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Inleiding 

Jaarlijks herijkt het bestuur van de Stichting Pensioenfonds TNO (SP TNO) het meerjaren ESG-

beleidsplan. ESG is de afkorting van 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 

wilden 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.  

 

Hieronder treft u de stappen aan die wij sinds het vorige bericht uit juli 2022 hebben weten te 

realiseren of waar wij nu aan wordt gewerkt.  

 

• Deelnemersenquête 

Begin juli heeft het pensioenfonds alle deelnemers van het pensioenfonds een enquête gestuurd. 

Middels dit onderzoek is hen gevraagd wat zij vinden van het maatschappelijk verantwoord 

beleggingsbeleid van het pensioenfonds en wat zij op dat vlak belangrijk vinden. 

   

Uit de enquête is naar voren gekomen dat de deelnemers tevreden zijn over Maatschappelijk 

Verantwoord Beleggingsbeleid van het pensioenfonds.  

De respondenten hebben aangegeven vooral een bijdrage te willen leveren aan de volgende 

duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (de ‘Sustainable Development Goals’) van de 

Verenigde Naties:  

o ‘Goede gezondheid en welzijn’ (SDG 3) 

o ‘Betaalbare en duurzame energie’ (SDG 7),  

o ‘Verantwoorde consumptie en productie’ (SDG 12) en  

o ‘Klimaatactie’ (SDG 13).  

 

Daarnaast vinden deelnemers het belangrijk om beleggingen te weren in controversiële wapens, 

tabak, gokken en bont, evenals bedrijven die betrokken zijn bij kinderarbeid, fraude en corruptie 

en bedrijven die onvoldoende rekening houden met klimaatverandering, biodiversiteit en 

arbeidsomstandigheden. 

 

 

 

 
1 https://www.pensioenfondstno.nl/wp-content/uploads/2022/02/Meerjaren-ESG-beleidsplan-2022.pdf 
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• SFDR 

Op 1 januari 2023 is level-2 van de SFDR in werking. SFDR is de afkorting van Sustainable 

Finance Disclosure Regulation en stelt voor o.a. pensioenfondsen regels vast met betrekking 

tot hun beleid ten aanzien van duurzaamheid en berichtgeving daaromtrent. Ook pensioenfonds 

TNO heeft zich hieraan te conformeren. Eind 2022 hebben wij daarom informatie op onze 

website geplaatst.   

 

Hierin is o.a. aangegeven dat de pensioenregeling van het pensioenfonds 

duurzaamheidskarakteristieken promoot en is een uitspraak gedaan over het percentage van de 

beleggingsportefeuille dat milieu- en sociale kenmerken heeft (nl. 43%).  

  

• Klimaatbenchmark 

Om dit moment zijn onze aandelenbeleggingen naar ontwikkelde markten nog ondergebracht 

in verschillende regionale beleggingsfondsen. Het bestuur heeft besloten om deze samen te 

voegen tot één groot beleggingsfonds. Dit zal in 2023 zijn beslag krijgen.  

 

In de klimaatovertuigingen van het pensioenfonds is opgenomen dat het de doelstellingen van 

het Akkoord van Parijs onderschrijft en dat CO2-reductiedoelstellingen noodzakelijk zijn om 

de uitstoot van de schadelijke broeikasgassen wereldwijd terug te dringen. Hier wil het bestuur 

een bijdrage aan leveren.  

 

Dit gaan wij doen door het nieuwe beleggingsfonds (minimaal) te laten beleggen 

overeenkomstig de beleggingsvoorwaarden die gelden bij de Paris Aligned Benchmark (PAB). 

Dit houdt in dat bij start de beleggingsportefeuille 50% minder CO2-uitstoot zal bevatten dan 

de traditionele benchmark, gevolgd door een jaarlijkse de-carbonisatie van 7% om uiteindelijk 

uit te komen op een zero-neutrale aandelenportefeuille voor ontwikkelde landen in 2050. De 

transitie naar het nieuwe beleggingsfonds zal resulteren in een groter belang naar beleggingen 

met milieu- en sociale karakteristieken.     

 

• Impact bonds 

Eind december 2022 is invulling gegeven aan het de wens van het bestuur voor een gerichte 

allocatie naar klimaatprojecten middels Green bonds. In de contracten met de twee managers 

die voor ons beleggen in bedrijfsobligaties genoteerd in euro’s is nu opgenomen dat zij 

minimaal de exposure naar impact bonds zullen gaan aanhouden als is opgenomen in de 

benchmark. Impact bonds is de verzamelnaam van Geen bonds, transition bonds, social bonds 

en sustainability (linked) bonds en bestrijkt daarmee een breder palet dan alleen Green bonds.  

 

• Strategisch ESG-beleidsplan 

Het bestuursbureau van het pensioenfonds is gevraagd om ook een strategische ESG-

beleidsplan op te stellen, dit in aanvulling op het jaarlijks ESG-beleidsplan. In het strategische 

plan zal uiting worden gegeven aan onze ambities op de veel langere termijn. Zodra het bestuur 

de voorstellen heeft goedgekeurd, zullen wij u berichten over de inhoud daarvan.     


