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Integratie van duurzaamheidsrisico’s in 
het beslissingsproces voor beleggingen
van Allianz Benelux NV 

Wij verstaan onder duurzaamheidsrisico’s gebeurtenissen of 

omstandigheden op het gebied van milieu, maatschappij of 

governance (ESG) die, als ze zich voordoen, mogelijkerwijs 

belangrijke negatieve gevolgen kunnen hebben voor de activa, de 

winstgevendheid of de reputatie van Allianz Group of een van de 

ondernemingen van de Groep. Voorbeelden van ESG-risico’s zijn 

klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, schending van erkende 

arbeidsnormen en corruptie.

Allianz Investment Management (AIM) SE stelt het kader vast 

waarbinnen Allianz Benelux NV optreedt. 

AIM SE en Allianz Benelux NV houden rekening met duurzaam-

heidsrisico’s tijdens het hele beslissingsproces voor beleggingen, 

waaronder asset-liability-management, beleggingsstrategie, 

beheer van vermogensbeheerders, beleggingsmonitoring en 

risicobeheer. Beleggingen worden uitgevoerd door AIM SE, Allianz 

Benelux NV en een aantal geselecteerde vermogensbeheerders, 

waarbij AIM SE en Allianz Benelux NV duidelijke eisen stellen aan 

vermogensbeheerders met betrekking tot het in aanmerking nemen 

van duurzaamheidsrisico’s (zie hieronder voor meer informatie).

AIM SE en Allianz Benelux NV volgen een uitgebreide en goed 

onderbouwde ESG-integratieaanpak met betrekking tot de belegging 

van verzekeringsbeleggingsactiva, die de volgende elementen 

omvat1:

1. Selecteren, mandateren en controleren van vermogens- 

 beheerders voor het beleggen van de activa van Allianz

AIM SE en Allianz Benelux NV houden naast economische aspecten 

ook rekening met milieu-, maatschappelijke en governancefactoren. 

Alle vermogensbeheerders die in naam van Allianz Benelux NV 

beleggen, moeten ESG-overwegingen opnemen in hun beleggings-

proces. Vermogensbeheerders kunnen aan deze vereisten voldoen 

door de Principles for Responsible Investment (PRI - Principes 

voor verantwoord beleggen) te ondertekenen (met een PRI-

beoordelingsrating van ten minste een “B”) of door over een eigen 

ESG-beleid te beschikken. Bovendien moeten ze alle door Allianz 

bepaalde uitsluitingscriteria eerbiedigen (zie punt 4 voor meer 

informatie). AIM controleert nauwlettend of vermogensbeheerders de 

respectieve uitsluitingscriteria eerbiedigen en hun eigen ESG-beleid 

volgen.

Voor intern door Allianz Benelux NV beheerde activa eerbiedigen wij 

de Allianz ESG Functional Rule for Investments, waarin de integratie 

van ESG in ons beleggingsbeheersproces wordt beschreven.

2. Identificeren, analyseren en aanpakken van potentiële  

 ESG-risico’s

Beleggingstransacties in niet-beursgenoteerde activaklassen, zoals 

vastgoed, infrastructuur en onderhandse plaatsingen, worden 

door Allianz Benelux NV in samenwerking met AIM SE en interne 

vermogensbeheerders van de Groep gescreend aan de hand van 

ESG-richtlijnen. Deze ESG-richtlijnen zijn gebaseerd op internationale 

normen voor beste praktijken en omvatten aspecten zoals het 

biodiversiteitsrisico, het risico voor beschermde gebieden, het risico 

voor het personeel en het risico voor lokale gemeenschappen. 

Wanneer tijdens de beoordeling een ESG-risico wordt vastgesteld, 

wordt door ESG- en risico-experts op het niveau van Allianz Group 

beslist om een transactie te laten doorgaan, om ze te laten doorgaan 

en de beperking en het beheer van ESG-risico’s te eisen, of om ze op 

ESG-gronden te weigeren.

Voor beleggingen in beursgenoteerde activaklassen, zoals overheids-

obligaties, bedrijfsobligaties en overheidsaandelen, gebruiken 

we ESG-gegevens van een externe gegevensprovider, MSCI ESG 

Research, in combinatie met ons eigen onderzoek om belangrijke 

ESG-risico’s te beoordelen en ermee rekening te houden bij de 

portefeuillesturing.

3. Actief eigenaarschap

Dialoog 

Allianz SE gaat namens al zijn verzekeringsdochtermaatschappijen 

een dialoog aan met een aantal geselecteerde ondernemingen 

waarin wordt geïnvesteerd wanneer Allianz systematische ESG-risico’s 

identificeert. De dialoog is bedoeld om het beheer van ESG-risico’s 

door de onderneming waarin wordt geïnvesteerd te versterken 

en verbeteringen van haar algemene duurzaamheidsprestatie te 

stimuleren. Een zinvolle verandering kan meerdere jaren in beslag 

nemen en we zien de dialoog als een doorlopend proces dat zowel 

invloed kan hebben als wederzijds voordeel kan opleveren. Allianz 

zou niet aan deze positieve verandering kunnen bijdragen als het zijn 

beleggingen automatisch zou intrekken. Als onze dialoog echter niet 

succesvol blijkt te zijn, zouden wij ons uit bepaalde emittenten kunnen 

terugtrekken. Daarnaast voeren onze interne vermogensbeheerders 

AllianzGI en PIMCO specifiek aan ESG verbonden gesprekken namens 

hun beheerde activa, waaronder de verzekeringsbeleggingsactiva 

van Allianz. 

Stemmen 

Het stemrecht wordt uitgeoefend door Allianz Benelux NV in samen-

werking met AIM SE en interne vermogensbeheerders van de Groep. 

Meer informatie over het stembeleid en de stemgegevens van 

AllianzGI vindt u hier.

 

1) Merk op dat de volgende aanpak niet geldt voor de onderliggende beleggingen van unit-linked-producten.

https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents
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4. Bepaalde sectoren en ondernemingen zijn uitgesloten van 

 de verzekeringsbeleggingsactiva

Dit omvat: (1) de uitsluiting van ondernemingen die controversiële 

wapens produceren of ermee in verband worden gebracht2,  

(2) de uitsluiting van op steenkool gebaseerde bedrijfsmodellen3, 

(3) de beperking van bepaalde overheidsobligaties uit landen die in 

verband worden gebracht met ernstige mensenrechtenschendingen 

en aanzienlijke problemen bij het beheer van ESG-kwesties,  

(4) de uitsluiting en beperking van emittenten als gevolg van het 

dialoogproces: individuele emittenten met hoge ESG-risico’s waarbij 

de dialoog niet succesvol is geweest, kunnen aanvullend worden 

uitgesloten.

5. Klimaatveranderingsrisico’s en ontkoling

Het beperken van de opwarming van de aarde en het matigen van 

de klimaatverandering vormen een topprioriteit voor Allianz. We 

zetten ons in om het Klimaatakkoord van Parijs van 2015 te helpen 

realiseren en zijn ervan overtuigd dat om de doelstelling ervan te 

bereiken een snelle ontkoling van de wereldeconomie naar netto-

nulemissieniveaus is vereist tegen 2050. Allianz identificeert en beheert 

klimaatgerelateerde risico’s en opportuniteiten door:

• De toezegging om uiterlijk tegen 2040 op steenkool gebaseerde 

bedrijfsmodellen volledig uit zijn verzekeringsbeleggingsactiva te 

laten verdwijnen. We zullen de drempels verlagen van de huidige 

30% (zie voetnoot 3) tot uiteindelijk 0% uiterlijk in 2040. De volgende 

stap is een vermindering tot 25% vanaf eind 2022.

• Allianz is stichtend lid van de UN-Convened Net-Zero Asset 

Owner Alliance (AOA) en heeft toegezegd dat onze portefeuille 

zal worden afgestemd op een maximale temperatuurstijging 

van 1,5 °C, d.w.z. een netto-nuluitstoot van broeikasgassen van 

onze portefeuille tegen 2050. Als een eerste mijlpaal op weg naar 

netto-nuluitstoot, hebben wij als doel om de broeikasgasemissies 

gerelateerd aan aandelen en zakelijke obligaties in 2025 met 25% 

te verminderen ten opzichte van 2019. Daarnaast brengen we 

tegen 2025 ook onze onroerend goed portefeuille in lijn met het 

pad naar 1,5 graden. 

Bovendien is Allianz Benelux NV betrokken bij het fondsselectie-

proces voor unit-linked-verzekeringsproducten waarbij klanten het 

beleggingsrisico dragen, en daarmee het duurzaamheidsrisico van 

de fondsen of andere units waarin de verzekeringspremie wordt 

belegd. Allianz Benelux NV verwacht van de vermogensbeheerders 

van de unit-linked-fondsen dat zij de Principles for Responsible 

Investment (PRI) hebben ondertekend of over een eigen ESG-beleid 

beschikken. Op fondsniveau houdt Allianz Benelux NV rekening met 

duurzaamheidsrisico’s op basis van de Morningstar Sustainability 

Rating die de mate van onbeheerde duurzaamheidsrisico’s beoordeelt 

ten opzichte van de referentiegroep van het fonds. 

Meer informatie over het beheer door Allianz van ESG-risico’s in onze 

beleggingsprocessen vindt u in het Duurzaamheidsverslag van de 

Groep (deel 03.2) en het ESG-integratiekader.

2)  Wapens die onder de werkingssfeer vallen van de volgende internationale verdragen: Verdrag van Ottawa (antipersoonsmijnen); Verdrag inzake clustermunitie (clustermu-
nitie/bommen); Verdrag inzake biologische en toxinewapens (biologische wapens); en Verdrag inzake chemische wapens (chemische wapens).

3) Ondernemingen die 30% (25% vanaf 31 december 2022) of meer van hun inkomsten halen uit de winning van thermische steenkool; ondernemingen die 30% (25% vanaf 
31 december 2022) of meer van hun opgewekte elektriciteit uit thermische steenkool halen en/of die meer dan 0,3 gigawatt (GW) aan extra capaciteit voor thermische 
steenkool plannen. Meer informatie vindt u hier. 

Link: https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
Link: https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-coal-based-business-models.pdf
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Belangrijkste negatieve gevolgen van 
beleggingsbeslissingen op duurzaam-
heidsfactoren

A.  Beleidslijnen inzake de identificatie en prioritering van 

de belangrijkste negatieve duurzaamheidsgevolgen en 

-indicatoren, een beschrijving van de belangrijkste negatieve 

duurzaamheidsgevolgen en van alle genomen of, in voorkomend 

geval, geplande maatregelen in verband daarmee

Allianz Benelux NV houdt rekening met de belangrijkste negatieve 

gevolgen van zijn beleggingsbeslissingen met betrekking tot 

verzekeringsbeleggingsactiva en beschikt over een sterk kader om 

die gevolgen vast te stellen en te beoordelen. Belangrijke interne 

beleidsdocumenten omschrijven en beheren deze aanpak.

De belangrijkste negatieve duurzaamheidsgevolgen zijn onder 

meer broeikasgasemissies, biodiversiteitsverlies, waterstress, 

mensenrechtenschendingen, negatieve gevolgen voor de 

gemeenschap, omkoping en corruptie. Om deze gevolgen vast te 

stellen en te beoordelen, houden we rekening met verschillende 

indicatoren, afhankelijk van hun belang voor de respectieve 

beleggingen. Voorbeelden hiervan zijn de koolstofvoetafdruk, 

de koolstofintensiteit, de beoordeling van de gevolgen voor 

de biodiversiteit en de gemeenschap, milieubeheerspraktijken, 

gezondheids- en veiligheidspraktijken, mensenrechtenschendingen, 

omkoping en corruptie.

Allianz Group rapporteert specifiek over de volgende koolstofindica-

toren voor de portefeuille van de Groep in zijn TCFD-bekendmaking: 

absolute koolstofemissies, relatieve koolstofemissies en gewogen 

gemiddelde koolstofintensiteit. Meer informatie vindt u in het 

Duurzaamheidsverslag van de Groep Hoofdstuk 5.6. 

Wij nemen een aantal maatregelen om deze belangrijkste negatieve 

duurzaamheidsgevolgen te vermijden of te beperken, waaronder:

• Beperking van beleggingen in bepaalde sectoren en emittenten: 

dit omvat (1) de uitsluiting van ondernemingen die controversiële 

wapens produceren of daarmee in verband worden gebracht4, 

(2) de uitsluiting van op steenkool gebaseerde bedrijfsmodellen5, 

(3) de beperking van bepaalde staatsobligaties van landen 

die in verband worden gebracht met ernstige mensenrechten-

schendingen, (4) individuele emittenten met hoge ESG-gevolgen 

waarbij de dialoog niet succesvol is geweest, kunnen daarnaast 

worden uitgesloten;

• De toezegging om uiterlijk tegen 2040 op steenkool gebaseerde 

bedrijfsmodellen volledig uit onze verzekeringsbeleggingsactiva te 

laten verdwijnen; 

• De toezegging van netto-nuluitstoot van broeikasgassen van 

onze portefeuille tegen 2050. Als een eerste mijlpaal op weg naar 

netto-nuluitstoot, hebben wij als doel om de broeikasgasemissies 

gerelateerd aan aandelen en zakelijke obligaties in 2025 met 25% 

te verminderen ten opzichte van 2019. Daarnaast brengen we 

tegen 2025 ook onze onroerend goed portefeuille in lijn met het 

pad naar 1,5 graden.

• In dialoog treden met geselecteerde ondernemingen waarin wordt 

belegd om te zorgen voor een beter beheer van de ESG-risico’s en 

-gevolgen. Zie deel B voor meer informatie.

Gezien de brede waaier aan activaklassen waarin we beleggen en 

de verschillende beleggingsprocessen die we toepassen, gebruiken 

we een aantal benaderingen om deze belangrijkste negatieve 

duurzaamheidsgevolgen te identificeren, te beoordelen en te 

prioriteren: 

• Selectie, benoeming en monitoring van vermogensbeheerders

 Indien we vermogensbeheerders (bv. AllianzGI en PIMCO) 

machtigen om de beleggingen uit te voeren, moeten deze 

vermogensbeheerders de Principles for Responsible Investment 

(PRI) hebben ondertekend (met een PRI-beoordelingsrating 

van ten minste een “B”) of over een eigen ESG-beleid beschikken 

als basisvereiste. Zoals vermeld in de PRI-principes, verbinden 

ondertekenaars zich er onder meer toe om “ESG-kwesties6 op 

te nemen in beleggingsanalyses en beslissingsprocessen”. Voor 

bestaande mandaten houden AIM SE en/of Allianz Benelux 

NV halfjaarlijkse ESG-specifieke evaluatievergaderingen met 

vermogensbeheerders. Het doel van deze evaluaties is het 

beoordelen van het ESG-beleid van de vermogensbeheerders, 

de toepassing ervan en aanverwante processen. Voor nieuwe 

mandaten maakt het integraal deel uit van het selectieproces 

om na te gaan op welke wijze en welke ESG-kwesties worden 

beoordeeld.

• ESG-scoringaanpak voor beursgenoteerde activa

 Op basis van de ESG-ratings van MSCI ESG Research hebben 

we een aanpak ontwikkeld om ESG-factoren systematisch in ons 

beslissingsproces voor beleggingen te integreren. De ESG-ratings 

van ondernemingen zijn gebaseerd op de analyse van de 

belangrijkste milieu-, maatschappelijke en corporate-governance 

factoren die voor elke sector van belang worden geacht. Het gaat 

onder meer om broeikasgasemissies, biodiversiteit, mensenrechten, 

arbeidsnormen en corporate governance.

 Ondernemingen met een lage ESG-score worden in verband 

gebracht met hoge niet-beheerde ESG-risico’s en hoge niet-

ingeperkte negatieve gevolgen. Om deze ondernemingen te 

identificeren, gebruikt het scoreproces een ESG-minimumdrempel.

4)  Wapens die onder de werkingssfeer vallen van de volgende internationale verdragen: Verdrag van Ottawa (antipersoonsmijnen); Verdrag inzake clustermunitie (clustermu-
nitie/bommen); Verdrag inzake biologische en toxinewapens (biologische wapens); en Verdrag inzake chemische wapens (chemische wapens).

 5)  Ondernemingen die 30% (25% per 31 december 2022) of meer van hun inkomsten halen uit de winning van thermische steenkool; ondernemingen die 30% (25% per 31 
december 2022) of meer van hun opgewekte elektriciteit halen uit thermische steenkool en/of die meer dan 0,3 gigawatt (GW) aan extra capaciteit voor thermische steen-
kool plannen; met uitsluiting bedoelen we met betrekking tot dergelijke ondernemingen dat eigenvermogeninstrumenten in dergelijke ondernemingen worden afgestoten 
en afgebouwd en dat er geen herbelegging van vastrentende instrumenten plaatsvindt. Meer informatie vindt u hier.

 6) Meer informatie over ESG-kwesties zoals gedefinieerd door PRI vindt u hier: https://www.unpri.org/Uploads/x/l/q/maindefinitionstoprireportingframework_971173.pdf 
(pagina 3).

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-coal-based-business-models.pdf
https://www.unpri.org/Uploads/x/l/q/maindefinitionstoprireportingframework_971173.pdf
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 Bij de analyse van actuele beleggingen in een bepaalde 

portefeuille en bij de selectie van nieuwe beleggingen moeten 

Allianz Benelux NV en de gemachtigde vermogensbeheerder 

rekening houden met de ESG-score en de toepasselijke drempel 

van de belegging. Dit betekent dat beleggingen in emittenten die 

de drempel niet halen, moeten worden vermeden. Dit geldt voor 

bestaande beleggingen, herbeleggingen en nieuwe beleggingen. 

 Als de vermogensbeheerder beleggingen onder de drempel 

aanhoudt, wordt een “pas toe of leg uit”-clausule van kracht. 

Vermogensbeheerders dienen deze beleggingen te rechtvaardigen 

in halfjaarlijkse ESG-evaluatievergaderingen met AIM SE of Allianz 

Benelux NV.

 Verder onderwerpt Allianz emittenten in zijn portefeuille die 

de drempel niet halen aan een systematisch, doelgericht en 

in de tijd beperkt dialoogproces. Dergelijke dialogen worden 

geval per geval aangegaan door AIM SE en/of de respectieve 

vermogensbeheerder. Details over de dialoogaanpak worden 

hieronder beschreven onder B.

 Zie voor meer details over de ESG-score het ESG-integratiekader, 

hoofdstuk 3.6.

• ESG-richtlijnen en verwijzingsproces voor niet-beursgenoteerde 

activa

 Beleggingstransacties in niet-beursgenoteerde activaklassen, 

zoals vastgoed, infrastructuur en onderhandse plaatsingen, 

worden door Allianz Benelux NV samen met AIM SE en de interne 

vermogensbeheerders van de Groep gescreend aan de hand van 

ESG-richtlijnen. Deze richtlijnen werden in 2013 opgesteld voor 

13 gevoelige bedrijfssectoren, waarvan we hebben vastgesteld 

dat ze in hoge mate blootstaan aan potentiële ESG-risico’s en 

negatieve gevolgen. Het betreft onder meer de sectoren olie en 

gas, mijnbouw en landbouw. Wij hebben respectieve richtlijnen 

ontwikkeld in dialoog met ngo’s en via een voortdurend intern 

proces van betrokkenheid van belanghebbenden. De richtlijnen 

zijn gebaseerd op internationale normen voor beste praktijken 

en omvatten kwesties zoals gevolgen voor de biodiversiteit, 

gevolgen voor beschermde gebieden, gevolgen voor lokale 

gemeenschappen en mensenrechtenschendingen. De verplichte 

toepassing van ESG-richtlijnen voor elke beleggingstransactie in 

de bepaalde bedrijfssectoren zorgt ervoor dat mogelijke negatieve 

gevolgen worden geïdentificeerd en verder beoordeeld. Wanneer 

tijdens de beoordeling een ESG-kwestie wordt vastgesteld, wordt 

door ESG- en risico-experts op het niveau van Allianz Group beslist 

om een transactie te laten doorgaan, om ze te laten doorgaan en 

de beperking en het beheer van ESG-risico’s en -gevolgen te eisen, 

of om ze op ESG-gronden te weigeren. Zie het ESG-integratiekader, 

hoofdstuk 3.4, voor meer informatie over de ESG-richtlijnen en 

onderwerpen die per bedrijfssector worden behandeld. 

 

B. Korte samenvatting van het dialoogbeleid

Dialoog 

Namens al zijn verzekeringsdochterondernemingen gaat Allianz 

SE een dialoog aan met een aantal geselecteerde ondernemingen 

waarin belegd wordt, wanneer Allianz systematische ESG-risico’s 

en/of de belangrijkste negatieve gevolgen identificeert. De 

dialoog heeft als doel om het beheer van ESG-kwesties door de 

onderneming waarin belegd wordt te versterken en om de algemene 

duurzaamheidsprestaties van die onderneming te verbeteren. 

Thema’s waarover een dialoog wordt aangegaan, zijn onder meer 

koolstofemissies en -beheer, gezondheid & veiligheid, toxische emissies 

en afval, biodiversiteit en landgebruik. Meer informatie vindt u in ons 

Duurzaamheidsverslag van de Groep, Deel 3.2. 

Daarnaast voeren onze interne vermogensbeheerders AllianzGI 

en PIMCO specifiek aan ESG verbonden gesprekken namens hun 

beheerde activa, waaronder de verzekeringsbeleggingsactiva van 

Allianz. Meer informatie over de dialoog van AllianzGI vindt u hier. 

Meer informatie over de dialoog van PIMCO vindt u hier.

Stemmen

Stemrechten worden uitgeoefend door AllianzGI en externe 

vermogensbeheerders die namens Allianz Group aandelenmandaten 

beheren. Meer informatie over het stembeleid en de stemgegevens 

van AllianzGI vindt u hier.

C. Een verwijzing naar de naleving van gedragscodes voor 

verantwoord zakelijk gedrag en internationaal erkende normen

Allianz Group is ondertekenaar/lid van een aantal gedragscodes 

voor verantwoord zakelijk gedrag en internationaal erkende 

normen. De belangrijkste zijn: ondertekenaar van de Principles for 

Responsible Investment (PRI), Principles for Sustainable Insurance 

(PSI), UN Global Compact and Climate Action 100+, lid van RE100 

en Science-Based Targets initiative (SBTi), stichtend lid van de 

UN-Convened Net-zero Asset Owner Alliance (AOA) en ondersteuner 

van de Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD). 

Met ons AOA-lidmaatschap verbinden we ons ertoe om onze 

verzekeringsbeleggingsportefeuille af te stemmen op een 1,5 

°C-scenario, in overeenstemming met artikel 2.1c van het Akkoord van 

Parijs. 

Een volledige lijst van alle lidmaatschappen en partnerschappen is 

beschikbaar in het Duurzaamheidsverslag van de Groep, deel 6.2.

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/our-approach
https://www.pimco.com/en-us/investments/esg-investing
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2019-web.pdf


7

Integratie van duurzaamheidsrisico’s in 
het bezoldigingsbeleid

In het bezoldigingsbeleid van Allianz Group, dat van toepassing is op 

alle operationele entiteiten van Allianz, worden duurzaamheidsrisico’s 

op verschillende manieren geïntegreerd.

1.  Principes voor het bepalen van doelstellingen

Een aantal geselecteerde kritieke prestatie-indicatoren vormen 

de basis voor de financiële en operationele doelstellingen voor de 

variabele bezoldiging op het niveau van de operationele entiteit. Deze 

doelstellingen omvatten, in voorkomend geval, ESG-gerelateerde 

prestatie-indicatoren en worden zo opgesteld dat buitensporige ESG-

risico’s worden vermeden.

2.  Variabele bezoldiging van de leden van de raad van bestuur  

 van Allianz – malusregeling

Variabele bezoldigingscomponenten mogen niet worden betaald 

of de betaling kan worden beperkt in geval van een aanzienlijke 

schending van de normen en beleidslijnen van Allianz, met 

inbegrip van de Allianz Standard for Reputational Risk and Issues 

Management en de ESG Functional Rule for Investments. Deze 

twee interne beleidslijnen regelen het beheer van ESG-risico’s voor 

beleggingstransacties.

Zie voor meer informatie over ESG-risicobeheer “Integratie van 

duurzaamheidsrisico’s in het beslissingsproces voor beleggingen van 

Allianz Benelux NV” en het ESG- integratiekader.

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
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