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Positieve voorbeelden van verzekeraars & beleggers
op het gebied van transparantie over ESG

Inleiding

Transparantie en rapportage zijn belangrijke onderdelen van het internationaal MVO-convenant
Verzekeringssector en hoofdstuk vijf schetst wat er op dit gebied wordt verwacht van verzekeraars.
Transparantie is van belang voor de naleving van de OESO-richtlijnen en de UNGP’s, en voor de
dialoog met interne en externe stakeholders.
Verzekeraars geven aan baat te hebben bij een lijst met positieve voorbeelden over transparantie
over ESG. De Werkgroep Transparantie heeft daarom dit document opgesteld. Deze lijst is bedoeld
ter inspiratie en geenszins uitputtend.
Heb je of ken je nog een inspirerend voorbeeld, dan nodigen wij je van harte uit dit met ons te delen
via verzekeringsconvenant@ser.nl.
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Voorbeelden

Gepubliceerd IMVO-beleid (artikel 5.2.1)
Positief voorbeeld: ASR.
https://www.asrnederland.nl/-/media/files/asrnederland-nl/duurzaam-ondernemen/duurzamebelegger/sri-policy-asr.pdf?la=nl-nl
ASR krijgt onder meer erkenning voor diens goede IMVO-beleid door ngo’s voor zeer goed beleid
voor onder andere mensenrechten en wapenhandel:
https://eerlijkegeldwijzer.nl/verzekeringswijzer/verzekeraars/asr/ (voor vrijwel alle thema’s en
sectoren score 7 – 10).

Overzicht van uitgesloten bedrijven vanwege hun activiteiten of gedragingen
(artikel 5.2.2)
Positief voorbeeld: Actiam.
https://www.actiam.com/4af78e/siteassets/4_verantwoord/documenten/en/ri_overview_exclusion
s_companies.pdf
Overwegingen:
•
•
•

Publiceert namen van bedrijven alsmede de reden(en) van uitsluiting.
Benoemt zowel ‘Fundamental Investment Principles’ als ‘Material Sustainability Drivers’.
Beperkt zich niet tot enkel basale/minimale uitsluitingscategorieën maar neemt actuele,
grote IMVO-risico’s mee (bv. landrechten, conventionele wapenhandel met militaire
regimes, fossiele brandstoffen).

Een lijst van bedrijven en/of beleggingsfondsen waarin de Verzekeraar belegt
en/of bedrijven waarin de beleggingsfondsen beleggen die worden beheerd
door fondsbeheerders (artikel 5.2.3.i.a)
Positief voorbeeld: Achmea.
https://www.achmea.nl/duurzaamheid/verantwoord-beleggen, zie onder: ‘Verantwoord beleggen in
cijfers’.
Achmea publiceert lijsten met sectoren, zowel globaal als gedetailleerd, waarin het belegt voor
eigen rekening.
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Weergeven van stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen van bedrijven waarin de
Verzekeraar met directe beleggingen voor eigen rekening of voor polishouders belegt,
waarbij is aangegeven hoe er gestemd is over ESG-onderwerpen (5.2.3.ii.a)
Positief voorbeeld: MN Services.
MN Services: https://www.mn.nl/rapportage-stemgedrag
-

Verstrekt informatie over zowel managementvoorstellen als voorstellen van
aandeelhouders.
Verstrekt informatie wat de bestuurs-aanbeveling was voor de aandeelhoudersresoluties en
hoe MN Services zelf heeft gestemd.
Verstrekt informatie over stembeleid.

Het aantal bedrijven waarmee engagement wordt gevoerd en over welke onderwerpen,
inzicht in de voortgang van de engagementtrajecten, en voor zover dienstig ook voor stille
engagementtrajecten. Ten aanzien van afgeronde engagement welke resultaten dit heeft
opgeleverd (5.2.3.ii.b)
Positief voorbeeld: Achmea.
Rapporteert halfjaarlijks uitgebreid over opzet en voortgang die op engagementtrajecten wordt
geboekt, zowel kwalitatief als kwantitatief. Per engagementthema, onderverdeeld naar normatieveen thematische engagements, worden daarnaast bepaalde bedrijven eruit gelicht. Zie halfjaarlijkse
MVB-verslagen: https://www.achmea.nl/-/media/achmea/documenten/duurzaam/verantwoordbeleggen/mvb-rapportage-h1-2020.pdf?la=nlnl&hash=D5476FBC27EE13AA230931EF589D21D428FE95B4 (p. 27 – 62).

Weergave van stemgedrag door fondsbeheerders die tot hetzelfde verzekeringsconcern
behoren (5.2.3.ii.c)
Positief voorbeeld: MN Services.
MN Services: https://www.mn.nl/rapportage-stemgedrag
-

Verstrekt informatie over zowel managementvoorstellen als voorstellen van
aandeelhouders.
Verstrekt informatie wat de bestuursaanbeveling was voor de aandeelhoudersresoluties en
hoe MN Services zelf heeft gestemd.
Verstrekt informatie over stembeleid.
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Weergave welke risico’s/misstanden op het gebied van ESG als voornaamste
risico’s/misstanden worden gezien en op welke wijze dit leidt tot prioritering in
het ESG-due diligenceproces. (5.3.1.i)
Positief voorbeeld: ABN Amro.
https://www.abnamro.com/app#/en/about-abn-amro/product/human-rights-integrated-incorporate-social-responsibility (P 10 - 13)
In ABN Amro Human Rights Report 2018 geeft de bank overzichtelijk weer welke salient risks de
bank heeft geprioriteerd en welke stappen de bank hierop onderneemt om deze te mitigeren.
Relevant: dit voorbeeld is wel beperkt tot prioritering binnen mensenrechten. Andere ESG-risico’s,
bijvoorbeeld t.a.v. klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn, corruptie en belastingen zijn hierin niet
meegenomen.

Weergave van rapportage over de geleverde bijdragen aan de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen (5.3.2.ii)
Positief voorbeeld, zie handreiking ‘Hoe kunnen verzekeraars rapporteren over geleverde bijdragen
aan de SDG's’.
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