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1. Introductie 
 

Naast financiële aspecten vindt Univé Noord-Holland het belangrijk dat milieu-, sociale en 

governance- aspecten worden meegenomen in de beleggingskeuzes. Deze factoren staan bekend 

als de ESG- factoren (environment, social, governance). Het ESG-beleid (ook wel: beleid duurzaam 

beleggen) van Univé Noord-Holland is gericht op de doelstelling die Univé Noord-Holland hiervoor 

heeft geformuleerd: ‘Univé Noord-Holland probeert met haar beleggingen een zo goed mogelijk 

rendement te behalen, maar heeft daarbij ook aandacht voor maatschappij, mens en milieu.’  

 

De uitgangspunten en overtuigingen die Univé Noord-Holland hanteert in het kader van duurzaam 

beleggen zijn opgenomen in het Beleggingsbeleid. Jaarlijks wordt vastgesteld of het bestaande 

beleid met betrekking tot duurzaam beleggen nog passend is en aansluit bij de ambities van Univé 

Noord-Holland. De uitvoering van het duurzaam beleggen is uitbesteed aan de 

vermogensbeheerders. In dit Jaarverslag Verantwoord Beleggen rapporteert Univé Noord-Holland 

over de uitvoering van het beleid duurzaam beleggen. In bijlage 1 is het beleid met betrekking tot 

duurzaam beleggen opgenomen. 

 

1.1 IMVO-convenant 

 

In 2018 is het IMVO-convenant afgesloten tussen het Verbond van Verzekeraars, Zorgverzekeraars 

Nederland, de Nederlandse overheid, NGO’s en de vakbonden. IMVO staat voor Internationaal 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Met dit convenant sluit de Nederlandse 

verzekeringssector een brede en ambitieuze overeenkomst gericht op ESG-thema’s. Met de 

afspraken in het convenant wordt beoogd om gezamenlijk te komen tot een ESG-praktijk voor 

beleggingen, conform de processen en principes van de OESO-richtlijnen voor multinationale 

ondernemingen, en mogelijkheden te zoeken om verbeteringen op ESG-thema’s te bereiken. Bij 

het Verbond aangesloten verzekeraars hebben zich gecommitteerd aan het convenant en de 

hierin gemaakte afspraken. Bij de uitvoering van deze afspraken wordt rekening gehouden met de 

omvang, beschikbare capaciteit, operationele context en structuur van een individuele 

verzekeraar. 

Dit Jaarverslag Verantwoord Beleggen geeft inzicht in de maatschappelijke bijdrage die Univé 

Noord-Holland levert. Hoofdstuk 2 bevat een toelichting op de stappen die gezet zijn in 2021. 

Hoofdstuk 3 gaat in op het voorkomen van (mogelijke) negatieve impacts. Ten slotte wordt in 

hoofdstuk 4 toegelicht hoe wij zelf invulling aan geven goed ondernemingsbestuur. 
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2. Ontwikkelingen 2021 
2.1 Wat waren de ontwikkelingen gedurende 2021? 
 

In 2021 heeft Univé Noord-Holland verschillende stappen gezet in het kader van duurzaam 

beleggen. 

 

Beleid 

Er heeft een update van Beleggingsbeleid plaatsgevonden, inclusief het onderdeel Duurzaam 

Beleggen. Daarbij is de doelstelling van Duurzaam Beleggen vastgesteld. Ook is in dit nieuwe 

beleid aandacht voor het feit dat de uitvoering van het duurzaam beleggen is uitbesteed aan de 

vermogensbeheerders. In bijlage 1 van dit verslag is het beleid met betrekking tot duurzaam 

beleggen opgenomen.  

 

Rapportages 

Er wordt sinds 2021 door de vermogensbeheerders periodiek gerapporteerd over de 

duurzaamheidsscores van de beleggingen. Deze overzichten van de duurzaamheidsscores worden 

periodiek besproken in de Beleggingscommissie. Daarnaast heeft Univé Noord-Holland, voor de 

eerste maal,  een Jaarverslag Verantwoord Beleggen (over 2021) opgesteld. 

 

Portefeuille 

In 2021 zijn beleggingen met een negatieve score op duurzaamheid besproken in de 

beleggingscommissie. Het merendeel van deze beleggingen is in 2021 door middel van uitloop of 

verkoop uit de portefeuille gehaald.  

 

2.2 Overzicht beleggingen per eind 2021 

 

Soort belegging Waarde per 31-12-2021 

Obligaties en andere vastrentende waardepapieren € 34.257.059 

Aandelen en aandelenfondsen € 7.459.325 

Gebouwen € 4.135.000 

Hypotheken € 584.002 

Liquide middelen € 26.026.903 

  

Totaal € 72.462.289 
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2.3 Overzicht ESG-scores effecten per eind 2021 
 

In onderstaande tabel zijn de duurzaamheidsscores (ESG-scores) van de totale aandelen- en 

obligatieportefeuille opgenomen. Het betreft de scores per eind 2021. Daarbij zijn zeer lage ESG 

scores beleggingen in bedrijven die zeer duurzaam zijn (‘donkergroen’). Bij een hoge score (‘rood’) 

heeft het bedrijf weinig tot geen aandacht voor maatschappij, mens en milieu. 

 

 

ESG Score % (aandelen en 

obligaties) 

  

Zeer laag 10% 

Laag  44% 

Midden 31% 

Hoog 3% 

Geen score 12% 

  

Totaal 100% 

 

 

Conclusie portefeuille Univé Noord-Holland 

De portefeuille van Univé Noord-Holland voldoet aan de doelstelling uit het Beleid Duurzaam 

Beleggen van Univé Noord-Holland.  Het merendeel van de waarde van de beleggingen (85%) 

heeft een ESG score in de categorie Zeer Laag tot Midden. 

 

Slechts 3% van de portefeuille heeft een hoge ESG-score. Deze beleggingen worden periodiek 

besproken in de beleggingscommissie en er vindt overleg plaats of deze beleggingen worden 

verkocht of toch nog enige tijd worden aangehouden (in dat geval vanuit 

rendementsoverwegingen). 

 

Per eind 2021 had 12% van de waarde van de beleggingen geen ESG-score. Er zal in de 

beleggingscommissie een gesprek plaatsvinden met de vermogensbeheerders of het mogelijk is 

om ook van deze beleggingen een ESG-score te bepalen. 
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3. Het voorkomen van negatieve 
impact 
Univé Noord-Holland wenst de negatieve impact van haar beleggingen op het milieu of de 

maatschappij of het risico op waardevermindering te vermijden of te voorkomen. Na een 

inventarisatie van de belangrijkste (potentiële) negatieve effecten richt Univé Noord-Holland zich 

op de landen en/of bedrijven op sanctielijsten, mensenrechten en arbeidsomstandigheden en de 

gezondheid van de mens en klimaatverandering. Daarnaast beoordeelt Univé Noord-Holland 

diverse andere negatieve effecten op de beleggingsportefeuille. 

 

3.1 Wettelijke uitsluiting van landen en/of ondernemingen 

 

Univé mag niet beleggen in ondernemingen of landen waarvoor een wettelijk besluit tot een 

handelsembargo door de EU (EU Sanctielijst) of de VN (VN Veiligheidsraad Sanctielijst) is 

afgegeven. 

Ook mag niet belegd worden in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie, toelevering, 

distributie of verkoop van controversiële wapens, zoals clusterbommen, landmijnen, nucleaire 

wapens en biologische en chemische wapens. 

 

Er werd per ultimo 2021 door Univé Noord-Holland niet belegd in ondernemingen waarvoor een 

wettelijk besluit tot een handelsembargo is afgegeven. En er werd ook niet belegd in 

ondernemingen die worden gerelateerd aan controversiële wapens. 

 

3.2 Het mijden van bedrijven die maatschappelijke normen ernstig 
overschrijden 

 

Univé Noord-Holland is van mening dat bedrijven de verantwoordelijkheid hebben om met respect 

voor de maatschappij te ondernemen. Als een onderneming ernstige negatieve impact heeft 

veroorzaakt dan kiest Univé ervoor deze uit te sluiten van de beleggingen. Hiervoor wordt de UN 

Global Compact als maatstaf gebruikt. Ondernemingen die negatief scoren op deze maatstaf 

moeten doorgaans ook grote kosten maken om de schade te herstellen, veelal ook door juridische 

claims. 

 

Univé belegde per eind 2021 niet in ondernemingen die dergelijke rechten schenden. 
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3.3 Het voorkomen van een negatieve impact op de gezondheid van de 
mens 
 

Omdat roken ernstige schade toebrengt aan de gezondheid heeft Univé Noord-Holland besloten 

niet te beleggen in bedrijven die betrokken zijn bij de productie, toelevering, distributie en/of 

verkoop van tabak en aan tabak gerelateerde producten. 

 

Univé Noord-Holland belegde per eind 2021 niet in ondernemingen die worden gerelateerd aan de 

productie of verkoop van tabak. 

 

3.4 Inzicht in andere negatieve effecten 
 

Univé Noord-Holland bekijkt, naast bovenstaande duurzaamheidsaspecten met een (potentiële) 

negatieve impact, andere ongunstige effecten binnen de beleggingsportefeuille. De lijst van 

beleggingen waar Univé niet in wenst te beleggen, ofwel de uitsluitingenlijst, staat vermeld in de 

bijlage. Dit Jaarverslag Verantwoord Beleggen en daarmee dus ook de uitsluitingslijst, wordt 

gepubliceerd op de website. 
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4. Goed ondernemingsbestuur 
Goed ondernemingsbestuur is de basis van maatschappelijk verantwoord beleggen. Univé Noord-

Holland is zich er hierbij van bewust dat ESG niet alleen betekent dat de uitvoering door externe 

vermogensbeheerders maatschappelijk verantwoord dient te zijn, maar ook dat het 

ondernemingsbestuur van Univé Noord-Holland zelf goed is. Alleen dan kan over de hele breedte 

op de lange termijn een maatschappelijke bijdrage worden geleverd. 

 

Univé Noord-Holland beschikt over beleidskaders waarin staat hoe Univé functioneert en hoe en 

op welke manier evaluatie plaatsvindt. Univé Noord-Holland heeft voor maatschappelijk 

verantwoord beleggen in het Beleggingsbeleid de governancestructuur vastgelegd. De Raad van 

Bestuur heeft een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het Beleggingsbeleid en de uitvoering. 

 

 

 

Wat is goed ondernemingsbestuur? 

Er is bij een bedrijf sprake van goed ondernemingsbestuur als het bedrijf 

goed, efficiënt en verantwoord geleid wordt en er tegelijkertijd 

verantwoording over het gevoerde beleid afgelegd wordt aan alle 

belanghebbenden waaronder de eigenaren/leden, werknemers, afnemers en 

de samenleving als geheel. 
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Bijlage 1: Beleid Duurzaam Beleggen 
Omgevingskader 
Zowel vanuit de wetgever als de maatschappij wordt in toenemende mate verwacht dat een 

verzekeraar verantwoord belegt. Normen hieromtrent zijn vervat in onder andere het Besluit 

marktmisbruik Wft en het Convenant Internationaal Verantwoord Ondernemen (IMVO-convenant).  

 

Besluit marktmisbruik Wft 

In het Besluit marktmisbruik Wft (artikel 21a) is opgenomen dat het o.a. verzekeraars verboden is 

financiële instrumenten te verwerven uitgegeven door of te investeren in ondernemingen die zich 

bezighouden met de productie, verkoop of distributie van clustermunitie. Expliciet uitgesloten 

hiervan zijn deelnemingen in indexfondsen en extern beheerde beleggingsinstellingen die voor 

minder dan 5% in dergelijke ondernemingen beleggen. 

 

Convenant Internationaal Verantwoord Ondernemen (IMVO Convenant) 

Op 5 juli 2018 is het Convenant Internationaal Verantwoord Ondernemen (IMVO Convenant) 

ondertekend door de verzekeringssector, maatschappelijke organisaties, vakbeweging en overheid. 

Met het IMVO Convenant sluit de Nederlandse verzekeringssector een bredere en ambitieuze 

overeenkomst gericht op ESG-thema’s. Met de aanvullende afspraken in het Convenant wordt 

beoogd om gezamenlijk te komen tot een ESG-praktijk voor beleggingen, conform de processen en 

principes van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen en de UN Guiding Principles 

on Business and Human Rights (UNGP’s). Daarnaast wordt beoogd om verbeteringen op ESG- 

thema’s te bereiken. Aangesloten verzekeraars zijn gehouden aan het IMVO Convenant en de hierin 

gemaakte afspraken. Deze afspraken hebben onder andere betrekking op het ESG-beleid, ESG-due-

diligence, ESG-thema’s, transparantie en het inzetten op “do good” naast “do no harm”. Met de 

uitvoering van deze afspraken wordt rekening gehouden met de omvang, beschikbare capaciteit, 

operationele context en structuur van een individuele verzekeraar. 

 

Doelstelling duurzaam beleggen 
 

Univé Noord-Holland onderschrijft het IMVO Convenant. Ten aanzien van duurzaam beleggen 

hanteert Univé Noord-Holland de volgende doelstelling: 
 

‘UNH probeert met haar beleggingen een zo goed mogelijk rendement te behalen, maar heeft 

daarbij ook aandacht voor maatschappij, mens en milieu.’ 

 

Daarbij kiest Univé Noord-Holland voor financiële producten die ecologische of sociale kenmerken 

promoten (classificatie artikel 8 van SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation)). 
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Implementatie en uitvoeringsvormen 
 

Samenwerking met de vermogensbeheerder  

Voor de implementatie van duurzaam beleggen maakt Univé Noord-Holland afspraken met de 

vermogensbeheerders.  De vermogensbeheerders zorgen ervoor dat de beleggingsportefeuilles 

minimaal voldoen aan de classificatie artikel 8 van SFDR.  

 
Uitsluiting  

Bij uitsluiting wordt niet belegd in bepaalde bedrijven of landen. Uitsluiting is feitelijk de meest 

eenvoudige en goedkoopste uitvoeringsvorm. Immers, er hoeft niet te worden geïnvesteerd in een 

dialoog met ondernemingen die niet voldoen aan de ESG-normen. Uitsluiting vereist wel dat 

volledige controle bestaat over de selectie van onderliggende bedrijven. Bij het gebruik van 

beleggingsfondsen is dit beperkt het geval.  

 

Univé kiest ervoor om de volgende ondernemingen uit te sluiten:  

• Ondernemingen die actief zijn in de productie of verkoop van controversiële wapens:  

o clusterbommen;  

o landmijnen;  

o nucleaire wapens;  

o verarmd uranium.  

• Ondernemingen die tabak en tabak gerelateerde producten produceren of distribueren.  

• Bedrijven die de principes van de UN Global Compact materieel schenden. Dit omvat het 

uitsluiten van bedrijven waarvan bekend is dat zij de mensen- of arbeidsrechten op grove 

wijze schenden, ernstige milieuschade veroorzaken of betrokken zijn bij ernstige fraude.  

 

De totale lijst met bedrijven die Univé uitsluit is te vinden in Bijlage 2. 

 
Ook zijn beleggingen uitgesloten in financiële instrumenten uitgegeven door landen waarvoor een 

wettelijk besluit tot een handelsembargo door de European Council is afgegeven.  

 
Rapportage  

De vermogensbeheerder rapporteert minimaal 1 x per halfjaar de screening van de beleggingen in 

de beleggingsportefeuille. Hierbij wordt inzicht geboden in de (eventuele) posities naar bedrijven 

waarvoor uitsluiting wordt nagestreefd, de naleving van de UN Global Compact en de ESG-scores. 

Deze screeningsrapportage wordt besproken in de BC. 
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Bijlage 2: Uitsluitingen per eind 2021 
Tabak 

   

Lawson, Inc. JP IMPERIAL BRANDS PLC GB 

JAPAN TOBACCO INC. JP KT&G Corporation KR 

PT Gudang Garam Tbk ID Seven & i Holdings Co., Ltd. JP 

TESCO PLC GB Swedish Match AB SE 

ALIMENTATION COUCHE-TARD INC. CA X5 RETAIL GROUP NV RU 

Altria Group, Inc. US Philip Morris International Inc. US 

BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C. GB Smoore International Holdings Ltd CN 

Eastern Company SAE EG RLX Technology Inc CN 

ITC LIMITED IN 

  

UNGC-fails 

   

Bayer Aktiengesellschaft DE PG&E CORPORATION US 

FREEPORT-MCMORAN INC. US Porsche Automobil Holding SE DE 

VALE S.A. BR BHP GROUP LIMITED AU 

BHP GROUP PLC GB Grupo Mexico, Sociedad Anonima Bursatil 

de Capital Variable 

MX 

SOUTHERN COPPER CORPORATION US JBS S.A. BR 

ROYAL DUTCH SHELL PLC NL Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BR 

WALMART INC. US Tokyo Electric Power Company Holdings, 

Incorporated 

JP 

Volkswagen Aktiengesellschaft DE Zijin Mining Group Company Limited CN 

GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO RU SOCIETE AURIFERE BARRICK CA 

Wapens 

   

LARSEN AND TOUBRO LIMITED IN SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 

LTD 

SG 

Larsen & Toubro Infotech Ltd IN THALES SA FR 

Airbus SE NL Beijing BDStar Navigation Co., Ltd. CN 

JACOBS ENGINEERING GROUP INC. US CAE INC. CA 

HONEYWELL INTERNATIONAL INC. US AECC AVIATION POWER CO,LTD CN 

SAFRAN SA FR ELBIT SYSTEMS LTD IL 

TELEDYNE TECHNOLOGIES 

INCORPORATED 

US HEICO CORPORATION US 

MTU Aero Engines AG DE AVICOPTER PLC CN 

AVIC Electromechanical Systems Co., Ltd. CN HANWHA CORP KR 

L3HARRIS TECHNOLOGIES, INC. US Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. JP 

DASSAULT AVIATION SA FR Northrop Grumman Corporation US 
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ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE 

TICARET ANONIM SIRKETI 

TR ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC GB 

CHINA AVIONICS SYSTEMS CO., LTD. CN LEIDOS HOLDINGS, INC. US 

GENERAL ELECTRIC COMPANY US TEXTRON INC. US 

KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE 

ENGINEERING CO.,LTD. 

KR RAYTHEON TECHNOLOGIES 

CORPORATION 

US 

Addsino Co., Ltd. CN Wartsila Oyj Abp FI 

BAE SYSTEMS PLC GB KOREA AEROSPACE INDUSTRIES, LTD. KR 

THE BOEING COMPANY US Guangdong Hongda Blasting Co., Ltd. CN 

AviChina Industry & Technology 

Company Limited 

CN China Shipbuilding Industry Company 

Limited 

CN 

Daewoo Shipbuilding & Marine 

Engineering Co., Ltd. 

KR Guangzhou Haige Communications Group 

Incorporated Company 

CN 

LOCKHEED MARTIN CORPORATION US BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING 

CORPORATION 

US 

TATA MOTORS LIMITED IN HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES, INC. US 

GENERAL DYNAMICS CORPORATION US MELROSE INDUSTRIES PLC GB 

China Aerospace Times Electronics CO., 

LTD. 

CN TianJin 712 Communication & 

Broadcasting Co Ltd 

CN 

AVIC SHENYANG AIRCRAFT COMPANY 

LIMITED 

CN 

  

Kolen 

   

Shaanxi Coal Industry Co., Ltd. CN PT United Tractors Tbk BM 

Shanxi Lu'An Environmental Energy 

Development Co., Ltd. 

CN Exxaro Resources Limited ZA 

Washington H. Soul Pattinson and 

Company Limited 

AU PT Adaro Energy Tbk ID 

COAL INDIA LTD IN Yanzhou Coal Mining Co. Ltd. Class H CN 

SOUTH32 LIMITED AU TBEA Co Ltd. Class A CN 

China Shenhua Energy Co. Ltd. Class H CN Guanghui Energy Co., Ltd. Class A CN 

Overig 

   

SEVERSTAL' PAO RU HARMONY GOLD MINING COMPANY 

LIMITED 

ZA 

WELLS FARGO & COMPANY US TIGER BRANDS LIMITED ZA 

ATLANTIA S.P.A. IT 

  

 


