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Inleiding

Het Credit team van Achmea Investment Management beheert meer dan € 8 miljard aan  
investment grade credit mandaten. We introduceerden als één van de eerste vermogensbeheerders 
ESG factoren bij het beheer van credit mandaten. In 2014 verkoos VBDO, de Nederlandse Vereniging 
van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling, ons ESG-beleid tot best practice. In dit document 
beschrijven we dit beleid en de samenwerkingsverbanden waarin wij participeren om ons ESG-beleid 
steeds verder te ontwikkelen.

Vier pijlers
Ons ESG-beleid rust op vier pijlers:
1. Uitsluitingen
2. ESG integratie in het beleggingsproces
3. Green bonds
4. CO2-meting

INSTRUMENT DOEL

Uitsluitingen Lijsten met bedrijven die niet voldoen  
aan de minimale ESG eisen.

Zorgen dat er niet wordt geïnvesteerd 
in bedrijven die niet passen bij het 
normenkader van de klant.

ESG integratie Beoordelen van ESG risico’s 
als integraal onderdeel van de 
kredietanalyse.

ESG risico’s meenemen in de beleggings
beslissing om tot een betere risico / 
rendement verhouding te komen.

Green bonds Voorkeur voor beleggingen in green 
bonds.

Zorgen dat bedrijven zich committeren 
aan de gewenste energietransitie.

CO2meting Meten van de CO2voetafdruk  
(carbonfootprint).

In kaart brengen hoeveel er geïnvesteerd 
wordt in vervuilende bedrijven.
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1. Uitsluitingenbeleid: wij sluiten bepaalde ondernemingen actief uit 

Wij beleggen op voorhand niet in bepaalde ondernemingen. 
Daarmee zorgen we ervoor dat uw credit portefeuille in lijn met 
uw ESG-beleid wordt beheerd. In de praktijk betekent dit dat wij 
momenteel niet beleggen in:
1.  bedrijven die op grove en structurele wijze richtlijnen voor 

verantwoord ondernemen schenden, zoals het VN Global 
Compact; en

2.  bedrijven die betrokken zijn bij de productie, onderhoud en 
verspreiding van controversiële wapens.

U kunt ook andere ondernemingen die minder goed scoren op 
ESG gebied uitsluiten. Ons MVB team kan u ondersteunen bij het 
opstellen van uw eigen uitsluitingenlijst. 
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Waarom ESG belangrijk is
ESG factoren kunnen een materiële impact hebben op de korte termijn financiële performance van een 
onderneming. Hieronder geven wij twee voorbeelden van bedrijven met zwakke financiële prestaties 
als gevolg van gematerialiseerde ESG risico’s.

Voorbeeld Steinhoff
De recente problemen bij het Zuid-Afrikaanse Steinhoff zijn een goed voorbeeld van het neerwaartse 
financiële risico van een zwakke corporate governance. Dit verhaal begint in augustus 2017 met een artikel 
in een Duits tijdschrift met beschuldigingen van fraude en onregelmatigheden in de boekhouding. Begin 
december 2017 werd duidelijk dat de jaarcijfers zouden worden gepubliceerd zonder een accountants-
verklaring. Op 6 december 2017 nam de CEO van Steinhoff ontslag, nadat het bedrijf verklaard had dat er 
onregelmatigheden in de boekhouding waren gevonden. Op 8 december verloor Steinhoff zijn investment 
grade rating. De hierop volgende prijsdaling was, voor een investment grade bedrijf, ongekend.

GRAFIEK 1: STEINHOFF SENIOR OBLIGATIE
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Voorbeeld RWE
RWE is een bedrijf dat in het verleden veel last heeft gehad van de transitie naar schonere energie.  
Het bedrijf produceert, distribueert en verhandelt elektriciteit, vooral in Duitsland. RWE is in  
grote mate afhankelijk van conventionele energie en kernenergie, terwijl in Duitsland afgelopen  
jaren juist prioriteit is gegeven aan duurzame energie; alle kerncentrales moeten op last van de 
overheid uiterlijk in 2022 gesloten zijn. De verliezen voor RWE als gevolg van de afboeking en de 
opruimkosten van de kerncentrales waren enorm. Het aanbod van duurzame energie steeg,  
waardoor stroomprijzen en marges onder druk stonden. De kredietkwaliteit van RWE verslechterde 
hierdoor, waarna het bedrijf door krediet beoordelaars werd afgewaardeerd van BBB+ naar BBB-.  
De daaropvolgende splitsing van het bedrijf in RWE (conventionele energie) en Innogy  
(o.a. hernieuwbare energie) was vooral slecht voor de houders van achtergestelde obligaties die 
achterbleven bij RWE.

GRAFIEK 2: RWE ACHTERGESTELDE OBLIGATIE
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2. ESG integratie in het beleggingsproces

4 / 12Verantwoord Be leggen in  Investment  Grade Cred i ts  |  ESG integrat ie



Ook de markt lijkt een prijs te vragen voor ESG risico’s. Grafiek 3 laat zien dat de markt een hogere vergoeding vraagt voor obligaties met 
een non-investment grade ESG rating ten opzichte van obligaties met een investment grade ESG rating. Het negeren van ESG factoren zou 
dus leiden tot het nemen van posities in bedrijven die interessant lijken maar waar ESG risico’s bestaan.

GRAFIEK 3: CREDIT SPREAD PER RATING
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Uit recent onderzoek van Barclays 1 blijkt dat het opnemen van ESG 
factoren in een credit portefeuille een klein maar bestendig 
financieel voordeel oplevert. Dat geldt vooral voor de Governance 
factor en, in iets mindere mate, de Environment factor. De Social 
factor geeft het zwakste resultaat.

Doelstelling van ESGbeleid
Wij hebben als doelstelling om, binnen een bepaald risicobudget, 
outperformance te genereren ten opzichte van een benchmark. In 
het beleggingsbeleid worden ESG factoren integraal meegenomen, 
zodat we de impact van dergelijke risico’s op de performance van 
een obligatie kunnen bepalen. Bij elke investering die wij doen zijn 
de ESG risico’s dus meegenomen.

ESG factoren zijn volledig geïntegreerd in de kredietanalyse 
Kredietanalyse is een belangrijke pijler in ons beleggingsproces. Op 
lange termijn wordt ongeveer 75% van onze toegevoegde waarde 
gegenereerd door bottom-up selectie van bedrijven en obligaties. 
Wij maken daarbij gebruik van onze eigen waarderingsmodellen. 
Voor iedere relevante sector hebben we een eigen rating model 
ontwikkeld, waarin zowel kwantitatieve - als kwalitatieve factoren 
zijn opgenomen. Voorbeelden van kwantitatieve factoren zijn 
financiële ratio’s als leverage en winstgevendheid. Voorbeelden van 
kwalitatieve factoren zijn omvang van het bedrijf, business model 
én ESG. Het gewicht van de factor ESG verschilt per sector, maar is 
gemiddeld ongeveer 5%. Hieronder geven we twee voorbeelden 
van een ESG analyse.

1	 	ESG	Investing	in	Credit	Markets,	Barclays	Quantitative	Portfolio	Strategy,	
17 November 2016
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Voorbeeld ESG analyse Telia
Telia is het vijfde telecom bedrijf van Europa en is vooral actief in de Scandinavische landen. Gezien  
de aard van het bedrijf schatten wij in dat ESG risico’s beperkt impact zullen hebben. De CO2 uitstoot  
is beperkt en op sociale maatstaven scoort Telia als Scandinavisch bedrijf zeer hoog. Op governance 
gebied was er in het verleden wel reden tot zorg. Omkopingsschandalen bij dochters in Oezbekistan  
en Azerbeidzjan in 2007 en 2010 hebben geleid tot forse schikkingen. Telia is daar echter, zeker ten 
opzichte van concurrerende telecombedrijven die ook actief zijn geworden in opkomende markten,  
op een goede manier mee omgegaan. Ze zijn transparant geweest over de problemen en risico’s bij 
deze dochters. In reactie op de gebeurtenissen hebben ze een anti-corruptiebeleid geformuleerd  
en geïmplementeerd. Daarbij hebben ze hulp en input gevraagd van Transparency International,  
een gerenommeerde wereldwijde organisatie die strijd voert tegen corruptie. Vervolgens heeft Telia  
de strategie aangepast door deze bedrijfsonderdelen te koop te zetten. Het verkoopproces is nu 
nagenoeg afgerond. Daarom hebben we recentelijk de ESG rating van Telia geüpgraded van BB naar AA.  
Hierdoor is ons overkoepelende kredietoordeel van Telia gewijzigd van een zwakke naar een sterke 
BBB+ (zie tabel 1).
 
TABEL 1: WAARDERINGSMODEL TELIA

Factor Score Weight Motivation

ESG AA 5% AAA metrics, -1 on bribery settlement

Scale BB 13% $ 9,3 billion

Business Profile A 13% Strong player in Nordics

Regulatory Environment BBB 10% Tough on competition, but improving climate

Market Share A 10% Large market share in Sweden & Finland, significant 
player in Norway

Total debt / EBITDA BBB 15% 3,5x (currently very low, likely to increase)

EBITA / Interest BB 10% 5x

RCF / Net debt BBB 10% 18%

Financial Policy BBB 15% Willing to adjust shareholder returns (no sticky 
dividend). However, very acquisitive

Model rating A      BBB+

ESG analyse Ryanair
Ryanair is een ‘low cost’ vliegmaatschappij die actief is in Europa. Ryanair bezit ruim 400 vliegtuigen en 
neemt meer dan 2000 vliegbewegingen per dag voor zijn rekening. Met een omzet van bijna € 7 miljard 
is het voor een investment grade bedrijf niet erg groot, maar door de lage netto schuld is het financieel 
risico beperkt. Het business risico is wel hoog door de hevige concurrentie en de vele lokale politieke 
bemoeienissen. Ook het ESG risico is hoog. Door het intensieve kerosineverbruik kunnen hogere 
belastingen op kerosine een grote impact hebben. Ook kan Ryanair last krijgen van consumenten die 
bewust met een lagere CO2 footprint gaan reizen. Tot slot kent het bedrijf een historie van stakingen en 
zoekt het vaak de grenzen van het acceptabele op voor zowel de werknemers als de klanten. Hierin ligt 
het risico dat het bedrijf grote inschattingsfouten maakt. Wij komen dan ook uit op een ESG rating van 
BB, waardoor het overkoepelende kredietoordeel van Ryanair A- bedraagt (zie tabel 2).
 

TABEL 2: WAARDERINGSMODEL RYANAIR

Factor Score Weight Motivation

ESG BB 13% ESG performance falls short of peers

Geographic Diversification B 5% All trafic concentrated on intra-European flights

Business Profile BBB 10% Facing oversupply and high pricing pressure, but 
lowest cost base and initiator of most pressure

Financial Policy BBB 10% Strong growth but not through aggressive financing, 
strong balance sheet and conservative

Fleet Age A 10% 5 years

EBITDA Margin A 13% 30,6%

EBIT / Interest Expense AAA 13% 22,9x

RCF / Net debt AAA 13% 59,4%

Total debt / EBITDA AA 13% 2,2x

Model rating A       BBB+
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Voor onze ESG analyse maken we gebruik van onafhankelijke bronnen
ESG risico’s blijven veelal onderbelicht in de meer traditionele credit research. Om ESG risico’s in kaart 
te brengen hebben wij MSCI ESG, een onafhankelijke ESG research provider, geselecteerd. De MSCI ESG 
analisten identificeren per sector de belangrijkste ESG kwesties. Dit zijn kwesties waar de bedrijven 
grote milieu- of sociale externaliteiten genereren. Dit wil zeggen dat een bedrijf de samenleving schade 
toebrengt zonder daarvoor een vergoeding te betalen. Deze onbedoelde negatieve effecten van een 
(economische) activiteit kunnen uiteindelijk toch ten laste komen van het bedrijf dat de externaliteiten 
veroorzaakt. Hier kunnen meerdere triggers voor zijn, bijvoorbeeld stringentere wet- en regelgeving of 
veranderend consumentengedrag. Door een analyse van deze ontwikkelingen maakt MSCI ESG een 
inschatting van de mate waarin en de termijn waarop een ESG kwestie financieel materieel kan worden. 

MSCI ESG brengt de ESG risico’s in kaart aan de hand van 37 thema’s. Van deze thema’s worden er  
6 tot 8 benoemd tot ‘key issue’. Van deze key issues wordt verondersteld dat deze in grote mate de 
mogelijke financiële impact van ESG-risico’s weergeven en bepalend zijn voor de concurrentiepositie 
van het bedrijf. Ook de prestaties op de resterende ESG thema’s blijft MSCI ESG monitoren. 

De ESG-factor van een onderneming is de optelsom van hun prestaties op de key issues. De MSCI ESG 
analisten maken per thema een inschatting van de risico’s voor de onderneming en zetten dit af tegen 
de maatregelen die een onderneming heeft getroffen om op deze risico’s te beperken. De ESG-factor 
wordt geuit in een rating. Deze rating geeft aan waar de onderneming wereldwijd staat ten opzichte 
van anderen in de sector. De ESG-factor loopt van CCC (slecht gepositioneerd) tot AAA (goed 
gepositioneerd).

Het meenemen van ESG factoren heeft impact op de beleggingsbeslissing
Het vermijden van potentiële wanbetaling staat centraal in ons beleggingsproces. Daarom zijn 
materiële risico’s op het gebied van ESG vaak voldoende reden om niet over te gaan tot een 
investering. Dit geldt vooral voor kleinere bedrijven die minder liquide zijn en waarbij we zorgen 
hebben over de corporate governance. Een voorbeeld hiervan is het Amerikaans vastgoedbedrijf 
Vornado Realty Trust. Hoewel dit bedrijf zeer actief is op het gebied van duurzaam bouwen, 

overheersen onze zorgen op het gebied van governance; stakeholders hebben slechts beperkte invloed 
op de bedrijfsvoering en er is sprake van belangenverstrengeling in de directie.  Chinese autobedrijven 
mijden we vanwege het gebrek aan transparantie, ondanks de hoge spread waarop deze bedrijven 
handelen. Voorbeelden hiervan zijn Beijing Automotive Group en Dongfeng Motor Group Company.

Voor grotere bedrijven die veel goed verhandelbare obligaties hebben uitstaan voeren we een ander 
beleid. Een lage ESG score heeft in ons rating model een negatieve impact op het totale 
kredietrisicoprofiel van een onderneming. Vervolgens beoordelen we of we in de markt voldoende 
vergoed worden voor dit risico. Als dit het geval is kunnen we toch in de onderneming investeren. Een 
goed voorbeeld hiervan is Deutsche Bank, een bank met een zwakke corporate governance, blijkend uit 
de verschillende fraude gevallen in het verleden. Hierin beleggen wij alleen op het moment dat de 
obligaties aantrekkelijke rendementen laten zien in relatie tot het kredietrisico en rekening houdend 
met de zwakke ESG score. 

Een voorbeeld in het Corporate universum is Carnival. Carnival is een wereldwijd opererend bedrijf dat 
cruisevakanties verzorgt, verkoopt en organiseert. In ons interne waarderingsmodel heeft Carnival een 
CCC rating voor ESG risico’s. Daarvoor zijn verschillende redenen. In de eerste plaats varen de schepen 
van Carnival nog steeds op vervuilende, niet-duurzame stookolie. Verder staat Carnival onder vuur 
vanwege gebrekkige arbeidsomstandigheden: werknemers worden onderbetaald en maken lange uren. 
Tot slot heeft de ramp met de Costa Concordia in 2012 duidelijke zwaktes in de corporate governance 
bloot gelegd die tot op de dag van vandaag niet zijn opgelost. Toch hebben we eind 2015 en begin 
2016 wel obligaties van dit bedrijf gekocht. In de eerste plaats omdat wij het totale kredietrisico 
beperkt achten, onder andere door de omvang van Carnival dat met een omzet van $ 17 miljard de 
onbetwiste marktleider is op het gebied van cruise vakanties. Verder bood de markt op het moment 
van aankoop een meer dan aanzienlijke vergoeding voor de genoemde ESG risico’s. 
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3. Green bonds

Een green bond is een obligatie waarvan de opbrengsten worden gebruikt om milieuvriendelijke projecten 
te financieren. Sinds de VN-klimaattop in Parijs in 2015 is de uitgifte van green bonds sterk toegenomen. 
Green bonds zijn ideale instrumenten voor bedrijven om aan investeerders duidelijk te maken dat zij zich 
aan milieudoelstellingen en daarmee aan de gewenste energiereductie en -transitie committeren. Wij zijn 
zeer actief op het gebied van green bonds. Door te beleggen in green bonds wordt de ESG kwaliteit van de 
portefeuilles verhoogd. We geven de voorkeur aan green bonds boven zogeheten grijze obligaties als de 
vergoeding voor kredietrisico minimaal gelijk is. Als green bonds te duur worden dan verkopen we deze 
weer. Dat blijkt goed uit onderstaande grafiek die het percentage green bonds in de benchmark vergelijkt 
met een klantportefeuille. Tijdens periodes van veel nieuwe obligatie-uitgiftes (februari, maart en oktober) 
neemt het gewicht van green bonds in de portefeuille toe. Vervolgens worden deze posities kleiner.

GRAFIEK 4: PERCENTAGE GREEN BONDS IN BENCHMARK EN PORTEFEUILLE
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Bron: Bloomberg, Achmea IM      Portefeuille   Benchmark

Het gevolg van deze strategie is dat onze portefeuilles relatief veel green bonds bevat van een recente 
uitgiftedatum. Dit heeft als voordeel dat de green bonds in onze portefeuilles veelal conform de laatste 
standaarden naar de markt zijn gebracht en daardoor relatief goede green bonds zijn. Een bijkomend 
nadeel is dat het veelal in mindere mate mogelijk is een uitspraak te doen over de impact van de 
betreffende green bond. Dit omdat bedrijven in het eerste jaar na uitgifte vrijgesteld zijn van 
impactrapportages over de specifieke obligatie-uitgifte.

Wij gebruiken ons eigen onafhankelijke raamwerk om te beoordelen of green bonds wel voldoende 
groen zijn. Dit raamwerk is gebaseerd op de Green Bond Principles en het Climate Bonds Initiative.  
Het geeft inzicht in de mate van vertrouwen dat de opbrengsten van de green bonds daadwerkelijk 
worden gebruikt voor groene projecten. Alleen obligaties die voldoen aan dit raamwerk worden 
gerapporteerd als green bonds. 

De behaalde impact met deze green bond beleggingen kunnen wij voor u vastleggen in een rapport. 
Vanwege databeperkingen is het volledig beoordelen van de voorspelde en/of gerealiseerde impact 
momenteel niet altijd mogelijk. Wij maken daarom inzichtelijk hoeveel euro er naar specifieke 
categorieën wordt gealloceerd (hernieuwbare energie, groen vastgoed, energie-efficiëntie, etc.) en 
geven een gefundeerd kwalitatief oordeel over de impact van de gefinancierde projecten. Voor enkele 
specifieke green bonds is het mogelijk om de impact op meer kwantitatieve wijze te beschrijven.  
Voor deze green bonds wordt de impact aan de hand van diverse indicatoren nader uiteengezet.  
Wij nemen daarbij een kritische houding in, bijvoorbeeld ten aanzien van aannames en gehanteerde 
scenario’s voor het berekenen van vermeden CO2 tonnage.
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4. CO2-meting

De effecten van klimaatverandering raken onze maatschappij in 
toenemende mate. Institutionele beleggers lopen daarbij financiële 
risico’s. Financiële schade kan ontstaan door negatieve gevolgen 
van klimaatverandering zelf, bijvoorbeeld door de directe schade 
als gevolg van extreem weer. Financiële schade kan echter ook 
ontstaan doordat bepaalde beleggingen aan waarde verliezen 
doordat de economie overschakelt naar hernieuwbare 
energiebronnen, door energiebesparing of door stringentere wet- 
en regelgeving. Om de kansen en risico’s van klimaatverandering 
verder inzichtelijk te maken is het meten van de CO2-voetafdruk van 
uw credit portefeuille een noodzakelijke stap. Het meten van de 
CO2-voetafdruk is een dienst die wij vanaf eind 2018 kunnen 
aanbieden.
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Samenwerkingsverbanden

Samenwerkingsverbanden
Wij zijn momenteel actief in diverse collectieve engagements. Zoals 
het Climate Action 100+ initiatief (gericht op CO2-reductie), een 
initiatief gericht op het verlagen van de methaanuitstoot (een 
belangrijk broeikasgas) en het RE100/EP100 initiatief. Deze laatste 
samenwerking stimuleert bedrijven om bij de inkoop van energie 
meer gebruik te maken van hernieuwbare energie en promoot het 
energie-efficiënter maken van bedrijfsprocessen. Deze initiatieven 
dragen mogelijk bij aan het verhogen van het aandeel hernieuw-
bare energie in de globale energiemix en aan de verdubbeling van 
de globale energie-efficiëntie. Beide doelstellingen maken deel uit 
van  de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN (SDGs).

Overige samenwerkingsverbanden
Aanvullend participeren wij in een aantal commissies en werk-
groepen. Zo zijn wij vertegenwoordigd is het algemeen bestuur van 
Eumedion en leveren wij een actieve bijdrage aan zowel de juridische 
als de beleggingscommissie. Ook participeren wij in een werkgroep 
om de Eumedion best practices voor betrokken aandeelhouderschap 
te vervangen door een officiële Nederlandse ‘Stewardship code’.

Aanvullend zetten wij onze expertise in voor de werkgroep SDG 
impactmeting. Deze werkgroep is onderdeel van ‘Het Platform voor 
Duurzame Financiering’. Dit is een samenwerkingsverband 
opgericht door De Nederlandsche Bank om de aandacht voor 
duurzame financiering in de financiële sector verder te vergroten 
en te stimuleren. Naast deze bijdrages aan de samenwerkingen die 
meer permanent van aard zijn brengen wij op regelmatige basis 
onze kennis en expertise in bij seminars, rondetafelgesprekken en 
kennissessies.

Wij zijn lid van het Carbon Disclosure Project (CDP) en stimuleren 
als zodanig ondernemingen tot het publiceren van de CO2-uitstoot 
via het CDP. Wij steunen het initiatief Platform Carbon Accounting 
Financials waarbinnen Nederlandse financiële dienstverleners 
samen de beste wijze van CO2 meting van beleggingsportefeuilles 
onderzoeken. Daarnaast ondertekenden wij de investor statement 
rond Climate Lobbying. Wij trekken samen op met ander 
institutionele beleggers waar dat effectief is en past binnen uw  
en onze kernthema’s.
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Disclaimer
Achmea Investment Management B.V. (‘Achmea IM’) heeft de informatie in dit document met zorg samengesteld. De informatie is alleen bestemd voor gekwalificeerde beleggers en/of professionele beleggers zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft). Dit document is of bevat (i) geen 
aanbod of uitnodiging om financiële instrumenten te kopen, te verkopen of te verhandelen, (ii) geen beleggingsaanbeveling of beleggingsadvies, (iii) geen juridisch, fiscaal of ander advies. Achmea IM raadt u af een (beleggings)beslissing uitsluitend te baseren op de informatie in dit document. 
Raadpleeg in voorkomende gevallen een juridisch, fiscaal of andere adviseur. Achmea IM is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van zo’n (beleggings)beslissing. De informatie in dit document is (mede) gebaseerd op informatie die Achmea IM van betrouwbaar geachte informatiebronnen 
heeft verkregen. Achmea IM garandeert niet de betrouwbaarheid van die bronnen en de juistheid en volledigheid van de van die bronnen verkregen informatie. De informatie in dit document is puur informatief en u kunt daaraan geen rechten ontlenen. Alle informatie is een momentopname, 
tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Het verstrekken van dit document na de oorspronkelijke publicatiedatum is geen garantie dat de hierin opgenomen informatie op die latere datum nog juist en volledig is. Achmea IM heeft het recht om deze informatie zonder aankondiging te wijzigen. Het 
noemen van rendementen op beleggingen in dit document dient uitsluitend als uitleg en toelichting. Achmea IM spreekt daarmee geen verwachting uit over het rendement of koersverloop van die beleggingen. De waarde van uw belegging kan fluctueren en in het verleden behaalde resultaten 
bieden geen garantie voor de toekomst. U mag de informatie in dit document alleen voor eigen persoonlijk gebruik kopiëren. U mag de informatie niet overnemen, vermenigvuldigen, distribueren of openbaren zonder schriftelijke toestemming van Achmea IM. Alle informatie (teksten, foto’s, 
illustraties, grafisch materiaal, handelsnamen, logo’s, woord en beeldmerken) blijft eigendom van of in licentie bij Achmea IM en wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of intellectueel eigendomsrecht. Er worden geen rechten of licenties overgedragen bij gebruik van of toegang tot 
deze informatie. Achmea Investment Management B.V., statutair gevestigd te Zeist (KvK 18059537), beschikt over een vergunning als beheerder van beleggingsinstellingen zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht. Achmea Investment Management B.V. is ingeschreven in het register van 
de Stichting Autoriteit Financiële Markten onder nummer 15001209.
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