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ALLIANZ. SAMENWERKEN VOOR EEN DUURZAME TOEKOMST. 
Met meer dan 100 miljoen klanten en 
147.000 medewerkers wereldwijd, ligt er een enorme 
kans voor ons. Daarbij draait het om meer dan alleen 
het leveren van producten en diensten van hoge 
kwaliteit, die u, uw gezin en uw inkomen beschermen.

Het houdt in dat we het geld dat u ons betaalt 
gebruiken om vorm te geven aan een meer 
welvarende samenleving. Het houdt in dat we 
oplossingen creëren voor enkele van de meest urgente 
uitdagingen in de wereld - van de aanpak van de 
klimaatcrisis en de bescherming van het milieu tot aan 
het bouwen aan een gezondere en eerlijkere 
toekomst.

In deze brochure beantwoorden we enkele van uw 
vragen over hoe we dat doen.

Een betere samenleving maken we samen. Blijf 
alstublieft uw vragen en feedback met ons delen.

HOE GAAT ALLIANZ OM 
MET DE KLIMAATCRISIS?

 Lees meer op pagina 2 tot 5

WAT GEBEURT ER MET MIJN 
VERZEKERINGSPREMIES?

 Lees meer op pagina 6 tot 9

HOE KUNNEN ALLIANZ-PRODUCTEN 
EN -DIENSTEN BIJDRAGEN AAN EEN 
EERLIJKE EN DUURZAME TOEKOMST?

 Lees meer op pagina 10 tot 13

WAT DOET ALLIANZ OM 
JONGEREN TE ONDERSTEUNEN?

 Lees meer op pagina 14 tot 17

VRAGEN VAN U EN ANDERE KLANTEN
Allianz is een van de grootste 
verzekeraars, beleggers en 
hulpverleners ter wereld.
Onze purpose is: 
we secure your future. 

Sinds 1890 doen we bij Allianz ons uiterste best om 
wereldwijd mensen veilig te laten leven en om u en 
andere klanten, te ondersteunen bij wat er nog 
komen gaat.

We weten hoe belangrijk het is om een eerlijke partner 
aan je zijde te hebben, die zorgt voor solide en 
duurzame oplossingen. Daarom streven we ernaar 
om het juiste te doen - met passie, elke dag weer.

Wilt u meer weten over onze duurzaamheidsaanpak? Ga dan naar 
onze website om ons duurzaamheidsrapport over 2019 te lezen.  

www.allianz.com/sustainability

ALLIANZ GROUP 
SUSTAINABILITY REPORT 2019

COLLABORATING FOR 
A SUSTAINABLE FUTURE
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Er is geen twijfel mogelijk dat we 
nu allemaal in actie moeten komen 
om de klimaatcrisis aan te pakken.

Bij Allianz is het nemen van 
klimaatmaatregelen een lange-
termijndoel dat speciale aandacht 
krijgt. Wij geven onze activiteiten, 
investeringen en producten en 
diensten zo vorm dat ze de 
samenleving helpen om de 
klimaatcrisis aan te pakken.

WE VERKLEINEN ONZE 
ECOLOGISCHE VOETAFDRUK
Om de opwarming van de 
aarde te beperken moet 
de wereldwijde 
energievoorziening 
omschakelen naar 
milieuvriendelijke zonne-
energie, windenergie en 
waterkracht in plaats van 
steenkool. Wij zijn de 
verplichting aangegaan om 
uiterlijk in 2023 voor onze 
kantoren en datacentra 
100% duurzame energie te 
gebruiken. In 2019 was 49% 
van de elektriciteit die we 
gebruikten afkomstig van 
duurzame, CO2-arme bronnen.

 

49
%
minder CO2-uitstoot 
per werknemer 
sinds 2010

%
van de 
elektriciteit 
die we in 2019 
gebruikten was 
afkomstig van
duurzame,  
CO2-arme 
bronnen zoals 
de wind en 
de zon

HOE WIJ 
OMGAAN 
MET DE 
KLIMAATCRISIS
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WE ONDERSTEUNEN DE  
CO2-ARME TOEKOMST
Als wereldwijde specialist in het verzekeren  
van duurzame energie ondersteunen wij 
duurzame energiebronnen en energiezuinige 
projecten wereldwijd. Bovendien hebben we 
geïnvesteerd in 99 wind- en zonneparken.

WE VERMINDEREN DE 
IMPACT VAN ONZE 
INVESTERINGEN OP 
HET KLIMAAT
We zijn goed op weg om ervoor 
te zorgen dat onze wereldwijde 
beleggingsportefeuille op basis 
van uw verzekeringspremies 
CO2-neutraal is. Ons doel is om 
dit uiterlijk in 2050 te bereiken. 

We hebben met enkele van ‘s 
werelds grootste investeerders de 
krachten gebundeld in de door 
de Verenigde Naties 
bijeengeroepen Net-Zero Asset 
Owner Alliance. Het doel is 
bedrijven gezamenlijk te 
ondersteunen bij hun transitie 
naar een CO2-arme toekomst.

WE HELPEN KWETSBARE GROEPEN
Via het InsuResilience Global Partnership 
werken we samen met collega’s, overheden 
en particuliere organisaties om voor 2025 tot 
500 miljoen mensen in de meest kwetsbare 
ontwikkelingslanden te verzekeren tegen 
klimaatrisico’s.

Lees op onze website 
waarom klimaat-
verandering voor u en 

ons van belang is en wat we 
eraan doen:

www.allianz.com/ 
en/sustainability/ 
low-carbon-economy/ 
climate-change.html

WE STOPPEN MET HET 
VERZEKEREN VAN EN 
INVESTEREN IN DE 
STEENKOOL-INDUSTRIE
Energie die wordt opgewekt op 
basis van steenkool levert een 
belangrijke bijdrage aan de 
wereldwijde CO2-uitstoot.

Wij hebben besloten om voor 2040 
op steenkool gebaseerde 
bedrijfsmodellen volledig te weren 
uit onze investerings- en 
schadeverzekeringportefeuilles.
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U vertrouwt erop dat wij uw geld (uw 
verzekeringspremies, pensioenpremies 
en spaargeld) op een rendabele en 
verantwoorde manier beheren.
U kunt er gerust op zijn: wij investeren 
elke euro van uw verzekeringspremies 
met duurzaamheid voor ogen.
Wij worden gezien als een leider in onze 
industrie als het gaat om duurzaamheid 
bij het investeren en ontwikkelen van 
verzekerings- en beleggingsproducten.

DUURZAME INVESTERINGEN
We hebben een van de sterkste 
strategieën wereldwijd als het gaat 
om het integreren van duurzaamheid 
in onze investeringsbeslissingen.  
We beoordelen daarbij meer dan 35 
belangrijke aandachtspunten en 13 
gevoelige onderwerpen, waaronder 
mensenrechten, landbouw en 
bosbouw, defensie, olie en gas, 
dierenwelzijn en dierproeven.

HOE WIJ UW 
VERZEKERINGS-
PREMIES  
GEBRUIKEN

WERELDWIJDE BELEGGERS VOOR 
DUURZAME ONTWIKKELING
Onze CEO, Oliver Bäte, is 
medevoorzitter van de Global Investors 
for Sustainable Development Alliance, 
die in 2019 is opgericht door de 
Verenigde Naties. Deze alliantie brengt 
30 CEO’s van financiële instellingen uit 
de hele wereld samen. Zij ontwikkelen 
partnerships om de financiering 
te regelen die nodig is om de  
VN-doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling te verwezenlijken.

ONZE 13 
GEVOELIGE 
SECTOREN
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Seksindustrie

18+

Olie & gasKernenergie

Landbouw, visserij  
en bosbouw

Dierenwelzijn Wed- en goksector

Hydro-elektrische 
energie

Infrastructuur Mijnbouw

Klinische proeven

Dierproeven MensenrechtenDefensie
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WE BETREKKEN ANDEREN BIJ HET STIMULEREN VAN VERANDERING
Wanneer we een probleem tegenkomen bij een van onze investeringen, bespreken we 
dit uitvoerig met het betreffende bedrijf. Wij geloven dat dit de beste manier is om 
positieve veranderingen te ondersteunen en te stimuleren.

We sluiten bepaalde bedrijven en industrieën volledig uit - zo investeren we niet in 
controversiële wapens en zijn we bezig met het uitfaseren van steenkool.

 

29,4 miljard euro

In 2019 bedroegen onze 
duurzame investeringen

WE ONDERSTEUNEN EEN 
DUURZAME TOEKOMST
We zijn altijd op zoek naar 
mogelijkheden om te investeren in 
een duurzamere toekomst.

Wereldwijd zijn we een van 
de grootste investeerders in 
duurzame energie en een 
verzekeraar met oog voor 
de CO2-arme economie.

Lees meer over hoe we 
duurzaamheid integreren 
in onze investerings-

beslissingen en bedrijfsvoering 
op onze website:

www.allianz.com/en/ 
sustainability/ 
business-integration/ 
esg-approach.html

7,2miljard euro

14,6miljard euro

We hebben 

geïnvesteerd in duurzame 
energieprojecten en 

in groene gebouwen
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Als een toonaangevende 
verzekeraar in het segment 
opkomende markten 
bieden we betaalbare 
microverzekerings- en 
microspaarproducten aan 
aan meer dan 49 miljoen 
mensen in Azië, Afrika en 
Zuid-Amerika.

Als expert in het verzekeren van 
klanten tegen natuurrampen 
gebruiken we onze wereldwijde 
ervaring om kwetsbare 
gemeenschappen, bedrijven en de 
landbouw te verzekeren tegen de 
toenemende gevolgen van de 
klimaatverandering.

Wist je 
dat ...? miljoen 

HOE ONZE PRODUCTEN 
EN DIENSTEN  
VORM GEVEN AAN  
EEN EERLIJKE EN 
DUURZAME TOEKOMST
We zijn voortdurend 
bezig met de 
ontwikkeling van 
onze producten en 
diensten om het 
leven van mensen te 
verbeteren, het milieu 
te beschermen en 
duurzame ontwikkeling 
in de hele wereld te 
ondersteunen.

 

49+
nieuwe consumenten 
verwelkomd in Azië, 
Afrika en Zuid-Amerika

We hebben
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Lees meer over onze duurzame 
oplossingen online:

www.allianz.com/en/ 
sustainability/business- 
integration/sustainable- 
insurance/sustainable- 
solutions.html

DUURZAME OPLOSSINGEN 
Wij bieden producten en diensten 
aan die een gemeenschappelijke 
waarde toevoegen door het leven 
van mensen te verbeteren en een 
positief effect op het milieu te 
leveren. In 2019 hebben we in 
totaal 203 duurzame oplossingen 
aangeboden.

We hebben in totaal 1,33 miljard euro 
aan inkomsten gegenereerd via ons 
wereldwijde programma voor 
duurzame oplossingen.

203
duurzame verzekerings- en 
vermogensbeheeroplossingen 1,33 miljard euro
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Jonge mensen geven vorm aan 
de toekomst en we begrijpen de 
uitdagingen waar ze voor staan.
Onze programma’s voor sociale 
inclusie zijn ontworpen om ze te 
ondersteunen als de leiders van 
morgen en om ze aan te moedigen 
te geloven in een betere toekomst.

HOE WE 
JONGEREN 
ONDERSTEUNEN

In 2019 was de winnaar Wise 
Griekenland, dat 40.000 euro 
ontving. Dit project promoot 
Griekse producten van 
topkwaliteit en gebruikt de winst 
om voedsel te kopen voor mensen 
in nood.

De afgelopen 2 jaar heeft de 
Allianz Future Generations Award 
sociale ondernemers ondersteund 
bij het opschalen van geweldige 
ideeën die barrières wegnemen op 
het gebied van werkgelegenheid 
en onderwijs voor jongeren.

ONDERSTEUNING VAN JONGE 
KLIMAATONDERZOEKERS
Met de jaarlijkse Allianz Climate 
Risk Research Award erkennen 
en ondersteunen wij jonge 
wetenschappers die met 
hun onderzoek het begrip 
van de samenleving voor 
klimaatgerelateerde 
risico’s verbeteren.
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Via de Allianz Future 
Generations Award 
werken we samen met 

maatschappelijk betrokken 
ondernemers om een meer 
inclusieve samenleving voor 
jongeren te bevorderen.

www.allianz.com/en/ 
sustainability/ 
social-inclusion/ 
investment-ready- 
program.html

ONDERSTEUNING 
VAN DORPEN  
VAN HOOP
www.sos-childrensvillages.org 

1,7
Met de Allianz World Run hebben 
we in slechts 4 jaar tijd meer dan 

opgehaald

Er is een dorp nodig om een kind 
op te voeden. SOS zorgt voor 
gemeenschappen waar kwetsbare 
kinderen kwalitatief hoogstaand 
onderwijs en zorg krijgen en waar 
families sterker en mondiger 
worden.

Elk jaar trekken duizenden Allianz-
medewerkers hun loopschoenen 
aan en nemen ze deel aan de 
Allianz World Run om de projecten 
van SOS-Kinderdorpen te 
ondersteunen. De run heeft in de 
eerste vier jaar meer dan 
1,7 miljoen euro opgeleverd.

Natuurlijke en door de mens veroorzaakte rampen 
bedreigen het inkomen van 1,5 miljard mensen 
wereldwijd en hebben invloed op miljoenen kinderen.

Sinds 2015 werken we samen met SOS 
Kinderdorpen om die impact te verminderen en 
de veerkracht van jonge mensen te vergroten. 
In 2019 heeft onze hulp ervoor gezorgd dat de 
kinderen en medewerkers van SOS Kinderdorpen 
in Mozambique veilig waren tijdens een cycloon 
die meer dan 1.000 mensen het leven kostte.

Ons Social Innovation Fund stelt 
onze Allianz-bedrijven in staat om 
lokale gemeenschappen en 
jongeren over de hele wereld te 
ondersteunen met opleidingen, 
trainingen en werkgelegenheid.

660,000
In 2019 bereikten we met 
deze inspanningen meer dan 

mensen wereldwijd,  
onder wie ongeveer 

kinderen en jongeren.

290,000

miljoen euro 
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Voorbehoud met betrekking tot uitspraken over 
de toekomst
Deze tekst kan uitspraken bevatten over 
toekomstverwachtingen en andere vooruitblikken die 
zijn gebaseerd op de huidige visie en aannames van het 
management en waarbij bekende en onbekende risico’s 
komen kijken. Deze risico’s kunnen van zodanige invloed 
zijn dat de daadwerkelijke resultaten of gebeurtenissen 
in grote mate kunnen verschillen van de resultaten 
die in een dergelijke uitspraak worden benoemd of 
geïmpliceerd. Het bedrijf kan op geen enkele manier 
worden verplicht om uitspraken over de toekomst op 
enig moment te actualiseren of bij te stellen.

Foto-credit
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