
“The Responsible Finance Club”: een nieuw samenwerkingsverband rond

duurzaam beleggen voor verzekeringsmakelaars

Brussel, 12 mei 2021 – Verzekeringsmaatschappij Athora Belgium en fondsenbeheerders Funds For

Good, DNCA, M&G en Nordea lanceren een nieuw samenwerkingsverband rond duurzaam

beleggen. Onder de naam “The Responsible Finance Club” willen de initiatiefnemers

verzekeringsmakelaars en hun klanten nog meer sensibiliseren rond maatschappelijk verantwoord

investeren.

De tendens is onomkeerbaar. Steeds meer klanten hechten belang aan sterke waarden bij het

beleggen van hun geld. In 2020 ging 53% van de aan Athora Belgium toevertrouwde gelden in tak

23 naar fondsen met een duurzaamheidslabel. Dat is een opmerkelijke stijging; in 2019 was dit nog

maar 19%.

De vraag om duurzaam te beleggen komt niet alleen van de klant zelf, ook de verzekeringsmakelaar

speelt hierin een belangrijke rol. Als tussenpersoon is zijn/haar advies belangrijk voor de klant. Om

geïnteresseerde makelaars hierin nog extra te begeleiden, lanceren Athora Belgium en

fondsenbeheerders Funds For Good, DNCA Investments, M&G en Nordea een nieuw

samenwerkingsverband onder de naam The Responsible Finance Club. Deze club bestaat uit een

groep van zorgvuldig gekozen makelaars, die overtuigd zijn van de maatschappelijke en financiële

meerwaarde van duurzaam beleggen. Zij engageren zich om hun klanten te informeren over een

meer verantwoordelijke manier van beleggen.

De initiatiefnemers zorgen voor de nodige informatieve ondersteuning en animatie naar de makelaar

toe (infosessies, brochures, promotie van het Towards Sustainability Febelfin-label,...). Athora

Belgium schenkt bovendien een bedrag aan de vzw Funds For Good Impact in functie van bepaalde

objectieven.

“Dit is een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen, zegt Dorsan van Hecke,

CEO Athora Belgium. Door het uitwisselen van informatie en expertise over dit thema, hopen we nog

meer klanten en makelaars te overtuigen om in duurzame fondsen te beleggen, uiteraard steeds voor

zover dit in lijn is met hun investeringsprofiel. De betrokken makelaars worden als het ware onze

ambassadeurs, die deze filosofie ook willen uitdragen naar hun klanten.”

“Wij juichen het initiatief toe van bedrijven als Athora, die erin geslaagd zijn de spelers in de sector te

verenigen rond dezelfde wens om meer zin en ethiek te geven aan de beleggingen die zij hun cliënten

aanbieden, zegt Nicolas Crochet, co-CEO van Funds For Good. De extra donaties van Athora aan de

vzw Funds For Good Impact zullen het mogelijk maken vele banen in het land te creëren.”
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Over Athora Belgium nv

Athora Belgium NV is in België actief sinds 1901. De onderneming telt 220 medewerkers, bedient om en bij de
200.000 klanten en biedt een brede waaier levensverzekeringen aan via een netwerk van meer dan 500
onafhankelijke makelaars in heel België. In 2020 bedroeg het totaal van de premie-inkomsten ongeveer € 505,§
miljoen. De activaportefeuille heeft een waarde van ongeveer € 7,4 miljard. In november 2019 werd
aangekondigd dat de schadeverzekeringsactiviteit van Athora Belgium verkocht zal worden aan Baloise Belgium
nv. Deze verkoop werd op 31 mei 2020 afgerond. Meer informatie op www.athora.com/be.

Over Athora Holding Ltd.

Athora is, via dochterondernemingen, een specialist in verzekeringen en herverzekeringsoplossingen op de
Europese markt. De groep biedt verzekeraars acquisities, portefeuilletransfers en herverzekeringsoplossingen,
en stelt ze zo in staat om kapitaal, managementvermogens en resources vrij te maken. Athora's belangrijkste
dochterondernemingen zijn Vivat NV (Amstelveen), Athora Belgium NV, Athora Lebensversicherung AG
(Wiesbaden), Athora Ireland plc (Dublin) en Athora Life Re Ltd. (Bermuda). De Athora-groep heeft circa 2.400
medewerkers in dienst en telt meer dan 3 miljoen klanten voor een totaal aan geconsolideerde activa van circa
€ 84 miljard. Voor meer informatie www.athora.com.
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