Impact per sector
Milieu

De 504 projecten omvatten 215 windenergie
projecten, 224 zonne-energieprojecten en 33
waterkrachtprojecten. Verder betreft dit een reeks
initiatieven op het gebied van warmte- en
koudeopslag, biomassa en energie-efficiëntie.

Duurzame energie
Triodos Bank en de beleggingsfondsen van Triodos
Investment Management (co)financieren met name
ondernemingen die de toepassing van duurzame
energie bevorderen, alsmede projecten op het
gebied van energiebesparing en energie-efficiëntie.

Biologische landbouw en natuurontwikkeling
Met het areaal biologische landbouwgrond dat in
2019 door Triodos Bank en Triodos Investment
Management werd gefinancierd, kon in 2019 het
equivalent van 31 miljoen maaltijden worden
geproduceerd, oftewel voldoende voedsel om
28.000 mensen van een duurzaam dieet te voorzien
(2018: 29.000 mensen). Triodos Bank en Triodos
Investment Management financierden samen circa
34.000 hectare biologische landbouwgrond in heel
Europa. Dit betekent landbouwgrond ter grootte van
één voetbalveld voor elke 13 klanten van Triodos
Bank, waarbij elk voetbalveld voldoende voortbrengt
voor 550 maaltijden per jaar.

Het is belangrijk op te merken dat we in onze
koolstofrapportages een toerekeningsmethodiek
hanteren. Dit betekent dat we de vermeden uitstoot
berekenen in verhouding tot het aandeel van onze
financiering in een project. Als we bijvoorbeeld
verantwoordelijk zijn voor de helft van de financiering
van een project, rapporteren we de helft van de
vermeden uitstoot voor dat project. Deze toerekenings
methodiek is een nauwkeurigere weergave van de
verantwoordelijkheid van Triodos Bank voor de
CO2-uitstoot van de door haar gefinancierde
projecten. Daarnaast is de benadering ook in lijn
met de PCAF-methodiek.

Ook hebben we 31.000 hectare aan natuurgebied
en natuurontwikkeling gefinancierd (2018: 30.000
hectare), wat overeenkomt met ongeveer 400 m2 land
per klant. Dit land is van belang voor de afvang of
opname van CO2 uit de atmosfeer.

Per jaareinde 2019 financierden Triodos Bank
en haar klimaat- en energiebeleggingsfondsen in
totaal 504 projecten in de energiesector, waaronder
26 energie-efficiëntieprojecten, 40 duurzame
energieproductie projecten in ontwikkeling en 438
duurzame energieproducerende projecten (2018:
451).

In 2019 werden ruim 98.000 kleinschalige
landbouwers (2018: 104.000) in 9 opkomende
landen wereldwijd direct en eerlijk betaald bij
levering van hun oogst dankzij handelsfinancieringen
van de fondsen van Triodos Investment Management
aan landbouwcoöperaties en -bedrijven. Deze
landbouwoogst, die bedoeld is voor de internationale
markt, bestaat uit 10 verschillende fairtrade- en
biologische producten, zoals cacao, koffie, rijst en
quinoa. In 2019 hadden de klanten van het fonds
een areaal van 64.000 hectare gecertificeerde
biologische landbouwgrond (2018: 56.000 hectare).
Nog eens 6.000 hectare (2018: 24.000 hectare) wordt
hiervoor geschikt gemaakt – een belangrijk cijfer
omdat het enige tijd duurt voordat conventionele
landbouwgrond gereed is voor certificering als zijnde
biologisch.

Van de vermeden uitstoot kan 0,9 miljoen ton CO2
(2018: 0,9 miljoen ton) worden toegerekend aan de
financiering door Triodos Bank van duurzameenergieprojecten.
De totale opwekkingscapaciteit van deze projecten
bedroeg 3.900 MW (2018: 3.800 MW), een
hoeveelheid opgewekte energie overeenkomstig de
elektriciteitsbehoefte van 4,6 miljoen huishoudens
wereldwijd (2018: 2,5 miljoen) of 0,7 miljoen op basis
van de toerekeningsmethodiek. De toename in het
afgelopen jaar van het aantal huishoudens is te
danken aan nieuwe, grote investeringen in duurzame
energie in opkomende markten, waar het gemiddelde
elektriciteitsverbruik per huishouden aanzienlijk
lager ligt dan in Europa.
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toegankelijk maken voor particulieren en kleine
bedrijven.

Duurzaam vastgoed en duurzame
hypotheken voor particulieren
Behalve duurzame hypotheken die huishoudens
stimuleren om hun CO2-voetafdruk te verminderen,
financieren Triodos Bank en Triodos Investment
Management ook nieuwbouw- en renovatieprojecten
in de vastgoedsector die voldoen aan hoge duurzaam
heidsstandaarden. In 2019 hebben Triodos Bank en
Triodos Investment Management direct en via
duurzaam vastgoed circa 13.700 huizen en
appartementen (2018: 11.800) en ongeveer 480
commerciële vastgoed projecten (2018: 440)
gefinancierd, bestaande uit ongeveer 921.000 m2
kantoor- en overige commerciële ruimte (2018:
717.000 m2) en ongeveer 1.022.000 m2 aan bouwen verontreinigde industrieterreinen (2018: 226.000
m2). Vooral in Nederland wordt meer bouwgrond
gefinancierd.

Gezamenlijk bereikten deze instellingen ongeveer
19,2 miljoen mensen die sparen voor hun toekomst
(2018: 11,1 miljoen). Deze forse toename van het
aantal spaarders is te danken aan een combinatie
van factoren: bestaande instellingen hebben meer
spaarders aangetrokken en een aantal instellingen
brengt voor het eerst sinds 2019 verslag uit via het
nieuwe online deelnemingsportal.
Ook werden 19,1 miljoen kredietnemers bereikt die
geld lenen om hun bedrijf op te starten of uit te
breiden, een inkomen te verwerven of de kwaliteit
van leven te verbeteren (2018: 19,2 miljoen).
Van deze kredietnemers is 75% vrouw. In veel
ontwikkelingslanden verkeren vrouwen vaak in een
kansarme positie. Als wij vrouwen de vrijheid bieden
hun eigen inkomen te beheren en in het levens
onderhoud van hun gezin te voorzien, maken we de
positie van vrouwen sterker.

Sociaal
Gezondheidszorg
Dankzij de door Triodos Bank en Triodos Investment
Management verstrekte financiering konden 516
verzorgingshuizen in Europa in 2019 zorg bieden aan
circa 43.000 ouderen (2018: 41.000), wat overeenkomt
met 21 dagen zorgverlening per klant van Triodos
Bank.

Cultuur
Kunst en cultuur
Dankzij de kredieten en investeringen van Triodos
Bank in culturele instellingen konden 25,8 miljoen
bezoekers (2018: 22,6 miljoen) in heel Europa in
2019 genieten van culturele evenementen in
bioscopen, theaters en musea. Dit komt overeen met
35 culturele ervaringen per klant van Triodos Bank
mogelijk gemaakt.

Maatschappelijke projecten en sociale huisvesting
In 2019 financierden Triodos Bank en Triodos
Investment Management 600 maatschappelijke
projecten (2018: 525) en 204 sociale huisvestings
projecten waardoor direct en indirect woonruimte is
gerealiseerd voor 58.000 mensen (2018: 56.000).

De financiering van Triodos Bank en Triodos
Investment Management ondersteunde ook circa
3.600 kunstenaars en creatieve bedrijven die in de
culturele sector actief zijn (2018: 3.300). Meer dan
1,7 miljoen mensen bezochten toneel-, muziek- en
dansproducties van creatieve bedrijven (2018: 1,2
miljoen). Door Triodos Bank gefinancierde nieuwe
film- en mediaproducties (vooral in Spanje) trokken
in 2019 circa 9 miljoen kijkers (2018: 13 miljoen).

Microfinanciering
De in opkomende markten gespecialiseerde fondsen
van Triodos Investment Management verstrekten
ultimo 2019 financieringen aan 109 financierings
instellingen die actief zijn op het gebied van micro
financiering in 45 landen. Deze waardegedreven
instellingen variëren van kleine ngo’s die op
onderontwikkelde markten actief zijn tot volwaardige
banken die een brede reeks producten aanbieden en
die eerlijke, transparante financiële diensten
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Triodos Bank en Triodos Investment Management
financierden tevens organisaties die 4.600
betaalbare ruimtes boden voor culturele activiteiten,
zoals workshops en muziekcursussen (2018: 4.000).
Onderwijs
In 2019 volgden circa 660.000 mensen onderwijs bij
380 door Triodos Bank gefinancierde onderwijs
instellingen (2018: 680.000). Dit betekent dat er
omgerekend voor iedere klant van Triodos Bank bijna
één persoon in staat was te leren en te groeien
dankzij door ons gefinancierd onderwijs.
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