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Stichting Pensioenfonds TNO gaat over tot uitsluiting tabak
Stichting pensioenfonds TNO (SP TNO) hanteert bij het ontwikkelen van het
beleggingsbeleid een 10-tal beleggingsrichtlijnen. Een daarvan heeft specifiek betrekking op
het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds:
‘Verantwoord beleggen draagt bij aan de langetermijndoelstellingen van het fonds. Door
verantwoord te beleggen, draagt het fonds ook bij aan een leefbare en duurzame wereld. Als
uitvloeisel hiervan worden de voorwaarden geschapen voor de (toekomstige)
maatschappelijke acceptatie van het fonds’.
Een van de manieren waarop SP TNO deze richtlijn tot uitdrukking brengt, is dat zij bedrijven
uitsluit op grond van wettelijke voorschriften (bijv. i.v.m. de fabricage van clustermunitie) en
vanwege het niet compliant zijn met de Global Compact Principles. In de praktijk komt dit erop
neer dat wereldwijd ca. 35 bedrijven worden uitgesloten.

In aanvulling op voornoemde uitsluitingscriteria heeft het bestuur van het pensioenfonds
besloten de tabakssector uit te sluiten daar deze sector producten voortbrengt die de
gezondheid en het maatschappelijk welzijn ernstige schade toebrengen. Jaarlijks sterven
wereldwijd ca. 6 miljoen mensen door roken. De maatschappelijk kosten hiervan uiten zich o.a. in
extra beroep op de gezondheidszorg en een hoger ziekteverzuim bij rokers. Veel overheden
hebben daarom maatregelen genomen om het roken te ontmoedigen.
Uitsluiting van tabak past in het beleid van de sponsor. ‘Gezond Leven’ is namelijk een van
de maatschappelijke thema’s waar de activiteiten van TNO op zijn toegespitst. Dit thema is
tevens een van de 17 Sustainable Development Goals (SDGs) van de Verenigde Naties.
Tijdens de pensioenpresentaties voor deelnemers eind vorig jaar is gebleken dat een
meerderheid van de deelnemers voorstander is om tabak uit te sluiten.
SP TNO heeft besloten niet meer te beleggen in bedrijven die meer dan 5% van hun omzet
halen uit de productie van tabak. Onder de definitie van tabak vallen tabak, sigaretten,
sigaren, pijptabak, rookloze tabak en elektronische sigaretten. Daarbij wordt gekeken naar
beursgenoteerde bedrijven die in de voornaamste Developed- en Emerging Market
aandelenindices zijn opgenomen.

