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Milieubeleidsverklaring 2020 

Milieubeleidsverklaring a.s.r. 

Het milieubeleid van a.s.r. is erop gericht om de milieuprestaties van het bedrijf op een 
maatschappelijk verantwoord peil te handhaven. Binnen a.s.r. is capaciteit vrijgemaakt 
om invulling te geven aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen op milieugebied. 

De uitgangspunten voor het beleid worden in onderstaande milieubeleidsverklaring 
weergegeven. 

1. De Raad van Bestuur van a.s.r. is zich bewust van de maatschappelijke 
verantwoordelijkheden en van de wettelijke verplichtingen die ten aanzien van het milieu 
op haar rusten. Het beleid is daarom gericht op voorkoming en beperking van de risico’s 
voor het milieu met in acht neming van de daartoe beschikbare technische en 
economisch haalbare middelen. Hiertoe zal zij jaarlijks milieudoelstellingen laten 
formuleren. 

2. a.s.r. zal jaarlijks de resultaten van het gevoerde beleid op milieugebied rapporteren 
en evalueren. Daar waar nodig zal zij het beleid bijstellen of aanvullende maatregelen 
treffen om een continue verbetering van de milieuprestaties te bewerkstelligen. De 
overwegingen hiervoor kunnen ook van technische, economische of wettelijke aard zijn. 

3. a.s.r. wil het milieubeleid nader inhoud geven door werkprocedures, taken en 
verantwoordelijkheden vast te leggen in een milieuzorgsysteem en door adequate 
voorzieningen te treffen. Elk jaar zal zij door middel van audits controleren of het 
systeem goed functioneert. Deze audits zullen uitgevoerd worden met behulp van 
auditformulieren. Zo nodig zullen corrigerende maatregelen worden genomen. 

4. a.s.r. streeft naar continue verbetering van de energieprestatie en preventie van het 
energieverbruik. Zij heeft de “meerjarenafspraak energie efficiency” (convenant tussen 
bedrijven en rijksoverheid (MJA-3)) ondertekend. De ambitie van a.s.r. is om in de 
periode 2005 – 2020 30% energieverbruik te verminderen en 30% CO2 uitstoot te 
reduceren. Deze ambitie is inmiddels naar boven toe bijgesteld tot 60% in de periode 
2005 – 2020.    

5. a.s.r. is ondertekenaar van onder meer de United Nations Global Compact, de United 
Nations Principles for Responsible Investment (PRI) en de United Nations Principles for 
Sustainable Insurance (PSI). Middels de ondertekening van deze drie verklaringen heeft 
a.s.r. zich gecommitteerd aan het leveren van een duurzame milieubijdrage binnen de 
eigen bedrijfsvoering, het beleid ten aanzien van investeringen en verzekeringen en de 
relatie met andere stakeholders.  
Als belegger investeert a.s.r. in economische bedrijvigheid met een strikt ESG-beleid 
(environment, social, governance) gericht op het stimuleren van duurzame economische 
groei. Daarnaast draagt a.s.r. als werkgever bij aan economische productiviteit door een 
sterke focus op vitaliteit en ontwikkeling.  
En tenslotte, draagt a.s.r. bij aan financiële zelfredzaamheid van mensen en zet ze zich 
in om producten ook beschikbaar te houden voor klanten met betalingsproblemen 
(toegang tot financiële diensten).  
In 2018 heeft a.s.r. de Spitsbergen Ambitie 2018-2020 ondertekend. Met deze 
ondertekening geeft a.s.r. aan de klimaatimpact van haar financieringen en beleggingen 
te meten om zo een bijdrage te leveren aan de Nederlandse klimaatdoelstellingen: 
tenminste 49% CO2-reductie in 2030, 100% in 2050.  
Ook heeft a.s.r. heeft het commitment ondertekend van de financiële sector waarin 
afspraken staan om bij te dragen aan de uitvoering van het nationale Klimaatakkoord. 
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6. Bij de uitvoering van de werkzaamheden zal a.s.r. de milieuwet- en regelgeving 
naleven. Gestreefd wordt naar een open en goed contact met de overheid. Deze 
milieubeleidsverklaring zal beschikbaar zijn voor het publiek, klanten en leveranciers. 

7. a.s.r. zal door voorlichting en informatieverstrekking aan haar medewerkers 
bevorderen dat iedere medewerker bij de uitoefening van zijn/haar taken er zorg voor 
draagt dat risico’s voor het milieu naar beste vermogen worden voorkomen. 

8.Bovenstaande uitgangspunten van de milieuverklaring van a.s.r. leiden tot het streven 
van a.s.r om ten minste de volgende doelen te realiseren: 
-  a.s.r. eigen bedrijfsvoering. 

De CO2-footprint met 50% te verminderen van 8.000 ton in 2018 naar 4.000 ton  
CO2-emissies in 2025.  

-  Paris Proof a.s.r. hoofdkantoor 
De werking van de elektrotechnische- en werktuigkundige installaties van het 
hoofdkantoor zodanig te verbeteren dat uiterlijk in 2030 of eerder het energieverbruik 
van het hoofdkantoor -volgens de definitie van de Dutch Green Building Council- voor 
verwarming, koeling en ventilatie niet meer is dan 50 kWh per vierkante meter B.V.O. 
(Bruto Verhuurbare Oppervlakte). In 2019 was het energieverbruik 67 kWh per 
vierkante meter B.V.O. 

- Drinkwaterverbruik hoofdkantoor 
Het verbruik van drinkwater -bij een geringe toenemende bezetting van het gebouw- 

niet te laten stijgen. In 2012 verbruikte het hoofdkantoor ca. 40.000 m3 drinkwater. 

In 2019 was het gebruik 18.000 m3. 

De verantwoordelijkheid voor de milieuzorg ligt bij alle medewerkers. Alle medewerkers 
zijn verantwoordelijk voor een juiste uitvoering van hun taken, met voldoende aandacht 
voor het milieu. 

De Raad van Bestuur van a.s.r. zal erop toezien dat bovenstaande uitgangspunten bij de 
uitvoering van de bedrijfsactiviteiten worden gerespecteerd. Zij zal daar waar mogelijk 
en zinvol het milieubeleid uitdragen en de uitvoering ervan stimuleren. 

Utrecht, 30 juni 2020 

Namens de Raad van Bestuur van a.s.r., 

mr. J.P.M. Baeten 


