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Betreft:
• Voortgang meerjaren ESG-beleidsplan
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 hebben wij op onze
website een overzicht1 van de actiepunten op ESG-gebied gezet die wij in 2022 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.
Niet-traditionele fossiele brandstoffen
•

Ondertekenaars van het IMVB-convenant Pensioenfondsen, waaronder SP TNO,
dienen, in hun streven naar (maatschappelijke) langetermijnwaardecreatie voor hun
deelnemers, de daadwerkelijke en potentieel negatieve gevolgen van hun beleggingen
op samenleving en milieu in kaart te brengen. Vervolgens worden pensioenfondsen
geacht actie te ondernemen teneinde deze negatieve gevolgen te voorkomen, te
mitigeren en/of te laten) remediëren. In 2021 heeft dit bij SP TNO geresulteerd in de
uitsluiting van steenkoolproducenten en controversiële wapens.
Begin 2022 heeft het pensioenfonds een vervolgonderzoek gedaan, en wel naar de
impact van niet-traditionele fossiele brandstoffen op maatschappij en milieu. Gebleken
is dat teerzanden, schalie-energie en arctic drilling vele malen schadelijker zijn voor
maatschappij en milieu dan de traditionele fossiele brandstoffen. Op grond van die
uitkomst heeft het pensioenfonds besloten om in separate mandaten af te zien van de
belegging in die bedrijven die meer dan 5% van hun omzet genereren met deze
energiebronnen. Wereldwijd gaat het om enkele honderden ondernemingen die voldoen
aan dit criterium.
Actie ondernemen op het gebied van niet-traditionele fossiele brandstoffen sluit
bovendien aan bij de klimaatovertuiging van het pensioenfonds dat de afbouw van
fossiele brandstoffen noodzakelijk is teneinde een bijdrage te kunnen leveren aan de
energietransitie.
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https://www.pensioenfondstno.nl/wp-content/uploads/2022/02/Meerjaren-ESG-beleidsplan-2022.pdf

OESO-richtsnoer
•

SP TNO heeft de uitvoering van het (verantwoord) beleggingsbeleid uitbesteed aan
externe partijen. Pensioenfondsen die zich hebben aangesloten bij het IMVB-convenant,
zijn zelf verantwoordelijk voor de implementatie van de OESO-richtlijnen2 en de
UNGP's3 (tezamen de OESO-richtsnoer ‘Responsible business conduct for institutional
investors’) in de verschillende beleggingscategorieën.
Van ondertekenaars van het convenant wordt verwacht dat zij deze aansprakelijkheid
contractueel verankeren met hun externe vermogensbeheerders. Voor
vermogensbeheerders betekent dit dan een verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van
een diepgaande ESG-due diligence screening waar stakeholders bij betrokken worden,
het vergroten van invloed om (potentiële) negatieve impact te voorkomen en te
mitigeren, het (helpen met) tot stand brengen van toegang tot herstel en verhaal wanneer
is bijgedragen aan negatieve impact die zich heeft voorgedaan en het rapporteren over
deze werkzaamheden richting belanghebbenden.
Het pensioenfonds heeft recent de twee grootste vermogensbeheerders gevraagd de
belangrijkste uitgangspunten van het IMVB-convenant contractueel na te leven. Het zijn
vermogensbeheerders die namens SP TNO beleggen in bedrijfsobligaties.

Deelnemersenquête
•

Begin juli heeft het pensioenfonds alle deelnemers van het pensioenfonds een enquête
gestuurd. Middels dit onderzoek wordt gevraagd wat zij vinden van het maatschappelijk
verantwoord beleggingsbeleid van het pensioenfonds en of we nog steeds op de goede
weg zitten.

Landenuitsluitingscriterium
•

Stichting Pensioenfondsfonds TNO belegt, in separate mandaten, niet in staatsobligaties
uitgegeven door landen die gesanctioneerd zijn door de Europese Unie en/of Verenigde
naties vanwege schending van internationale verdragen die ook door Nederland zijn
ondertekend. Het bestuur van het pensioenfonds heeft nu het landenbeleid opnieuw
geëvalueerd en aangescherpt.
Vanaf mei 2022 gaan we ook staatsobligaties uitsluiten van landen die een ‘worst of the
worst’-score hebben volgens het ‘Freedom in the World report’ van Freedom House.
Freedom House is een onafhankelijke, Amerikaanse NGO die eens per jaar de staat van
vrijheid in landen evalueert. Elk land krijgt punten toegewezen op een reeks van
indicatoren die gegroepeerd zijn in de categorieën politieke rechten en burgerlijke
vrijheden. Op grond van de uitkomsten wordt bepaald of een land de status van ‘vrij’,
‘gedeeltelijk vrij’ of ‘niet-vrij’ krijgt. Deze methodologie, die is afgeleid van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, wordt toegepast op alle landen,
ongeacht hun geografische locatie, etnische of religieuze samenstelling of niveau van
economische ontwikkeling.
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https://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
https://www.ohchr.org/sites/default/files/documents/publications/GuidingprinciplesBusinesshr_eN.pdf
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