Maatschappelijk
verantwoord beleggen
Achmea is een grote financieel dienstverlener en daarmee
tevens een grote belegger. Wij beleggen de verzekeringspremies die klanten aan ons betalen. Met de beleggingsopbrengsten komen wij de financiële verplichtingen richting
onze klanten na.
We beleggen op een maatschappelijk verantwoorde manier
met respect voor de wereld om ons heen en voor toekomstige
generaties. Dat doen wij vanuit onze visie: Duurzaam Samen
Leven. Wij houden rekening met de toekomst van het milieu,
sociale rechtvaardigheid en goed bestuur. Wij geloven dat we
hierdoor op de lange termijn meer waarde creëren voor onze
klanten, ons bedrijf, onze medewerkers en de samenleving.
In ons beleid onderscheiden we vijf kernthema’s voor onze
beleggingen: Mensenrechten, Arbeidsnormen, Gezondheid,
Natuur en Milieu, en Klimaat. Daarmee willen we vooral impact
maken op drie Sustainable Development Goals (SDG’s).

Ons MVB beleid in vijf stappen

1. Meten:

We meten de maatschappelijke risico’s
en impact van onze
beleggingsportefeuille

2. Normen stellen:

We sluiten onverantwoorde activiteiten
uit van belegging en
reduceren negatieve
impact

3. Beïnvloeden:

We zijn een betrokken belegger en
oefenen onze invloed
uit om maatschappelijke uitdagingen
op te lossen

4. Impact maken:

We beleggen met
positief maatschappelijke impact

5. Rapporteren:

We zijn transparant
en vertellen waar we
voor staan en wat we
doen

Onze principes

1. In 2007 hebben we de
Principles for Responsibe
Investment (PRI) ondertekend: we integreren
duurzaamheidscriteria in
onze beleggingsprocessen.

3. In 2018 hebben we het

IMVO convenant ondertekend; samen met NGO’s,
overheid, en Verbond van
Verzekeraars actief aan de
slag om beleggen verantwoorder te maken.

2. We volgen het

VN Global Compact,
met universele principes:
- Mensenrechten
- Arbeidsnormen
- Milieu
- Anti-corruptie

4.

We hebben het Investor
Statement Access to Medi-cine Index ondertekend.
Bij onze engagement en
stembeleid houden we
rekening met de uitkomsten
van de onderzoeken van de
Access to Medicine Index.

WEETJE!
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Met farmaceuten
zijn wij in gesprek over
wereldwijde goede
toegang tot medicijnen
en een maatschappelijk
verantwoorde prijzen.
Dat doen we via engagement, maar we schromen
niet om ook resoluties
in te dienen op aandeelhoudersvergaderingen
en ons met andere
beleggers publiek uit te
spreken.

WEETJE!
Achmea sluit bedrijven uit
die meer dan 5% van hun omzet halen uit de winning van
kolen- , teerzanden, arctische
olie en -gas en schalieolie en
-gas of uit het gebruik hiervan
voor elektriciteitsproductie.

WEETJE!
We hebben het Investor Statement Finance for Biodiversity
Pledge getekend waarmee we
als belegger bij willen dragen
aan het behoud en versterking
van natuur en biodiversiteit.

Hoe wij presteren

1. Eerlijke

2. VBDO verzekeraars-

3. Verenigde Naties

verzekeringswijzer:

benchmark verantwoord
beleggen:

Principles for Responsible
Investment benchmark:

Achmea bezette in 2021
een vierde plaats. Er wordt
beoordeeld op governance,
beleid, implementatie en
verantwoording.

Achmea en Achmea Investment Management werden
in het onderzoek op alle
onderdelen beoordeeld met
(minimaal) een rating A.

publiceert periodiek benchmarkonderzoeken over het
beleggingsbeleid van verzekeraars. Achmea bezette in 2022
de 3e plaats. Achmea scoort
vooral goed op de thema’s
Natuur, Mensenrechten,
Gezondheid en Arbeidsrechten.

WEETJE!
Bij benoemingvoorstellen
stemt Achmea voortaan
tegen indien in het bestuur
geen enkele vrouwelijke vertegenwoordiging aanwezig is.

WEETJE!
We hebben ruim

1 miljard

belegd in impactbeleggingen,
waaronder Green Bonds en
microfinanciering. Green
Bonds zijn obligaties die gericht zijn op schone technologie, duurzame energie.

Engagement:

Stemmen:

Wij gaan dialoog aan om het maatschappelijk
gedrag van bedrijven waarin wij beleggen te
verbeteren In

2021 hebben we

Wij stemden in
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2021 tijdens

754 aandeelhoudersvergaderingen
op totaal 10.586agendapunten.

134 bedrijven.

Transparantie

Wie sluiten we uit?

- Elk halfjaar brengen wij een uitgebreide MVB
rapportage uit over wat wij hebben bereikt.
- Op onze website en in ons jaarverslag lichten
wij ons beleid en onze activiteiten toe
- Daarnaast geven wij op onze website inzicht in ons
stemgedrag op aandeelhoudersvergaderingen.

Wij stellen met minimum maatschappelijke normen vast waar onze
beleggingen aan moeten voldoen. Sommige economische activiteiten passen per definitie niet bij Achmea, zoals Tabak en Controversiële wapens. Ook beleggen we per definitie niet in landen en
bedrijven die structureel internationale standaarden schenden.

WEETJE!

WEETJE!

Volgens ShareAction
staat Achmea Investment
Management in de top-3
van Europese vermogensbeheerders die in 2021
aandeelhoudersvoorstellen
hebben ondersteund rond
onderwerpen als milieu,
klimaat, biodiversiteit en
mensenrechten. En op
nummer 1 van de onderzochte Nederlandse
vermogensbeheerders.

We willen

1. Ondernemingen die controversiële wapens produceren
2. Ondernemingen die op structurele wijze principes van
het Global Compact schenden
3. Landen en staatsbedrijven waar machthebbers op

CO2 impact

van onze beleggingen in
aandelen en bedrijfsobligaties verlagen zodanig dat
de footprint hiervan in
2040 klimaatneutraal is.
We rapporteren hierover
in ons jaarverslag.

Meer weten? Kijk op www.achmea.nl

systematische wijze de fundamentele mensenrechten
schenden en landen waar het non-proliferatieverdrag
wordt geschonden

4. Tabaksproducenten
5. Bedrijven die meer dan 5% van hun omzet halen uit kolen,
de winning van teerzandolie, arctische olie/-gas of uit
schalieolie/-gas

Ronald Vermeulen, Senior Adviseur Duurzaamheid:
“Maatschappelijk verantwoord beleggen past volledig bij de visie van Achmea. Als
duurzaam belegger willen we voorop lopen in duurzame waardecreatie. We investeren
daarom in de toekomst, in de wereld van onze kinderen. En in bedrijven en die daar,
samen met ons, aan mee willen bouwen. Dat is duurzaam beleggen volgens Achmea.”

