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Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid SP TNO 
 

 

Datum: februari 2022 

 

Betreft: Meerjaren ESG-beleidsplan 2022 

 

 

 

Inleiding 

Het Bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO) heeft op 1 februari jl. het meerjaren 

ESG-beleidsplan 2022 (Environmental, Social & Governance) herijkt en vastgesteld.  

 

Dit ESG-beleidsplan beoogt uitdrukking te geven aan de ambities van het pensioenfonds 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 ESG-beleidsplan wordt geactualiseerd.   

 

Raamwerk  

Voor het fonds staat de (wettelijke) taak om te zorgen voor een goed pensioen voorop. Dat vindt 

zijn weerslag in de missie, visie en strategie van het fonds. De missie, visie en strategie van het 

fonds zijn vastgelegd in de ABTN (actuariële en bedrijfstechnische nota) van het 

pensioenfonds. 

 

Onderdeel van de strategie vormen de beleggingsovertuigingen. Deze zijn de basis van het 

beleggingsbeleid en worden jaarlijks, waar nodig, aangepast. De volgende 

beleggingsovertuigingen hebben betrekking op het ESG-beleid van het pensioenfonds: 

• Het pensioenfonds heeft de convictie dat verantwoord beleggen niet alleen bijdraagt aan 

een leefbare en duurzame samenleving, maar ook aan een betere rendement/risico-

verhouding van de beleggingsportefeuille op de langere termijn.  

• Het pensioenfonds onderschrijft de doelstellingen van het Akkoord van Parijs, daarom 

zijn CO2-reductiedoelstellingen noodzakelijk. 

 

Het fonds voldoet aan  wet- en regelgeving en aan het door het fonds ondertekende IMVB-

convenant pensioenfondsen. Waar mogelijk wordt aangesloten bij het (ESG-)beleid van de 

sponsor. 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 2021 

Het afgelopen jaar heeft het pensioenfonds op ESG-gebied o.a. de volgende stappen gezet:    

- Het pensioenfonds heeft, tezamen met vijf andere pensioenfondsen, een thematisch 

engagementtraject opgestart; GREEN genaamd. Dit samenwerkingsverband richt zich 

specifiek op klimaatengagement met beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde 

vastgoedfondsen. Omdat de vastgoedsector verantwoordelijk is voor 30 tot 40% van het 

energieverbruik en de CO2-uitstoot, valt er middels deze dialoog nog veel klimaatwinst 

te boeken. 

- In september is besloten om alle controversiële wapenfabrikanten en producenten van 

steenkolen (>5% omzetafhankelijkheid) uit te sluiten in die beleggingsmandaten 
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waarbij de zeggenschap over de samenstelling bij het pensioenfonds ligt. Wereldwijd 

zijn er circa 200 bedrijven die op grond van deze criteria door het fonds uitgesloten 

worden. De uitsluitingen zijn het resultaat van het IMVB-due diligence onderzoek naar 

producten die een negatieve impact hebben op maatschappij en milieu. 

- Het bestuur heeft een 5-tal klimaatovertuigingen vastgesteld. Deze principes vormen 

het vertrekpunt voor de uitwerking van het klimaatbeleid van het pensioenfonds. 

- Pensioenfondsen houden vaak kasgelden aan om aan kortetermijnverplichtingen te 

kunnen voldoen, maar ook uit tactisch oogpunt.  Deze liquiditeiten werden voorheen 

door het pensioenfonds belegd in een standaard geldmarktfonds. In 2021 is de overstap 

gemaakt naar Liquid Environmentally Aware Fund (LEAF). Dit product wordt 

gekenmerkt door een hoge ESG-score en een lage CO2-voetafdruk.  

 

Hoe ziet het ESG-beleidsplan er voor 2022 uit, welke stappen willen we dit jaar zetten?    

 

Actieplan 2022 

Het bestuur is voornemens in 2022 de volgende maatregelen op ESG-gebied te nemen:  

- In het kader van het IMVB-convenant wordt van ondertekenaars verlangd dat zij 

voortdurend de daadwerkelijke en de potentieel negatieve gevolgen van de beleggingen 

op samenleving en milieu in kaart te brengen met het doel deze te voorkomen, te 

beperken en/of te (laten) herstellen. In 2022 zal geanalyseerd worden welke thematische 

aandachtsgebieden, in aanvulling op controversiële wapens een steenkolen, nog meer in 

aanmerking komen voor voorkoming, beperking en/of (laten) herstel vanwege hun 

negatieve impact op maatschappij en milieu.       

- Het pensioenfonds heeft met al zijn vermogensbeheerders contracten afgesloten. In 

2022 willen we een start maken met de verankering van de OESO-richtsnoer in 

bestaande vermogensbeheercontracten. Dit is overeenkomstig de afspraken die gemaakt 

zijn met pensioenfondsen die het IMVB-convenant hebben ondertekend.    

- De criteria voor de uitsluiting van zowel landen als ‘State Owned Entities’ zullen 

opnieuw geëvalueerd worden.  

- In 2022 wil het bestuur het klimaatplan volledig ten uitvoer brengen. Onderdeel hiervan 

is het stellen van klimaatdoelstellingen en bepalen welke beleggingsinstrumenten 

hiervoor het meest geschikt zijn.   

- Pensioenfondsen hebben, in het kader van de Europese SFDR-verordening, de 

verplichting transparant te zijn over de duurzaamheid van de beleggingsportefeuille. Dit 

onderwerp zal in 2022 veel aandacht krijgen daar vanaf 1 januari 2023 nadere eisen 

gaan gelden aan de transparantie van ongunstige effecten (‘Principle Adverse Impacts’ 

ofwel PAI’s) van beleggingsbeslissingen.  

- In 2022 wil het bestuur, middels een deelnemersenquête, het huidige ESG-beleid 

inventariseren.      

 

Samenvattend 

Het bestuur van SP TNO heeft begin dit jaar het meerjaren ESG-beleidsplan voor 2022 herijkt 

en vastgesteld.   

 

Wij zullen u periodiek op hoofdlijnen blijven informeren over de voortgang van dit plan.  


