KLIMAATCOMMITMENT

2021 Duurzame initiatieven
in de Nederlandse
verzekeringssector
De Nederlandse financiële sector
(banken, pensioenfondsen,
vermogensbeheerders en
verzekeraars) draagt volop bij
aan het tegengaan van klimaat
verandering. De overheid heeft als
doel om de broeikasgasuitstoot in
2030 met 49% te verminderen ten
opzichte van 1990. Om hier aan bij
te dragen hebben 54 financiële
instellingen zich gecommitteerd om
vanaf dit jaar te rapporteren over
de klimaatimpact van hun relevante
financieringen en beleggingen.
Bovendien zullen financiële
instellingen uiterlijk in 2022 hun
actieplannen, inclusief reductie
doelstellingen, voor 2030 bekend
maken om bij te dragen aan het
akkoord van Parijs.
BEKIJK DE VOORBEELDEN

Verzekeraars beheren met elkaar ongeveer 1 420 miljard aan
beleggingen. Deze beleggingen worden gedaan in verschillende
categorieën. Staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken zijn
daarvan de belangrijkste. Daarnaast wordt er – in mindere mate –
ook belegd in aandelen en vastgoed. Dit type beleggingen past bij
de verantwoordelijkheid van de verzekeraar, namelijk om op lange
termijn te voorzien in de verplichtingen richting de polishouder.

Initiatieven in de markt

rusten met zonnepanelen. NN Group biedt op de
Nederlandse markt verschillende producten en
diensten die klanten helpen om hun huis energie
efficiënt te maken. A.s.r. doet dat ook door een
verduurzamingshypotheek aan te bieden.

Naast het IMVO-convenant voor de verzekerings
sector (wat geldt voor alle verzekeraars die lid zijn
van het Verbond van Verzekeraars) en het klimaat
commitment dat is ondertekent door 16 verzeke
raars zijn er verschillende andere initiatieven in
de markt. Verschillende verzekeraars, waaronder
Achmea, Athora/Actiam, a.s.r. en NN, nemen deel
aan het Platform Carbon Accounting Financials
(PCAF). Daarnaast zijn verzekeraars, zoals NN
Group, lid van de IIGCC, en heeft in het IIGCC Paris
Aligned Investments initiative (PAII) samen met
andere institutionele beleggers gewerkt aan het
ontwikkelen van het ‘Net Zero Investment Frame
work’. Dit framework, officieel gelanceerd in maart
2021, bevat richtlijnen voor het afstemmen van
beleggingsportefeuilles op klimaatdoelstellingen.

Meten en rapporteren
Alle verzekeraars die het klimaatcommitment
hebben ondertekend zijn bezig met het meten en
rapporteren over hun CO2e gehalte. NN rapporteert
sinds 2017 in lijn met de aanbevelingen van de
Taskforce for Climate-related Financial Disclosures
(TCFD) en heeft inmiddels ons vierde Carbon
Footprint Report (dat 80% van onze eigen beleggin
gen bestrijkt) gepubliceerd.
A.s.r. heeft zich in 2018 gecommitteerd aan het
– binnen 3 jaar – meetbaar maken van ten minste
95% van de CO2 van de beleggingsportefeuilles.
Zij volgt hier in de PCAF methodiek en deze
doestelling is toepasbaar op de balansbeleggingen
in beursgenoteerde aandelen, vastrentend waarde
papier, onderhandse leningen, hypotheken en
vastgoed. Aegon Nederland doet hetzelfde voor
90% van de investeringen, waarbij ze uitdrukkelijk
kijkt staats- en bedrijfsobligaties, aandelen en
hypotheken. De vastgoedportefeuille staat voor
volgend jaar op de planning. Athora/Actiam

Naast beleggingen nemen verzekeraars andere
maatregelen ten behoeve van een beter klimaat. Zo
saneert Univé in samenwerking met de Rabobank
en Greenchoice kosteloos asbestdaken voor haar
zakelijke leden en voorziet deze van zonnepanelen.
De duurzame energie die het dak opwekt, leveren
ze vervolgens aan particuliere leden in de regio.
Ook Aegon Nederland blijft de transitie helpen
financieren, onder meer via een programma om
alle eengezinshuurwoningen en appartements
gebouwen in haar vastgoedportefeuille uit te
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publiceert volgens PCAF over 100% van de investe
ringen, waarbij data wordt gebruikt van MSC ESG
Research en Eurostat. Univé en Klaverblad zijn
in 2019 begonnen met het meten van het CO2egehalte in de aandelenportefeuille en rapporteren
daarover. Beiden gebruiken daarvoor ook PCAF.

groot deel afhankelijk zijn van fossiele brandstof
fen. Iedere verzekeraar voert hier zijn eigen beleid
en publiceert daarover op hun website.
Zo voert NN Group een uitfaseringsbeleid voor de
eigen beleggingsportefeuille waarbij zij vanaf 2030
niet meer belegd zullen zijn in bedrijven in de
mijnbouw en nutssector die voor meer dan 5%
afhankelijk zijn van thermische kool. Klaverblad
sluit van al haar investeringen bedrijven uit die
direct of indirect betrokken zijn bij de thermische
steenkoolindustrie en die meer dan 10% van hun
inkomsten halen uit steenkoolwinning of elektrici
teitsopwekking uit steenkool. Aegon Nederland is
begin 2021 versneld afgestapt van koleninvesterin
gen en investeert niet meer in bedrijven die meer
dan 20% van hun inkomsten genereren uit kolen
winning of het verbranden van kolen om elektrici
teit op te wekken. De resterende investeringen in
steenkool worden geëvalueerd en Aegon Neder
land verwacht deze ruim voor 2030 te beëindigen.

Naast de metingen van de CO2e uitstoot worden
ook andere zaken gerapporteerd. Zo modelleert
a.s.r. sinds 2019 klimaatrisico’s binnen haar jaarlijkse Strategische Asset Allocatie studie – voor
de balansbeleggingen – om daarmee de mogelijke
invloed op haar solvabiliteit inzichtelijk te maken.
De rapportage hierover wordt opgenomen in het
jaarverslag van de verzekeraar. Athora/Actiam en
Aegon NL startte een project samen met Satelli
gence over het meten van ontbossing. Met behulp
van de afbeeldingen kan het bedrijf de impact van
investeringen beter beoordelen. Door de waarde
keten te bekijken is beter te beoordelen welke
(beursgenoteerde) bedrijven betrokken zijn.
Athora/Actiam kijkt ook naar het waterverbruik van
bedrijfsactiviteiten in sectoren en gebieden waar
de waterschaarste groot is. Voor deze gebieden
wordt ook een watervoetafdruk berekend.

Naast uitsluiten voeren verzekeraars impact
investeringen uit. Zo heeft a.s.r. zichzelf in 2018
gecommitteerd aan het doen van impact investe
ringen voor de eigen balans van totaal 1 1.2 miljard
binnen 3 jaar.

Klimaatacties
De ambities in de sector zijn hoog, zo heeft NN
Group uitgesproken per 2050 te bewegen naar
zero-emissie voor de aandelenportefeuille.
Momenteel wordt gewerkt aan dergelijke strate
gieën voor bedrijfsobligaties, beursgenoteerde
aandelen en vastgoed.
Verschillende verzekeraars kopen Green Bonds
en overwegen om deze zelf uit te geven om hypo
theken voor energiezuinige woningen in Nederland
te financieren en/of te herfinancieren. Alle verze
keraars stemmen op aandeelhouders. Aegon
Nederland geeft onder andere invulling door te
stemmen op alle ‘Follow This’-resoluties die in
2021 naar voren werden gebracht bij Europese en
Amerikaanse olie- en gasbedrijven. Ook voeren
alle verzekeraars engagement, bijvoorbeeld door
via het Climate Action 100+ programma de dialoog
te voeren met carbon intensieve bedrijven. Daar
naast hanteren alle verzekeraars uitsluitingslijsten
en desinvesteren ze in bedrijven die voor een (te)
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