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CEO statement

Beste polishouder, Beste zakenpartner, Beste werknemer, Beste lezer,

Met dit eerste duurzaamheid Factbook van DKV Belgium zijn wij verheugd u te informeren 
over onze aanpak op het gebied van duurzaamheid. Duurzaamheid is de laatste jaren een 
belangrijk thema geworden en maakt nu deel uit van de strategie van elke onderneming. Ook 
bij DKV Belgium is de aandacht voor duurzaamheid aanzienlijk toegenomen, aangezien we 
duurzaamheid hebben verankerd in alle relevante dimensies van onze activiteiten en onze 
waardeketen. Dit ligt ook in de lijn van de ambities van onze aandeelhouders ERGO Group en 
Munich Re, die sterke ambities hebben geformuleerd in alle dimensies van duurzaamheid. 

Deze ambities hebben betrekking op het verkleinen van onze ecologische voetafdruk en 
het bereiken van onze koolstofneutraliteit tegen 2050, het opnemen van onze sociale 
verantwoordelijkheid ten opzichte van de samenleving en het zorgen voor een sterk 
ondernemingsbestuur. In deze Factbook gaan we dieper in op de manier waarop we dit tot nu 
toe hebben aangepakt en wat onze ambities voor de toekomst zijn.

Het is vooral stimulerend om te zien dat er een nieuwe vibe door de organisatie is gegaan sinds 
de start van een speciale werkgroep rond duurzaamheid. Veel afdelingen hebben initiatieven 
genomen, kleine of grote, onder dit overkoepelende thema. Dit gaat van het bekijken van onze 
CO2-uitstoot (en hoe we die kunnen verminderen), over workshops rond welzijn voor werknemers 
tot bedrijfsvrijwilligerswerk en nog veel meer.

We zijn er trots op u deze realisaties te kunnen presenteren, die ons zullen leiden naar nog veel 
meer initiatieven in de toekomst waarover we u graag in volgende verslagen zullen informeren. 

Met duurzame groeten,

Silke Lautenschläger
CEO DKV Belgium
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Als onderdeel van Munich Re en ERGO Group hebben 
wij sterke ambities op het gebied van duurzaamheid. 
Als onderdeel van de ecologische component van 
duurzaamheid (E uit ESG), streven wij naar een 
vermindering van de CO2-uitstoot via onze beleggingen, 
via onze verzekeringsproducten en van onze eigen directe 
activiteiten.

Daarnaast zijn ook de andere componenten van belang 
voor Munich Re en ERGO Group, via een goed bestuur (G) 
en een sterke sociale (S) verantwoordelijkheid tegenover 
polishouders, werknemers, gemeenschappen en aandeel-
houders. De details voor respectievelijk Munich Re en ERGO 
Group zijn te vinden op hun websites, die ook meer details 
geven voor de volledige Munich Re en ERGO Group.
 
In de rest van dit verslag ligt de nadruk op de specifieke 
punten waarop DKV Belgium werkt als Belgische entiteit 
van Munich Re / ERGO Group. Sinds 2021 hebben wij 
actief een speciale werkgroep Duurzaamheid opgericht 
die tot doel heeft om duurzaamheid via 9 dimensies in de 
bedrijfscultuur te verankeren. In de volgende paragrafen 
worden deze meer in detail beschreven.

De ERGO Group compenseert al sinds 2015 onvermijdelijke
CO2-uitstoot voor al haar bedrijven, door de aankoop van 
klimaatcertificaten. Dit stelt ons in staat om projecten 
te ondersteunen die het klimaat beschermen door de 
uitstoot van CO2 te vermijden. We hechten hierbij veel 
waarde aan projecten die een positieve bijdrage leveren 
aan de lokale infrastructuur en bevolking. In 2021 werden 
certificaten gekocht om 54.014 ton CO2 te compenseren.

Opmerking: de bovenstaande afbeelding verwijst naar de ambities van de ERGO Group/Munich Re

1   https://www.munichre.com/en/company/sustainability.html 
https://www.ergo.com/en/Verantwortung/Reporting-und-Kennzahlen/Nachhaltigkeitsbericht 

Inleiding

Our Contribution to the Paris climate goals: net-zero emissions by 2050
The group has set itself ambitious goals with its “Ambition 2050”. We are gradually reducing CO2 emissions in our 
business: through systematic environmental management in our own operations and targeted selection of the 
compagnies and projects we invest in and insure.

Business operations Investments Insurance

Reducing our direct impact

Carbon neutral since 2015
Reduction in carbon  
emissions per employee  
by 51,6% since 2009 

No investment in  
compagnies with
>  30% revenue thermal 

coal
> 10% revenue oil sands

Coal

No insurance cover  
provided for new coal  
missing power plants,  
relates infrastrucure1

Oil ans gas (exploration 
and production
No insurance for new and  
existing oil sand projects1

-12% emissions per  
employee1 -25% to -29% emissions3 -35% emissions2, 3 -5% emissions1

Net-zero emissions

Full exit from coal

Net-zero emissions

Net-zero emissions means that emissions caused are removed from the atmosphere again through offsetting measures.

1 Minor exceptions possible, for example in countries < 90 percent electrification rate.
2 Produced tonnes of thermal coal/capacity insurred (MW) used as proxy for emissions
3 Base year 2019.

2020

2025

2030

2040

2050
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De koolstofvoetafdruk van onze operationele activiteiten is de belangrijkste 
indicator voor de beoordeling van onze milieuprestaties. Daarom berekenen 
wij de jaarlijkse koolstofemissies die het gevolg zijn van ons verbruik van 
energie (elektriciteit, gas, brandstof), papier en water, zakenreizen en afval-
productie. Dit gebeurt op een gestandaardiseerde manier in overeenstem-
ming met internationaal erkende methoden en conversiefactoren, zoals het 
GHG-protocol. Doel is de totstandbrenging van alomvattende wereldwijde 
gestandaardiseerde kaders voor het meten en beheren van de uitstoot van 
broeikasgassen (BKG) als gevolg van activiteiten in de particuliere en de 
openbare sector, waardeketens en mitigatiemaatregelen.

De voorbije jaren werden reeds een aantal initiatieven genomen om 
het verbruik en de CO2-uitstoot te verminderen:

•  De belangrijkste maatregel is de verhuizing naar een nieuw 
gebouw in 2018, wat resulteerde in een daling van de CO2-uitstoot 
dankzij een groenere infrastructuur. Het BREEAM In-use certificaat 
(internationale methode voor de beoordeling van de milieuprestaties 
van een in gebruik zijnd gebouw) bevestigt een zeer goede asset 
performance.

•  De locatie van het gebouw heeft een betere verbinding met het 
openbaar vervoer. Ook de fietsenstalling en refresh-zone werden 
gerenoveerd en heringericht om fietsgebruik aantrekkelijker te maken.

•  Papierloos werken is een onderdeel geworden van de nieuwe manier 
van werken.

De ambitie van DKV Belgium is om tegen 2025 de eigen CO2-uitstoot per 
medewerker met 12% te verminderen. De belangrijkste maatregel om 
dit te realiseren is de invoering van een groener wagenpark. 

Op groepsniveau is het de bedoeling om tegen 2030 ook ‘koolstofneu-
traal’ te worden door een verdere vermindering van de koolstofvoetaf-
druk en de bijkomende financiering van koolstofverwijderende techno-
logieën.

Om de haalbaarheid van het bereiken van de groepsdoelstellingen te 
evalueren, heeft DKV Belgium een carbon roadmap ontwikkeld. Dit bevat 
een prognose van de hoeveelheid uitgestoten CO2 tot 2030 met een 
uitsplitsing van de emissies naar energie (elektriciteit, gas, brandstof), 
papier, water, zakenreizen en afvalproductie. 

We hebben ons ertoe verbonden om de carbon roadmap voortdurend bij te 
werken op basis van de meest recente gegevens, zodat het management 
over een duidelijk instrument beschikt om de duurzaamheid binnen de 
bedrijven te meten.

Hierbij zijn de volgende hypothesen in aanmerking genomen:
•   Energie: Een daling door de jaren heen wordt gedreven door de reductie 

van één kantoorverdieping. De elektriciteit, die 100% groen is, telt voor 
nul CO2-uitstoot. Er zijn reeds maatregelen genomen om het gebruik 
van 100% groene elektriciteit ook in de toekomst te verzekeren. Andere 
componenten die voor de CO2-uitstoot van de energie zorgen, zijn gas 
voor verwarming en brandstof voor noodgeneratoren.

•   Papier: Er is uitgegaan van een geleidelijke daling, rekening houdend 
met het feit dat verschillende projecten worden onderzocht ter 
vermindering van het papierverbruik, waaronder de invoering van 
een digitaal documentbeheer.

•   Water/afval: De vermindering houdt verband met de wijziging van het 
telewerkbeleid in 2022 sinds 2019, waarbij wordt overgegaan van 3/4 
dagen op kantoor naar 2 dagen, wat leidt tot minder waterverbruik 
en afvalproductie.

•   Wagenpark: Er is uitgegaan van een geleidelijke impact door de 
vervanging van benzineauto’s door elektrische auto’s. Vanaf 2027 
verwachten we dat de volledige vloot elektrisch zal zijn, wat een 
sterke impact zal hebben op de totale CO2-uitstoot.

De carbon roadmap toont aan dat de doelstellingen van de Groep haalbaar 
zijn. Verdere CO2-compensatiemethoden worden ook onderzocht.

Uitstoot verminderen
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Wij hebben de ambitie opgevat om de gemeenschap 
te ondersteunen via financieringsinitiatieven. Zo 
hebben wij onder meer samen met BosPlus een 
boomplantactie in Oosterzele ondersteund. Er werd een 
lokaal “geboortebos” gefinancierd. Ongeveer 600 ouders 
en kinderen van de gemeente werden uitgenodigd om 
“hun” boom te planten. Dus naast de impact op het 
milieu, hebben we ook een impact gehad door gezinnen 
en collega’s blij te maken dat ze konden deelnemen aan 
deze plantdag. 

Op een tweede dag hebben ongeveer 40-50 collega’s van 
DKV Belgium, ERGO Insurance en DAS Belgium de klus 
afgemaakt. In totaal werden 2.250 bomen geplant op een 
terrein van ongeveer 10.000m². DKV en ERGO hebben de 
ambitie om boomplantinitiatieven in de toekomst voort 
te zetten.

“  De activiteit van het planten van bomen was zeer 
interessant. De verantwoordelijken van het project 
hebben ons uitgelegd hoe deze aanplanting zich in 
de toekomst zal ontwikkelen, en we hebben zelfs het 
resultaat kunnen bewonderen op een naburig perceel 
waar enkele jaren geleden bomen zijn geplant. 
Het was bijzonder verrijkend om te begrijpen hoe 
bomen moeten worden geplant door de gegeven 
uitleg in de praktijk toe te passen. Bovendien was 
het erg leuk om met de aanwezige collega’s van 
een buitenactiviteit te genieten. - Emir Mujicic 
(Compliance Officer) ”

Daarnaast hebben we samen met Munich Re ook een 
lokale organisatie “Gambiavrienden” gesteund. Zij 
wonnen een interne wedstrijd van Munich Re voor extra 
financiering waarmee een lokale school en ziekenhuis in 
Gambia kunnen worden ondersteund. Op deze manier 
steunen wij gemeenschappen in binnen- en buitenland.

Gemeenschap ondersteunen
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Bij DKV Belgium is een job meer dan een loonbrief. 
Wij waken voortdurend over het welzijn van onze 
medewerkers door te investeren in een sterk people 
management, een toegankelijk HR-team en een flexibele 
werkorganisatie. 

Toen onze medewerkers werd gevraagd te beschrijven 
wat ze het meest waarderen in ons bedrijf, gaven ze in 
de eerste plaats onze bedrijfscultuur aan die gebaseerd 
is op vertrouwen, gevolgd door de leuke collega’s en het 
kunnen werken voor een marktleider die bijdraagt aan de 
gezondheid van mensen.

In mei hebben we met veel plezier de welzijnsweek 
georganiseerd: een week waarin medewerkers konden 
deelnemen aan verschillende sportactiviteiten, maar ook 
aan online webinars over gezonde voeding en ergonomie 
op het werk. 

We waren ook verheugd dat we opnieuw ons jaarlijkse 
personeelsfeest ‘in vivo’ konden organiseren, dat dit jaar 
in juni plaatsvond. In totaal 368 medewerkers van DKV 
Belgium en ERGO Insurance kwamen borrelen, dineren 
en dansen, en genoten ervan om collega’s van andere 
afdelingen weer te ontmoeten, of voor het eerst, live. In 
haar jaarlijkse toespraak vierde onze CEO het behalen 
van enkele grote bedrijfssuccessen en bedankte het 
personeel voor het harde werk en de toewijding van 
elke DKV- en ERGO- medewerker tijdens de moeilijke 
pandemie-jaren.

Medewerkers waarderen
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Klanttevredenheid geeft aan in welke mate een klant een 
positief gevoel heeft over DKV als bedrijf. Het spreekt voor 
zich dat klantvriendelijkheid en een correcte en snelle 
dienstverlening aan onze klanten voor ons van groot 
belang zijn, uit respect voor de service die de verzekerden 
verwachten na het betalen van een premie. 

Een andere belangrijke reden waarom wij zoveel waarde 
hechten aan klanttevredenheid is het streven naar 
voortdurende verbetering van onze dienstverlening. 
Hoe kunnen wij onze processen en dienstverlening 
verbeteren? Voldoen wij als bedrijf aan de verwachtingen 
van onze klanten? 

Net Promotor Score (NPS)
Om een duidelijk beeld te krijgen van de mate waarin de 
klant tevreden of ontevreden is over de geleverde dienst 
(gevoel of houding van de klant tegenover een contact, 
een product, de behandeling van zijn dossier, ...), meten 
we de zogenaamde Net Promotor Score.  

Wat verstaan we precies onder de Net Promotor Score?
De NPS is een index die meet in welke mate de klant 
onze producten of dienst zal aanbevelen aan vrienden, 
collega’s of familieleden. De NPS wordt gemeten aan de 
hand van een enquête die naar de klant wordt gestuurd na 
een contact met een van onze diensten na het indienen 
van medische kosten via de app en/of na een telefonisch 
contact met onze klanten dienst. De NPS-enquête peilt 
de ervaring van de klant op verschillende criteria. 

Zeer belangrijke pijlers zijn de vriendelijkheid, het 
inlevingsvermogen en de klantgerichtheid van de 
medewerkers. Daarnaast wordt ook gelet op duidelijkheid, 
kennis, correct taalgebruik, snelheid en volledigheid.

Onze klanten geven een score per pijler en kunnen ook 
opmerkingen met ons delen. Hieronder delen we een 
aantal van de opmerkingen die we hebben ontvangen en 
die onze medewerkers een warm hart toedragen.

“  Omdat u er altijd voor ons bent. Het is nooit een 
leuke omgeving of situatie, en toch krijgen we een 
veilig gevoel als ik jullie bedrijf bel. Dank aan alle 
medewerkers! ”

“   De persoon aan de telefoon was vriendelijk, heel 
belangrijk!”

“ Duidelijk antwoord, probleem opgelost ”

“  U wordt vaak gecontacteerd met bezorgdheden en 
problemen. Maar ik wil dit op een positieve manier 
doen om te wijzen op de kwaliteit van de contacten, 
de duidelijkheid en nauwkeurigheid van de 
ontvangen informatie en de vriendelijkheid van de 
service tijdens de gesprekken. Zeer professioneel. ”

“  Ik ben zeer tevreden over het telefonisch contact 
met DKV, zeer behulpzaam en vriendelijk, het is een 
plezier. ”

“ Het spreekt voor zich dat  
klantvriendelijkheid  
en een correcte en snelle 
dienstverlening aan  
onze klanten voor ons  
van groot belang zijn ”

Klanten tevreden stellen
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Contributing socially

Als bedrijf willen we een positieve impact 
hebben op de maatschappij waarin we leven. 
Daarom hebben we duidelijk gekozen om 
sociaal bij te dragen aan onze maatschappij.  
Toen de oorlog in Oekraïne uitbrak, werd er bij  
DKV Belgium en ERGO Insurance een inzameling 
van goederen georganiseerd, ondersteund door 
een donatie van medicijnen door het bedrijf 
voor elke donerende werknemer. Daarnaast 
onderzoeken we momenteel ook de mogelijkheid 
om oude laptops te schenken aan jongeren die 
digitale ondersteuning nodig hebben om hun 
studies te kunnen voortzetten. 

Naast de donaties van goederen steken onze 
medewerkers ook graag de handen uit de 
mouwen voor het goede doel: medewerkers 
krijgen de kans om bij te dragen aan onze 
maatschappij en het milieu door deel te nemen 
aan bedrijfsvrijwilligersactiviteiten, die we het 
hele jaar door regelmatig organiseren. Zo kwamen 
medewerkers van verschillende afdelingen 
bijeen om deel te nemen aan een sociale keuken 
en hielpen ze mee aan het onderhoud van een 
comfortabel huis voor gehandicapten.

Sociaal bijdragen
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Als verzekeringsmaatschappij is DKV Belgium gebouwd 
op een sterk ondernemingsbestuur. Aangezien de kern 
van een verzekeringsmaatschappij erin bestaat risico’s 
over te nemen van de verzekerden, helpt deze implemen-
tatie van een goed bestuur om die risico’s goed te behe-
ren. Dit voorkomt vooral dat we onnodige risico’s nemen. 
Alles tezamen stelt dit ons in staat om als onderneming 
op de lange termijn duurzaam te blijven. 

Meer bepaald vereist de prudentiële regelgeving waar-
aan DKV Belgium is blootgesteld, onder meer Solvency 
II, dat DKV Belgium voor de risicobeheersing een model 
van drie verdedigingslinies hanteert:

•  De eerste verdedigingslinie is het operationeel ma-
nagement, dat als “risico-eigenaar” verantwoordelijk-
heid en aansprakelijkheid draagt voor de beoordeling, 
het beheer en de beperking van risico’s.

•   De tweede verdedigingslinie omvat risicobeheer, 
compliance en de actuariële functie. Zij stellen de 
nodige richtlijnen, processen en procedures vast voor 
de risicobeheersing en de toepassing ervan door het 
operationeel management, voor zover het hun werk-
terrein betreft. Zij hebben ook rapporteringsverplich-
tigingen. 

•  De derde verdedigingslinie is de interne auditfunc-
tie die onafhankelijke controles uitvoert op de doel-
treffendheid van de eerste twee verdedigingslinies en 
verslag uitbrengt over haar bevindingen aan het Audit 
& Risk Committee en de Raad van Bestuur.

Ter ondersteuning van dit model wordt de samenwer-
king binnen het bedrijf ook geregeld in een intern contro-
lesysteem. Daarin worden de standaarden voor de uit-
voering van processen gedetailleerd beschreven, terwijl 
ook wordt gekeken naar de risico’s en de noodzakelijke 
controles. Dit wordt ook omkaderd door een uitgebreid 
kader van beleidslijnen, richtlijnen en andere richtingge-
vende documenten. 

Dit alles maakt het mogelijk operationele taken uit te voe-
ren en op gestructureerde wijze beslissingen te nemen 
om het ondoordacht nemen van risico’s te vermijden. 

In het bijzonder wordt ook duurzaamheid zo geregeld 
dat de verschillende belanghebbenden binnen het be-
drijf erbij worden betrokken. Centraal is er een coördi-
natie voor beide zusterbedrijven ERGO Insurance en 
DKV Belgium. Maar om dit structureel in de organisatie 
te verankeren, houden collega’s van alle relevante afde-
lingen in hun takenpakket rekening met duurzaamheid: 
gebouwenbeheer, HR, beleggingen, producten, etc.

“ DKV Belgium  
is gebouwd  
op een sterk  
ondernemings- 
bestuur ”

Structureel richting geven
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Sinds vele jaren is ons rekruteringsproces gericht op het aanwerven van vaar-
digheden en competenties, wat resulteert in een gevarieerd personeelsbe-
stand. Dankzij een intern HR-beleid krijgen alle medewerkers gelijke kansen 
op interne mobiliteit en toegang tot opleidingen en de mogelijkheid om zich 
verder te ontwikkelen binnen het bedrijf. Dankzij ons flexibel thuiswerkbe-
leid en een cultuur van management-by-objectives in plaats van aanwezig-
heid op kantoor, kunnen onze medewerkers hun carrière verder uitbouwen, 
parallel met hun activiteiten thuis, of het nu gaat om de zorg voor het gezin, 
persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen of de passies die ze naast hun job 
hebben. Dankzij deze strategische keuzes werden in juni 2022 48% van de 
people managementposities ingenomen door vrouwen: 67% in een positie 
van teamleader, 40% op het niveau van afdelingsverantwoordelijke, 29% 
op C-niveau en 25% voor de leden van de Raad van Bestuur.

Om te bevestigen dat ons bedrijf gelijke kansen wil bieden aan alle me-
dewerkers binnen de financiële sector, heeft DKV Belgium in juli 2021 het 
charter van ‘Women in Finance’ ondertekend en zijn we sindsdien actief lid 
van deze vereniging.

Silke Lautenschläger, onze CEO, legt uit waarom DKV Belgium dit charter 
steunt:

“  Diversiteit is belangrijk voor het wereldwijde succes van DKV, ERGO  
Group en Munich Re. Als succesvol bedrijf is het de mis-
sie van DKV om al haar medewerkers voortdurend uit te da-
gen en te ontwikkelen - ongeacht hun nationaliteit, ge-
slacht of leeftijd. Alleen op deze manier kunnen we profiteren 
van al onze middelen en talenten en zo succesvol opereren.  
Daarom hebben wij het Women in Finance Charter ondertekend. 
Daarnaast heeft Munich Re de wereldwijde ambitie om het aandeel 
vrouwen in alle managementfuncties tegen 2025 te verhogen tot 

minstens 40%. Het bevorderen van de gelijkheid van mannen en 
vrouwen in leidinggevende functies is essentieel in de verzekerings-
markt. Lid zijn van Women in Finance Belgium zal ons helpen een 
nieuwe stap in die richting te zetten. ”

Om de cultuur van diversiteit en inclusie echt te verankeren in het DNA van 
ons bedrijf, ontwikkelde DKV Belgium samen met de hulp van Actiris een Di-
versiteitsplan voor 2022 - 2023. Dit diversiteitsplan is het resultaat van een 
kwantitatieve analyse van alle relevante HR-gegevens en een kwalitatie-
ve analyse van onze HR-processen, -beleidslijnen en -bedrijfscultuur. Deze 
analyse resulteerde in een diversiteitsplan, goedgekeurd door Actiris en ons 
Comité voor Preventie en Bescherming op het Werk. Eén van de concrete 
resultaten van dit diversiteitsplan was het opstellen van een interne bench-
mark voor de perceptie van onze werknemers over de mate van inclusie 
binnen het bedrijf. Dit werd gedaan door een extra item toe te voegen aan 
onze tweejaarlijkse enquête naar de betrokkenheid van werknemers. 

“  Alle medewerkers van ons bedrijf hebben dezelfde kansen om vooruit te 
raken in deze organisatie, ongeacht ras of etnische afkomst, geslacht, 
godsdienst of overtuiging, seksuele geaardheid, handicap en leeftijd. ” 

Deze vraag werd door 83% van de respondenten positief beantwoord.

Een ander concreet resultaat in het kader van het diversiteitsplan was de toe-
voeging van de e-learning over de antidiscriminatiewetgeving van Unia aan 
ons open opleidingsaanbod en de toevoeging van onze status van gelijkekan-
senwerkgever aan de publicatie van al onze openstaande vacatures. 

In het kader van het diversiteitsplan heeft DKV ook voor de eerste keer deel-
genomen aan DuoDay en was het blij een deelnemer in onze afdeling logis-
tiek te mogen verwelkomen. De ervaring werd zowel door het ontvangende 
team als door de DuoDay-deelnemer als zeer vruchtbaar geëvalueerd.

Diversiteit aanmoedigen
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De integratie van de ESG (ecologische, inclusief 
klimaat gerelateerde dimensies, sociale en bestuurlijke 
(‘governance’)) criteria is een essentieel deel van Munich 
Re’s investeringsstrategie. Munich Re is een stichtend lid 
van de Principles for Responsible Investment (PRI) van de 
Verenigde Naties en blijft deze nastreven. In 2020 sloot 
Munich Re zich daarnaast aan bij het Net-Zero Asset Owner 
Alliance (NZAOA). Het interne kader van de ESG strategie 
zijn onze Responsible Investment Guidelines (RIGs). 
Deze omvatten allerlei onderwerpen rond duurzaamheid 
en beschrijven interne methodes en hulpmiddelen. De 
klimaatstrategie van Munich Re is hier een specifiek 
onderdeel van. Duurzame investeringscriteria worden 
voor alle investeringscategorieën toegepast. De RIGs 
zijn op die manier van toepassing op alle investeringen 
van DKV Belgium. MEAG, de vermogensbeheerder van de 
Groep, kijkt toe op de naleving hiervan. 

Daarnaast werkt MEAG sinds juni 2017 samen met 
MSCI ESG Research, een toonaangevende leverancier 
van duurzaamheidsanalyses en -ratings. Het MSCI ESG 
Rating Model is gebaseerd op analyses in de volgende 
domeinen:

•  Ecologische pijler: klimaatverandering / natuurlijk ka-
pitaal / vervuiling en afval / kansen voor het milieu

•  Sociale pijler: menselijk kapitaal / productaansprake-
lijkheid / tegenstand van belanghebbenden / sociale 
kansen

•  Bestuurlijke pijler: corporate governance / corporate 
gedrag

Dit ESG-onderzoek van MSCI is geïncorporeerd in het 
gehele investeringsproces. De gemiddelde MSCI ESG 
rating van de investeringen van DKV Belgium is “A” op 
30/6/2022.

Als deel van het investeringsbeleid heeft Munich Re 
ook het doel om koolstofemissies te verminderen. Voor 
investeringen in bepaalde soorten activa (vanaf 2022 
die in bedrijfsobligaties en aandelen) worden CO2 criteria 
zoals gefinancierde emissies in rekening genomen. Het 
uiteindelijke doel is de emissies te verlagen. Hiervoor 
gebruiken we data van ISS.

Verantwoord beleggen

“ Dit ESG-onderzoek van  
MSCI is geïncorporeerd  
in het gehele investerings- 
proces. De gemiddelde 
MSCI ESG rating van de 
investeringen van  
DKV Belgium is “A”  
op 30/6/2022.”
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Investeringen
Daarnaast berekent MEAG een duurzaamheidsratio op 
basis van volgende grondslag: een emittent moet in ten 
minste een van de indices FTSE4Good of DJSI World zijn 
opgenomen om als duurzaam te worden beschouwd 
of moet een ISS / Systainalytics rating hebben. Voor  
DKV Belgium bedraagt de duurzaamheidsratio op basis 
van deze methodologie 93.6% (30/6/2022).

De afgelopen jaren zijn de principes van uitsluiting en 
integratie aangevuld met een thematische aanpak 
waarbij we op zoek gaan naar specifieke investeringen die 
doel en rendement combineren. Voorbeelden hiervan zijn 
projecten die de overgang naar een duurzame economie 
ondersteunen, zoals windmolens, zonneparken of de 
vermindering van emissies door elektrificatie van het 
vervoer.

Producten
In lijn met de ambities van de ERGO Groep kijkt 
DKV Belgium naar de verdere introductie van 
duurzaamheidscomponenten in haar productaanbod. 

•  Enerzijds gaat het om een verdere verkenning 
van de mate van duurzaamheid van ons huidige 
productaanbod. Dit aanbod maakt de hoge kwaliteit 
van de Belgische medische zorg reeds beschikbaar 
tegen een betaalbare prijs voor haar verzekerden, 
wat bijdraagt aan de sociale component van 
duurzaamheid.  

•  Anderzijds worden ook initiatieven onderzocht om 
specifieke sociale dekkingen in het productaanbod 
op te nemen. Tot dusver heeft dit geresulteerd in de 
opname van terugbetaling van preventieve zorg in 
het nieuwe tandheelkundige product en dekking van 
vaccins, geestelijke gezondheid en dieetadvies in de 
nieuwe ambulante producten.

Dit zal in de toekomst uitdrukkelijk en voortdurend 
worden gevolgd.

“ We gaan op zoek naar 
specifieke investeringen 
die doel en rendement 
combineren”

Ethisch verzekeren
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