
Overhandiging van het NCI Rapport aan Aegon en NN Group

Op donderdag 14 juli heeft Milieudefensie, Afdeling Leiden/Den Haag, de hoofdkantoren van

Aegon en Nationale Nederlanden in Den Haag bezocht en daar symbolisch het rapport

“Evaluating corporate target setting in The Netherlands” van het New Climate Institute, in

opdracht van Milieudefensie, overhandigd aan de betrokken managers. Wij waren daar met

7 personen (de meesten van ons konden er op dit doordeweekse tijdstip niet bij zijn vanwege

werk of studie).

NN GROUP

Bij Nationale Nederlanden werden we ontvangen door Maurice Piek (Manager

Communicatie) en Fleur Hudig (Head Corporate Citizenship) die het “rapport” (groot formaat

en door ons met knippen en plakken in elkaar gezet en gepresenteerd in een

indrukwekkende A1 enveloppe met toepasselijke postzegel) in ontvangst namen. In een

goede sfeer werd kort gesproken over de klimaatcrisis, over wat voor maatregelen het bedrijf

moet nemen, hoe het er nu mee staat en of het niet sneller kan vanwege de enorme

urgentie van het probleem dat zich steeds sneller lijkt te ontwikkelen. Vooral wat betreft

scope 3 is Nationale Nederlanden nog helemaal niet duurzaam, het overgrote deel van hun

investeringen in energie is in fossiele brandstof.

Beide NN managers verzekerden ons dat ze hard werken om de onderneming groener te

maken. Klimaat is een buitengewoon belangrijk onderwerp bij deze verzekeraar en er werken

50 medewerkers fulltime aan verduurzaming, aldus Fleur en Maurice. Het eerste doel is 12%

reductie van het olie- en gasportfolio in 2025. Maar verdere interim doelen moeten nog

worden vastgesteld op weg naar 0% uitstoot in 2050 en kwantitatieve doelen ontbreken.

Wij hebben vooral nog eens gehamerd op snelle noodzakelijke verduurzaming en gevraagd

om meer informatie en duidelijkheid over scope 3. Vanzelfsprekend hebben we ook duidelijk

gemaakt dat dit nog maar het begin is van onze campagne voor reductie van de CO2-uitstoot

door bedrijven, dat we de prestaties van NN nauwlettend in de gaten houden en net zo lang

terugkomen tot aan de geëiste reductie van broeikasgassen is voldaan.

AEGON

Bij Aegon spraken we met Frans de Beaufort (Global Head of Corporate Sustainability) en

Carolien van der Giessen (Head of External Communications). De gesprekken met de

betrokken managers verliepen ook hier in een goede sfeer en bijna identiek als bij Nationale

Nederlanden.

Aegon is heel serieus bezig de CO2-uitstoot te verminderen, aldus Frank en Carolien. De

onderneming heeft zich daarom aangesloten bij de “Net Zero Asset Owner’s Alliance”. Het

bedrijf investeert niet langer in teerzand, steenkool en Arctisch gas en olie. Maar het

overgrote deel investeringen nog steeds in fossiele brandstof.  Bijna alle emissie van



broeikasgas is in scope3. Aegon wil in 2025 een reductie van de CO2-uitstoot realiseren van

25% en komen op 0% emissie in 2050, maar er is weinig informatie over interim doelen. Het

is de bedoeling van Aegon dat de onderneming die elke 5 jaar vaststelt. Overigens vond dhr.

de Beaufort het NCI rapport te streng en hij had hier graag over willen discussiëren met de

klimaatspecialisten van Milieudefensie.

Ook bij Aegon hebben we nog eens gewaarschuwd voor de urgentie van de klimaatcrisis en

gesteld dat er nog maar weinig tijd is voor maatregelen. We hebben de managers laten

weten dat Milieudefensie nog maar net is begonnen met de campagne en dat we het

klimaatbeleid van Aegon regelmatig zullen evalueren en dat er meer acties kunnen volgen

zolang niet wordt voldaan aan het Klimaatakkoord van Parijs.
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