Reactie Stuurgroep op monitoringsrapport
De Stuurgroep dankt de Monitoringscommissie voor het eerste voortgangsrapport van het IMVOconvenant en heeft deze met grote interesse gelezen. Het rapport geeft het beeld van het eerste half
jaar van het convenant en heeft daarmee het karakter van een nulmeting. Vanuit dit startpunt willen
de convenantspartijen en individuele verzekeraars progressie laten zien met het implementeren van
de afspraken uit het IMVO-convenant.
De Stuurgroep wil graag benadrukken dat voor de individuele afspraken de peildatum 31 december
2018 is gehanteerd en voor de gezamenlijke afspraken 5 juli 2019. Hiervoor is gekozen om de
monitoring van de verzekeraars gelijk te laten lopen met de publicatie van de jaarverslagen door
verzekeraars, terwijl voor de gezamenlijke afspraken per convenantsjaar is gewerkt.
In het eerste jaar van het convenant hebben partijen een solide basis neergezet voor samenwerking
en vertrouwen om de komende jaren verder op te bouwen. In de werkgroepen en Stuurgroep is
gebleken hoe ambitieus en ruim omvattend de afspraken zijn die naar concrete stappen moeten
leiden. De aanbevelingen uit het Monitoringsrapport zijn hierbij van grote waarde om in de komende
jaren te werken aan richting en prioritering van de verschillende aandachtsgebieden.
Conform aanbeveling 1 en 2 van het rapport wordt van verzekeraars verwacht dat zij uiterlijk binnen
twee jaar na ondertekening van het convenant de OESO-richtlijnen en UNGP’s onderschrijven, hun
belleggingsbeleid invullen conform deze richtlijnen en dat de ESG-due diligence in het beleggingsbeleid
wordt geïntegreerd. Daarnaast wordt er, conform aanbeveling 3, van verzekeraars verwacht dat zij
binnen twee jaar na inwerkingtreding van het convenant zijn gestart met het uitvoeren van een
risicoanalyse waaruit duidelijk wordt welke risico’s/misstanden op het gebied van ESG als voornaamste
risico’s gelden.
De eindverantwoordelijkheid voor het zetten van concrete stappen ligt bij de individuele verzekeraars.
Maar om deze doelstellingen te bereiken zal ook van de andere convenantspartijen een stevige inzet
en commitment worden gevraagd. De Stuurgroep zal er op toezien dat een ieder zijn rol zorgvuldig
vervult en vraagt de individuele partijen om naast een ondersteunende ook een aanjagende rol te
spelen. De Stuurgroep is in gesprek met de FNV over hun mogelijke bijdrage in het komende jaar.
De Stuurgroep hecht er daarnaast groot belang aan dat alle aangesloten partijen en individuele
verzekeraars tijdig en volledig rapporteren aan de Monitoringscommissie. Het Verbond en ZN zullen
hierover in gesprek gaan met de verzekeraars.
De Stuurgroep stelt zich tot doel om het volgende monitoringsrapport duidelijke vooruitgang te laten
zien. De aanbevelingen van de Monitoringscommissie zullen als leidraad dienen om concrete acties uit
te werken. In het volgende monitoringsrapport zal per aanbeveling worden aangegeven hoe hiermee
is omgegaan.

