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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. 

Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO) is een van de pensioenfondsen die jaarlijks meedoet 

aan deze enquête.   

 

Uit het onderzoek is naar voren gekomen, hoewel verantwoord beleggen mainstream is 

geworden, dat er nog voldoende uitdagingen liggen, zeker in de huidige onzekere tijd waarin 

klimaatdoelen door de energiecrisis mogelijk onder druk komen te staan. Het is belangrijk lange 

termijndoelen in het oog te houden. Daarnaast vragen ook andere ESG-thema’s, zoals die op 

het gebied van Social en Governance, alle aandacht. Gelukkig zijn er voldoende initiatieven en 

samenwerkingsverbanden binnen en buiten de sector waarin de pensioenfondsen samen kunnen 

optrekken. 

 

Verder valt op in het VBDO-rapport dat alle pensioenfondsen nu expliciet klimaatverandering 

vermelden in hun verantwoord beleggingsbeleid. Daarna staat bij hen ook biodiversiteit hoog 

op de agenda, gevolgd door sociale onderwerpen. 

 

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 door VBDO 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 meer dan 

€1.454 miljoen aan belegd vermogen.  
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De top 5 is dit jaar ongewijzigd. ABP voerde de ranglijst aan, gevolgd door BpfBouw, PME, 

PMT en PFZW. Stichting Pensioenfonds SNS Reaal is de snelste stijger dit jaar en klimt maar 

liefst 27 plaatsen, van positie 36 naar plaats 9. 

 

Resultaten SP TNO  

Maar hoe heeft Stichting Pensioenfonds TNO het dan gedaan?   

 

• Score 

Hoe SP TNO overall en op de verschillende onderdelen scoorde, is in onderstaande tabel 

weergegeven. Hierin zijn, ter vergelijking, ook onze resultaten uit 2020 en 2021 opgenomen.   

 

 
 

Uit de tabel kunnen we opmaken dat SP TNO, zowel qua totaalscore, als op alle vier de 

afzonderlijke thema’s, in vergelijking met vorig jaar, een verbetering laat zien. De enige 

uitzondering zien we bij ‘Policy’. Duidelijk is dat dit onderwerp komend jaar extra aandacht 

behoeft.  

 

De totaalscore van 2,4 geeft op de ranglijst recht op de 33e positie, een stijging van één plek ten 

opzichte van vorig jaar.   

 

• 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 49 participerende 

pensioenfondsen. 

  

Het volledige VBDO-rapport, met de titel “reflection: beyond the benchmark” is te downloaden 

op de website van VBDO middels de volgende link: https://www.vbdo.nl/wp-

content/uploads/2022/10/22010-VBDO-Benchmark-Pension-Funds-2022-def.pdf. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 2021 2022  2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022 2020 2021 2022

SP TNO 1,9 2,0 2,4 3,0 3,2 4,2 0,9 1,3 0,8 1,7 1,8 2,1 2,4 2,3 2,7

Gemiddelde 2,7 3,2 2,4 2,6 2,8

Range 1,5-4,4 1,5-4,6 0,8-3,9 1,3-4,3 1,4-5,0

AccountabilityTotaalscore Governance Policy Implementation

http://www.pensioenfondstno.nl/Default.aspx
https://www.vbdo.nl/wp-content/uploads/2022/10/22010-VBDO-Benchmark-Pension-Funds-2022-def.pdf
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Bijlage I: scoretabel en ranking 
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