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Jaarplan 2021 Biodiversiteit  
Internationaal MVO-convenant Verzekeringssector 

 
  Doel  Actie Werkgroep  

1  
Overzicht van bestaande 
handelingsperspectieven in kaart 
brengen  

Gelinkt aan de F4B pledge: in kaart brengen van stappen 
die op elkaar volgen in het adresseren van 
biodiversiteitsimpact (conform OESO) in beleggingen  
Dit document, waarin ook wordt ook gedeeld met 
verzekeraars na afloop van kennissessie. In Q1.  

2  
Kennis en bewustzijn bij 
verzekeraars vergroten ten aanzien 
van thema    

Kick-off kennissessie met algemene inleiding, 
handelingsperspectieven een casus en presentatie van het 
jaarplan, aansluitend op 1 en 3. Dit vindt plaats in Q1.  

3  Biodiversiteit verankeren in beleid  
Naar behoefte: themakader op biodiversiteit (en drivers of 
loss), webinar(s) gericht op kennisdeling van al bestaande 
informatie (bijv. DNB-rapport over ontbossing).  

4  
Impact: biodiversiteitsverlies 
beperken  

Collectief engagementtraject opzetten/faciliteren of 
bestaand traject vergroten.  

 Geografisch gebied: Amazone en Cerrado  
 Thema: ontbossing  
 Commodity: soja  

Waardeketen in kaart brengen en alle schakels in de keten 
adresseren, waarbij wordt overwogen of de link kan 
worden gemaakt met de afname van Braziliaanse soja 
t.b.v. de intensieve veehouderij in Nederland. 
Engagement mogelijk ook gericht op buitenlandse 
overheden, waarbij de Nederlandse overheid ook een rol 
kan spelen. Gezien de lange duur van 
engagementtrajecten wordt er zo vroeg mogelijk mee 
begonnen: Q1 – Q4.  

5  
Screenen en meten van 
biodiversiteitsimpact  

Oproep om lid te worden van PBAF: mogelijkheid kleine 
verzekeraars om laagdrempelig in te stappen. Sessie 
samen met PBAF organiseren, bijv. gericht op het in kaart 
brengen van de risico’s en hoog risicobedrijven in een 
bepaalde waardeketen: waar zitten de hotspots in een 
portefeuille? Oppakken in september.  

6  

Betere data over 
biodiversiteitsimpact van 
beleggingen in verschillende asset 
classes  

Adresseren publieke beschikbaarheid van data (nu nog 
niet het geval). Gesprekken worden momenteel ook al 
gevoerd.  
Eventueel gezamenlijke oproep (met pensioenconvenant) 
richting dataproviders en eventueel dialoog om data 
conform OESO te genereren. 
Vinger aan de pols houden in de loop van het jaar. 

7  

Momentum CBD benutten: 
publieke ondersteuning van inzet 
NL door Nederlandse 
verzekeringssector 

Indien van toegevoegde waarde, kan de werkgroep een 
verklaring opstellen t.b.v. CBD die verzekeraars kunnen 
ondertekenen.  
Pleiten voor bescherming specifiek gebied en pledge van 
verzekeraars om daar in hun beleggingen + engagement 
op te sturen (Q3 en/of 4).  

8  
Biodiversiteitsherstel financierbaar 
maken  

Onderzoeken van en experimenteren met (Nederlandse) 
publiek-private investeringsconstructies voor 
biodiversiteitsherstel. 
Mogelijk linken aan due diligence herstel en verhaal (Q4). 

  




