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Inleiding
Voor de 13e achtereenvolgende keer heeft de Vereniging van Beleggers voor Duurzame
Ontwikkeling (VBDO) de benchmark Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen
gepubliceerd. Deze studie biedt een overzicht van de huidige status en trends van de
Nederlandse pensioenfondsen met betrekking tot verantwoord beleggen. In totaal deden de 50
grootste Nederlandse pensioenfondsen, waaronder Pensioenfonds TNO, mee aan de enquête.
De ondervraagden beheren een totaal vermogen van € 1230 miljard ultimo 2018. Dat is 92%
van het totaal aan belegd vermogen van alle Nederlandse pensioenfondsen tezamen.
Methodologie
Evenals in voorgaande edities, werden door VBDO een 50-tal vragen gesteld over de volgende
4 thema’s:
• bestuur (governance);
• beleid (policy);
• implementatie (implementation) en
• verantwoording (accountability).
Van bovenstaande componenten weegt implementatie voor 50,0% mee in de bepaling van de
overall score. De andere drie onderdelen wegen ieder voor 16,67% mee.
De methodologie van de dertiende editie van de VBDO-benchmark is in 2019, in vergelijking
met vorig jaar, op onderdelen gewijzigd. Enerzijds zijn vragen toegevoegd over
hypotheekbeleggingen en over de klimaatverandering, anderzijds is VBDO strenger gaan
beoordelen. Vandaar dat de scores en het aantal behaalde sterren niet te vergelijken zijn met
vorig jaar.
Sterren en scores
Vandaar dat het volgens Angelique Laskewitz, directeur van VBDO, ook prima te verklaren is
dat gemiddeld genomen de pensioenfondsenbranche dit jaar iets lager scoorde. De lat is
derhalve wat hoger gelegd en dit heeft geresulteerd in niet alleen een lagere gemiddelde
totaalscore1 (nl. 2,7 versus 3,0 in 2018), maar ook gezorgd voor forse verschuivingen in de
ranglijst.
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Maximaal 5,0 punten kunnen behaald worden

Resultaten SP TNO
In het totaaloverzicht heeft SP TNO de 26e positie weten in te nemen. Dit betekent een stijging
van 9 plaatsen ten opzichte van 2018.
Hoe SP TNO overall en op de verschillende onderdelen scoorde, is in onderstaande tabel
weergegeven. Hierin zijn ook de resultaten uit 2017 en 2018 opgenomen. Maar zoals eerder
aangegeven, zijn de scores niet één op één vergelijkbaar met voorgaande jaren.
Overall score
2017 2018 2019
SP TNO 2,1 2,6 2,4

Governance
Policy
Implementation
Accountability
2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019
3,3 3,3 2,7 1,3 2,4 2,9 1,9 2,4 2,1 2,6 2,8
2,4

Zichtbaar is dat de hogere ranking gepaard is gegaan met een lagere overall score.
Inzoomend op de vier verschillende pijlers, zien we dit jaar een significant hogere score op het
onderdeel ‘Policy’ in vergelijk met vorig jaar. Daar staat tegenover dat op de andere drie
thema’s een minder hoge score is gerealiseerd.
Ondanks de sterk verbeterde positie op de ranglijst, moet SP TNO het dit jaar met een ster
minder doen. Voor het behoud van twee sterren had de overall score minimaal 2,5 moeten zijn.
Het overzicht in Bijlage I toont de scores en behaalde sterren van alle 50 participerende
pensioenfondsen.
Het volledige VBDO-rapport, met de titel “Making the right impact”, is te downloaden op de
website van VBDO middels de volgende link: https://www.vbdo.nl/wpcontent/uploads/2019/10/VBDO-BM-PF-2019.pdf.
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Bijlage I: scoretabel
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