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Uitgangspunten en speerpuntthema’s
Bij Achmea Investment Management (Achmea IM) vinden we
Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) belangrijk.
Al sinds 2007 geven we hier invulling aan voor onze beleggingsfondsen en klanten. Hiervoor onderschrijven we een aantal
internationale initiatieven zoals de Principles for Responsible
Investment (sinds 2007) en gebruiken we internationale kaders
van het Global Compact en de Sustainable Development Goals
van de Verenigde Naties. De internationale uitgangspunten van het
VN Global Compact1 vormen het normenkader voor Achmea IM.
Het VN Global Compact vindt zijn oorsprong in internationaal breed
geaccepteerde verdragen.
Verder leggen we extra nadruk op vijf maatschappelijke thema’s
binnen het MVB-beleid. Deze thema’s staan dicht bij de identiteit
van Achmea en haar bedrijfsonderdelen:
• Mensenrechten
• Arbeidsnormen
• Natuur & Milieu
• Gezondheid
• Klimaatverandering

Klimaatverandering is een groot en belangrijk maatschappelijk
thema en is zeer relevant voor Achmea en Achmea IM.

Instrumenten
Met verschillende MVB-instrumenten geven we invulling aan de
thema’s door:
• het uitsluiten van ondernemingen en landen
• het voeren van dialogen met ondernemingen (engagement)
• stemmen op aandeelhoudersvergaderingen (proxy voting)
•	integratie van duurzaamheidsinformatie in beleggingsprocessen
(ESG integratie)
• doelinvesteringen
Per thema geven we aan welke instrumenten we inzetten.

MENSENRECHTEN

Ook zijn de volgende rapportages op de website beschikbaar:
•	Verantwoording hoe Achmea IM namens de aandelen
beleggingsfondsen heeft gestemd
• Verslag Verantwoording Betrokken Aandeelhouderschap
• Kwartaalrapportages corporate governance

Bijdragen van Achmea IM aan verschillende initiatieven
Toepassingsbereik
Het MVB-beleid is van toepassing op de beleggingsfondsen van
Achmea IM2. Voor institutionele klanten adviseren, implementeren
en rapporteren we klantspecifiek maatschappelijk verantwoord
beleggen beleid.

Rapportage en verantwoording en overige beleidsdocumenten
De sociale en fundamentele thema’s als Mensenrechten en
Arbeidsnormen sluiten goed aan bij de coöperatieve achtergrond
van Achmea en Achmea IM. Dit zijn thema’s die, net als het thema
Natuur & Milieu, al vallen binnen het raamwerk van het VN Global
Compact. De thema’s Gezondheid en Klimaatverandering zijn
aanvullende thema’s op het VN Global Compact. Als grootste
zorgverzekeraar ligt het thema gezondheid voor de hand.

Op de website van Achmea IM zijn de volgende beleidsdocumenten
terug te vinden:
• Corporate governance en stembeleid
• Achmea IM stembeleid
• Engagement guidelines
• Uitsluitingsbeleid controversiële wapens

We rapporteren twee keer per jaar over invulling en uitvoering
van het MVB beleid. In deze rapportages worden recente
ontwikkelingen benoemd en geven we aan hoe invulling is
gegeven aan de speerpuntthema’s en de MVB instrumenten;
uitsluiten, engagement en stemmen. U vindt de rapportages op
de website van Achmea IM/institutioneel.
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We delen onze kennis en dragen bij aan standaarden en beleid op
het gebied van MVB. Zo zijn we actief en betrokken bij de volgende
initiatieven:
• Eumedion
• Pensioenfederatie
• Platform Carbon Accounting Financials
• DNB Platform duurzame financiering (diverse werkgroepen)
• International Corporate Governance Network
Op ad hoc basis dragen wij bij aan diverse tijdelijke of eenmalige
initiatieven.
1 De VN Global Compact is een oproep aan bedrijven over de hele wereld om hun strategieën
en activiteiten op één lijn te brengen met 10 principes op het gebied van mensenrechten,
arbeidsnormen, milieu en anti corruptie.
2 Fund of fund beleggingen worden zoveel mogelijk in lijn gebracht met het Achmea IM beleid.
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Thema 1 Mensenrechten
De Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (1948) vormt
de basis van ons mensenrechtenbeleid. Deze internationaal breed
geaccepteerde verklaring van de Verenigde Naties schept het kader
waarbinnen de internationale gemeenschap de mensenrechten
moet respecteren. Daarnaast publiceerde de Verenigde Naties
(2011) het raamwerk “de Guiding Principles inzake bedrijven en
mensenrechten” over hoe ondernemingen rekening moeten
houden met mensenrechten. Met het VN Global Compact is een
kader uitgewerkt waarmee ondernemingen invulling moeten geven
aan het thema mensenrechten.
Achmea IM draagt met de inzet van de verschillende
MVB-instrumenten bij tot voorkomen en/of verminderen van
mensenrechtenschendingen door ondernemingen of landen in
de beleggingsportefeuilles van onze beleggingsfondsen.
Naast de normatieve overweging om niet te willen beleggen in
ondernemingen die mensenrechten schenden, draagt het tevens
bij om reputatie-, financiële- en sociale risico’s van onze
beleggingsfondsen te beheersen.

Uitsluiten van ondernemingen en landen:
Achmea IM belegt zelf niet in:
•	Ondernemingen die mensenrechten structureel schenden op
basis van de uitgangspunten van het VN Global Compact.
Achmea IM hanteert hiervoor een robuust proces waarin de
ernst van schending, bereidheid van onderneming om in
dialoog te gaan met Achmea IM en de maatregelen die de

MENSENRECHTEN

onderneming treft om de schending op te heffen meewegen
in de besluitvorming om een onderneming uit te sluiten.
•	Ondernemingen die controversiële wapens produceren.
Achmea IM vindt wapens controversieel als deze wapens
onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken en geen
onderscheid maken tussen burgerdoelen en militaire doelen.
Controversiële wapens veroorzaken ook na afloop van het
conflict veel slachtoffers en ontwrichten de economie en
maatschappij. Het gaat hierbij om nucleaire, biologische en
chemische wapens, landmijnen en anti-persoonsmijnen.
•	Landen waar machthebbers op systematische wijze de
fundamentele mensenrechten op grove wijze schenden en
landen waar het non-proliferatieverdrag wordt geschonden.
Achmea IM belegt niet in staatsobligaties van landen die zijn
uitgesloten. Een belangrijk handvat bij het uitvoeren van het
landen uitsluitingsbeleid is de Sanctiewet 19773.

Dialoog voeren met ondernemingen:
Achmea IM voert de dialoog met ondernemingen die de
uitgangspunten van het VN Global Compact schenden of dreigen te
schenden. Hierbij gaat het onder meer om thema’s zoals het recht
op zelfbeschikking, het respecteren van rechten van inheemse
bevolking en de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast voert
Achmea IM thematische dialogen met ondernemingen die actief
zijn in specifieke sectoren, ketens of regio’s waarvan we de risico’s
op mensenrechtenschendingen hoog inschatten. Hierbij
identificeren wij de best-practices in de markt/sector en sporen
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wij achterblijvers via de dialoog aan om deze best-practices
(op onderdelen) te adopteren.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen:
Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijke
manier om invulling te geven aan de rol van betrokken belegger en
om invloed uit te oefenen op ondernemingen. Naast onderwerpen
als de benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de
jaarrekening, beloningsbeleid en de uitgifte van aandelen staan
steeds vaker aandeelhoudersvoorstellen op de agenda.
Aandeelhoudersvoorstellen gerelateerd aan mensenrechten zijn
onder meer de oproep tot gelijke behandelingen van werknemers,
risicorapportage over mensenrechtenschendingen en het instellen
van een commissie voor mensenrechten binnen het bestuur.
Achmea IM heeft in het stembeleid extra oog voor aan
mensenrechten gerelateerde agendapunten. Daarnaast dienen wij
waar relevant en realistisch zelf aandeelhoudersresoluties (mede)
in bij ondernemingen waar materiële mensenrechtenkwesties
spelen.

3 D
 e Sanctiewet 1977 is een kaderwet en is de grondslag voor de uitwerking van
(inter)nationale regels ter uitvoering van de internationale sanctiemaatregelen.

GEZONDHEID

KLIMAATVERANDERING

M aa tsc ha ppel ij k ve r ant woor d b eleggen | Th ema 1 Men sen rec h t e n

INHOUDSOPGAVE

<<

<

5 / 11

Integratie in het beleggingsproces:
Binnen de interne beleggingsprocessen wordt rekening
gehouden met Ecologische, Sociale en Goed bestuur factoren
(ESG). Mensenrechten maken een integraal onderdeel uit van
de Sociale pijler. Binnen de beleggingscategorieën aandelen en
obligaties worden de ESG factoren meegenomen in het beleggingsproces. Een omschrijving hiervan vindt u op de website van
Achmea IM (MVB/ESG-integratie).
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Thema 2 Arbeidsnormen
De basis van het arbeidsnormenbeleid wordt gevormd door de
Declaration of Fundamental Principles and Rights at Work van de
International Labour Organisation (ILO). In deze verklaring zijn
fundamentele werknemersrechten beschreven, onder meer over
het recht op vereniging, het verbod op discriminatie op de
werkvloer, het verbod op gedwongen arbeid en het afschaffen
van kinderarbeid. Binnen het VN Global Compact is uitgewerkt
hoe ondernemingen deze arbeidsnormen moeten respecteren.
Achmea IM draagt met de inzet van de verschillende instrumenten
bij tot voorkomen en/of verminderen van schendingen van
arbeidsnormen door ondernemingen in de beleggingsportefeuilles
van onze beleggingsfondsen.

Dialoog voeren met ondernemingen:

Uitsluiten van ondernemingen:

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen:

Achmea IM geeft invulling aan het speerpuntthema arbeidsnormen
door zelf niet direct te beleggen in:
•	Ondernemingen die de arbeidsnormen structureel schenden op
basis van de uitgangspunten van het VN Global Compact.
Achmea IM hanteert hiervoor een robuust proces waarin de ernst
van schending, bereidheid van onderneming om in dialoog te gaan
met Achmea IM en de maatregelen die de onderneming treft om
de schending op te heffen mee worden gewogen in de
besluitvorming om een onderneming uit te sluiten.

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijke
manier om invulling te geven aan de rol van betrokken belegger en
om invloed uit te oefenen op ondernemingen. Naast onderwerpen
als de benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de
jaarrekening, beloningsbeleid en de uitgifte van aandelen staan
er steeds vaker aandeelhoudersvoorstellen op de agenda.
Aandeelhoudersvoorstellen gerelateerd aan arbeidsnormen zijn
bijvoorbeeld de oproep tot diversiteit bij de benoeming van leden
van het bestuur, rapportage over het aantal (dodelijke) ongevallen
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Achmea IM voert de dialoog met ondernemingen die de
uitgangspunten van het VN Global Compact schenden of dreigen
te schenden. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan het
thema arbeidsnormen. Het gaat bijvoorbeeld om thema’s zoals
het recht op collectieve onderhandeling en veiligheid van
werknemers. Daarnaast voert Achmea IM thematische dialogen
met ondernemingen die actief zijn in specifieke sectoren, ketens of
regio’s waarvan we de risico’s op arbeidsnormenschendingen
hoog inschatten. Hierbij identificeren wij de best practices in de
markt/sector en sporen wij achterblijvers via de dialoog aan om
deze best practices (op onderdelen) te adopteren.
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op de werkvloer en een oproep tot beleid en rapportage ter
voorkoming van discriminatie op de werkvloer. Achmea IM heeft
in het stembeleid extra oog voor arbeidsnormen gerelateerde
agendapunten. Daarnaast dienen wij waar relevant en realistisch
zelf aandeelhoudersresoluties (mede) in bij ondernemingen waar
materiële arbeidsnormenkwesties spelen.

Integratie in het beleggingsproces:
Binnen de interne beleggingsprocessen wordt rekening gehouden
met Ecologische, Sociale en Goed bestuur factoren (ESG).
Arbeidsnormen maken een integraal onderdeel uit van de
Sociale pijler. Binnen de beleggingscategorieën aandelen en
bedrijfsobligaties worden de ESG factoren meegenomen in het
beleggingsproces. Een omschrijving hiervan is terug te vinden op
de website van Achmea IM (MVB/ESG-integratie).
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Thema 3 Natuur & Milieu
Achmea IM hecht groot belang aan een leefbare omgeving voor
toekomstige generaties. Daarom vinden wij het belangrijk om
binnen het beleggingsbeleid extra nadruk te leggen op het thema
Natuur & Milieu. Voor dit thema vormt het VN Global Compact
een belangrijke pijler. Binnen dit kader is voor het bedrijfsleven
uitgewerkt hoe zij zich moeten gedragen in lijn met de Rio
Declaration on Environment & Development van de Verenigde
Naties (1992). Hierin zijn onder andere principes opgenomen zoals
het preventie- en voorzichtigheidsprincipe en het principe dat de
vervuiler betaalt. Ook andere conventies zoals bijvoorbeeld het
UN Convention on Biological Diversity (1992) vormen een basis
voor het Natuur & Milieu beleid.
Achmea IM draagt met de inzet van de verschillen instrumenten bij
tot voorkomen en/of verminderen van schendingen van natuur en
milieu door ondernemingen.

Uitsluiten van ondernemingen:
Achmea IM belegt zelf niet direct in:
•	Ondernemingen die de milieunormen structureel schenden
op basis van de uitgangspunten van het VN Global Compact.
Achmea IM hanteert hiervoor een robuust proces waarin de ernst
van schending, bereidheid van onderneming om in dialoog te gaan
met Achmea IM en de maatregelen die de onderneming treft
om de schending op te heffen mee worden gewogen in de
besluitvorming om een onderneming uit te sluiten.

MENSENRECHTEN

Dialoog voeren met ondernemingen:

Integratie in het beleggingsproces:

Achmea IM voert de dialoog met ondernemingen die de
uitgangspunten van het VN Global Compact schenden of dreigen te
schenden. Daarbij wordt specifiek aandacht besteed aan het thema
Milieu. Het gaat dan bijvoorbeeld om grond en watervervuiling of
het bedreigen van de biodiversiteit.

Binnen de interne beleggingsprocessen wordt rekening gehouden
met Ecologische, Sociale en Goed bestuur factoren (ESG).
Natuur & Milieu maken een integraal onderdeel uit van de
Ecologische pijler. Binnen de beleggingscategorieën aandelen
en bedrijfsobligaties nemen we de ESG factoren mee in het
beleggingsproces. Een omschrijving hiervan vindt u op de website
van Achmea IM (MVB/ESG integratie).

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen:
Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijke
manier om invulling te geven aan de rol van betrokken belegger en
om invloed uit te oefenen op ondernemingen. Naast onderwerpen
als benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de jaarrekening, beloningsbeleid en de uitgifte van aandelen staan steeds
vaker aandeelhoudersvoorstellen op de agenda. Aandeelhoudersvoorstellen gerelateerd aan Natuur & Milieu zijn bijvoorbeeld een
oproep tot het uitbrengen van milieurapportages, rapporteren over
het opruimen van milieuvervuiling of de oproep tot rapporteren
van watergebruik door de onderneming. Achmea IM heeft in het
stembeleid extra oog voor Natuur & Milieu gerelateerde
agendapunten. Daarnaast dienen wij waar relevant en realistisch
zelf aandeelhoudersresoluties (mede) in bij ondernemingen waar
materiële Natuur & Milieu kwesties spelen.
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Thema 4 Gezondheid
Het thema Gezondheid is een aanvullend thema op het VN Global
Compact. Het sluit vooral aan bij de activiteiten van de
moedermaatschappij Achmea als de grootste zorgverzekeraar
van Nederland.

medicijnen, met de voedselindustrie over terugdringen van suiker
in voedingsmiddelen maar ook bijvoorbeeld met de zware industrie
over zorgdragen voor gezondheid en veiligheid van werknemers.

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen:
Achmea IM draagt met de inzet van verschillen instrumenten bij
aan verbetering van gezondheid in de breedste zin van het woord.
Naast de onderstaande instrumenten hebben wij de ambitie om
tabaksproducenten verder uit te sluiten van beleggingen, zoals bij
de Achmea IM institutionele beleggingsfondsen. Daarnaast willen
wij met het inzetten van MVB instrumenten bijdragen aan gezonde
leefstijl, een betaalbare en toegankelijke gezondheidszorg.

Uitsluiten van ondernemingen:
Achmea IM geeft invulling aan het speerpuntthema gezondheid
door zelf niet direct te beleggen in:
•	Tabaksproducenten. Deze ondernemingen worden uitgesloten
van beleggingen. Achmea IM belegt voor haar (retail)
beleggingsfondsen niet in aandelen of bedrijfsobligaties van
tabaksproducenten omdat deze producten een schadelijk effect
hebben op de gezondheid.

Dialoog voeren met ondernemingen:
Achmea IM voert voor het speerpunt gezondheid de dialoog met
ondernemingen. De dialoog kan op verschillende onderwerpen en
met verschillende ondernemingen worden gevoerd, bijvoorbeeld
met de farmaceutische industrie over toegankelijkheid tot

MENSENRECHTEN

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijke
manier om invulling te geven aan de rol van betrokken belegger en
om invloed uit te oefenen op ondernemingen. Naast onderwerpen
als de benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de
jaarrekening, beloningsbeleid en de uitgifte van aandelen staan
steeds vaker aandeelhoudersvoorstellen op de agenda. Achmea IM
heeft in het stembeleid extra oog voor gezondheid gerelateerde
agendapunten. Daarnaast dienen wij waar relevant en realistisch
zelf aandeelhoudersresoluties (mede) in bij ondernemingen waar
materiële gezondheidskwesties spelen. Aandeelhoudersvoorstellen
bij farmaceutische ondernemingen en onderwerpen gerelateerd
aan gezondheid- en veiligheidsbeleid bij ondernemingen hebben
onze bijzondere aandacht.

Onderschrijven van initiatieven:
Achmea IM ondertekende in 2015 de statement on Clinical Trial
Transparancy,waarmee de farmaceutische industrie wordt
oproepen om transparant te zijn over de uitkomsten van clinical
trials. Achmea IM neemt deze principes dan ook mee in het
engagementbeleid.
In 2017 ondertekende Achmea IM de investor statement on Sugar,
Obesity and non-communicable diseases. We nemen de principes
uit dit statement mee in het engagementbeleid.

Integratie in het beleggingsproces:
Binnen de interne beleggingsprocessen wordt rekening gehouden
met Ecologische, Sociale en Goed bestuur factoren (ESG).
Gezondheid maakt een integraal onderdeel uit van de Sociale pijler.
Binnen de beleggingscategorieën aandelen en bedrijfsobligaties
worden de ESG factoren meegenomen in het beleggingsproces.
Een omschrijving hiervan vindt u op de website van Achmea IM
(MVB/ESG integratie).
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Thema 5 Klimaatverandering
Dit thema is enerzijds gedreven vanuit een maatschappelijk
perspectief, waarbij de effecten van klimaatverandering de
maatschappij als geheel in toenemende mate raken. En anderzijds
vanuit een beleggingsperspectief, waarbij risico-rendement
karakteristieken van specifieke beleggingen kunnen worden
beïnvloed door de effecten van klimaatverandering, of de politieke
wil om deze te beperken. De basis van ons klimaatbeleid is het
klimaatakkoord van Parijs (2015). Bij het akkoord van Parijs
hebben de landen aangegeven wat hun Nationally Determined
Contributions zullen zijn om als collectief te voldoen aan de
beperking van temperatuurstijging tot 2 graad Celsius, met een
streven naar 1,5 graad.
Achmea IM draagt met de inzet van de verschillende instrumenten
bij tot voorkomen en/of verminderen van klimaatverandering en
het beperken van de effecten van klimaatverandering op onze
beleggingsportefeuilles. We stimuleren ondernemingen en
overheden om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen van het
klimaatakkoord van Parijs.
Daarnaast beoordelen we bedrijven en overheden op de mate
waarin zij bijdragen leveren aan de klimaatdoelstellingen.

Uitsluiten van ondernemingen:
Achmea IM sluit op dit moment geen ondernemingen uit op basis
van het klimaatbeleid. Van de drie soorten fossiele brandstoffen
(olie, gas en kolen) zijn steenkolen de meest vervuilende fossiele

MENSENRECHTEN

brandstof o.a. uitgedrukt in kg CO2 /kWh.
Achmea IM onderzoekt of en hoe deze fossiele brandstof past
binnen de beleggingsportefeuilles. De aandacht gaat specifiek uit
naar de mijnbouwindustrie en de elektriciteitssector.

de energietransitie en het inzetten van schonere technologieën.
Achmea IM heeft in het stembeleid extra oog voor klimaatverandering gerelateerde agendapunten. Daarnaast dienen wij
waar relevant en realistisch zelf aandeelhoudersresoluties (mede)
in bij ondernemingen waar materiële klimaatkwesties spelen.

Dialoog voeren met ondernemingen:
Achmea IM voert de dialoog met ondernemingen, gericht op
verschillende onderwerpen en ondernemingen, waaronder de
energiesector over de CO2-uitstoot en de energietransitie.
CO2-reductiedoelstellingen en het ontwikkelen van schonere of
hernieuwbare technologieën zijn onderwerpen die bij de dialoog
met ondernemingen ter sprake komen. Ons doel hierbij is om
binnen onze invloedsfeer een leefbaar klimaat te bevorderen.
Daarnaast willen we de financiële risico’s die gepaard gaan met een
hoge CO2-uitstoot, en ecologische- en sociale risico’s van
klimaatverandering beheersen.

Integratie in het beleggingsproces:

Stemmen op aandeelhoudersvergaderingen:

Achmea IM maakt het mogelijk om CO2-reductie te realiseren
van de beleggingsportefeuilles die wij in beheer hebben. Op deze
wijze dragen we bij aan het verminderen van risico’s die gepaard
gaan met CO2-uitstoot en te verwachten regulering die landen
en ondernemingen in de nabije toekomst op dit vlak kunnen
ondervinden.

Het stemmen op aandeelhoudersvergaderingen is een belangrijke
manier om invulling te geven aan de rol van betrokken belegger en
om invloed uit te oefenen op ondernemingen. Naast onderwerpen
als de benoeming van bestuurders, het goedkeuren van de
jaarrekening, beloningsbeleid en de uitgifte van aandelen staan
steeds vaker aandeelhoudersvoorstellen op de agenda.
Aandeelhoudersvoorstellen gerelateerd aan klimaat vragen vaak
om transparantie en rapportage van ondernemingen over CO2.
Daarnaast zijn voorstellen vaak gerelateerd aan het versnellen van
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Binnen de interne beleggingsprocessen houden we rekening
met Ecologische, Sociale en Goed bestuur factoren (ESG).
Klimaatverandering maakt een integraal onderdeel uit van
de Ecologische pijler.
Binnen de beleggingscategorieën aandelen, bedrijfsobligaties
en staatsobligaties worden de ESG factoren, waaronder CO2uitstoot, meegenomen in het beleggingsproces. Een omschrijving
hiervan is terug te vinden op de website van Achmea IM
(MVB/ESG integratie).
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CO2-meting van de beleggingsportefeuilles:

Het meten van de CO2-voetafdruk (carbon-footprint) van de
beleggingsportefeuilles is een goede eerste stap om de omvang
en de bijbehorende kansen en risico’s inzichtelijk te maken.
We streven ernaar om zo snel mogelijk CO2-rapportages voor alle
Achmea IM beleggingsfondsen te publiceren, te beginnen met de
aandelenfondsen, gevolgd door de bedrijfsobligatiefondsen en de
staatsobligatiefondsen.

Doelinvesteringen: Green bonds:
Green bonds zijn obligaties, uitgegeven door ondernemingen
of landen, waarvan de opbrengsten worden gebruikt om de
energietransitie te financieren of andere projecten die een
aantoonbaar positief effect hebben op klimaatverandering.
Achmea IM ziet een relevante positieve bijdrage van dit type
beleggingsinstrument op het tegengaan van klimaatverandering,
of adaptie bij klimaatverandering. We beleggen voor onze klanten
binnen de bestaande credits- en staatsobligatieportefeuilles in
green bonds om een bijdrage te leveren aan de financiering van de
benodigde energietransitie dan wel aan klimaatadaptatie.

Onderschrijven van initiatieven:
Achmea IM is lid van het Carbon Disclosure Project (CDP) en
stimuleert ondernemingen tot het publiceren van de CO2-uitstoot
via het CDP. Daarnaast hebben wij de investor statement rond
Climate Lobbying ondertekend.
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