Duurzaamheidsverklaring (SFDR)
Aanleiding
Vanaf 10 maart 2021 moeten verzekeraars aan de regels van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (verder
SFDR) voldoen. Deze Europese verordening vraagt verzekeraars om informatie over duurzaamheid van beleggingen
te publiceren. De verordening is bedoeld om meer transparantie te bieden. Zo kunnen klanten beleggingen beter
met elkaar vergelijken en wordt ‘greenwashing’ (je groener voordoen dan je bent) voorkomen.

MVO bij Onderlinge ’s-Gravenhage
Onderlinge ´s-Gravenhage vindt Environmental, Social, and Governance (ESG) en Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) belangrijk. Het komt terug in ons MVO-beleid, in de hoofdlijn van ons beleggingsbeleid en
in ons jaarverslag. Zo streven wij naar een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2050.

Hoofdlijn beleggingsbeleid MVO
Hoe nemen wij duurzaamheid mee in onze beleggingskeuzes?
Per sector beleggen wij alleen in organisaties die meer dan 50% op een publieke ESG-score halen (Best-in-Class).
Daarnaast volgen wij de uitsluitingslijst van het Noors staatspensioenfonds. Hierdoor is de kans klein dat wij investeren
in ondernemingen die bijvoorbeeld mensenrechten schenden, wapens produceren of erg milieuvervuilend zijn. Het
Noors staatspensioenfonds staat wereldwijd bekend om een streng beleid met uitsluitingen. Alle richtlijnen van de VN,
de UNPRI en de UNGP zijn onderdeel van dit beleid. Door deze uitsluitingslijst te volgen hebben wij een stevig
fundament staan voor ons duurzaamheidsbeleid.
Onderlinge ’s-Gravenhage heeft ook een stembeleid. In de organisaties waar wij aandeelhouder zijn mogen wij
stemmen bij de algemene vergadering van aandeelhouders. In deze stemkeuze wordt rekening gehouden met ESG.
Ons MVO-beleid is belangrijk op strategisch, tactisch en operationeel niveau. Zo onderschrijven wij bepaalde richtlijnen
en gedragscodes volgens ESG en MVO:
• de Code Duurzaam Beleggen van het Verbond van Verzekeraars,
• het Convenant Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen,
• de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) en
• de Gedragscode Verzekeraars.
We houden wel rekening met de bovengenoemde duurzaamheidsaspecten, maar wij houden niet bewust rekening
met duurzaamheidsrisico’s van de SFDR. Ons doel is in de eerste plaats een optimale balans tussen rendement en
risico. Volgens de regelgeving van de SFDR vallen onze producten in de categorie ‘overige producten’ (Financiële
producten die wij niet als duurzaam promoten). Wij hoeven daarom in onderliggende beleggingen van onze financiële
producten geen rekening te houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.
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