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Als zorgverzekeraar zonder winstoogmerk zetten we ons bij Menzis iedere dag weer in om iedereen gelijke toegang tot kwalitatief 

goede zorg te geven om zo de leefkracht  voor iedereen te versterken. Hoe we dat doen? Met het premiegeld dat we maandelijks 

van onze klanten ontvangen en met geld dat we vanuit de overheid krijgen. Met dit (premie)geld kopen we zorg in en betalen we 

dagelijks de zorgrekeningen die binnenkomen. Dat doen we altijd vanuit ons solidaire gedachtengoed, want alleen dán houden 

we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor iedereen, ook voor toekomstige generaties. 

1.  Zorg betaalbaar en
toegankelijk houden

Inhoudsopgave 1. Zorg betaalbaar en 
toegankelijk houden

Missie van Menzis
Samen verzekeren wij kwalitatief
goede en betaalbare zorg en versterken
we de leefkracht van ieder mens.
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Financieel gezond en stabiel 
Om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden, moeten 
onze klanten erop kunnen vertrouwen dat wij op een 
goede manier met hun premiegeld omgaan. Dat kan 
alleen als we een financieel gezonde en stabiele 
organisatie zijn. We zullen dus altijd voldoende financiële 
reserves achter de hand moeten hebben om de zorg van 
onze klanten te kunnen betalen. Ook bij onverwachtse 
tegenvallers, bijvoorbeeld als onze klanten ineens meer of 
duurdere zorg nodig hebben. Dat zijn we zelfs wettelijk 
verplicht. We mogen onze financiële reserves daarom niet 
gebruiken om de zorgpremie te verlagen.

Financiële reserves beleggen
Voldoende financiële reserves zijn bij wet verplicht, maar 
té hoge reserves willen we ook niet hebben; Dat leidt tot 
hogere zorgpremies. Geld dat op een bankrekening 
‘stilstaat’, kunnen we namelijk niet actief benutten. 
Sterker nog, door de huidige inflatie en rente worden 
stilstaande reserves minder waard. Daarom beleggen we 
onze reserves op verantwoorde wijze. Onder beleggen 
verstaan we de activiteiten die gericht zijn op het beheren 
van gelden om zo een bijdrage te leveren aan het behalen 
van onze missie. 

Door te beleggen kunnen we op een duurzame en 
positieve manier rendement maken. We geven de 
opbrengsten van de beleggingen (behaalde winst) 
terug aan onze klanten door deze te verrekenen in de 
zorgpremie. Dit doen we omdat we geen winstoogmerk en 
geen aandeelhouders hebben. Op deze manier houden we  
de premie betaalbaar.

Onderscheidend beleggen
De belangen van onze klanten staan altijd voorop. Dat 
ligt verankerd in onze missie en komt tot uiting in onze 
strategie en in de manier waarop we binnen Menzis 
werken. Daarmee geven we dus ook richting aan ons 
beleggingsbeleid en hoe we omgaan met de bijhorende 
risico’s. Hoe we beleggen? Dat bepalen we zelf en 
hebben we vastgelegd in ons beleggingsfundament  . 
In ieder geval zijn onze identiteit, waarden en normen, 
maatschappelijke betrokkenheid en duurzaamheid 
belangrijke uitgangspunten. 

We beleggen bijvoorbeeld in de 20% duurzaamste 
bedrijven per sector, ook in bedrijven die zich voor het 
klimaat inzetten. Daarnaast geven we zorginnovaties de 
ruimte om te groeien, zodat zij kunnen bijdragen aan 
goede en betaalbare zorg. Daarmee investeren we dus in de 
toekomst van de gezondheidszorg. 
We kijken veel breder dan alleen naar de winstgevendheid 
van een belegging: we willen echt onderscheidend zijn en 
‘het verschil maken’. Meer weten? Lees dan dit document 
verder. Veel leesplezier!

Dirk Jan Sloots
Chief Financial & Risk Officer
Raad van Bestuur Menzis

Meer weten of een vraag?

Kijk op www.menzis.nl/vermogensbeheer of 
stuur een e-mail naar treasury@menzis.nl
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Hoe we beleggen? Dat hebben we vastgelegd in ons beleggingsbeleid. Dit beleid hebben we gebaseerd 

op een aantal principes - die bijdragen aan de missie - die het fundament zijn voor de manier waarop 

wij beleggen:

2. Ons beleggingsfundament
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    Investeren in de zorg hoort erbij
Beleggen in de toekomst van onze zorg hoort er bij. Wij 
vinden namelijk dat het onze plicht is om bij te dragen 
aan het waarborgen van voldoende kwalitatief goede 
en betaalbare zorg en leefkracht, voor iedereen in 
Nederland. Dat is geen makkelijke maatschappelijke 
opgave. Onder Investeren in zorg en gezondheid  lees 
je hier meer over.
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    Geen rendement zonder risico 
Met beleggen willen we voor de langere termijn een 
mooi rendement halen. Geheel zonder risico beleggen is 
niet mogelijk, maar de risico’s die we nemen wegen we 
wel bewust af. 

    Beleggen op de lange termijn loont 
Als beheerder van premiegelden vinden we 
zorgvuldigheid en stabiliteit erg belangrijk. Daar hoort 
ook bij dat we ons niet laten leiden door de waan van 
de dag op de financiële markten. Door te beleggen voor 
de lange termijn zijn we daar niet afhankelijk van. We 
zijn ervan overtuigd dat we op deze manier een hoger 
risico kunnen aangaan met een (gemiddeld) hoger 
rendement dan met geld dat we op korte termijn nodig 
hebben.

    Risicospreiding is effectief 
Het spreiden van beleggingen over verschillende 
beleggingssoorten, beleggingsstijlen en regio’s 
is de meest voor de hand liggende manier om 
risico’s te beperken. En het levert een duurzaam 
beleggingsrendement op. 

    Duurzaamheid is de norm
Maatschappelijke betrokkenheid vinden wij, vanuit ons 
solidaire gedachtengoed, vanzelfsprekend. We zijn er 
van overtuigd dat beleggen met oog voor de wereld 
niet alleen financieel maar ook maatschappelijk 
rendement oplevert. Zo maken we van beleggen een 
activiteit die duurzaam bijdraagt aan maatschappelijke 
uitdagingen. Meer uitleg vind je onder Duurzaam 
beleggen  .

    Portefeuillebeheer door specialisten 
Weliswaar is beleggen zeer belangrijk voor Menzis, 
maar het is niet onze belangrijkste taak. Bovendien 
is onze beleggingsportefeuille niet groot genoeg 
om voldoende eigen deskundigheid in huis te 
halen. Daarom voeren externe, gespecialiseerde 
portefeuillemanagers onze beleggingen uit, maar wel 
zoals wij dat willen. Hoe we dit doen? Dat lees je onder 
Duurzame Beleggingsprocessen . 

    Oog voor kosten 
Afgezet tegen het vermogen dat we beleggen, lijken de 
kosten die we daarvoor maken relatief laag. Maar 
kosten zijn kosten, dus die zijn we kwijt, ook al zijn de 
opbrengsten van de beleggingen niet zeker. Ook zijn we 
scherp op onethisch hoge beloningen en een 
onrechtvaardige bonuscultuur - iets wat in de 
financiële wereld nog steeds voorkomt. Dat we hier oog 
voor hebben is relevant en van maatschappelijk belang.
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Om een duurzame beleggingsportefeuille samen te stellen, passend op ons fundament, zetten we eerst nog een essentiële 

stap: de risicobereidheid in kaart brengen. Oftewel, welk risico kunnen en willen we nemen met onze beleggingen? Daarvoor 

hebben we een geavanceerde tool in huis: de ALM-studie (Asset Liability Management), die voor het beheren van bezittingen en 

verplichtingen staat. Het geeft inzicht in: 

• de risico’s van onze bezittingen, zoals bankrekeningen, beleggingen, kantoorpanden en computers;

• onze verplichtingen, namelijk het betalen van de zorg van onze klanten.

3. Risicobereidheid
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Acceptabele risico’s
Onze beleggingen mogen niet een te groot risico zijn, 
omdat we anders onze zorgverplichtingen niet kunnen 
nakomen. Met de inzichten uit de ALM-studie bepalen 
we welke beleggingsrisico’s wij acceptabel vinden. We 
accepteren een risicobereidheid dat onze reserves ééns 
in de 100 jaar onder het wettelijk minimum dalen; een 
kleine kans. Dat betekent dat we op het moment dat dát 
gebeurt nog steeds de zorgkosten kunnen betalen, maar 
dat we dat niet meer voor jaren kunnen garanderen. 
Helemaal uitsluiten dat we in zo’n situatie terechtkomen 
is niet mogelijk, immers is één van onze principes: geen 
rendement zonder risico. Zonder risico kunnen we niet 
bijdragen aan het behalen van de missie van Menzis.

Jaarlijks risico’s in kaart brengen
We voeren de ALM-studie ieder jaar uit om de 
risicobereidheid te bewaken. Concreet bepalen we dan de 
verdeling van onze beleggingsportefeuille in verschillende 
beleggingssoorten: van risicovollere beleggingssoorten 
(zoals aandelen) tot aan soorten met een lager risico 
(zoals geldmarktbeleggingen). 

Menzis beleggingen
De hierna genoemde meters geven aan in welke 
beleggingssoorten wij beleggen, inclusief een inschatting 
van het risico en het rendement per beleggingssoort.

Beleggen in aandelen
Beleggen in aandelen betekent indirect beleggen in een onderneming. De koers van een aandeel hangt af van hoe 
goed die onderneming het doet. Het hangt ook af van algemene ontwikkelingen in de markt. Het risico dat we met 
aandelen lopen is groter, maar omdat de looptijd die we hanteren langer is (ongeveer 7 jaar) hebben we meer tijd om 
rendement te maken. Bij Menzis beleggen we in zowel ontwikkelde als opkomende markten.

Aandelen ontwikkelde markten 
Aandelen in ontwikkelde markten betekent vooral beleggen in landen in de 
westerse wereld, waar meer economische en politieke stabiliteit is. Landen waar 
we bijvoorbeeld in aandelen hebben geïnvesteerd zijn Europese landen, de 
Verenigde Staten, Australië, Japan en Canada.

Aandelen opkomende markten 
Opkomende markten noemen we ook wel groeimarkten. Het zijn landen of 
markten met een ontwikkeling die achterloopt op de ontwikkelde markten, maar 
die een snelle economische groei doormaken. Het risico van beleggen is daarom 
hoger, bijvoorbeeld door een grotere kans op politieke problemen of corruptie. 
Daarom beleggen we relatief minder in opkomende markten. Landen waar we 
onder andere aandelen in hebben zijn China, India en Brazilië.

Geldmarktbeleggingen
Geldmarktbeleggingen zijn beleggingen met een laag risico. De looptijd is 
kort: van 1 dag tot 1 jaar. Over het algemeen zijn geldmarktbeleggingen op 
korte termijn makkelijk in geld om te zetten. Dat betekent dat ze goed te 
kopen en te verkopen zijn. Het rendement is laag, maar een voordeel is dat we 
als belegger het risico spreiden over meerdere tegenpartijen waarin we 
beleggen. Voorbeelden van geldmarktbeleggingen zijn deposito’s, 
kasgeldleningen en kortlopende obligaties. Bij Menzis beleggen we binnen 
deze categorie alleen in Euro’s, wat betekent dat we geen valutarisico lopen.
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Staatsobligaties
Obligaties zijn leningen aan ondernemingen of 
landen waarin je kunt investeren. Meestal wordt er 
periodiek rente uitgekeerd. Het risico op obligaties is 
doorgaans laag. Staatobligaties worden uitgegeven 
door overheden, zoals de Nederlandse Staat, en 
kennen een hoge betrouwbaarheid. Immers, de 
Staat is een betrouwbare tegenpartij, die garant 
staat voor rentebetaling en terugbetaling. Dat 
betekent dat als we een lening verstrekken aan de 
overheid, de kans groter is om onze lening terug te 
krijgen ten opzichte van een bedrijf waaraan we 
lenen en daarom beleggen we relatief meer in deze 
categorie.

Bedrijfsobligaties
Als je een bedrijfsobligatie koopt, leen je voor 
een bepaalde periode geld uit aan een bedrijf. De 
rentevergoeding van bedrijfsobligaties is meestal 
hoger dan bij staatsobligaties, omdat het risico 
hoger is. De gemiddelde looptijd van de 
bedrijfsobligaties die we hanteren, is net als bij 
aandelen ongeveer 7 jaar. Het risico is naar 
verwachting wel lager en het verwachte 
rendement ook.

Zorgbeleggingen
Een relatief klein deel van ons vermogen investeren 
we specifiek in zorgbeleggingen, omdat we willen 
bijdragen aan innovaties in de zorgsector. Dit doen 
we, op basis van de ALM-studie, via 
participatiemaatschappijen. Dat zijn investeerders 
die in niet-beursgenoteerde bedrijven deelnemen. 
Het risico op deze beleggingen is een stuk hoger, 
omdat het vaak gaat om startende bedrijven. Naast 
het hogere risico is er ook kans op een hoger 
rendement.

Nederlandse hypotheken
Ook het investeren in Nederlandse hypotheken is 
een manier van beleggen zonder een heel hoog 
risico. Het zijn beleggingen met een langere looptijd 
en een deel van de investeringen komt ten goede 
aan de verduurzaming van woningen.

Overige beleggingssoorten
Er zijn veel meer beleggingssoorten. We onderzoeken 
voortdurend of we die ook moeten opnemen in onze 
beleggingsportefeuille. Dat doen we altijd met het 
fundament voor ogen, waarbij we ons afvragen:
•  of we de beleggingssoort goed begrijpen 

(portefeuillebeheer door specialisten  ); 
•  wat het risico is en of dit in verhouding staat tot het 

rendement (geen rendement zonder risico );
•  of het een duurzame beleggingssoort is (duurzaamheid 

is de norm  );
•  hoeveel de beleggingssoort kost (oog voor kosten ).
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Ons beleggingsfundament en onze risicobereidheid vertalen we naar een transparant en doelgericht 

beleggingsbeleid. Dit beleid biedt duidelijke kaders, handvatten en zekerheid voor onze strategische koers. 

Het beleid bestaat, los van het fundament en de risicobereidheid, uit de volgende onderwerpen:

• Portefeuille-indeling

• Duurzaam beleggen

• Investeren in zorg en gezondheid

• Beleggingsorganisatie en risicomanagement

4.  Vanuit beleggingsfundament
en risicobereidheid naar beleid

Portefeuille-indeling Duurzaam beleggen Investeren in zorg en 
gezondheid

3. Risicobereidheid
4. Vanuit beleggings-

fundament en risicobereidheid
naar beleid
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Portefeuille-indeling 
We willen altijd een deel van onze beleggingen snel 
kunnen verkopen om aan onze zorgverplichtingen te 
kunnen blijven voldoen, zonder grote verliezen te moeten 
accepteren. Dat is wel in tegenspraak met ons principe dat 
beleggen op de lange termijn loont . Daarom hebben we 
onze portefeuille opgeknipt in twee deelportefeuilles met 
elk een eigen beleggingsstrategie. 

Deelportefeuilles
Het onderscheid tussen de twee deelportefeuilles - de 
liquiditeitsportefeuille en de rendementsportefeuille - 
geeft een duidelijk beeld van de beleggingsrisico’s.

Liquiditeitsportefeuille
Deze deelportefeuille belegt voor een deel ten behoeve 
van onze financiële buffer. Daarmee betalen we de 
toekomstige zorg van onze klanten. Immers niet elke 
verzekerde van Menzis heeft nu zorg nodig, maar later 
misschien wel. Daar houden we nu dus al rekening mee. 
Deze beleggingen moeten snel beschikbaar zijn, zonder 
dat dit tot grote beleggingsverliezen leidt. 
Deze portefeuille bestaat voor 100% uit 
geldmarktbeleggingen met een relatief laag risico en een 
korte looptijd. Het risicoprofiel van deze portefeuille is  
behoudend: gericht op behoud van vermogen en zo min 
mogelijk beleggingsverlies. De keerzijde is dat we 
hiermee geen hoge rendementen zullen maken.

Rendementsportefeuille
Het doel van deze deelportefeuille is om met iets 
meer risico iets meer rendement te behalen voor onze 
klanten. Menzis wil de zorgverzekering namelijk tegen 
een aantrekkelijke premie blijven aanbieden. We streven 
ernaar met de beleggingen de inflatie van de zorgkosten 
te compenseren. Deze portefeuille belegt ons eigen 
vermogen voor de lange termijn. Dat eigen vermogen 
staat voor onbepaalde tijd tot onze beschikking en 
daarom kunnen we het beleggen met een langere 
looptijd. Deze portefeuille, die uit verschillende 
beleggingssoorten bestaat, zoals beschreven in 
hoofdstuk 3, past goed bij het principe dat beleggen op 
de lange termijn loont . 

LIQUIDITEITSPORTEFEUILLE RENDEMENTSPORTEFEUILLE

Geldmarkt Aandelen opkomende markten 
Staatsobligaties Europa 
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Regioverdeling
Behalve de keuze voor beleggingssoorten, bepalen we 
ook in welke regio we voor iedere beleggingssoort willen 
beleggen. Ons beleggingsfundament en risicobereidheid 
zijn ook hier weer belangrijk, met een hoofdrol voor het 
principe risicospreiding is effectief . Voor geldmarkt en 
staatsobligaties kunnen we het beste dichter bij huis 
blijven, namelijk Europa, omdat westerse en ontwikkelde 
landen veiliger zijn en dus minder risico’s met zich 
meebrengen. Ook voor bedrijfsobligaties en aandelen 
zorgen wij voor risicospreiding over de verschillende 
wereldregio’s, met voor wat betreft aandelen 

zelfs gedeeltelijk in opkomende landen, zoals China 
en India. Voor hypotheken en zorgbeleggingen is de 
conclusie dat we het beste dicht bij huis kunnen blijven, 
namelijk Nederland, omdat dezen ten opzichte van 
andere landen een gunstig risico/rendement hebben. 
Daarnaast is de allocatie te klein om te spreiden over de 
wereld. Wat zorgbeleggingen betreft heeft dit te maken 
met het feit dat we een zorgverzekeraar zijn met alleen 
Nederlandse klanten. We willen dan ook zoveel mogelijk 
impact hebben op de zorg in Nederland en daarom 
beleggen we niet in zorgfondsen die alleen bedrijven 
kopen in, bijvoorbeeld, de Verenigde Staten van Amerika.
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IMVO-convenant verzekeringssector
Menzis heeft in 2018 ook het internationaal 
maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO) 
convenant ondertekend. De afspraken in het IMVO-
convenant zijn gebaseerd op de processen en principes 
van de OESO-richtlijnen voor multinationale 
ondernemingen (OESO-richtlijnen) en de UN Guiding 
Principles on Business and Human Rights (UNGP’s). 
Menzis wil hiermee bijdragen aan het zoveel mogelijk 
voorkomen, dan wel beperken en zo nodig herstellen van 
eventuele negatieve impact op mens, dier en milieu.
In samenwerking met andere partijen zoeken wij naar 
mogelijkheden om op een gestructureerde en 
oplossingsgerichte wijze verbeteringen op de thema’s te 
bereiken. In 2021 zijn wij het gerelateerde due diligence 
traject, gebaseerd op de OESO-richtlijnen en UNGP's 
begonnen. Wij brengen de risico's en mogelijke negatieve 
impact door beleggingen in de beleggingsportefeuille in 
kaart. In het vervolg prioriteren wij de gerelateerde risico's 
en bekijken wij hoe we de risico's kunnen adresseren en 
koppelen aan ons beleggingsbeleid en hoe wij  via de 
relevante ESG-strategieën kunnen implementeren.  
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Duurzaam beleggen 
Na het bepalen van de verdeling van beleggingen naar 
beleggingssoort en regio, moeten we een keuze maken uit 
de duizenden beschikbare aandelen en obligaties. Maar 
welke? Ons principe duurzaamheid is de norm  speelt 
hierbij de hoofdrol. We willen beleggen in bedrijven en 
landen die verantwoord ondernemen op het gebied van 
mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en 
anticorruptie; dit zijn thema’s die terugkomen in 
wereldwijd aanvaarde principes en verdragen waar 
Menzis zich aanhoudt.

Principes, verdragen en richtlijnen

10 Global Compact Principles
De 10 Global Compact Principles is een door de Verenigde 
Naties (hierna: VN) ingestelde internationale standaard 
voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De 
principes zijn gebaseerd op belangrijke verklaringen en 
conventies. Denk aan de Universele Verklaring van de 
Rechten van de Mens en de VN Conventie tegen Corruptie. 
De ’10 Global Compact Principles’  worden algemeen 
erkend als standaard, hebben een groot draagvlak en 
worden door veel bedrijven onderkend.

Lees hier onze laatste ESG risicobeoordeling
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Principles for Responsible Investment
Meer specifiek voor beleggingen zijn de Principles for 
Responsible Investment van de VN (UNPRI-principes) . 
Hiermee moedigt de VN institutionele beleggers aan om 
een verantwoord beleggingsbeleid te voeren met oog voor 
duurzaamheid op het gebied van milieu, maatschappij en 
goed bestuur. Bij Menzis onderschrijven wij sinds 2011 deze 
UNPRI-principes en rapporteren wij ieder jaar over ons 
duurzaam beleggingsbeleid.

In lijn met deze principes zijn er in de wereld veel 
internationale verdragen en richtlijnen afgesproken. Wij 
hanteren bij het uitvoeren van ons duurzame 
beleggingsbeleid - specifiek het engagementbeleid en 
uitsluitingenbeleid  - een grote hoeveelheid van deze 
internationale verdragen. Een lijst hiervan  vind je in op 
onze website.

Sustainable Development Goals
Het in de praktijk brengen van alle internationale 
principes, verdragen en richtlijnen hebben tot doel om 
met onze beleggingsportefeuille een bijdrage te leveren 
aan de Sustainable Development Goals (SDG’s)  van de 
VN. Er zijn in totaal 17 doelstellingen, die wereldwijd door 
overheden en bedrijven zijn omarmd. Alle 17 zijn van 
belang, maar we kunnen ze niet allemaal even veel 
aandacht geven. Daarom hebben we als Menzis voor onze 
beleggingen een keuze gemaakt om extra aandacht te 
geven aan de volgende vijf doelstellingen:

https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles
https://www.unpri.org/pri/about-the-pri
https://www.menzis.nl/over-menzis/-/m/publieke-sites/over-menzis/paginas/bestanden/beleggen-en-investeren/2020-menzis-overzicht-internationale-conventies.pdf
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/
https://www.menzis.nl/over-menzis/over-de-cooperatie-menzis/vermogensbeheer


Duurzame beleggingsprocessen
De uitvoering van onze beleggingen besteden we uit 
aan gespecialiseerde beleggingsfondsen en externe 
vermogensbeheerders. Dit past bij ons principe 
portefeuillebeheer door specialisten . Daarnaast 
hebben we ook een externe adviseur, die ons helpt 
met risicobeheer en inrichting van de portefeuille naar 
beleggingssoorten, beoordeling en selectie van externe 
vermogensbeheerders. Ook houdt de extern adviseur ons 
op de hoogte van marktomstandigheden.

Beleggingsproces
Ons beleggingsproces, waarbij duurzame factoren 
een belangrijke rol spelen, kent twee onderdelen:
• de selectie van externe vermogensbeheerders;
•  het beleggingsproces bij de geselecteerde externe 

vermogensbeheerders. 

Zoektocht naar nieuwe vermogensbeheerders
Zodra wij een nieuwe vermogensbeheerder zoeken, 
vragen we onze extern adviseur op basis van onze 
wensen en eisen op zoek te gaan. Eén van de wensen is 
dat onze adviseur niet alleen aandacht besteedt aan de 
beleggingskwaliteiten van de vermogensbeheerder, maar 
ook aan duurzaamheid. Op beide thema’s 
‘scoren’ we de vermogensbeheerders om zo een goede 
afweging te kunnen maken tussen duurzaamheid en 
beleggingskwaliteiten. Bij de uiteindelijke aanstelling 
van een vermogensbeheerder zal deze afweging altijd 
plaatsvinden tegen ons principe duurzaamheid is de 
norm . 

In de beleggingsprocessen bij geselecteerde 
vermogensbeheerders is het belangrijk dat duurzame 
factoren meebepalen welke aandelen en obligaties we 
kopen. In het dagelijks proces van portefeuillebeheer 
moeten de externe vermogensbeheerders duurzame 
factoren, op basis van het beleid van Menzis, meewegen 
in de aan- en verkoopbeslissingen.

Geldmarkt

Staatsobligaties Europa

Nederlandse hypotheken

Bedrijfsobligaties Wereld

Aandelen Ontwikkelde 
Markten

Aandelen Opkomende 
Markten

Zorgbeleggingen

Hoe nemen onze vermogensbeheerders duurzaamheid mee in hun 
beleggingsproces?

Landen met een hogere duurzaamheidsscore worden meer gekocht dan landen met 
een lagere duurzaamheidsscore. Van een door Menzis uitgesloten land mag niets 
worden gekocht.

Landen met een hogere duurzaamheidsscore worden meer gekocht dan landen met 
een lagere duurzaamheidsscore. Minimaal 10% van de portefeuille bestaat uit Groene 
Obligaties*. Van een door Menzis uitgesloten land mag niets worden gekocht.

Deel van de hypotheken zijn uitgegeven om huizen te verduurzamen.

Bedrijven met een hogere duurzaamheidsscore worden meer gekocht en bedrijven met 
een lagere duurzaamheidsscore minder. Minimaal 10% van de portefeuille bestaat uit 
Groene Obligaties*. Een door Menzis uitgesloten bedrijf mag niet worden gekocht.

Alleen de 20% duurzaamste bedrijven (met de hoogste duurzaamheidsscore) van 
iedere sector worden aangekocht. Een door Menzis uitgesloten bedrijf mag niet worden 
gekocht.

Het concrete doel voor de vermogensbeheerder is een portefeuille met een 20% 
betere milieuvoetafdruk dan de markt, gemeten in uitstoot van broeikasgassen, 
energieconsumptie, waterverbruik en afvalproductie. Een door Menzis uitgesloten 
bedrijf mag niet worden gekocht.

Fondsen met meerwaarde voor de kwaliteit en betaalbaarheid van zorg.

Over de wijze waarop duurzame criteria worden meegewogen in de beleggingsprocessen bij onze 
vermogensbeheerders kun je hier  meer details lezen.

*Groene obligaties worden uitgegeven om een specifiek vooraf bekend duurzaam project te financieren.
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Stembeleid: een recht en een 
verantwoordelijkheid
Als aandeelhouder zijn we voor een klein deel eigenaar 
van een onderneming en hebben we stemrecht tijdens 
aandeelhoudersvergaderingen. Met dat eigenaarschap 
voelen we een verantwoordelijkheid om de dialoog met 
de bedrijven in onze portefeuille aan te gaan en om het 
stemrecht actief uit te voeren. Hiermee stimuleren we 
ondernemingen om beter te presteren ook op het gebied 
van duurzaamheid. Met het stembeleid volgen wij 
de Nederlandse Corporate Governance Code. Dit is 
een gedragscode waarin bedrijven afspraken maken 
over transparantie en het op de hoogte houden van 
toezichthouders en aandeelhouders. Van institutionele 
beleggers wordt gevraagd om actieve en bewuste 
aandeelhouders te zijn, inclusief het uitoefenen van het 
stemrecht dat daarmee samenhangt. 

Wij beleggen met een wereldwijde spreiding in 
veel verschillende ondernemingen. Dat maakt 
het onmogelijk en kostbaar om zelf bij alle 
aandeelhoudersvergaderingen aanwezig te zijn. Daarom 
kiezen wij voor een praktisch uitvoerbaar stembeleid dat 
voldoende invulling geeft aan de verantwoordelijkheid 
als aandeelhouder: alléén bij Nederlandse bedrijven in 
onze beleggingsportefeuille. Wij stemmen altijd naar 
eigen inzicht en maken bij het bepalen van ons 
stemgedrag gebruik van de laatste Eumedion-richtlijnen 
(Eumedion Handboek Corporate Governance) .

Zo stemden we op 
aandeelhoudersvergaderingen.

Dat lees je hier

Dit is een deel van onze engagement 
thema’s en prioriteiten  voor het 
komende jaar.

Op deze manier gingen we als 
aandeelhouder de dialoog aan

Engagementbeleid: dialoog gericht op 
gedragsverbetering beleid
Naast het formele stemrecht als aandeelhouder en mede 
eigenaar van een bedrijf, kunnen wij als aandeelhouder of 
financierder altijd bedrijven aanspreken op onderwerpen 
die wij van belang vinden. En dat doen we op een 
actieve en gestructureerde manier om zo een bijdrage te 
leveren aan duurzame onderwerpen die spelen. Dit heet 
engagement.

We oefenen invloed uit op het gebied van milieu, 
maatschappij en het bestuur van de onderneming. De 
UNPRI-principes, de Sustainable Development Goals 
van de Verenigde Naties en de Nederlandse Corporate 
Governance Code vormen de basis voor ons actieve 
dialoogprogramma. Daarnaast maken we gebruik van 
internationale verdragen en richtlijnen. Een lijst hiervan 
vind je in onze website . 

We zijn te klein om succesvol zelfstandig in gesprek te 
gaan met beursgenoteerde ondernemingen. Het kost niet 
alleen veel tijd en geld, en we hebben ook een dusdanig 
klein aandeel van een bedrijf dat we als we alleen de 
dialoog aangaan niet voldoende impact kunnen maken. 
Dus voor ons engagementbeleid werken we samen met 
een gespecialiseerde partner. Zij vertegenwoordigen 
gezamenlijk meerdere grote en kleine beleggers, 
waardoor we meer druk en invloed kunnen uitoefenen 
op bedrijven.
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https://www.eumedion.nl/publicaties.html
https://www.menzis.nl/over-menzis/over-de-cooperatie-menzis/vermogensbeheer
https://www.menzis.nl/over-menzis/-/m/publieke-sites/over-menzis/paginas/bestanden/beleggen-en-investeren/2020-bmo-engagementprojecten-reo.pdf
https://www.menzis.nl/over-menzis/-/m/publieke-sites/over-menzis/paginas/bestanden/beleggen-en-investeren/2020-bmo-engagementprojecten-reo.pdf
https://www.menzis.nl/over-menzis/over-de-cooperatie-menzis/vermogensbeheer 
https://www.menzis.nl/over-menzis/over-de-cooperatie-menzis/vermogensbeheer
https://www.menzis.nl/over-menzis/over-de-cooperatie-menzis/vermogensbeheer


Uitsluitingenbeleid: hierin belegt Menzis 
niet 

Het sluitstuk van ons duurzame beleggingsbeleid 
is het uitsluitingenbeleid. Zelfs met onze duurzame 
beleggingsprocessen, stembeleid en dialoogprogramma, 
kunnen er altijd landen en bedrijven zijn die in strijd 
handelen met één of meerdere van de 10 Global Compact 
Principles of internationale verdragen en richtlijnen .
In dergelijke landen en bedrijven, die internationale 
normen en waarden schenden, willen we niet beleggen.
Als zorgverzekeraar hebben we een maatschappelijke 
verantwoordelijkheid op het gebied van zorg, gezondheid 
en leefkracht. Daarom vinden we het niet passend dat 
wij beleggen in bijvoorbeeld tabaksproducten, wapens 
en medische bedrijven die oneerlijke prijzen vragen voor 
bijvoorbeeld medicijnen. 

Het beoordelen of een bedrijf of land wel of niet voldoet 
aan onze uitsluitingencriteria is een continue taak dat 
heel veel tijd en menskracht vergt. Voor een dergelijke 
specifieke taak is het als zorgverzekeraar kostbaar om een 
eigen onderzoeksafdeling op te zetten, dus ook voor de 
samenstelling van ons uitsluitingenlijst hanteren we het 
principe Portefeuillebeheer door specialisten  en werken 
we samen met een gespecialiseerde partner. Wij geven 
onze vermogensbeheerders vervolgens de opdracht dat ze 
namens Menzis hierin niet mogen beleggen.

Uitsluitingencriteria

We beleggen niet in aandelen en obligaties van bedrijven die:
•  in strijd handelen met één of meerdere van de 10 Global Compact Principles of internationale verdragen en 

richtlijnen (een lijst vind je hier in ons beleggingsbeleid );
•  betrokken zijn bij producten en/of diensten die exclusief bedoeld zijn voor controversiële wapens, zoals landmijnen, 

clusterwapens, biologische wapens, chemische wapens, verarmd uranium en witte fosfor produceren of voor meer 
dan 10% deelnemen in een dergelijk bedrijf;

•  betrokken zijn bij het produceren van tabak en/of tabaksgerelateerde producten (sigaretten, sigaren, tabak voor 
pijpen, snuiftabak, elektronische sigaretten, vloeipapier, filters en rookloze tabaksproducten);

•  een deelneming bezitten van 10% of meer in een bedrijf dat is betrokken in de productie van tabak en 
tabaksgerelateerde producten;

•  voor meer dan 10% van hun omzet afhankelijk zijn van de verkoop (retail) van tabak en/of tabaksgerelateerde 
producten;

•  betrokken zijn bij de productie en/of de verkoop van niet-militaire vuurwapens en munitie;
•  voor meer dan 5% van hun omzet afhankelijk zijn van de productie van militaire wapens;

•  Nederlandse patiënten een (nieuw) medicijn of (medische) hulpmiddel - met een positieve impact in vergelijking 
met op dat moment beschikbare vergelijkbare medicijnen of hulpmiddelen in termen van levensverwachting of 
kwaliteit van leven – onthouden, omdat het bedrijf een te hoge prijs vraagt en de prijsonderhandeling tussen de 
Nederlandse overheid en de leverancier is mislukt. 

We beleggen niet in obligaties van landen:
•  waartegen door de Verenigde Naties of Europese Unie een sanctie is uitgevaardigd. Dit zijn landen met regimes 

die misdaden hebben begaan tegen hun eigen volk of een gevaar vormen voor de regionale of wereldwijde vrede. 
Indicatoren zijn: misdaden tegen de menselijkheid, schenden van mensenrechten, ondermijnen van democratie, 
verspreiding van nucleaire vernietigingswapens.

Deze partijen sloten we uit van beleggingen
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Investeren in zorg en gezondheid 
Ons duurzaam beleggingsbeleid sluit aan op onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Maar kunnen 
we met onze beleggingen ook bijdragen aan onze missie: 
Samen verzekeren wij kwalitatief goede en betaalbare zorg 
en versterken we de leefkracht van ieder mens?
Ja! 

Sinds 2011 besteden we een deel van onze 
aandelenportefeuille aan beleggingen in Nederlandse 
zorginnovaties. Daarmee investeren we in de toekomst van 
de gezondheidszorg in Nederland. We geven innovaties, 
die zorg en gezondheid in Nederland verbeteren en 
betaalbaar houden, de ruimte om te kunnen groeien. 
Daarbij willen we aansluiten op de behoefte van patiënten 
en kijken hoe we de zorg slimmer en vaak doelmatiger 
kunnen organiseren. Daarmee geven we invulling aan ons 
principe beleggen in de zorg hoort erbij . 

Kritisch op zorginvesteringen
Beleggen, hoe duurzaam en impactvol ook, is geen 
verkapte subsidie of liefdadigheid. Beleggen is ook bedoeld 
om financieel rendement te behalen, zodat het bijdraagt 
aan de betaalbaarheid van onze zorgverzekeringspremie. 
Daarom zijn we kritisch voordat we een zorginvestering 
doen. En daarom moet een zorginvestering aan onze 
voorwaarden voldoen:
• Een positieve rendementsverwachting;
•  Een structurele bijdrage die op lange termijn bijdraagt 

aan de missie en strategie van Menzis.

Met andere woorden, een zorginvestering moet de 
potentie hebben om financieel rendement te combineren 
met maatschappelijke impact. We zijn ervan overtuigd 
dat dit niet gaat zonder te innoveren. Dus met onze 
zorginvesteringen willen we ook innovatie in de zorg 
stimuleren.

Zorginvesteringen met impact
Veel innovatie, ook in de zorg, vindt plaats in de 
wetenschap en bij kleine, jonge ondernemingen. Het 
beoordelen of een idee, innovatie of bedrijfsplan wel 
of niet veelbelovend is, is een continue zoektocht. Dat 
kost tijd en vergt veel menskracht. Voor zo’n specifieke 
taak is het als zorgverzekeraar kostbaar 
om een eigen team op te zetten, dus ook voor onze 
beleggingen in zorginnovaties hanteren we het principe 
portefeuillebeheer door specialisten  en werken we 
samen met gespecialiseerde participatiemaatschappijen.

Investeringsfondsen zijn er in vele soorten en maten. 
We zijn op zoek naar participatiemaatschappijen die 
zich richten op jonge zorgondernemingen, die het 
verschil kunnen maken voor de zorg in Nederland. Ook 
buitenlandse initiatieven horen hier bij, zolang deze maar 
impact hebben op de Nederlandse zorgmarkt. Gelukkig zijn 
er in Nederland verschillende participatiemaatschappijen 
die zich richten op het thema zorg en gezondheid. 

Hoe werkt een 
participatiemaatschappij?

Participatiemaatschappijen zetten 
investeringsfondsen op waar een groep 
investeerders, zoals Menzis, aan meedoen. Iedere 
investeerder geeft van tevoren aan hoeveel geld 
er beschikbaar is om te investeren. Ook wordt van 
tevoren bepaald in hoeveel bedrijven er in totaal 
wordt geïnvesteerd.
De fondsen hebben veelal een looptijd van tien 
jaar met een harde einddatum. In deze periode 
investeren ze in niet-beursgenoteerde bedrijven 
die kapitaal nodig hebben om te kunnen groeien of 
om hun innovatie verder te kunnen ontwikkelen. 
Ze investeren niet alleen geld, maar begeleiden 
deze bedrijven ook enkele jaren, totdat het bedrijf 
op eigen benen kan staan. Na tien jaar moeten de 
bedrijven weer verkocht zijn en moet er financieel en 
maatschappelijk rendement behaald zijn. 
Menzis neemt geen medeverantwoordelijkheid 
in de daadwerkelijke besluitvorming voor een 
investering of een verkoop. Dit is de exclusieve 
verantwoordelijkheid van het fondsmanagement. Zij 
zijn verantwoordelijk voor het behaalde financiële 
en maatschappelijke rendement.
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Externe waardering voor het 
duurzaam beleggingsbeleid van 
Menzis

Volgens de onafhankelijke Vereniging van Beleggers 
voor Duurzame Ontwikkeling (VBD) is Menzis een 
“voorbeeld voor middelgrote en kleine verzekeraars.” 
(quote VBDO 2019).

Lees hier het gehele artikel

Risico’s en risicospreiding
Investeren in jonge, innovatieve bedrijven brengt hogere 
risico’s met zich mee. Niet alle jonge bedrijven met 
veelbelovende innovaties overleven, hoe goed het idee ook 
is. Investeerders zijn dan hun geld kwijt. En als een 
innovatie wél doorbreekt, zijn de potentiële rendementen 
ook hoog. Juist in deze dynamiek is het extra belangrijk om 
aan ons principe risicospreiding is effectief  vast te 
houden. Wij zetten niet alles in op één kaart, maar 
investeren in verschillende zorgbeleggingsfondsen, 
waarbij ieder fonds weer in ongeveer zes tot twaalf 
verschillende bedrijven investeert.
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5.  Uitbesteden en eigen
verantwoordelijkheid

Lees verder
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Uitbesteden
Vermogensbeheer is een specialistisch vakgebied. Onze 
beleggingsportefeuille is niet groot genoeg om eigen 
deskundigheid in huis te halen. Daarom besteden we dit 
uit naar extern gespecialiseerde beleggingsfondsen en 
externe vermogensbeheerders.

In de Uitbestedingscriteria Vermogensbeheer zijn de 
eisen voor uitbesteding van vermogensbeheerdiensten 
vastgelegd. De externe partij is verplicht over de benodigde 
bevoegdheden en wettelijke vergunningen te beschikken. 
Ook stellen we eisen op het gebied van duurzaamheid. 
Tot slot hebben we ook specifieke beleggingscriteria voor 
vermogensbeheerders vastgesteld. Een voorbeeld is dat de 
vermogensbeheerder voor de afwikkeling en administratie 
van alle transacties gebonden is aan een rekening die wij 
hebben geopend bij een effectenbewaarbank (custodian). 
Verder krijgt de vermogensbeheerder geen bevoegdheid 
om geld, aandelen of obligaties over te boeken. Ook mag 
de externe vermogensbeheerder niet handelen in effecten 
van de eigen organisatie voor onze rekening.

Eigen verantwoordelijkheid
Het beleggingsbeleid en de verantwoordelijkheid 
voor het gehele beleggingsproces vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur van Menzis 
en kunnen niet worden uitbesteed.

Organisatie van 
vermogensbeheer
In ons Strategisch Beleggingsbeleid gaan wij uit 
van sturing op risico’s in plaats van een eenzijdige 

focus op kansen en rendementen. Dit betekent dat 
risicomanagement van groot belang is bij de inrichting 
van de rollen en verantwoordelijkheden in ons 
vermogensbeheer. Er is een duidelijk onderscheid tussen 
de  beleidsbepalende rol (eindverantwoordelijkheid), de 
adviserende bijdrage, het risicobewakende deel en de 
uitvoerende rol.
De organisatie van het vermogensbeheer binnen Menzis 
hebben we opgezet met het risicobeheerconcept van de 
Three Lines of Defence. Dit houdt in dat drie zogenoemde 
verdedigingslinies ervoor zorgen dat risico’s in beeld zijn 
en tevens onder controle staan. 

1. Eerste lijn: uitvoerend
De portefeuillemanager neemt dagelijks aan- 
en verkoopbeslissingen. Hij meet en beheerst 
risico’s met de juiste systemen en informatie. 
Deze eerste lijn is verantwoordelijk voor het 
dagelijks managen van de beleggingsrisico’s 
en de portefeuille laten voldoen aan onze 
risiconormen en richtlijnen. 

2. Tweede lijn: adviserend
Onafhankelijke en objectieve partijen 
bewaken de uitvoerder(s) op dezelfde 
gebieden. Dit zijn binnen Menzis (intern) 
de Beleggings Advies Commissie, de 
afdeling Treasury & Vermogensbeheer 
en de risicoafdeling. Extern zijn het de 
adviserend vermogensbeheerder en de 
effectenbewaarbank (custodian). 

3. Derde lijn: toezichthoudend
Interne en externe partijen houden toezicht 
op de eerste twee lijnen. Deze bestaan 
uit de interne en externe accountant en 
de toezichthouders van Menzis (Raad van 
Commissarissen en De Nederlandse Bank).

‘THREE LINES OF DEFENCE’-MODEL
BINNEN MENZIS

1e lijn

Risico’s identificeren en beheersen

Management/Afdeling

2e lijn

Adviseren, coördineren en bewaken

Governance, Risk & Compliance en 
Actuariële Functie

3e lijn

Toetsen van opzet, bestaan en werking

Interne Audit afdeling
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Randvoorwaarden
We hebben randvoorwaarden die voortkomen uit onze 
missie en identiteit. Die randvoorwaarden kunnen 
beperkend werken op het nastreven van een zo hoog 
mogelijk rendement. Met andere woorden: bij Menzis 
kunnen en mogen we niet onbeperkt maximalisatie van 
het rendement nastreven. We zullen rekening moeten 
houden met onze missie en identiteit.

Raad van Bestuur is beleidsbepaler
 
Eindverantwoordelijk voor ons vermogensbeheer 
is de Raad van Bestuur. Deze beslist over de 
risiconormen die voor beleggingen gelden. Daar 
waar wel uitbesteding van de uitvoering van het 
vermogensbeheer kan plaatsvinden, is uitbesteding 
niet mogelijk ten aanzien van beleidsvorming 
en verantwoordelijkheid over het gehele 
vermogensbeheer. Dit houdt in dat de Raad van 
Bestuur besluit over het voldoen aan:
•  relevante wet- en regelgeving;
•   geldende richtlijnen, zoals gesteld door onze 

toezichthouders;
•   algemene risicorichtlijnen voor onze 

beleggingsportefeuille;
•  het Strategisch Beleggingsbeleid;
•   de tactische inrichting van onze 

beleggingsportefeuille;
•   het aanstellen en ontslaan van de 

effectenbewaarbank en de adviserende en 
uitvoerende vermogensbeheerders.
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