Maatschappelijk
verantwoord beleggen
Van oudsher zijn wij diep verankerd in de samenleving.
Wij staan iedere dag klaar voor onze 10 miljoen klanten.
Achmea werkt aan een gezond, veilig en toekomstbestendig
Nederland. Als grootste verzekeraar in Nederland pakken
we dan ook de maatschappelijke uitdagingen van nu en van
de toekomst met beide handen aan.
Achmea beheert de door klanten ingelegde premies.
Dat geld beleggen we, zodat het rendement oplevert.
We kiezen ervoor om maatschappelijk verantwoord te
beleggen waarbij drie door ons gekozen Sustainable
Development Goals centraal staan.

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) onder-

2. We volgen het

VN Global Compact,

tekend: we integreren
duurzaamheidscriteria in
onze beleggingsprocessen.

met universele principes:
- Mensenrechten
- Arbeidsnormen
- Milieu
- Anti-corruptie

3. In 2018 hebben we het

4. We hebben het Investor

IMVO convenant onderte-

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

WEETJE!
Al sinds januari 2013 heeft
Achmea alle producenten
van tabakswaren uitgesloten
van belegging. Het niet willen
beleggen in de tabaksindustrie past bij de visie
van Achmea op Gezondheid.

WEETJE!

65%

Met
van de
farmaceuten die wij hebben
benaderd, hebben we
tussen 2015 en 2018 een
succesvolle dialoog gevoerd.

Statement Access to
Medicine Index ondertekend.

WEETJE!

Bij onze beleggingskeuzes
houden we rekening met de
uitkomsten van de onderzoeken van de AtM Index.

Wist je dat we alle bedrijven
wereldwijd uitsluiten die
een link hebben met de
productie van kernwapens.

Hoe wij presteren

1. Eerlijke verzekerings-

2. VBDO verzekeraars-

3. Internationaal VN

wijzer: in het jaarlijkse
onderzoek eindigde Achmea
in 2018 op de derde plaats.

benchmark verantwoord
beleggen: Achmea bezette
in 2019 een gedeeld derde
plaats.

coalitie UNPRI:

Achmea scoort vooral goed op
de thema’s Natuur, Gezondheid en Arbeidsrechten.
Ook op het gebied van transparantie en verantwoording
presteert Achmea in de top.

Er wordt beoordeeld op
governance, beleid, implementatie en verantwoording.

Achmea en Achmea Investment Management werden
in het onderzoek uit 2018 op
alle onderdelen beoordeeld
met (minimaal) een A.

WEETJE!
We hebben ruim

800 miljoen

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

In het onderzoek naar
farmacie in 2019 werd
Achmea ‘koploper’ genoemd.

Maatschappelijke dialoog:
In 2018 hebben we

92 bedrijven gesproken.
Jaarlijks behalen we bij 70 tot 90%
succes op de gestelde doelstellingen.

Stemmen bij
aandeelhoudersvergaderingen:
Wij stemden in 2018 tijdens

970 vergaderingen
op totaal 13.000
agendapunten

Transparantie
- Elk halfjaar brengen wij een uitgebreide
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 inzicht in ons stemgedrag
via een vote disclosure system

WEETJE!

WEETJE!

Onze vermogensbeheerders
hebben de opdracht de CO2
impact van onze beleggingen
in aandelen en bedrijfsobligaties te verlagen. De CO2
impact van onze aandelenen bedrijfsobligatie portefeuille is lager dan die van
beleggingen wereldwijd.
(MSCI World benchmark)

We meten de

CO2 impact
over 25% van onze beleggingen.

Wie sluiten we uit?

1. Ondernemingen die controversiële wapens produceren
2. Ondernemingen die op structurele wijze principes van het
Global Compact schenden
3. Landen waar machthebbers op systematische wijze de
fundamentele mensenrechten schenden en landen waar
het non-proliferatieverdrag wordt geschonden

4. Tabaksproducenten
5. Bedrijven die meer dan 30% van hun omzet verkrijgen
uit kolen of teerzandolie

Jeroen Wiercx, Senior Fixed Income Manager:
“Verantwoord beleggen is voortdurend in beweging. Omdat we ook als duurzaam belegger
onderscheidend willen blijven, werken wij hard aan de doorontwikkeling van ons beleid.
Het past bij ons om hierbij zowel ambitieus als gedegen te zijn.”

Meer weten? Kijk op www.achmea.nl

