Reactie Stuurgroep op monitoringsrapport
De Stuurgroep dankt de Monitoringscommissie voor het tweede monitoringsrapport van
het IMVO-convenant voor de verzekeringssector en heeft deze met grote interesse gelezen.
De Stuurgroep ziet en merkt dat er in toenemende mate aandacht is voor maatschappelijk
verantwoord ondernemen in de verzekeringssector, onder andere als gevolg van de
inspanningen in het convenant. Het monitoringsrapport laat echter nog wel een gat zien
tussen wat is beoogd en de resultaten die daadwerkelijk zijn behaald in 2019. Uit de
monitoring blijkt dat een groot percentage van de middelgrote en grote verzekeraars op
onderdelen achterloopt op de tijdslijnen van het convenant. De kleine verzekeraars zijn
niet meegenomen in deze monitoring.
De Stuurgroep is zich er van bewust dat ondanks het harde werk dat is verricht binnen
de verschillende werkgroepen, door individuele verzekeraars en de producten die zijn
opgeleverd dit jaar1, de implementatie van het convenant onbedoeld vertraging oploopt.
De Stuurgroep concludeert dat extra inspanning nodig is om volgend jaar een inhaalslag te
maken bij de implementatie van de afspraken, die we terug zullen zien in de monitoring over
het jaar 2021 (uitgevoerd in 2022). De aanbevelingen uit het Monitoringsrapport zijn hierbij
van grote waarde om in de komende jaren te werken aan de focus en prioritering van de
verschillende aandachtsgebieden.
Naar aanleiding van het Monitoringsrapport heeft de Stuurgroep een actieplan geformuleerd
dat recht doet aan de aanbevelingen van de Monitoringscommissie om verbetering tot stand
te brengen. Daarbij wordt ingezet op meer focus en diepgang in het onderling overleg tussen
de betrokken partijen – overheid, verzekeraars en maatschappelijke organisaties – en een
betere betrokkenheid van de volledige verzekeringssector in al haar diversiteit. Het is van
belang om meer tijd en inzet te plegen op informatieverstrekking over verantwoordelijkheden
en praktische handvatten te bieden waar verzekeraars mee aan de slag kunnen. De
brancheorganisaties zullen een groot deel van deze informatieverstrekking op zich nemen.
Ook de relatie van verzekeraars tot hun vermogensbeheerders zal verder moeten worden
uitgediept. Het faciliteren van een slimmere samenwerking waarbij er meer ruimte is voor
informatie-uitwisseling en samenwerking tussen de verschillende convenantspartijen blijft
hiervoor cruciaal.
Om concrete stappen te zetten met de implementatie van de afspraken in het IMVOconvenant zal van de convenantspartijen een stevige inzet en commitment worden gevraagd.
De Stuurgroep spreekt haar commitment voor het behalen van doelstellingen van het
convenant uit en zet zich er ook komend jaar voor in om verdere vooruitgang te boeken.
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Themakaders:
https://www.imvoconvenanten.nl/nl/verzekeringssector/convenant/publicaties;
Lessons Learned: https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/
verzekeringssector/geleerde-lessen-verzekeringssector.pdf;
NGO-expertiselijst: https://www.imvoconvenanten.nl/-/media/imvo/files/
verzekeringssector/ngo-expertiselijst.pdf

