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Niet alleen maar mooie woorden…

Duurzame 
verzekeraar

Zoals de Starters- en 
Verduurzamingshypotheek en 
Langer mee AOV

Duurzame 
werkgever

Wij kennen een CO2-neutraal 
kantoor en drinken koffie uit 

gerecyclede koffiebeker. 

Duurzaam 
bedrijf

a.s.r. wil een duurzaam bedrijf 
zijn, dat waarde creëert op 
zowel de korte als de lange 
termijn. 

Duurzame 
belegger

We beleggen de premies van 
al onze klanten al sinds 2007 
op een duurzame manier. 



We geloven dat duurzame 
beleggingen toekomstbestendig zijn

Een lager risico op lange termijn

Meer waarde creëren

Zowel financieel als maatschappelijk 

Financiële & maatschappelijke criteria,

toegepast op intern en extern vermogen.



Een lager risico, meer waarde. Zowel financieel als maatschappelijk.

Beleid op basis van internationale standaarden

IMVO convenant voor verzekeraars

Beleid van toepassing voor alles beheerd door a.s.r.

Voor beheer door derden worden minimale eisen gesteld

Twee keer per jaar externe audit door Forum Ethibel

Toekomstbestendig beleggen

Ons beleid

Uitsluitingen

Positieve selectie

Actief aandeelhouderschap



Een lager risico, meer waarde. Zowel financieel als maatschappelijk.

Toekomstbestendig beleggen

Ons beleid

Uitsluitingen

Positieve selectie

Actief aandeelhouderschap

Bedrijven

(Controversiële activiteiten): 

Landen

 Wapens 

 Nucleaire energie 

 Kolen / teerzanden  

 Olieschalie 

 Gok- en tabaksindustrie 

 Controversieel gedrag  

 Global compact schendingen 

 E - milieu 

 S - democrafische vrijheden  

 G - corrupfie 



Een lager risico, meer waarde. Zowel financieel als maatschappelijk.

Bedrijven Landen

Toekomstbestendig beleggen

Ons beleid

Uitsluitingen

Positieve selectie

Actief aandeelhouderschap

 Positieve selectie op
6 ESG factoren

 Relatieve ranking voor discutabele 
activiteiten zoals dierenwelzijn, 
seksindustrie, genetische 
modificafie en alcohol 

 Positieve selectie van hoog 
scorende landen in de SDG 
(Sustainable Development 
Goals) Index 



Toekomstbestendig beleggen

Een lager risico, meer waarde. Zowel financieel als maatschappelijk.

Ons beleid

Uitsluitingen

Positieve selectie

Actief aandeelhouderschap

Bedrijven

 Engagement om monitoring: 
Een dialoog met het management 
van ondernemingen (bijvoorbeeld: 
Ahold en Total) 

 Engagement voor beïnvloeden: 
Waar we een verschil kunnen maken 
door belangrijke thema’s aan te 
kaarten bij onze holdings 

 Stemmen op AVA’s 



a.s.r. staat op gebied van 
duurzaam beleggingsbeleid goed op de kaart

Nederlandse institutionele beleggers op afweging van 
risico's en kansen op klimaatverandering:

1. a.s.r. 4.5

2. VIVAT 4.1

3. NN 3.5

4. Achmea 3.5

5. Menzis 2.8

6. Dela 2.3

7. CZ Groep 2.2

8. Aegon 2.2

9. Scildon 2.1

10. ONVZ 2.0

Ranglijst 2019
Verzekeringsmaatschappijen:

NN

Pensioenfonds Unilever Nederland

Pensioenfonds Horeca & Catering

Spoorwegpensioenfonds

Aegon

BPL pensioen

Bpf voor het Schilders-Afwerkings-Glaszetbedrijf

Achmea

VIVAT

Pensioenfonds voor de Woningcorporaties

Pensioenfonds Zorg en Welzijn

Pensioenfonds PGB Metalektro

Pensioenfonds Metaal en Techniek

Bpf voor de Bouwnijverheid

Pensioenfonds ABP

a.s.r.
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Pensioen voor ruim 
900.000 mensen in 
Nederland

Belegd vermogen

a.s.r. vermogensbeheer

€ 75 mld.

Werkgevers

28.000

Belegd vermogen

a.s.r. pensioenen

€ 46 mld.

belegd vermogen 

type pensioenregeling DC

€ 7,5 mld.



Indexatiebeleid LyondellBasell

Uit dienst < 01/01/2015 of met pensioen voor 01/01/2015

geen indexatie van de opgebouwde/uit te keren aanspraken bij a.s.r.

Uit dienst > 01/01/2015 

voorwaardelijke indexatie per 01/04 ieder jaar waarbij op basis van jaarlijks budget de 

hoogte van het indexatiepercentage wordt vastgesteld door LYB, OR en pensioenadviseur.

CPI volgen met een maximum van 1% per jaar. (geen doelstelling, maar jaarlijks plafond)

Dit jaarlijks proces loopt van 2015 t/m 2029. 

Voor de gehele periode geldt een totaal vast budget van 15 mio
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Pensioen voor ruim 
900.000 mensen in 
Nederland

Belegd vermogen

a.s.r. vermogensbeheer

€ 75 mld.

Werkgevers

28.000

Belegd vermogen

a.s.r. pensioenen

€ 46 mld.

belegd vermogen 

type pensioenregeling DC

€ 7,5 mld.



Uniform Pensioen Overzicht

Per pensioenleeftijd, per tarief, per wetgevingsperiode een nieuw nummer

11670 - 001 : opbouw in 2017 op basis van PRL 67

11670 - 003: indexatie van de ZL aanspraken op PRL 65 tot 2020
11670 – 004: indexatie van de ZL aanspraken op PRL 67 tot 2020
11670 – 006: indexatie van de ZL aanspraken TOP tot 2020

11670 – 007: opbouw vanaf 2018 tot 2020 PRL 68

11670 – 008: opbouw vanaf 2020 PRL 68

11670 – 011: indexatie van de ZL aanspraken op PRL 65 vanaf 2020
11670 – 012: indexatie van de ZL aanspraken op PRL 67 vanaf 2020
11670 – 014: indexatie van de ZL aanspraken TOP



www.mijnpensioen.asr.nl, inloggen met DIGD , o.a. Uniform Pensioen Overzicht (UPO)

E-mail, www.asr.nl/email

Telefoon, 030-257  42 66 (08.00 tot 17.30)

Chat ,  www.asr.nl

Jaarlijkse brief a.s.r. over de toegepaste indexatie 

Informatie

http://www.mijnpensioen.asr.nl/
http://www.asr.nl/email
http://www.asr.nl/
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