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Inleiding
Jaarlijks herijkt het bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO) het meerjaren ESGbeleidsplan (Environmental, Social & Governance). Met dit plan wordt uitdrukking gegeven
aan de ambities op dit gebied, passend bij de aard van de sponsor TNO en de deelnemers van
het pensioenfonds. Periodiek wordt gecommuniceerd over de voortgang van de actiepunten uit
het beleidsplan, alsmede over andere ESG-onderwerpen. Begin 2022 plaatsen wij op onze
website een overzicht van de actiepunten op ESG-gebied die wij in dat jaar willen oppakken.
Op grond van wet- en regelgeving wordt van pensioenfondsen verwacht dat zij transparant zijn
over het te voeren ESG-beleid. Vandaar dat wij u periodiek op hoofdlijnen hierover informeren.
Voortgang ESG-meerjarenplan 2021
• Het pensioenfonds heeft, tezamen met 5 andere pensioenfondsen, zich aangesloten bij
een gezamenlijk thematisch engagementtraject; GREEN genaamd. Dit
samenwerkingsverband richt zich specifiek op klimaatengagement met genoteerde en
niet-genoteerde 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.
• Op 14 september 2021 heeft het bestuur van het pensioenfonds besloten om
controversiële wapenfabrikanten en producenten van steenkolen (>5%
omzetafhankelijkheid) uit te sluiten in discretionaire mandaten. Wereldwijd zijn er
ongeveer 200 bedrijven die op grond van deze criteria door het fonds uitgesloten
worden.
Klimaatplan
In april 2021 heeft het bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO) geïnventariseerd
hoe het pensioenfonds wil omgaan met de klimaatrisico’s die op ons gaan afkomen. Medio
november 2021 heeft het bestuur een 5-tal klimaatovertuigingen vastgesteld. Deze principes
vormen het vertrekpunt voor de uitwerking van het Klimaatbeleid van het pensioenfonds.
De volgende stap in het Klimaatplan behelst het formuleren van de klimaatdoelen die het
pensioenfonds voor ogen heeft en aan te geven welke middelen hierbij zullen worden ingezet.
SFDR
De Europese SFDR-verordening1 beoogt de informatieverstrekking aan eindbeleggers over de
effecten op duurzaamheid door het beleggingsbeleid en de beleggingsbeslissingen door
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financiële marktpartijen te verbeteren. Ook van ondertekenaars van het IMVB-convenant
(waaronder SP TNO) wordt verwacht dat zij transparant zijn over de integratie van
duurzaamheidsfactoren in hun beleggingsbeleid en pensioenregeling.
•

Afgelopen februari hebben wij onze vermogensbeheerders benaderd met de vraag of zij
duurzaamheidsaspecten promoten, als doelstelling hebben, of juist geen van beide.
Uit deze analyse is naar voren gekomen dat momenteel ca. 55% van al onze
vermogensbeheerders duurzaamheidsaspecten promoten of deze zelfs als doelstelling
hebben. Het zijn met name onze liquide beleggingen die voldoen aan deze voorwaarden.
• Een significant deel van onze beleggingsportefeuille wordt belegd in Private Equity, dit
zijn niet-beursgenoteerde beleggingen en daarmee illiquide. Ook hiervan willen wij
weten hoe het gesteld is met hun duurzaamheidsbeleid. Het pensioenfonds heeft deze
informatie nu van vrijwel alle partijen in kaart gebracht. Het blijkt dat één manager
duurzaamheidsaspecten als doelstelling heeft, vier van hen promoten
duurzaamheidsaspecten.
• Onderdeel van de Europese SFDR-verordening zijn de Regulatory Technical Standards
(RTS) en de Taxonomieverordening. Aanvankelijk zouden deze op 1 januari 2022
ingaan. Dit is nu door de Europese Commissie (EC) met een jaar uitgesteld2 tot 1 januari
2023 omdat de Europese Commissie meer tijd nodig heeft voor het goedkeuringsproces.
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