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Geachte heer, geachte mevrouw,
Als senioren en grootouders maken wij ons grote zorgen over de toekomst van de generaties die na
ons komen. We worden geconfronteerd met de klimaatcrisis, maar ook met een onomkeerbaar
verlies aan biodiversiteit, uitputting van grondstoffen en de verstoring van het voedselsysteem. In
welke wereld zullen onze kleinkinderen leven?
Wij verwachten daarom dat de beleggingen en investeringen van uw leden actief ingezet worden
voor de financiering van duurzame consumptie- en productiemethodes en technologie, zodat ze
concreet bijdragen tot de transitie naar een duurzame economie.
In dit kader voeren de Grootouders voor het Klimaat vanaf 11 maart een campagne onder het
motto “Onze spaarcenten voor hun toekomst”. Op de website https://onzecenten.be kan u
hierover informatie vinden.
Wij zijn ervan overtuigd dat Assuralia op vele manieren een ondersteunende en proactieve rol kan
spelen ten aanzien van zijn leden-verzekeringsondernemingen in de bijdragen die van hen
verwacht worden in het kader van de bovengenoemde transitie. Voorbeelden van ondersteuning
kunnen zijn sensibilisering en informatieverspreiding, het faciliteren van de toegang tot expertise,
het bevorderen van samenwerking tussen de leden op het vlak van opleiding van medewerkers, het
uitwisseling van werkmethoden, enz.

Daarom vragen wij u:
1. Uw leden-verzekeringsmaatschappijen aan te sporen dat zij duidelijkheid scheppen over de mate
waarin hun activiteiten in overeenstemming zijn met het Akkoord van Parijs en bijdragen tot een
transitie naar ecologische en sociale duurzaamheid. Dit moet verzekerden en beleggers in staat
stellen om met kennis van zaken klimaatbewuste keuzes te maken en moet bijdragen tot een
verduurzaming van de beleggingsportefeuilles van uw leden-instellingen.

2. Aan de verzekeringsondernemingen te adviseren dat ze voor elke vorm van sparen of investeren
(spaarverzekeringen, pensioensparen, beleggingsfondsen, … ) een duurzame optie aanbieden en
stapsgewijs, volgens een strikte tijdslijn, die transparant gecommuniceerd wordt, hun hele
productengamma verduurzamen. Dit kan dan voor de klant/consument een criterium van
vergelijking tussen instellingen zijn.
3. De verzekeringsondernemingen aan te sporen dat zij hun klanten er actief toe aanzetten hun
voorkeur kenbaar te maken voor de duurzame inzet van spaarverzekeringen en beleggingen, en
dat ze er zelf naar handelen bij hun beleggingen en investeringen. In elk geval moeten alle als
duurzaam gekwalificeerde fondsen in overeenstemming gebracht worden met het Akkoord van
Parijs.
4. Al uw medewerkers een opleiding te laten volgen over de implicaties van het Akkoord van Parijs,
de Taxonomieverordening en duurzame financiën en dit ook aan te bevelen aan uw leden.
5. Aan uw leden – verzekeringsondernemingen te adviseren om jaarlijks verslag uit te brengen over
hun beleggings- en investeringsbeleid en hun opleidingen in duurzame financiën en dat ze daarin
aantonen hoe ze hun tijdspad op vlak van groene investeringen hebben gerealiseerd. Hetzelfde
geldt voor de individuele producten die ze aanbieden onder een duurzaamheidskwalificatie.
6. Mee te werken om tot een strenger Towards Sustainability Label te komen. We vinden
volgende vereisten belangrijke criteria om sparen en beleggen echt duurzaam te kunnen noemen:
- transparantie en onafhankelijke toetsing
- integratie van sociale, milieu- en bestuurscomponenten
- schadelijke en uitbuitende activiteiten uitsluiten, zoals fossiele brandstoffen, tabak en wapens
- klassen van duurzaamheid invoeren: van uitsluiting tot impact investing
- een gefundeerde berekening van de global carbon footprint van de onderneming en de
klimaatimpact van de geleverde producten en diensten
Wij zijn ervan overtuigd dat u zich, zoals wij, bewust bent van uw belangrijke rol in de noodzakelijke
transitie naar een duurzame samenleving. We kijken daarom met hoge verwachtingen uit naar uw
antwoord.
Mede in de naam van alle kleinkinderen,
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