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Eerlijk over
verantwoord beleggen
AEGON Nederland wil met zijn beleggingen zowel goede
financiële rendementen als goede maatschappelijke
rendementen behalen. Ons uitgangspunt is daarbij
helder: wij selecteren alleen beleggingen die in
overeenstemming zijn met de normen en waarden zoals
die zijn verwoord in de gedragscode van AEGON.
Wij hebben daarbij bijzondere aandacht voor
mensenrechten, de productie van wapens, de
volksgezondheid en het milieu. De beleggingscriteria bij
deze onderwerpen zijn onder meer ingegeven door wat
daarover in internationale verdragen is vastgelegd.1
Dit betekent in de dagelijkse praktijk dat wij niet beleggen
in ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van
controversiële wapens, zoals clustermunitie en
landmijnen. Met bedrijven die zich schuldig maken aan
ernstige schending van mensenrechten, corruptie of die
ernstige milieuschade veroorzaken, gaan wij de dialoog
aan om verbetering af te dwingen. Als dat niet lukt,
worden ook deze bedrijven uitgesloten van onze
beleggingen.

Uitsluitingenlijst en engagement
Voor alle beleggingen, met uitzondering van de hiervoor
genoemde beleggingscategorieën, hanteren wij een
uitsluitingenlijst. Op de uitsluitingenlijst staan
ondernemingen die wij uitsluiten van beleggingen omdat
ze in hun gedrag of producten niet voldoen aan onze
normen en waarden. Ondernemingen die niet op de
uitsluitingenlijst staan, maar waar wel twijfels over
bestaan, komen in aanmerking voor engagement. Met
hen kan AEGON een actieve, kritische dialoog aangaan
om ze te bewegen hun gedrag te veranderen. Dit wordt
‘engagement’ genoemd.

Stembeleid
Ook in het stembeleid van AEGON (als aandeelhouder
van andere bedrijven) houden wij ons aan onze gedrags
code en het beleid voor verantwoord beleggen. Jaarlijks
doen wij verslag van ons stembeleid. Die verslagen zijn
te vinden op onze website www.aegon.nl.

Toepassing

Internationaal beleid

Dit beleggingsbeleid is van toepassing op álle
beleggingen die wij direct of indirect voor onze klanten in
Nederland uitvoeren en op de beleggingen van AEGON
Nederland zelf, dus voor:
■ particulieren die beleggen via AEGON Bank;
■ klanten die beleggen met hun pensioen- of
levensverzekering en
■ pensioenfondsen voor wie wij pensioengeld beleggen.
Ook de ingelegde spaargelden bij AEGON Bank beleggen
wij in obligaties die onder dit beleid vallen.

Naast het beleid Verantwoord Beleggen van AEGON
Nederland is er ook een overkoepelend wereldwijd beleid:
de AEGON N.V. Responsible Investment Policy. Lokaal
beleid voldoet tenminste aan het globale beleid en kan op
onderdelen verder gaan. Zo passen wij in Nederland het
beleid ook toe op de beleggingen van klanten en wordt de
uitsluitingenlijst ook toegepast op indexbeleggingen.

Uitzonderingen
Door hun bijzondere aard is het onmogelijk om te
garanderen dat private equity en zogenaamde
alternatives volledig voldoen aan onze
beleggingsnormen.
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De volgende internationale verdragen en richtlijnen zijn daarin van bijzonder
belang: Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, RIO Declaration on
Environment and Development, United Nations Convention against Corruption,
UN Global Compact Principles, International Labour Organization’s Declaration
of Fundamental Principles and Right at Work en OECD Guidelines for
Multinational Enterprises.
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