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Inleiding  
 

Sazas is een onderlinge waarborgmaatschappij, waarbinnen onze klanten (leden) en omgeving 

centraal staan. Onze producten hebben zowel voor de werkgever als voor medewerkers grote impact 

bij verzuim en ziekte. Wij zijn ons dan ook bewust van onze belangrijke rol richting hen. Dezelfde 

houding hebben wij voor onze beleggingen. Wij geloven dan ook dat onze beleggingen verantwoord 

moeten zijn met oog voor klanten, maatschappij en milieu. Daar hoort, waar mogelijk, actief 

aandeelhouderschap bij. In dit betrokkenheidsbeleid leggen wij uit op welke manier wij daar invulling 

aan geven. 

 

 

Uitvoering betrokkenheidsbeleid 

 

Verantwoord beleggen betekent oog hebben voor de impact die beleggingen op de wereld en haar 

omgeving hebben. Sazas toetst haar beleggingen en daarbij de ondernemingen waarin belegd wordt 

op een aantal factoren. Dit doen we op de volgende manieren:  

 We houden rekening met de ESG-factoren. Dit zijn richtlijnen waarbij we kijken naar de 

impact op milieu, sociale elementen en de ondernemingsstructuur. Wij kijken naar de ESG-

prestatie van de ondernemingen in onze beleggingsportefeuille.  

 Wij willen dat ondernemingen waarin we beleggen, voldoen aan Global Compact en de 

OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. In deze richtlijnen zijn standaarden 

opgenomen over arbeidsomstandigheden, mensenrechten, corruptiebestrijding en het 

milieu. Wij beleggen indirect alleen in ondernemingen die hieraan voldoen.  

 

Onze beleggingen worden indirect, via een beleggingsfonds, gedaan. Dat neemt niet weg dat wij 

mogelijk stembeleid invloed uitoefenen op ondernemingen waarin wordt belegd. Hiervoor werken wij 

samen met onze vermogensbeheerder Achmea Investment Management en BlackRock. 

 

Het kan zijn dat er een belangenconflict ontstaat met ons als betrokken aandeelhouder en andere 

belangen, bijvoorbeeld van een zakelijke relatie of zijn financiële doelstellingen. Wij doen er alles 

aan om deze (potentiële) belangenconflicten te voorkomen door te beleggen via een beleggingsfonds 

van BlackRock.  

 

Jaarlijks brengen wij verslag uit over de uitvoering van ons betrokkenheidsbeleid. Dit doen wij op 

deze pagina op onze website. 

 

https://www.sazas.nl/over-sazas/bestuur-en-organisatie/mvo

