren over het ESG-beleid, de implementatie en transparantie.”

Verzekeringsconvenant - link met 
vermogensbeheerders



In aantallen verzekeraars Klein Middel Groot Eindtotaal

Ja 5 17 5 27

Nee 4 2 6

Niet van toepassing (geen belegd vermogen voor risico polishouders) 16 5 21

Eindtotaal 25 24 5 54

Monitoringsrapport t.a.v. bepaling 
3.1.6 (ii)

Heeft uw maatschappij actie ondernomen om externe vermogensbeheerders te 
bewegen om zoveel mogelijk te voldoen aan het ESG-beleid van de verzekeraar? (Art. 
3.1.6.ii)

Conclusies monitoringscommissie:
- Een aanzienlijk deel van de verzekeraars (deels) leunt op het ESG-beleid en de ESG-

processen van hun vermogensbeheerders.
- Dat alle grote verzekeraars inspanningen verrichten richting externe 

vermogensbeheerders. Bijna de helft van de kleine verzekeraars waarvoor dit van 
toepassing is en 2 middelgrote verzekeraars geven hier echter nog geen invulling aan
 De Monitoringscommissie moedigt verzekeraars aan de samenwerking op te zoeken 

om inspanning aan te wenden richting vermogensbeheerders



 Inleiding sessie: 
Presentatie Arjan Ruijs (ACTIAM) - Duurzaam beleggen vermogensbeheerder 
(+/- 20 min)

 Gezamenlijk gesprek - Implementatie bepaling 3.1.6 ii in de praktijk

• Hoe implementeren Verzekeraars art. 3.1.6 ii in de praktijk? 

• Selectie vermogensbeheerder

• Engagement met vermogensbeheerder

• Lopen Verzekeraars bij de implementatie van bepaling 3.1.6 ii tegen 
moeilijkheden aan. Zo ja, hoe kan omgegaan worden met deze moeilijkheden 
(via samenwerking/individueel)? 

Ter inleiding: 
- Kort toelichting verzekeraars ZLM en ANSVAR Verzekeringsmaatschappij over 
implementatie bepaling 3.1.6 ii 

Programma
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BNP: wereldwijd omarmd als indicator voor de ‘staat van de wereld’
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Achtergrond: BNP bepaalt de capaciteit van een land om oorlog te voeren

“Governments want to know what the GDP of the country 

is, in order to be able to both tax that productivity and 

decide about a nation’s capabilities to wage (and pay the 

wages of) war.”

S. Kuznets

J.M. Keynes
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Tijd voor een keuze: marshmallow of donut?
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Wikipedia:  ‘Duurzaam beleggen (ook wel (maatschappelijk) verantwoord beleggen of 

ethisch beleggen) is een vorm van investeren waarbij de geldverstrekker de gevolgen 

voor mens en milieu meeweegt’.  

10

Duurzaamheid: wat is het eigenlijk? 

Wijsheid uit de Griekse oudheid: ‘een duurzame maatschappij is een 

maatschappij waarin mensen bomen planten terwijl ze weten dat ze nooit in 

de schaduw van die bomen zullen zitten’. 

Verantwoord beleggen gaat dus over impact van je investeringen op de    

toekomst en op generaties na ons.    

https://nl.wikipedia.org/wiki/Beleggen
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Volkswagen: een duurzame belegging…? 
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Volkswagen: …of toch geen duurzame belegging? 

Steffen Seibert, woordvoerder 

van Angela Merckel
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Volkswagen: hoe kijkt een duurzame belegger hier naar? 
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Duurzaam beleggen: van sociale impact naar impact op rendement
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Duurzaam beleggen: kansen en risico’s variëren per sector 
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Bron: Janus Henderson (The case for low carbon investing)

De enorme groei van indexfondsen zorgt 

voor een hoger absoluut risico. 

De risico-indicator ‘tracking error’ alleen 

is niet langer voldoende om alle risico’s 

te adresseren.

Kijk vanuit de ESG-invalshoek naar uw 

portfolio op zoek naar onontdekte 

risico’s.  

Financiële materialiteit: nieuwe kijk op integreren niet-financiële factoren
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Toenemend belang van duurzaamheid: exponentiële groei in regelgeving

Source: PRI

Drie van de top 5 economische risico’s zijn milieu 

gerelateerd volgens World Economic Forum 

Source: World 

Economic Forum 

2019

Toenemende druk op asset owners en managers 

door wet- en regelgeving
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Fiduciaire plicht: voldoe aan wet- en regelgeving 

• From 2020 onwards TCFD 

reporting is mandatory for 

PRI signatories

• Economic activities 

considered sustainable.

• Base for the development 

of EU standards and 

labels

• Companies selling 

sustainable products, to 

report relation taxonomy. 

• Recommendation financial 

institutions analyse 

environmental and social 

risks and mitigate them 

where needed. Subject: 
- Climate change

- Water stress

- Resource scarcity

- Biodiversity loss

Obligation to report how 

SRI is integrated in 

investment processes

Comply with standards to 

be able to market funds 

as sustainable

Reporting standards 

on environmental 

impact

• Casting votes and 

engagement with Dutch 

listed companies on SRI 

themes

• IMVO convenant

Comply and report on 

implementation of 

Stewardship Code
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• Sustainable investment assets are continuing to climb globally, 

both in volume as well as relative to total managed assets

• In terms of where sustainable and responsible investing assets 

are domiciled globally, Europe continues to manage the 

highest proportion, with nearly half of global sustainable 

investing assets

19

Toenemende vraag: wereldwijd en in verschillende vormen

High growth of sustainable invested assets (USD bln) Diversification in sustainable investment strategies

• Sustainability-themed investing and positive or best-in-class 

screening show high growth numbers

• Although norms-based screening remains large in size, it is the 

only strategy to have declined since 2016

Source: GSI Alliance (2018)
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15%
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+8%*

+17%

+114%

+27% +19%

* Growth in Europe relatively low due to a move to stricter

standards and definitions for what is considered sustainable

It is worth making the observation that, across the

fund universe, fund houses are renaming

established funds to in some way taking advantage 

of the new interest in sustainable investments.
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Voldoe aan internationale 

standaarden zoals UN Global 

Compact en PRI. 

Mitigeer de grootste aan ESG 

gerelateerde risico’s. Zonder 

concessies te doen aan financieel 

rendement.  

Transparantie, meetbare impact of 

bijdragen aan positieve impact. 

20

2. Mitigeer ESG-gerelateerde  risico’s1. Integreer internationale ESG normen 3. Transparantie en inzicht in impact

Implementatie: verschillende manieren variërend van ethiek tot impact

Binnen kaders wet- en regelgeving
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Instrumenten: screening, engagement, ESG-scores en impact meting

Screening van 

bedrijven op 

onethisch gedrag en 

op adaptief 

vermogen.

Meten van en transparant 

zijn over meetbare 

bijdragen en impact.

Integratie ESG-criteria 

in investment proces 

door bv ESG score.

Stemmen op AVA's en 

BAVA's van bedrijven.Screening

Impact measurement

ESG-integration

Engagement

Voting

Im
p
a
c
t

Dialoog met bedrijven 

om gedragsverandering 

te stimuleren 

(“active ownership”).

Not applicable to 

Fixed Income 
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Stap 1: integreer internationale ESG-normen en sluit ‘onacceptabel gedrag’ uit 

Stap 1

positive impact

safe and just zone

unacceptable behaviour

non-adaptive 
low adaptive capacity

at risk
moderate adaptive capacity

adaptive
high adaptive capacity

Official 

exclusion

• Human rights  

• Fundamental labour rights  

• Corruption  

• The environment  

• Weapons  

• Client and product integrity  

(incl. tabak) 

• Animal welfare
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Stap 2: identificeer ESG-gerelateerde risico’s (verschilt per sector!)

Stap 2

positive impact

safe and just zone

unacceptable behaviour

non-adaptive 
low adaptive capacity

at risk
moderate adaptive capacity

adaptive
high adaptive capacity

Official 

exclusion

Engagement

Fossil fuel use Land use

Human capital 

management

Water use
Hazardous chemicals 

and waste

Social capital 

management

Organisational 

behaviour & integrity
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Stap 2 vooruitdenken: adaptieve capaciteit 

Bron: UrgewaldBron: MSCI

Management of companies met 

exposure naar ‘kolen’

Management score

Non-adaptive 

zone

E
x
p
o
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Bedrijven met uitbreidingsplannen op 

gebied van kolen
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Praktijkvoorbeeld: ČEZ

Excluded due to high risk and low management scores

Excluded due to expansions plans for coal-fired power stations
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Management score

Scoring of electric utility companies 

with transition risk exposure

Investable

• ČEZ is the largest utility and biggest public company in Central and 

Eastern Europe

• ČEZ has industry average risk exposure (6.3) to increased costs 

related to its carbon emissions

o Coal fired power stations compromise approximately 42% of the 

total installed capacity of the company

o The company is exposed to risks of increased costs linked to for 

example carbon pricing, regulatory caps and technological 

advancements

o The company does not offer any evidence of undertaking 

initiatives beyond regulatory compliance in the area of carbon 

mitigation 

o ČEZ will need to reduce the carbon intensity of its operations 

and provide full disclosure (e.g. CDP) to remain investible

ČEZ faces transition risk due to coal operations; it needs to be 

more transparent and reduce further its emissions to remain 

investable
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Praktijkvoorbeeld: ČEZ engagement 
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Praktijkvoorbeeld: ČEZ engagement 
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1. Wat is de CO2 uitstoot van een bedrijf? 2. Wat is het belang in dit bedrijf? 
3. Tel de verschillende uitkomsten bij elkaar 

op

Transportation of 

people and goods

CO2 from own pipes 

and heating

Purchased 

electricity

CO2

emission 

company

Hoe bepaal je het effect op het klimaat: CO2 voetafdruk



commercial useClassification: Page: 29

Besparing 

4.000x zoveel CO2  

(bron: Ecofys)
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CO2 voetafdruk: in de praktijk

Het gaat dus niet alleen om de beschikbaarheid van data, het gaat erom hoe je het gebruikt 
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Inzicht en transparantie: beweging van inzicht naar impact
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• Lange Termijn visie op wat duurzaam is (beleggingsbeginselen)

• Keuze implementatie mogelijkheden

31

Aanbevelingen als stappenplan: verduurzamen

Start: Bepalen duurzaamheidsprofiel  

Stap 2 : Stapsgewijs implementeren per asset categorie 

• Asset categorieën evolueren met verschillende snelheid

– Fase 1: Aandelen Developed Markets

– Fase 2: Fixed Income Credits

– Fase 3: Aandelen Emerging Markets

– Fase 4: Fixed Income Staat

Stap1: Ontwikkel selectieproces voor (duurzame) managers 

• Selectie criteria – aansluiting op duurzaamheidsvisie sponsor

• Engagement
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Eq FI Categorie

1
Heeft uw bedrijf de United Nations Principles for Responsible Investments (UNPRI) 

ondertekend?
10% 20%

Transarancy & 

Reporting

2 Kunt u ons het meest recente UNPRI Assessment Rapport van uw organisatie sturen? 10% 20%
Transparancy & 

Reporting

3 Kunt u uw Environmental, Social en Governance (ESG) beleid beschrijven? 10% 10% ESG Policy

4
Bent u een participant in UN Global Compact (UNGC) of is uw ESG beleid hierop 

gebaseerd?
10% 10% ESG Policy

5
Kunt u aangeven of, en indien ja, hoe uw fondsen waar wij in belegd zijn ESG criteria 

implementeren bij het maken van beleggingsbeslissingen?
20% 20% Investment Process

6
Is er een uitsluitingenlijst van toepassing op de fondsen waar wij in belegd zijn die 

gebaseerd is op ESG criteria?
10% 10% Exclusions

7
Zijn er namen of landen op de ACTIAM uitsluitingenlijst waar wij op dit moment in 

belegd zijn? (zie bijlage voor onze uitsluitingenlijst)
10% 10% Exclusions

8 In hoeverre is er een engagement beleid voor de namen waarin wordt belegd? 10% 0% Active Ownership

9
Heeft uw bedrijf een proxy voting beleid waar rekening wordt gehouden met ESG 

criteria?
10% 0% Active Ownership

100% 100%

Aanbevelingen als stappenplan: verduurzamen eerste stap 
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• De implementatie van duurzaamheid zal 

disruptief zijn: bereid je voor. 

• Focus op wat relevant is.

• Optimaliseer de samenhang tussen sociaal-

maatschappelijk en financieel rendement.

33

Conclusie: wat betekent dit alles?

Rendement

RisicoKosten

Rendement ESG/MVB

Kosten Risico
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Dank u wel!


