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VBDO-enquête 2016
Inleiding
Voor de 10e keer heeft de Vereniging voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) de benchmark
Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen gepubliceerd. De studie biedt een overzicht van
de huidige status en trends van de Nederlandse pensioenfondsen met betrekking tot
verantwoord beleggen.
Universum
In totaal hebben de 50 grootste pensioenfondsen in Nederland, waaronder Pensioenfonds
TNO, meegedaan aan de enquête. Onder de participanten waren 23
ondernemingspensioenfondsen, 24 bedrijfstakpensioenfondsen en 3 beroepspensioenfondsen.
Methodologie
Evenals in de voorgaande editie, werden door VBDO vragen gesteld over de volgende 4
thema’s:
 bestuur (governance);
 beleid (policy);
 implementatie (implementation) en
 verantwoording (accountability).
Van bovenstaande componenten weegt de implementatie voor 50% mee in de bepaling van de
overall score. De andere drie onderdelen wegen ieder voor 16,6% mee.
De methodologie van de tiende editie van de VBDO-benchmark is in 2016 grotendeels gelijk
gehouden aan die van de twee voorgaande jaren. Volgend jaar zal naar verwachting de
methodologie ingrijpend gewijzigd worden. Nog niet duidelijk is welke elementen zullen
worden aangepast.
Scores
Gemiddeld genomen waren de overall scores van alle pensioenfondsen in 2016 beter dan in
het voorgaande jaar. Pensioenfonds TNO is in de ranglijst van pensioenfondsen die duurzaam
beleggen, in 2016 gestegen naar plaats 38. Dit is één plaats hoger dan in 2015.
Hoe Pensioenfonds TNO presteerde in totaliteit (afgerond 2,1) en op de afzonderlijke
onderdelen, zowel in 2015 als in 2016, is in onderstaande tabel weergegeven.
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Met name op het onderdeel governance, is het fonds flink gestegen, van 2,3 naar 3,3.
Belangrijkste redenen hiervoor is het aantal malen dat het MVB-beleid in vergaderingen van
het pensioenfonds ter sprake is gekomen.
In het VBDO-rapport worden een aantal ‘good practices’ genoemd. Een daarvan heeft
betrekking op de transparantie van de beleggingsportefeuille van Pensioenfonds TNO. Op de
website wordt namelijk op kwartaalbasis een overzicht getoond van aandelen- en
obligatiefondsen en van de staatobligaties en bedrijfsobligaties die worden aangehouden (zie
Bijlage I).
Het overzicht in Bijlage II toont de behaalde scores van alle 50 participerende
pensioenfondsen.
Het volledige VBDO-rapport, met de titel “Ready for the next step?”, is te downloaden op de
website van VBDO
(http://www.vbdo.nl/files/media/VBDOBenchmarkPensionFunds201602.pdf)

Bijlage I: Best practice SP TNO

Bijlage II: Ranking 2016

