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Principal Adverse Impact Statement Zwitserleven PPI. 
Zwitserleven PPI N.V. (LEI 54930067BEN4LR1PTD74). 

Zwitserleven PPI houdt rekening met de belangrijkste negatieve effecten van haar beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren. 
Deze verklaring is de belangrijkste ongunstige duurzaamheidseffecten-verklaring van Zwitserleven PPI. 

Deze verklaring is geldig vanaf 30 juni 2022. 

SRLEV N.V. is een levensverzekeringsmaatschappij die diverse soorten levensverzekeringen en pensioenregelingen aanbiedt. 
SRLEV gebruikt de merken en handelsnamen Zwitserleven en Reaal. In deze tekst wordt de naam SRLEV gebruikt. 

Zwitserleven PPI N.V. en de levensverzekeringsmaatschappij SRLEV N.V. gebruiken allebei het merk en de handelsnaam  
Zwitserleven. De informatie in dit document is voor Zwitserleven PPI N.V. Voor SRLEV N.V. leest u de informatie in dit document. 

Zwitserleven PPI is een onderdeel van Athora Netherlands N.V. Deze holdingmaatschappij voert overkoepelend beleid dat op  
al haar dochterondernemingen van toepassing is. In dit document verwijzen we voor Zwitserleven PPI-beleid regelmatig naar 
de website Athora.nl. 

In Europa gelden regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële dienstensector. De Europese Commissie (EC) 
presenteerde in december 2019 de Europese Green Deal. Dit is een reeks van beleidsinitiatieven waarmee Europa in 2050 
klimaatneutraal moet zijn. De EC heeft een actieplan voor financiering van duurzame groei (Action Plan for Financing Sustainable 
Growth) opgesteld. Dit actieplan bestaat uit een groot aantal regels en voorschriften die gevolgen hebben voor de meeste finan-
ciële instellingen. De Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid in de financiële sector zijn hier  
een onderdeel van. 

Omdat Zwitserleven PPI een financiële dienstverlener is, zijn deze regels ook op ons van toepassing. U kunt daarom informatie 
over de volgende onderwerpen lezen: 
• hoe we in onze bedrijfsvoering omgaan met duurzaamheidsrisico’s en 
• hoe we rekening houden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheid binnen ons beleggingsbeleid. 

Stap voor stap naar meer transparantie. 
Het inzichtelijk maken van de belangrijkste ongunstige effecten van onze beleggingsbeslissingen op duurzaamheid is een proces in 
stappen. We doen dit in samenwerking met onze belangrijkste fondsbeheerder ACTIAM. De regelgeving over hoe we de ongunstige 
effecten publiceren, wordt in fases opgeleverd. Daarom blijven we de informatie in dit document steeds aanvullen en verbeteren.  
Zo publiceren we vanaf volgend jaar concrete cijfers over de ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op basis van wettelijk 
voorgeschreven duurzaamheidsindicatoren. 

Wilt u weten hoe naast ACTIAM andere fondsbeheerders (zoals ASN en Blackrock) ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen 
in aanmerking nemen? Kijkt u dan op de website van de betreffende fondsbeheerder. Links naar deze websites kunt u vinden op 
onze webpagina Europese regels informatie duurzaamheid voor Zwitserleven PPI onder het kopje Andere vermogensbeheerders. 

Over de manier waarop ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen in aanmerking worden genomen en het beleggingsbeleid 
van onze beleggingsfondsen die ACTIAM beheert, leest u hieronder meer informatie. 

https://www.zwitserleven.nl/49e838/siteassets/documenten/duurzaamheid/verklaring-belangrijkste-ongunstige-effecten-srlev.pdf
http://Athora.nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=NL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0097&from=NL
https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/verantwoord-beleggen/beleggingsbeleid/duurzaamheidsrisicos/
https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/europese-regels-informatie-duurzaamheid-zwitserleven-ppi/
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Beschrijving hoe we rekening houden met de belangrijkste negatieve effecten. 

Belangrijkste negatieve effecten en duurzaam beleggingsbeleid. 
Deze verklaring beschrijft hoe Zwitserleven PPI rekening houdt met de belangrijkste negatieve effecten van haar beleggingsbeslissingen 
op duurzaamheidsfactoren. Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische en sociale factoren, werkgelegenheidszaken, eerbiediging van 
de mensenrechten en bestrijding van corruptie en van omkoping. Zwitserleven PPI houdt met deze factoren rekening in haar duurzaam 
beleggingsbeleid. Dit beleid is gericht op het stimuleren van bedrijven en landen om bij te dragen aan de oplossing(en) voor  
de uitdagingen waar we als maatschappij gezamenlijk voor staan. 

Ons doel is het effenen van de weg naar een duurzame samenleving en tegelijkertijd het genereren van financieel rendement op  
de lange termijn. Om dat te bereiken gebruiken we onder andere onze fundamentele beleggingsbeginselen. Dit zijn beginselen  
op het gebied van: 
• Milieu, betrokkenheid bij ernstige milieuschade. 
• Mensheid, mensen- en arbeidsrechten, verkoop en productie van controversiële wapens. 
• Maatschappij, internationale sancties, corruptie, fraude, belastingontduiking en schade aan de volksgezondheid of dierenwelzijn. 

Signalering en prioritering van de belangrijkste ongunstige effecten. 
Er zijn verschillende instrumenten beschikbaar om duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen. Die zijn er ook om de ongunstige  
effecten op duurzaamheid binnen het beleggingsuniversum zo klein mogelijk te houden. Om dat voor elkaar te krijgen zetten we 
onder andere de volgende instrumenten in: 
• Uitsluiting. 
• Screening. 
• ESG-integratie. 
• Engagement. 
• Uitoefening van stemrechten. 

Deze instrumenten werken vaak in samenhang met elkaar. De manier waarop wij invulling geven aan die instrumenten en de onder-
linge samenhang daarvan draagt bij aan ons duurzaam beleggingsbeleid. 

Uitsluiten. 
De fundamentele beginselen vormen onze ondergrens. Partijen die deze beginselen schenden, sluiten we uit van onze  
beleggingen. 

Daarnaast sluiten we ook bedrijven uit die in onze ogen onvoldoende in staat zijn om de transitie naar een volledig duurzame 
bedrijfsvoering te maken. We stellen dat vast op basis van de resultaten van de screening zoals hieronder beschreven. 

Screening. 
We denken dat bedrijven en sectoren beter voorbereid zijn op de toekomst als zij risico’s op duurzaamheid voldoende meewegen.  
En de negatieve impact van hun activiteiten op duurzaamheidsfactoren zo veel mogelijk proberen te beperken. 

Om na te gaan of een bedrijf dit voldoende doet, screenen we bedrijven waarin we (gaan) beleggen op de volgende duurzaamheids-
indicatoren: 
• Gebruik fossiele brandstoffen. 
• Watergebruik. 
• Landgebruik. 
• Beheer van (chemisch) afval. 
• Organisatorische inrichting en integriteit. 
• Beheer van sociaal kapitaal. 
• Beheer van menselijk kapitaal. 

zwitserleven.nl/privacy
https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/europese-regels-informatie-duurzaamheid-srlev/
https://www.zwitserleven.nl/over-zwitserleven/europese-regels-informatie-duurzaamheid-srlev/
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Welke van deze duurzaamheidsindicatoren het meest relevant zijn, hangt af van de sector waarin een onderneming actief is.  
We bepalen aan de hand van de individuele score en de gemiddelde score van de duurzaamheidsindicatoren of en in hoeverre  
de onderneming voldoet aan onze vereisten voor een duurzame bedrijfsvoering. Voldoet een onderneming nog niet, dan maken we 
een inschatting of en in hoeverre de onderneming in staat is de transitie naar een volledig duurzame bedrijfsvoering te maken. 

ESG-integratie. 
We denken dat een vermogensbeheerder betere beleggingsbeslissingen kan nemen als ESG-criteria in het beleggingsproces zijn 
geïntegreerd. Dit kan bijvoorbeeld door te werken met ESG-scores voor landen en bedrijven. We verwachten dat hoe hoger de score, 
hoe lager de duurzaamheidsrisico’s en hoe lager de ongunstige effecten zijn. 

Stemmen. 
Samen met onze fondsbeheerder ACTIAM selecteren we onderwerpen en duurzaamheidsthema’s waarop we actief stembeleid willen 
voeren. De selectie doen we onder andere op basis van de conclusies van de screening. Denk hierbij aan een specifiek duurzaamheids-
onderwerp zoals het koppelen van beloningen aan duurzaamheidsprestaties. In de praktijk voert ACTIAM dit stembeleid uit door 
voorstellen te doen waarover gestemd moet worden en/of te stemmen op aandeelhouders- of participantenvergaderingen. 

Engagement. 
Engagement betekent met een bedrijf in gesprek gaan om het gedrag van het bedrijf te beïnvloeden. Dat kan zijn als reactie op een 
specifiek incident, of proactief om een bedrijf in een bepaalde richting te laten denken en handelen. 

Engagementbeleid. 
Het in gesprek gaan is vooral gericht op bedrijven en niet op landen. Daarbij geloven we dat samenwerken met (maatschappelijke en 
milieu-)organisaties en andere institutionele beleggers en vermogensbeheerders ook effectief kan zijn. 

ACTIAM voert het engagementproces uit en formuleert van tevoren duidelijke doelen en mijlpalen. Zo kunnen we de gedrags- 
veranderingen volgen. Gesprekken met een bedrijf met grote ongunstige effecten op de duurzaamheid moeten op termijn succesvol zijn.  
Is dat niet het geval, dan leidt dat tot uitsluiting van het bedrijf. 

Naleving van internationale standaarden. 
Onze fundamentele beleggingsbeginselen zijn gebaseerd op verschillende internationale verdragen en ‘best practices’, zoals de UN 
Global Compact, de VN-principes voor bedrijfsleven en mensenrechten en de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. 
Deze internationale richtlijnen zijn universeel en schending van deze richtlijnen zien we als schending van onze fundamentele  
beleggingsbeginselen. 
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