Speech Klimaatconferentie (15 mei 2019)
door Liesbeth van der Kruit, namens de Raad van Bestuur Achmea
Dames en heren, collega’s, fijn te zien dat er zoveel belangstelling is voor deze bijeenkomst.
Over het klimaat en over de energietransitie wordt veel gesproken. Het is letterlijk een ‘hot topic’ in
het politieke en maatschappelijke debat.
Dat is zeer zeker een nuttig debat, want er zitten veel haken en ogen aan de grote veranderingen
waar we mee te maken krijgen. Veranderingen die we zelf – als burger en als onderneming – mede
vorm kunnen en moeten gaan geven.
Als je de discussies op het Binnenhof volgt, zou je bijna denken dat iedereen zit te wachten op de
politiek. Maar als je om je heen kijkt en luistert, merk je dat heel veel mensen al lang aan het
nadenken zijn over wat ze zelf al kunnen doen. Huizen worden geïsoleerd of plannen daarvoor
worden gemaakt. Zonnepanelen vinden hun weg naar particuliere en collectieve daken.
Windmolenparken verrijzen – op land en in zee. We zijn dus al begonnen, maar de urgentie is groot.
Daarom staat ons gesprek van vandaag vooral in het teken van actie. In het teken van de vraag: hoe
kunnen wij bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord?
Een akkoord waar de hele wereld in december 2015 zijn handtekening onder heeft gezet.
Ook Achmea heeft zich aangesloten bij deze doelstelling. Dat was en is geen loze belofte.
We hebben ondertussen dan ook niet stilgezeten, tegelijkertijd moeten we vaststellen dat het tempo
omhoog moet. Dat geldt voor iedereen: voor al die landen die hun handtekening onder het akkoord
hebben gezet en de vele bedrijven die zich er aan hebben gecommitteerd.
Zoals we er nu voor staan, gaan we die klimaatdoelstellingen niet halen. Jaar op jaar wordt bekend
dat we het warmste jaar achter de rug hebben sinds we zijn gaan meten.
Natuurlijk weten we allemaal dat het weerbericht iets anders is dan een klimaatbericht, maar de
opwarming van de aarde leidt tot weersverschijnselen die we niet eerder zagen of niet met die
intensiteit. We kennen allemaal de beelden van de tropische cyclonen, van modderstromen, van
smeltende poolkappen en dolende ijsberen.
Maar ook in eigen land zien we extremen die we niet eerder tegenkwamen.
De KNMI klimaatscenario’s voorspellen grofweg drie extreme weertypes: meer en intensievere
regenbuien, meer kans op extreme hagel en meer kans op periodes van langdurige droogte.
Die extremere regenval zien we al een jaar of twintig. Met als gevolg ondergelopen wegen, kelders
en woningen. Lekkende daken en goten.
De grote hagel verraste ons in de zomer van 2016: een smalle strook in Zuidoost-Nederland
veranderde in een mum van tijd in een oorlogsgebied. Geen dak was meer heel. Kassen en open
teelten vernietigd, auto’s zagen er uit als poffertjespannen.
De schade was enorm. Het betrof een gebied waar wij veel klanten hebben. Gelukkig konden we hen
goed helpen, maar als bedrijf moesten we een groot verlies nemen.
Afgelopen zomer konden we ervaren wat een langdurige periode van droogte teweegbrengt. De
natuur is nog steeds niet over die klap heen.
Het zijn de extremiteiten die de urgentie laten zien. Wij voelen die urgentie ook en de noodzaak om
nog meer specifieke aandacht voor klimaatbeleid te genereren.
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Voor ons betekent dit dat we werken aan een Achmeabreed klimaatcharter. Daarin gaan we een
lange termijn ambitie vertalen in heldere, ambitieuze maar ook haalbare doelstellingen voor de
kortere termijn. Ik kom daar straks nog op terug.
Eerst een paar opmerkingen over hoe we de afgelopen jaren met het thema zijn omgegaan.
Als eerste verzekeraar heeft Achmea sinds 2011 een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
Dat wil zeggen dat we in onze gebouwen maximaal besparen op energie- en papierverbruik. We
kopen onze energie zoveel mogelijk duurzaam in. We zijn ook al begonnen met eigen opwek: op het
dak in Apeldoorn liggen meer dan 600 zonnepanelen en er volgen er meer.
Onze CO2-voetafdruk is de afgelopen tien jaar een stuk kleiner geworden, maar om helemaal
klimaatneutraal te zijn, moeten we nu nog onze uitstoot compenseren door elders in de wereld
groene projecten te ondersteunen. Daar zijn we in 2011 mee begonnen en daar gaan we mee door
zo lang dat nodig is. Maar we doen er alles aan om zo weinig mogelijk uit te stoten.
Uiteindelijk streeft het facilitair bedrijf ernaar dat al onze kernlocaties in 2030 klimaatneutraal zijn.
Dat is een stevige ambitie, maar zonder een stip op de horizon kom je nergens. Het gaat in onze
bedrijfsvoering niet alleen om onze gebouwen: maar ook om onze mobiliteit. Op dat gebied hebben
we nog wel een opgave. Ook dat zal onderdeel worden van het klimaatcharter.
We hebben meer gedaan: ook als belegger hebben we stappen gezet. We meten de CO2-voetafdruk
van een steeds groter deel van onze beleggingsportefeuille. Klimaat is een belangrijk thema in ons
verantwoord beleggingsbeleid. Dat betekent vooral dat we met bedrijven, zoals bijvoorbeeld met
Shell, het gesprek aangaan over hun rol in de energietransitie en reductie van de CO2-uitstoot. Zo
proberen we invloed uit te oefenen.
We willen de CO2 voetafdruk van onze aandelen- en beleggingsportefeuille verkleinen. Daarover
leggen we onder meer in ons jaarverslag verantwoording over af.
En ook in de business hebben we stappen gezet met nieuwe proposities voor onze klanten.
Interpolis helpt klanten met het aanleggen van groene daken met de bedoeling zo veel mogelijk
platte daken in de stedelijke omgeving te bedekken met sedumplantjes. Die plantjes helpen
wateroverlast te voorkomen én zorgen voor de opname van CO2. Een win-win situatie. We werken
daarin samen met gemeenten.
We hebben samen met twee partnerbedrijven – Royal Haskoning DHV en Neelen Schuurmans – een
nieuwe dienst in de markt gezet: Blue Label. Daarmee geven we gemeenten en hun inwoners inzicht
in de risico’s van wateroverlast.
Ons vastgoedbedrijf Syntrus Achmea Real Estate & Finance is een unieke samenwerking aangegaan
met We Drive Solar. Zo hebben huurders van Syntrus in hun appartementengebouw ook toegang tot
elektrische deelauto’s die met zonne-energie worden opgeladen. De zonnepanelen liggen op het dak
van het gebouw. Syntrus Achmea is de eerste grote woningverhuurder in Nederland die deze
mogelijkheid biedt. De 70 appartementen aan de Oudenoord in Utrecht zijn op deze service
aangesloten. Binnenkort is die ook beschikbaar voor een kleine 500 aanstaande bewoners van het
voormalig belastingkantoor in Utrecht.
En om bij mobiliteit te blijven: Centraal Beheer participeert in Samen Slim Rijden, een
autodeelproject waarbij buurtgenoten samen een elektrische auto delen. Reserveren doe je met een
app. Centraal Beheer doet dit in samenwerking met OnzeAuto, een landelijke aanbieder van
deelauto’s in besloten kring.
Dit zijn innovatie concepten die laten zien dat we het thema klimaat en energietransitie een goede
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basis biedt voor nieuwe dienstverlenende concepten. Innovatie die we in de samenwerking met
andere partijen ontwikkelen.
Ik zou nog meer voorbeelden kunnen noemen, want er is meer.
Toch organiseren we vandaag niet voor niets deze klimaatconferentie. Onze beweging is goed, maar
de meeste activiteiten zijn nog kleinschalig. Het zijn innovatieve projecten waarmee we inzicht en
ervaring opdoen. Dat is nodig, want ook voor ons is dit voor een groot deel nieuw terrein. Maar er is
behoefte aan versnelling. Er zal meer moeten gebeuren. Wereldwijd zullen regeringen met
significante maatregelen moeten komen om die klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Ook
ondernemingen moeten daar hun rol in pakken.
Voor de financiële sector in het algemeen, betekent dat bijvoorbeeld: meer investeren in
vergroening. Investeringen voor de lange termijn dus – je zou zeggen dat dat wel past bij het profiel
van een verzekeraar die voor de lange termijn reserves moet aanhouden. Dat is nu nog niet zo
gemakkelijk vanwege specifieke solvabiliteitseisen, maar hierover wordt de discussie nu gevoerd o.a.
door de Europese toezichthouder.
Voor verzekeraars betekent het dat we goed moeten kijken hoe we omgaan met de toenemende
risico’s die verbonden zijn aan klimaatverandering. We kunnen niet eindeloos premies verhogen,
want dat zou kunnen leiden tot onverzekerbaarheid. Wij moeten daarom onze klanten
handelingsperspectief bieden om met die risico’s om te gaan. Ik zie dat als een
verantwoordelijkheid, maar ook als een kans voor nieuwe dienstverlening. We gaan daar straks in de
workshops wat dieper op en ook onze key note speaker Kirsten Dunlop zal hier meer in detail op
ingaan.
Klimaatverandering raakt ons. We zien de schade toenemen. Nieuwe diensten gericht op preventie
zijn nodig om de verzekerbaarheid van onze klanten in stand te houden. Klanten vragen om
(financiële) diensten voor verduurzaming. De overheid vraagt ons als belegger om de energietransitie
te helpen financieren. Op termijn worden beleggingen in sectoren met fossiele energie risicovoller.
Als kantoororganisatie en werkgever willen we onze CO2-uitstoot verminderen.
Dat is op hoofdlijnen de inhoud van het klimaatcharter dat we de komende maanden gaan invullen
met concrete doelen en acties. Een charter waarmee we de klimaatweerbaarheid willen vergroten en
de energietransitie stimuleren. Hiermee investeren we ook in onze eigen toekomstbestendigheid.
Deze conferentie is bedoeld om ideeën te bespreken en op te doen. Om met elkaar contact te leggen
en te enthousiasmeren om nieuwe concepten te ontwikkelen waarmee we toonaangevend en
klantrelevant kunnen zijn op het thema klimaat.
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