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Webinar

29 oktober 2020



Agenda
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Diverse aspecten omtrent risicomanagement i.r.t. ESG beleggen

 1. Achtergrond en wet- en regelgeving

 2. Beleid

 3. Klimaatrisico en forward looking scenario analyse
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 2. Beleid

 3. Klimaatrisico en forward looking scenario analyse



ESG: Duurzaam beleggen is hot topic

4



ESG: Duurzaam beleggingsbeleid publiek en openbaar

5Bron: vbdo.nl

VBDO, Benchmark verantwoord beleggen door 

Nederlandse verzekeraars 2019



Toenemende aandacht voor ESG risico’s
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Terug naar de basis: ESG
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Environmental, Social and Governance (ESG) factoren

1. Factoren die van belang zijn bij beleggen

2. Hebben financiële risico’s tot gevolg

3. Kennen specifiek karakter, beperkt (historische) data en 

vragen specifieke beheersing



Hangen samen met SDG van VN
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Focus op ESG factoren en bijbehorende risico’s

9

Environmental

• Klimaat

• Milieu

Social

• Mensenrechten

• Arbeidsomstandigheden

Governance

• Corruptie

• Omkoping en fraude

Rol en impact verzekeraars tweeledig

1. Impact op behalen doelen

• Eigen bedrijf én maatschappij

2. Beheersen gerelateerde risico’s

• Directe risico’s én transitierisico’s DNB, ‘Op waarde geschat?’, 2019



ESG risico’s vs risico’s van ESG?
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Focus wet- en regelgeving 

op ESG risico’s, bijv:

 1. Klimaatrisico

 2. CO2-uitstoot

 3. Diversiteit

Risico’s ESG beleggen relevant 

bij implementatie, bijv:

 1. Beperkte data

 2. Beperkt # benchmarks

 3. Monitoring en look-through



Focus toezicht op ESG factoren en risico’s
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Publicaties DNB met achtergrondinformatie en beschouwingen

- Tijd voor Transitie (2016)

- De Nederlandse financiële sector veilig achter de dijken? (2017)

- Overzicht Financiële Stabiliteit – Klimaatstresstest (2018)

- An energy transition risk stress test for the financial system of the Netherlands (2018)

- Op waarde geschat? (2019)

- Climate risk and the financial sector: sharing of good practices (2020)

i.s.m. Platform voor Duurzame Financiering

https://www.dnb.nl/binaries/TijdvoorTransitie_tcm46-338545.pdf
https://www.dnb.nl/binaries/1706275_Klimaatverandering_NL WEB_def_tcm46-363851.pdf
https://www.dnb.nl/binaries/114869_OFS_Najaar_2018_WEB_tcm46-379387.PDF
https://www.dnb.nl/binaries/OS_Transition risk stress test versie_web_tcm46-379397.pdf
https://www.dnb.nl/binaries/Rapport 'Op waarde geschat. Duurzaamheidsrisico's en -doelen_tcm46-381617.pdf
https://www.dnb.nl/binaries/Climate Risk Working Group_tcm46-389509.pdf


Focus toezicht op ESG factoren en risico’s
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Relevante ontwikkelingen in wet- en regelgeving verzekeraars

• EIOPA Use of climate change scenarios in ORSA 10-2020

• DNB Q&A en Good Practice Klimaatrisico in de ORSA 11-2019 & 8-2020

• EIOPA Sustainability within Solvency II 09-2019

• EC / EU Draft Amendment Delegated Regulation 06-2020



Use of climate change scenarios in ORSA
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EIOPA

- Gezien lange termijn impact dient klimaatrisico

onderdeel te zijn van de ORSA

- Zowel fysiek risico (verplichtingen) als transitierisico (beleggingen)

- Mapping klimaatrisico naar prudentiële risico’s (SCR categorieën)

- Handvatten voor uitwerking scenario’s en bijbehorende parameters

- Verwachting dat verzekeraars dit jaarlijks verder ontwikkelen



Q&A en Good Practice
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DNB: beschrijven invloed

klimaatgerelateerde risico’s, 3 uitgangspunten

- Indirecte effecten klimaatrisico meewegen in impactanalyses

- Rekening houden met verhoging sterfte-aanname

- Gezondheidsrisico’s zoals hittestress, toename allergieën en problemen aan luchtwegen

- Daarnaast meerdere branche-specifieke good practices die o.a. refereren naar eerdere 

DNB en EIOPA stress tests



Sustainability within Solvency II
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Antwoord EIOPA op verzoek EC

- ‘Liability risk’ naast fysiek risico (verplichtingen) en transitierisico (beleggingen)

- Verzekeringstechnisch risico en Marktrisico

- Integratie óók in pilaar 1 – waardering en kapitaaleisen



Sustainability within Solvency II

16

Conclusies en opinie EIOPA

- Pilaar 1

- Waardering: marktwaarde activa en BE bevat reeds risico’s en aanpassingen alleen 

relevant voor lange termijn verplichtingen

 scenario analyses gevoeligheid als aandachtspunt

- Kapitaaleisen: nog geen bewijs voor additionele kapitaaleisen

 verdere analyse gewenst (o.a. verschillende typen vastgoed)

- Pilaar 2 en 3

- Diverse aanbevelingen op het gebied van RM, scenario analyses en rapportage



Amendment Delegated Regulation
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Wijziging Gedelegeerde Verordening

- Sustainability risks, factors and preferences

opgenomen in uitgangspunten (art. 1)

- Risicomanagement (art. 260) en RMF (art. 269) dienen expliciet ‘sustainability risks’ 

in ogenschouw te nemen: bij underwriting en in beleggingsportefeuille

- AF (art. 272) dient sustainability risks mee te wegen in opinie over underwriting

- Prudent person principe (art. 275) vereist dat sustainability risks, factors en 

preferences meegewogen worden bij samenstelling beleggingsportefeuille
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Van visie tot ambitie
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Start met visievorming ESG beleggen

• Aan de hand van SDG’s

• Waar staan we nu? en

waar willen we naar toe?

• Communicatie en reputatie



Voorbeeld
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ABP, factsheet ‘Our policy 2020 – 2050’

Visie en ambities

• Lange termijn visie

• Middellange termijn

ambitie

• Startpunt voor korte(re) 

termijn beleid



Investment beliefs integratie
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Integratie in beleggingsproces

• Visie opnemen in eigen

Investment Beliefs

• Integreren risicofactoren

• Monitoren / rapporteren

Portefeuille

Benchmark

MandaatSelectie

Monitoring



Resulterend in beleid

22

ESG-geïntegreerd Beleggingsbeleid

- Implementatie

- Evaluatie

ABP, ‘Sustainable and Responsible Investment Policy’



Klimaatrisico centraal
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Klimaatrisico beschouwd als materieel

• Focus op transitierisico

• Eerste uitwerkingen in de markt

• Centraal in toezicht en ORSA

ABP, 

‘Sustainable

and

Responsible

Investment 

Policy’
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25Bron: World Economic Forum – The Global Risks Report 2020 
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26Bron: World Economic Forum – The Global Risks Report 2020 

The Global Risks Report

2020 | 15th edition

Fysieke vs. 

transitie risico’s



27

Carbon Risk Scan
Impact energie transitie



Forward looking scenario analyse
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Aandacht voor klimaatrisico’s 

neemt de afgelopen jaren op 

alle fronten toe

DNB (25 augustus 2020)

“DNB verwacht dat verzekeraars 

in de ORSA 2020 aandacht 

besteden aan deze [klimaat] 

risico’s, in lijn met … Good 

Practice.”

Bron: UN Environment Programme – Emissions Gap Report Nov 2019



Risico- en scenarioanalyse van klimaatrisico’s kent vele uitdagingen

 Historische statistieken ontbreken

 Data is incompleet of gefragmenteerd

 Impact (fysieke) klimaatrisico’s veelal buiten ALM/ORSA projectie

 Vertaling van transitie risico’s naar economische factoren

Forward looking scenario analyse
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Forward looking scenario analyse
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Methodieken om klimaatrisico’s in asset pricing te integreren

Top-down 

Macro economische analyse

Bottom-up

Sector specifieke studies
Mira ABM raamwerk

In partnerschap met:



Forward looking scenario analyse
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Klimaatrisico’s in scenario perspectief

Technologie Beleid 

Langdurige  

trend

Impact op 

waardeketen

Bottom-up 

benadering

Prijs van CO2

emissie

 Snelheid transitie én ambitieniveau bepalend voor impact: 

~Stranded assets

~Omzetpotentieel uit nieuwe technologieën en business modellen

~Duurzaam toekomstige rendement op Eigen Vermogen



Forward looking scenario analyse

32

Impact lange termijn transitie 

Belasting op vliegtickets

Brandstofbelasting

Elektrische auto’s (%)

Wind- en zonne-energie
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Forward looking scenario analyse
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Impact lange termijn transitie 
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Forward looking scenario analyse
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Impact lange termijn transitie

Belasting op vliegtickets

Brandstofbelasting

Elektrische auto’s (%)
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Illustratief voorbeeld
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Sustainability
Integratie van SDG in beleggingscyclus

ESG omvat méér dan alleen klimaatrisico’s

 Enkel sturen op reductie van CO2 uitstoot 

binnen de portefeuille onvoldoende 

Sustainable Development Goals

 Integratie: van strategische beleggings-

beslissingen tot evaluatie en monitoring

Bron: United Nations



Sustainability
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Een veelzijdig probleem vereist samenwerking



Sustainability
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Bron: De Nederlandsche Bank

Integratie van SDG in beleggingscyclus

Investment 

beliefs

Forward looking 

scenario’s

Indices en 

benchmarks

Evaluatie ESG 

profiel

Monitoring en 

rapportage

ESG Portefeuille 

constructie

Doelstelling 

en uitgangs-

punten

Strategisch 

Beleggings-

plan

Implementatie 

en uitbesteding

Monitoring 

en 

uitvoering

Evaluatie en 

bijsturen

Governance



Wet- en regelgeving

 Steeds sterkere focus op ESG factoren en risico’s 

 Strengere eisen vanuit EIOPA en DNB 

Verankering in beleid

 Lange termijn visie en ambitie basis voor ESG beleid

 Monitoring en evaluatie ook op onderliggend niveau

Forward looking scenario analyse

 Inzicht in impact van klimaatrisico’s voor uw organisatie

 Integratie van SDGs in gehele beleggingscyclus

Risicomanagement

38

De andere blik op ESG-beleggen



Wil je meer informatie?

Neem dan contact op!

www.aaa-riskfinance.nl

info@aaa-riskfinance.nl


