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Inleiding
Het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO) heeft eind 2019 een meerjaren
ESG-beleidsplan (Environmental, Social & Governance) vastgesteld. Dit plan beoogt
uitdrukking te geven aan de ambities op ESG- gebied, passend bij de aard van de sponsor TNO
en de deelnemers van het pensioenfonds. De afspraak is gemaakt dat de deelnemers op
hoofdlijnen worden geïnformeerd over de voortgang van het beleid en dat jaarlijks het ESGbeleidsplan wordt geactualiseerd. Eind 2020 heeft het bestuur, op advies van de Commissie
ESG-beleid, de ESG-actiepunten voor 2021 vastgesteld.
Raamwerk
Het ESG-beleidsplan van SP TNO houdt rekening met verschillende uitgangspunten.
Zo is het plan gestoeld op de overtuiging dat verantwoord beleggen bijdraagt aan een duurzame
samenleving en daarmee aan een stabiel en adequaat rendement op langere termijn. Waar
mogelijk wordt aangesloten bij het (ESG-)beleid van de sponsor en zal rekening worden
gehouden met de huidige wet- en regelgeving en met het door het fonds ondertekende IMVBconvenant pensioenfondsen. Een andere belangrijke randvoorwaarde is dat het beleid dient te
passen binnen de mogelijkheden die het pensioenfonds heeft op het gebied van menskracht en
middelen.
Realisatie 2020
In het afgelopen jaar is het merendeel van de doelstellingen gerealiseerd. Onze deelnemers zijn
in november 2020, middels een briefing op de website van het pensioenfonds, op de hoogte
gebracht van de stappen die afgelopen jaar zijn gezet. De actiepunten die niet zijn uitgevoerd,
worden doorgeschoven naar het actieplan voor 2021
Actieplan 2021
Het bestuur wil volgens het bijgestelde ESG-beleidsplan in 2021 de volgende maatregelen
realiseren:
- Staatsgecontroleerde bedrijven uitsluiten van landen die zich schuldig maken aan de
schending van mensenrechten.
- Het universum van bedrijven dat gescreend wordt op overtreding van de United Nations
Global Compact Principles oprekken van 13.000 naar ca. 26.000 ondernemingen.
- Het ophogen van de weging naar mandaten voorzien van een ESG-overlay.
- Voortvloeiend uit het IMVB due diligence onderzoek, (tweetal) thematische
aandachtsgebieden bepalen.
- Definitieve vaststelling stembeleid voor Europese aandeelhoudersvergaderingen; is
afhankelijk van juridische eigendom van aandelen.
- De strategische risico/rendementskarakteristieken van ESG- en klimaatrisico’s in kaart
brengen.
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Externe vermogensbeheerders wijzen op hun verplichtingen in het kader van het OESOrichtsnoer.
Tweetal Sustainable Development Goals (SGD’s) selecteren, één met een directe link
naar de sponsor en één met een link naar het klimaatplan.
Klimaatplan ten uitvoer brengen.
Verplichting tot nadere transparantie over duurzaamheid beleggingen in het kader van
de SFDR-verordening.

Samenvattend
Het bestuur van SP TNO heeft, voorzien van het advies van de Commissie ESG-beleid, eind
2020 het meerjaren ESG-beleidsplan geactualiseerd. De actiepunten zijn afgestemd met de
achterban en zijn in overeenstemming met wet – en regelgeving en de verplichtingen die
voortvloeien uit de ondertekening door het pensioenfonds van het brede spoor van het IMVBconvenant.
Periodiek zullen wij u op hoofdlijnen blijven informeren over de voortgang van de actiepunten.
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