FAQ over de bescherming van biodiversiteit
voor verzekeraars en vermogensbeheerders1
Waarom is biodiversiteit belangrijk?
• Volgens een recent gezaghebbend rapport van het door de
VN ondersteunde Intergovernmental Science-Policy Platform
on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) zijn er naar
schatting 8 miljoen dieren en plantensoorten op onze planeet.
1 miljoen daarvan dreigt uit te sterven, waarvan vele soorten
al in de komende tientallen jaren.
• Biodiversiteit is de basis voor (menselijk) leven, maar wordt
tegelijkertijd ernstig bedreigd door menselijk handelen.

Biodiversiteit wordt in de
Convention on Biological Diversity
(VN, 1992) gedefinieerd als: “The
variability among living organisms
from all sources including, inter alia,
terrestrial, marine and other aquatic
ecosystems and the ecological
complexes of which they are part;
this includes diversity within species,
between species and of ecosystems".

Hoe heb ik hier als verzekeraar mee te maken?
• Verzekeraars financieren bedrijven die direct (via productieprocessen) of indirect (via de keten) een
negatieve impact kunnen hebben op biodiversiteit. Bijvoorbeeld omdat zij bijdragen aan ontbossing, ,
bodemuitputting, overexploitatie van organismen (denk aan overbevissing) of milieuvervuiling en
klimaatverandering.
• Volgens de OECD Guidelines for Multinational Enterprises dienen verzekeraars deze negatieve impact in
kaart te brengen, te voorkomen en/of mitigeren en waar toepasselijk herstel en verhaal te bieden.
• Daarnaast vormen deze bedrijven concrete risico’s voor verzekeraars, bijvoorbeeld omdat:
o een bedrijf negatief in het nieuws komt na een milieuschandaal (reputatierisico);
o een bedrijf er niet voldoende in slaagt om in de pas te blijven met veranderende
consumentenvoorkeuren, technologie of regels van overheden (transitierisico);
o een bedrijf aansprakelijk wordt gesteld (juridisch risico), wat vervolgens tot een financieel risico kan
leiden.
• Andersom financieren verzekeraars ook bedrijven die voor de productie van hun goederen en diensten
direct of indirect afhankelijk zijn van biodiversiteit. Bijvoorbeeld via natuurlijke producten zoals tarwe of
katoen, via natuurlijke processen zoals dierlijke bestuiving of via natuurlijke kwaliteiten zoals de
vruchtbaarheid van de bodem. Afname van biodiversiteit kan dan indirect grote financiële gevolgen
hebben voor verzekeraars.2

Bovendien speelt biodiversiteit een steeds grotere rol in de internationale eisen die aan verzekeraars
worden gesteld, bijvoorbeeld via de EU Taxonomy for Sustainable Activities en (via de E van
Environment) de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation.

Biodiversiteit is veelomvattend. Hoe kan ik een begin maken?
• Er is veel informatie beschikbaar. Voor een goed overzicht raadpleegt u het recent gepubliceerde
rapport van DNB en het Planbureau voor de Leefomgeving.
• U kunt gebruikmaken van de ervaringen van andere Nederlandse financiële instellingen, zoals
verzameld door het Platform Duurzame Financiering.
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Dit document is voortgekomen uit het IMVO- Convenant voor de Verzekeringssector. Het is geschreven voor
verzekeraars (en hun vermogensbeheerders) die aan de slag willen met biodiversiteit. Uiteraard kunnen andere
financiële instellingen er ook hun voordeel mee doen.
2
Zie het rapport van DNB/PBL (hoofdstuk 2) en van het Platform voor Duurzame Financiering (hoofdstuk 2)
voor een uitgebreidere toelichting.

Inspiratie en tips uit de praktijk
• Biodiversiteit is nauw verbonden met de Sustainable Development Goals (SDGs).
Verzekeraars die aan de slag gaan met biodiversiteit kunnen daarmee bijdragen aan SDG 14 (life below
water), of SDG 15 (life on land). Maar ook SDG 2 (zero hunger), SDG 12 (responsible consumption and
production) en SDG 13 (climate action) hebben veel raakvlakken met biodiversiteit.
• In 2020 tekenden 26 financiële instellingen, waaronder Robeco, Aegon, NN Investment Partners,
Actiam, Achmea Investment Partners en a.s.r. de Finance for Biodiversity Pledge.
Met deze pledge committeren deze banken, verzekeraars, asset managers, impact investors en andere
financiële instellingen zich om de komende jaren het verlies van biodiversiteit te stoppen en dit om te
buigen naar biodiversiteitsherstel met hun investeringen en financieringen. Door als verzekeraar deze
pledge mede te ondertekenen kunt u gebruikmaken van de kennis en ervaring die reeds is opgedaan.
• Er is steeds beter zicht op bedrijfssectoren die een hoog risico
kunnen vormen voor biodiversiteit.
Bepaalde bedrijfssectoren zijn risicovoller dan andere en bepaalde
risico's zijn urgenter. Zo wordt driekwart van het biodiversiteitsverlies
veroorzaakt door klimaatverandering en is ontbossing een van de
belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies. Productieketens die
logischerwijs urgentie genieten zijn bijvoorbeeld de ketens van soja,
palmolie, veehouderij, pulp & papier en hout, aangezien hiervoor
tropisch bos verdwijnt in gebieden als de Amazone, Cerrado,
Congobekken en Indonesië.

Trase.earth en Trase.finance
zijn twee tools die helpen om
de transparantie van de soft
commodity keten en van de
financieringsstromen naar
ontbossing beter in kaart te
brengen en die laten zien hoe
soja, palmolie en beef worden
geproduceerd en verhandeld.

• Meten is weten: er zijn veel initiatieven om de impact van een beleggingsportefeuille op biodiversiteit
inzichtelijk te maken.
Een van oorsprong Nederlands initiatief is het Partnership for Biodiversity Accounting Financials onder
leiding van de ASN Bank. Daarnaast werkt de Taskforce for Nature Related Financial Disclosures aan de
ontwikkeling van een raamwerk voor ondernemingen en financiële instellingen, dat zij kunnen gebruiken
voor het analyseren, managen en rapporteren van hun impact op, en afhankelijkheid van de natuur. Een
meetinstrument is tevens nuttig om uw portfolio te screenen op risico's.
• NGO’s beschikken via hun lokale contacten in de landen waar misstanden zich voordoen vaak over
diepgaande kennis die verzekeraars kan helpen bij het screenen van bedrijven.
Zo schreef de Eerlijke Geldwijzer onlangs een uitgebreid rapport over ontbossing als gevolg van soja- en
rundvleesproductie in de Amazone en Cerrado in Brazilië. In deze expertiselijst kunt u vinden voor welke
thema’s u terecht kunt bij de NGO’s Amnesty, Pax, Oxfam, Save the Children, Natuur & Milieu en World
Animal Protection.
• Technologie en slimme samenwerking helpen verzekeraars om effectief engagement te voeren met
bedrijven die een negatieve impact hebben op biodiversiteit.
Zo gebruikt een coalitie van investeerders onder leiding van Actiam satellietbeelden om ontbossing in kaart
te brengen, waarbij zij samenwerken met Satelligence. Ook wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld naar
Braziliaanse landbouw, kan hier een belangrijke bijdrage aan leveren.
• Biodiversiteitsverlies voorkomen is één, biodiversiteitsherstel is twee.
De LandLifeCompany werkt aan herbebossing met behulp van schaalbare technologie. Dit zorgt voor
natuurherstel en CO2-opvang. Het Achmea Innovation Fund investeert in dit bedrijf.

