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Inleiding
De Vereniging voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO) publiceert jaarlijks de benchmark
Verantwoord Beleggen door Pensioenfondsen. De studie biedt een overzicht van de huidige
status en trends van de Nederlandse pensioenfondsen met betrekking tot verantwoord beleggen.
De 50 grootste Nederlandse pensioenfondsen doen mee aan deze enquête, waaronder ook
Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO).
Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat negen van de tien pensioenfondsen bij het
beleggen gebruik maakt van uitsluiting, ESG-integratie en engagement. Duurzaam beleggen is
daarmee inmiddels binnen de sector de onmiskenbare standaard geworden. Toch valt er aan
concrete invulling nog veel te behalen, aldus VBDO. Zo voldoet meer dan de helft van de
pensioenfondsen nog niet aan het klimaatcommitment van het klimaatakkoord en heeft minder
dan 1 op de 5 fondsen een strategie voor het implementeren van net-zero emissiedoelstellingen.
Methodologie
In de vragenlijst worden tientallen vragen gesteld over de volgende 4 thema’s:
• bestuur (governance);
• beleid (policy);
• implementatie (implementation) en
• verantwoording (accountability).
De antwoorden worden vervolgens gescoord. 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 maximale score die behaald kan worden is een 5,0.
Meest duurzaam
De pensioenfondsen die hebben meegedaan aan de enquête zijn samen goed voor 89% van het
beheerd pensioenvermogen met een totale waarde van meer dan €1.540 miljard.
Ook dit jaar is ABP, voor het vierde jaar op rij, het hoogst scorende pensioenfonds met een
overall score van 4,0. ABP wordt op de voet gevolgd door Bpf Bouw (3,9) en PME (3,6).
Pensioenfonds ING is de snelste stijger dit jaar en klimt van plek 46 naar 29.

Resultaten SP TNO

• Score
Pensioenfonds TNO heeft in totaliteit meer punten weten te scoren dan vorig jaar, 76 versus 74.
Deze puntentelling vertaalde zich helaas niet uit in een hogere positie op de ranglijst. Het
pensioenfonds eindigde op plaats 34. Dit betekent een daling van 7 plaatsen ten opzichte van
vorig jaar.
Hoe SP TNO overall en op de verschillende onderdelen scoorde, is in onderstaande tabel
weergegeven. Hierin zijn ook de resultaten uit 2019 en 2020 opgenomen.

Op alle vier de afzonderlijke thema’s heeft het pensioenfonds, in vergelijking met vorig jaar,
een verbetering laten zien. De enige uitzondering zien we op het onderdeel ‘Accountability’.
Op het onderdeel Policy (beleid) heeft het pensioenfonds zich dit jaar wat weten te herstellen.
Duidelijk is dat het beleid komend jaar extra aandacht behoeft.
• Sterren
SP TNO heeft, net als vorig jaar, 1 ster gekregen. Voor het krijgen van twee sterren, moet de
overall score minimaal 2,5 moeten zijn, en per afzonderlijk onderdeel minimaal 2,0.
Het overzicht in Bijlage I toont de scores en behaalde sterren van alle 50 participerende
pensioenfondsen.
Het volledige VBDO-rapport, met de titel “Mainstream RI in an unsustainable world”, is te
downloaden op de website van VBDO middels de volgende link: https://www.vbdo.nl/wpcontent/uploads/2021/10/VBDO-Benchmark-Pension-Funds-2021_DIG.pdf

Bijlage I: scoretabel
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