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1 Inleiding 

1. Versiebeheer  

 

Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 

0.1 4-6-2019 Versie gebaseerd op jaarverslag 2018 Bestuursbureau 

    

    

    

2. Inleiding 

Wij hechten een groot belang aan maatschappelijk verantwoord beleggen en hebben ervoor gekozen om een 

verantwoord beleggingsbeleid toe te passen. Onze fiduciair, Achmea IM, faciliteert ons bij de uitvoering van dit 

beleid. Ons beleid bestaat uit engagement, corporate governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen 

en het uitsluiten van ondernemingen en landen. Het verantwoord beleggingsbeleid wordt vormgegeven binnen de 

modules en bouwstenen waarmee de portefeuilles van de kringen worden samengesteld. De modules en 

bouwstenen worden in het jaarverslag toegelicht. 

Wij volgen met ons beleid de uitgangspunten van het Global Compact van de Verenigde Naties. Deze zijn 

gebaseerd op internationale verdragen, onder andere afgeleid van de Universele verklaring van de rechten van de 

mens, de verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) inzake de fundamentele arbeidsrechten en van 

de verklaring van Rio met betrekking tot milieu en ontwikkeling. 
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2 Instrumenten  

Bij het in de praktijk brengen van maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) hanteren wij 5 

instrumenten: 

• Engagement: het aangaan van de dialoog met ondernemingen; 

• Corporate Governance en stemmen op aandeelhoudersvergaderingen; 

• ESG-integratie in de beleggingsprocessen: het inzichtelijk maken van Environmental, Social en 

Governance als onderdeel van het beleggingsproces; 

• Monitoring maatschappelijk verantwoord beleggen beleid externe managers; 

• Screening & Uitsluiting: het uitsluiten van beleggingen in controversiële wapens, tabak en 

structurele schenders van het Global Compact en controversiële landen. 

 

1. Engagement, het aangaan van dialoog met 
ondernemingen 

Wij voeren een engagementbeleid dat zowel gericht is op dialoog met schenders van Global Compact 

principes als ook dialoog met ondernemingen over sociale- of milieu standaarden in de sector. Hierbij 

verschillen de doelen: 

• Het doel van normatieve dialoog is om schendingen van mensenrechten, arbeidsnormen, 

milieunormen of corruptie op te heffen en ondernemingsbeleid te wijzigen. 

• Het doel van thematisch engagement is om ondernemingen aan te sporen tot beter gedrag en 

om aandeelhouderswaarde te creëren.  

 

In 2018 zijn drie nieuwe thema’s gestart. Het betreft Klimaat en transport, Leefbaar loon in supermarkt- 

en textielsector en Gezonde voeding. 

Achmea IM sprak namens Centraal Beheer APF met 50 ondernemingsentiteiten die internationaal 

breed gedragen principes hebben geschonden en heeft zo de normatieve dialoog gevoerd over deze 

schendingen.  

Daarnaast is in 2018 op meerdere sociale, ecologische of governance thema’s de dialoog gevoerd met 

39 ondernemingen. In totaal zijn in 2018 op 10 verschillende thema’s met 89 ondernemingsentiteiten 

dialogen gevoerd.  

 

2. Corporate governance en stemmen op 
aandeelhoudersvergaderingen 

Wij stemmen de aandeelhoudersrechten voor de aandelenfondsen waarin wij beleggen actief af met 

het Achmea IM stembeleid. Binnen dit stembeleid is extra oog voor ecologische, sociale en governance 

kwesties. Op die manier maken wij altijd zelf een eigen afweging voor het inleggen van de stem.  

 

Mede namens Centraal Beheer APF stemde Achmea IM voor de Wereldwijde Aandelenpool in 2018 op 

500 vergaderingen. In totaal had dit betrekking op 7.025 agendapunten. In 2018 is in circa 20% van alle 

agendapunten tegen het management gestemd. Veruit het grootste percentage tegenstemmen betrof 

remuneratievoorstellen (63%). Andere zaken waarbij stemmen tegen het management zijn uitgebracht, 

betreffen onder meer benoeming van bestuurders, agendapunten rond klimaatverandering, gezondheid 

en veiligheid van medewerkers en transparantie van lobbyactiviteiten. 
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3. Integratie van duurzaamheidsinformatie in het 
beleggingsproces (ESG-integratie) 

Onze fiduciair, Achmea IM, is sinds 2007 een ondertekenaar van de Principles for Responsible 

Investing (PRI), waarmee zij aangeeft ESG-integratie in de beleggingsprocessen toe te passen en zich 

in te zetten voor promotie ervan. Dit beleid sluit aan bij de visie van het bestuur ten aanzien van ESG. 

Bij de door Achmea IM beheerde beleggingsfondsen zijn Ecologische, Sociale en Goed bestuur 

factoren (ESG factoren) in het beleggingsproces geïntegreerd. Dit wordt gedaan voor de aandelen-, 

bedrijfsobligaties- en staatsobligaties-beleggingen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van 

ESG gegevens van MSCI ESG. 

 

4. Monitoring maatschappelijk verantwoord beleggen 
beleid externe managers 

Periodiek worden de externe managers van de mandaten en beleggingsfondsen bevraagd over de 

ontwikkelingen en implementatie van de maatschappelijk verantwoord beleggen activiteiten.  

 

5. Uitsluiten 

Uitsluiten van controversiële wapens 

Onder controversiële wapens verstaan wij wapens die bij gebruik: 

• onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken; 

• geen onderscheid maken tussen burgers en militaire doelen; en 

• ook na afloop van het conflict slachtoffers maken en de maatschappij ontwrichten. 

In de praktijk gaat het om bedrijven die nucleaire-, biologische- of chemische wapens, 

antipersoonsmijnen of clusterbommen produceren. Per ultimo 2018 zijn 54 ondernemingsentiteiten 

geïdentificeerd als producenten van controversiële wapens, waardoor zij uit de verschillende 

beleggingsuniversa van de beleggingspools zijn verwijderd. 

Dit uitsluitingsbeleid is toepasbaar op de aandelen- en vastrentende waarden fondsen zoals hierboven 

weergegeven. Op de overige beleggingsfondsen is het eigen uitsluitingsbeleid niet toepasbaar 

vanwege de aard van de beleggingscategorie of omdat het een fund-of-fund structuur betreft waarbij de 

uitvoerder een eigen beleid toepast. 

 

Uitsluiten van ondernemingen die internationale normen schenden 

Wij sluiten ondernemingen uit die op structurele wijze internationale normen op het vlak van 

mensenrechten, arbeidsnormen, milieu of corruptie schenden. Deze normen zijn breed geaccepteerd 

en verankerd in het VN Global Compact. Indien een schending van structurele aard is en dialoog met 

de onderneming niet tot de gewenste verbeteringen leidt, kan overgegaan worden tot het uitsluiten van 

de onderneming. In dat geval worden eventueel aanwezige belangen in de onderneming verkocht. Dit 

uitsluitingsbeleid is van toepassing op dezelfde lijst van beleggingsfondsen als hierboven. Per ultimo 

2018 zijn 14 ondernemingen uitgesloten van de verschillende beleggingsuniversa op basis van 

structurele schendingen van internationale normen. 

 

Uitsluiten van tabak 

Sinds 2018 wordt tabak uitgesloten van beleggingen. Dit betekent dat per 1 juli 2018 

tabaksbeleggingen niet meer in de institutionele beleggingsfondsen van Achmea IM voorkomen. 

Wederverkopers van rookwaren, zoals supermarkten, tankstations en luchtvaartmaatschappijen worden 
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niet uitgesloten van het beleggingsuniversum. Per ultimo 2018 zijn 50 tabaksproducenten uitgesloten 

van de verschillende beleggingsuniversa. 

 

Uitsluiten van landen 

In het EMU Staatsobligaties Fonds wordt belegd in staatsobligaties. Een aantal landen is op voorhand 

uitgesloten van beleggingen. Het betreft landen waartegen de Europese Unie en/of de Verenigde 

Naties sancties heeft afgekondigd. Deze sanctiemaatregelen zijn opgelegd naar aanleiding van 

schendingen van het internationale recht of mensenrechten. De lijst bevat per ultimo 2018 tien landen. 
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