
 

Pagina | 1 
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Waarom beoordeelt de Eerlijke Verzekeringswijzer het beleggingsbeleid? 

Voor de achtste opvolgende keer heeft de Eerlijke Verzekeringswijzer (EV) het beleggingsbeleid 
van de grootste, in Nederland actieve, verzekeringsgroepen opnieuw beoordeeld. De Eerlijke 
Verzekeringswijzer wil deze verzekeringsgroepen aanmoedigen om hun beleggingsbeleid te 
verduurzamen en om hun beleggingsbeleid verder in hun bedrijfsvoering te integreren. 

Verzekeringsgroepen zijn namelijk relatief grote spelers op de (internationale) beleggingsmarkt. 
Door hun beleggingen in bedrijven maken ze het voor deze bedrijven mogelijk met het verworven 
kapitaal hun bedrijfsactiviteiten te financieren en uit te breiden. Deze activiteiten kunnen op een 
positieve manier bijdragen aan het welzijn van mensen en dieren, aan het klimaat en het milieu, 
maar ook op een negatieve manier, bijvoorbeeld door het schenden van mensenrechten of door 
milieuvervuiling.  

Volgens de Eerlijke Verzekeringswijzer zouden verzekeraars daarom ook van de bedrijven waarin 
ze beleggen moeten verwachten dat zij én hun toeleveranciers relevante internationale verdragen, 
duurzaamheidsstandaarden en -initiatieven naleven. Verzekeraars zouden deze verwachtingen 
moeten vastleggen in beleidsdocumenten die publiek beschikbaar zijn, zodat voor alle klanten en 
andere stakeholders inzichtelijk is welke keuzes door de verzekeringsgroepen gemaakt worden in 
hun beleggingen. 

Hoe is het beleggingsbeleid beoordeeld? 

In deze zevende beleidsupdate zijn de zestien verzekeringsgroepen beoordeeld die in de Eerlijke 
Verzekeringswijzer zijn opgenomen: een “kerngroep” van acht verzekeraars die al langer in de 
benchmark zijn opgenomen en een groep van acht “nieuwkomers” die bij de uitbreiding van de 
Eerlijke Verzekeringswijzer in 2021 voor het eerst zijn beoordeeld. 

Tabel 1 Overzicht geselecteerde verzekeringsgroepen  

Kerngroep Nieuwkomers 2021 

Achmea ANWB (Unigarant) 

Aegon De Goudse 

Allianz DSW 

ASR Klaverblad 

CZ ONVZ 

Menzis Univé 

NN Group ZLM 

VGZ Zorg en Zekerheid 
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Nagegaan is welke principes en beleggingsbeleidscriteria zijn opgenomen in het 
(beleggings)beleid van deze verzekeringsgroepen voor negen duurzaamheidsthema’s, vier 
risicosectoren en één aspect van de bedrijfsvoering, namelijk transparantie en verantwoording.  
De beoordelingsmethodologie is afkomstig van Fair Finance International (FFI) en is gebaseerd op 
breed gedragen internationale standaarden, zoals verdragen, richtlijnen, keurmerken en 
gedragscodes. Van verzekeraars die maatschappelijk verantwoord willen ondernemen mag 
worden verwacht dat ze deze principes en standaarden toepassen bij het beleggen van 
verzekeringspremies. 

Per thema, sector en aspect van de bedrijfsvoering is aan iedere verzekeringsgroep een 
rapportcijfer toegekend. Tabel 2 geeft een overzicht van de scores die zijn toegekend aan de 
verzekeringsgroepen in de “Kerngroep” en Tabel 3 laat de scores van de “Nieuwkomers” zien. De 
scores worden weergegeven op een schaal van 1 (‘zeer slecht’) tot 10 (‘uitstekend’).  

Tabel 2 Kerngroep: Rapportcijfers van de acht verzekeringsgroepen per thema, sector en 
aspect van de bedrijfsvoering 
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Thema’s          

Arbeidsrechten 9 6 5 9 7 7 7 8 7,3 

Belasting 9 3 1 7 7 5 6 6 5,5 

Corruptie 9 7 5 9 6 6 7 8 7,1 

Dierenwelzijn 3 1 3 7 4 1 1 9 3,6 

Gendergelijkheid 7 2 3 9 4 3 4 7 4,9 

Gezondheid 9 4 1 10 8 6 4 9 6,4 

Klimaatverandering 8 4 4 8 5 5 5 6 5,6 

Mensenrechten 7 6 5 10 7 9 9 10 7,9 

Natuur 9 1 2 10 7 3 6 9 5,9 

Sectoren          

Maakindustrie 7 4 1 9 6 3 7 8 5,6 

Mijnbouw 8 3 4 9 6 5 5 8 6,0 

Olie en gas 8 3 4 9 6 7 6 7 6,3 

Wapens 6 4 3 10 7 9 5 8 6,5 

Bedrijfsvoering          

Transparantie en verantwoording 6 3 4 8 3 7 5 6 5,3 

Gemiddeld 7,5 3,6 3,2 8,9 5,9 5,4 5,5 7,8 6,0 
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Tabel 3 Nieuwkomers: Rapportcijfers van de acht verzekeringsgroepen per thema, sector 
en aspect van de bedrijfsvoering 

Thema, sector of aspect van de bedrijfsvoering A
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Thema          

Arbeidsrechten 4 7 4 6 4 5 4 7 5,1 

Belasting 4 4 4 5 5 4 4 4 4,3 

Corruptie 4 6 5 7 5 6 4 5 5,3 

Dierenwelzijn 1 2 1 3 1 1 1 1 1,4 

Gendergelijkheid 2 1 1 2 2 2 1 1 1,5 

Gezondheid 3 6 3 8 3 3 3 6 4,4 

Klimaatverandering 2 3 2 4 1 5 4 3 3,0 

Mensenrechten 5 6 4 6 4 5 4 6 5,0 

Natuur 1 6 1 6 1 1 1 6 2,9 

Sector          

Maakindustrie 2 3 2 5 2 3 2 4 2,9 

Mijnbouw 2 4 2 5 2 2 2 3 2,8 

Olie en gas 3 5 3 5 3 2 3 4 3,5 

Wapens 4 8 4 9 4 9 4 8 6,3 

Bedrijfsvoering          

Transparantie en verantwoording 6 2 1 4 3 6 4 3 3,6 

Gemiddeld 3,1 4,5 2,6 5,4 2,9 3,9 2,9 4,4 3,7 

Conclusies over de Kerngroep 

Binnen de kerngroep heeft ASR met een gemiddeld rapportcijfer van 8,9 het beste 
beleggingsbeleid. ASR behaalt een maximale score van 10 voor de thema’s gezondheid, 
mensenrechten, natuur en de wapenindustrie en heeft de (gedeelde) hoogste score voor alle 
thema’s en sectoren behalve belastingen en dierenwelzijn. Op enige afstand volgen VGZ 
(gemiddelde score 7,8) en Achmea (gemiddelde score 7,5). Daarmee hebben ASR, VGZ en Achmea 
het beste beleggingsbeleid van alle verzekeraars in dit onderzoek. 

Binnen de kerngroep is de opgetelde score voor alle thema’s en sectoren samen 195 punten hoger 
dan in het vorige onderzoek, dat in januari 2020 werd gepubliceerd. Deze significant hogere score 
is voornamelijk toe te rekenen aan grote verbeteringen in het beleid van de drie zorgverzekeraars 
CZ, Menzis en VGZ. 
Met name VGZ heeft het beleid sterk verbeterd en scoort nu netto 72 punten hoger voor alle 
thema’s en sectoren samen. Deze sterke beleidsverbetering is vooral te danken aan het feit dat 
VGZ voor de invulling en uitvoering van het beleid is gaan samenwerken met vermogensbeheerder 
Actiam, die op veel punten een ambitieus beleid heeft geformuleerd. Van de onderzochte 
verzekeraars heeft VGZ nu het beste beleid voor dierenwelzijn. 
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CZ en Menzis hebben ook grote verbeteringen in het beleid doorgevoerd. CZ heeft met name het 
beleid voor gezondheid, natuur, klimaatverandering en corruptie sterk verbeterd. Ook is het 
sectorbeleid van CZ voor alle onderzochte sectoren sterk verbeterd. Menzis heeft het beleid met 
name voor corruptie, gezondheid en mensenrechten verbeterd. Daarnaast heeft Menzis het beleid 
voor alle sectoren verbeterd, met name voor de olie- en gasindustrie. Het beleid schiet echter nog 
tekort op het gebied van dierenwelzijn, gendergelijkheid, klimaatverandering en (Menzis) natuur. 
Daarmee blijven deze zorgverzekeraars ondanks de verbeteringen steken op een gemiddelde score 
van 5,9 (CZ) en 5,4 (Menzis). 

Bij de overige verzekeraars in de kerngroep is de score slechts in beperkte mate toegenomen. 
Achmea (+7), Aegon (+6) en ASR (+6) scoren netto een beetje hoger dan in het vorige onderzoek. 
Allianz scoort netto niet hoger dan in het vorige onderzoek en NN Group scoort zelfs zes punten 
lager. Dit laatste is het gevolg van correcties door het onderzoeksbureau, wijzigingen in de FFG-
methode en verslechtering van NN’s beleid voor corruptie en transparantie, terwijl anderzijds het 
belastingbeleid verbeterd is. 

Het beleid van Allianz (gemiddelde score 3,2) en Aegon (gemiddelde score 3,6) blijft het meest 
achter bij de rest van de verzekeraars in de kerngroep. Beiden scoren gemiddeld ook lager dan de 
gemiddelde scores in de groep nieuwkomers. Met name de thema’s dierenwelzijn, 
gendergelijkheid en natuur hebben in het beleid van deze twee verzekeraars te weinig aandacht. 
Ook hebben deze verzekeraars nog te weinig sectorspecifiek beleid om sociale en milieukwesties 
in de maak-, mijnbouw- en olie- en gasindustrie aan te pakken. 

Conclusies over de Nieuwkomers 

Binnen de groep Nieuwkomers is de opgetelde score voor alle thema’s en sectoren samen 77 
punten hoger dan in het vorige onderzoek, dat in december 2021 werd gepubliceerd (‘nulmeting’). 
Bij de nieuwkomers scoort nog geen van de verzekeraars gemiddeld voldoende. Wel is het beleid 
van met name De Goudse, Klaverblad en Zorg en Zekerheid aanzienlijk verbeterd sinds de 
beoordeling in 2021. Dit vertaalt zich in hogere scores, met name voor de thema’s natuur, 
gezondheid, arbeidsrechten en de wapenindustrie. 

Van de verzekeraars in de groep Nieuwkomers heeft Klaverblad nu relatief het beste 
beleggingsbeleid (gemiddelde score 5,4). Samen met De Goudse (gemiddelde score 4,5) en Zorg 
en Zekerheid (gemiddelde score 4,4) scoort Klaverblad nu, hoewel nog steeds onvoldoende, hoger 
dan de lager scorende verzekeraars in de kerngroep. 

ANWB (Unigarant) scoort opgeteld zes punten hoger dan in het vorige onderzoek, met name 
vanwege verhoogde transparantie over de beleggingsportefeuille. Ook Univé scoort opgeteld zes 
punten hoger dan in het vorige onderzoek, vanwege verbeteringen in transparantie en in het 
klimaatbeleid.  

De overige verzekeraars in de groep Nieuwkomers (DSW, ONVZ en ZLM) hebben hun beleid niet of 
nauwelijks verbeterd sinds december 2021 en scoren over de hele linie nog steeds slecht. 

Over de Eerlijke Verzekeringswijzer 

De Eerlijke Verzekeringswijzer is een samenwerkingsverband van vijf maatschappelijke 
organisaties: Amnesty International, Milieudefensie, Oxfam Novib, PAX en World Animal 
Protection. De Eerlijke Verzekeringswijzer is samen met de Eerlijke Bankwijzer (EB) en de Eerlijke 
Pensioenwijzer (EP) onderdeel van de Eerlijke Geldwijzer (www.eerlijkegeldwijzer.nl).  

De Eerlijke Geldwijzer maakt deel uit van Fair Finance International (FFI), een internationaal 
samenwerkingsverband van non-gouvernementele organisaties (ngo’s) in België, Brazilië, 
Cambodja, Duitsland, de Filipijnen, India, Indonesië, Japan, Nederland, Noorwegen, Pakistan, 
Thailand, Vietnam, Zuidelijk Afrika en Zweden. 


