VISIE OP DUURZAAMHEID
tekst Willem Vreeswijjk

Koplopers in duurzaam
verzekeren
Achim Steiner, plaatsvervangend secretaris-generaal van de Verenigde Naties
lanceerde in 2012 tijdens de 48ste editie van het congres van de International
Insurance Society in Rio de Janeiro de Principles for Sustainable Insurance.

Aan de totstandkoming van deze duurzaamheidsprincipes is ruim tien jaar gewerkt. Onder meer is een
wereldwijd onderzoek gedaan door de Werkgroep
Verzekeringen van het VN Milieu Programma
Financiële Instellingen. In dit onderzoek stonden de
kansen en risico’s binnen de verzekeringssector op
sociaal, ecologisch en bestuurlijk gebied centraal.
Verzekeraars die de Principles ondertekenen, geven
hiermee aan te streven naar het integreren van duurzaamheidscriteria in al hun activiteiten. De Principles
vormen een normenkader voor de wereldwijde verzekeringsbranche en zijn tot stand gekomen op initiatief
van de sector zelf, onder de vlag van de Verenigde
Naties. Belangrijke drijfveer is de behoefte om van
de verzekeringssector weer een branche te maken
waarin het belang van de klant en samenleving centraal staan. Verzekeraars kunnen vanuit hun kennis
van verzekeren en risicomanagement een belangrijke
maatschappelijke rol spelen in de uitdagingen waar
de wereld voor staat: klimaatverandering, vergrijzing,
gezondheidszorg en verdeling van welvaart.
We mogen er trots op zijn dat maar liefst vijf
verzekeraars (Aegon, Achmea, Delta Lloyd, ING
en Zwitserleven) deze principes vanaf het begin
hebben onderschreven en dat ook het Verbond
van Verzekeraars de VN-principes inmiddels heeft
omarmd. Daarmee loopt Nederland in de wereld
absoluut voorop als het gaat om duurzaam verzekeren. In dit kader heeft het New Financial Magazine,
speciaal voor dit themanummer, de zes partijen
gevraagd een duurzaamheidscasus te beschrijven.
Door de crisis en een aantal affaires heeft de
Nederlandse verzekeringsindustrie een gigantische

imagodreun gehad. Het is prachtig dat verzekeraars
nu oprecht hun best doen om uit het dal te klimmen
en zich daadwerkelijk inzetten voor een meer duurzame – financiële – wereld. Het is daarom ook goed
om hier te laten zien waar de verzekeringssector óók
voor staat. Juist omdat Nederland wereldwijd eindelijk weer eens voorop loopt.
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