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Kerncijfers			
Bedragen in miljoenen euro’s

2020

2019

2018

2017

2016

1.208

1.201

1.112

1.013

904

11.747

10.694

9.564

8.722

8.025

9.157

8.209

7.267

6.598

5.708

13.888

12.082

10.867

9.902

9.081

6.362

5.671

4.673

4.604

4.373

20.250

17.753

15.540

14.506

13.454

Financieel
Eigen vermogen
Toevertrouwde middelen van klanten
Kredieten en voorschotten aan klanten
Balanstotaal
Fondsen in beheer

1

Totaal in beheer gegeven vermogen
Totaal baten
Bedrijfslasten
Waardeverminderingsverliezen financiële
instrumenten

305,1

292,2

257,1

240,3

217,6

-245,4

-234,4

-204,3

-190,2

-171,9

-24,2

-3,7

-6,4

-1,8

-5,7

-

-

-

1,3

-1,5

Waardeveranderingen deelnemingen
Bedrijfsresultaat vóór belastingen

35,5

54,1

46,4

49,6

38,5

Belastingen bedrijfsresultaat

-8,3

-15,1

-11,2

-12,2

-9,3

Nettowinst

27,2

39,0

35,2

37,4

29,2

Totale kapitaalratio

18,80%

17,90%

17,50%

19,20%

19,20%

(Common) Equity Tier 1 ratio

18,70%

17,90%

17,50%

19,20%

19,20%

Leverage ratio

8,80%

8,50%

8,90%

8,90%

8,80%

Rendement op eigen vermogen in %

2,30%

3,40%

3,30%

3,50%

5,50%

Rendement op activa in %

0,20%

0,30%

0,30%

0,30%

0,50%

Bedrijfslasten/totaal baten
In de reële economie geïnvesteerd vermogen /
Balanstotaal 2

80%

80%

79%

79%

79%

75%

76%

77%

80%

81%

Triple Bottom Line-vermogen / Balanstotaal

74%

75%

76%

75%

77%

2

* De IFRS-EU zijn ingevoerd op 1 januari 2018; de kerncijfers voor 2020, 2019 en 2018 worden daarom gepresenteerd op
grond van de IFRS. De kerncijfers voor 2017 en 2016 worden gepresenteerd overeenkomstig Nederlandse GAAP.
1 Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.			
2 Triple Bottom Line-vermogen betreft vermogen dat niet alleen gericht is op economische baten, maar ook op sociale en
milieubaten. Naar onze overtuiging geeft dit cijfer de beste indicatie van het streven van een bank naar duurzaamheid.
Voor het jaar 2016 heeft geen evaluatie plaatsgevonden van het vermogen en de inkomsten die zijn geïnvesteerd in de
reële economie en de Triple Bottom Line. De 2019 en 2018 cijfers zijn aangepast naar IFRS grondslagen.
3 De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
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Bedragen in miljoenen euro’s *

2020

2019

2018

2017

2016

Per aandeel (in euro’s)
Intrinsieke waarde per jaareinde

85

83

82

83

82

Nettowinst 3

1,91

2,8

2,73

3,19

2,83

Dividend 4

0,65

-

1,95

1,95

1,95

43.614

44.401

42.416

40.077

38.138

867.377

830.816

839.242

808.090

759.738

Aantal certificaathouders
Aantal rekeningen – toevertrouwde
middelen van klanten
Aantal rekeningen – kredieten en
voorschotten aan klanten
Aantal klanten

81.726

77.984

68.751

60.339

50.765

728.056

721.039

714.887

681.082

651.945

1.592

1.493

1.427

1.377

1.271

Sociaal
Aantal medewerkers ultimo
Medewerkersverloop

8%

10%

9%

9%

8%

39%

44%

39%

44%

40%

5,5

5,6

5,6

5,7

5,7

1,0

2,9

2,8

3,1

3,1

358

293

152

-

-

-933

-963

-985

-

-

Percentage vrouwen in managementfuncties
Verhouding tussen hoogste salaris en
mediaan van het salaris 5
Milieu
Eigen uitstoot van Triodos Bank, 100%
gecompenseerd (in kiloton CO2-equivalent)
Netto uitstoot in uitstaande kredieten en
beleggingen (in kiloton CO2‑equivalent) 6
Vermeden uitstoot in kredieten en investeringen voor
duurzame energie (in kiloton CO2‑equivalent) 6

4 Het dividendvoorstel van 18 maart 2020 zoals opgenomen in het jaarverslag 2019, is herzien. Dit is gedaan in directe
reactie op de aanbeveling die de Europese Centrale Bank en De Nederlandsche Bank (DNB) op 27 maart aan alle
banken hebben gedaan, namelijk om geen dividend uit te keren en ondersteuning van de reële economie prioriteit te
geven door klanten kredieten te verstrekken tijdens de COVID-19-pandemie. Voor het jaarresultaat van 2020 stelt
Triodos Bank voor om een dividend uit te keren van EUR 0,65 per aandeel, hetgeen overeenkomt met een
uitkeringspercentage (het percentage van de totale winst die is uitgekeerd als dividend) van 15% over 2019 en 2020
tezamen; dit laatste is in overeenstemming met de laatste richtsnoeren van DNB naar aanleiding van de instructies van
de ECB.			
5 De verhouding tussen het hoogste en het mediaan salaris (bij de bepaling van het mediaan salaris wordt het hoogste
salaris niet meegenomen) is conform de criteria van het Global Reporting Initiative (GRI) en voldoet aan de betreffende
best practice. Alle salarissen worden berekend op fulltime basis.
6 2018 is het eerste verslagjaar waarin de methodiek van het Platform for Carbon Accounting Financials (PCAF)
wordt gebruikt. Ongeveer 68% van onze uitstaande kredieten en fondsbeleggingen worden beoordeeld.
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Ons doel: bewust omgaan met geld
Als relatiebank

Triodos Bank wil menselijke waardigheid, zorg voor
de aarde en de kwaliteit van leven in het algemeen
bevorderen. Met als sleutelbegrippen: maatschappelijk
verantwoord ondernemen, transparantie en
bewuster omgaan met geld. Triodos Bank brengt op
waarden gebaseerd bankieren in de praktijk. We
willen spaarders en investeerders verbinden met
sociale ondernemingen en instellingen om samen
te bouwen aan een duurzame, sociaal inclusieve
samenleving, gebaseerd op bewust omgaan met
geld.

De dienstverlening van Triodos Bank is gebaseerd op
het verdiepen en ontwikkelen van duurzame relaties
met onze klanten. Wij leveren diensten aan onze
relaties via verschillende online en offline kanalen,
waaronder kantoren waar klanten en medewerkers
elkaar persoonlijk ontmoeten, en communityevenementen.
Triodos Bank streeft naar een breed klantenbestand
van zowel particulieren als bedrijven en instellingen
die bewust voor Triodos Bank kiezen en zich nauw
verbonden voelen met Triodos Bank. De precieze
manier waarop dit gebeurt, verschilt per land; De
dienstverlening van Triodos Bank heeft zich in elk
van de landen waarin wij actief zijn op een andere
manier ontwikkeld, deels afhankelijk van het
ontwikkelingsstadium van de betreffende
bankvestigingen.

De missie van Triodos Bank is
• bij te dragen aan een samenleving waarin de
kwaliteit van leven wordt bevorderd en menselijke
waardigheid centraal staat;
• het voor mensen, instellingen en bedrijven mogelijk
te maken bewust met geld om te gaan en daarmee
duurzame ontwikkeling te bevorderen;
• onze klanten duurzame financiële producten en
hoogwaardige dienstverlening te bieden.

Als voortrekker in verantwoord bankieren
Triodos Bank wil het bewust omgaan met geld
bevorderen, binnen de eigen organisatie, maar ook in
de financiële sector als geheel. Als voortrekker op
het gebied van op waarden gebaseerd bankieren
stimuleren wij het publieke debat over zaken zoals
de noodzaak om maatschappelijk verantwoord
ondernemen mainstream te maken, zodat de
economie kan veranderen. Onze stakeholders
hebben Triodos Bank aangemoedigd om zich op
deze voortrekkersrol te richten.

Markten en kernactiviteiten
Triodos Bank wil haar missie en strategie als
duurzame bank op drie verschillende manieren
realiseren.
Als op waarden gebaseerde dienstverlener
Klanten willen niet alleen duurzame producten en
diensten, maar ook eerlijke prijzen en betrouwbare
service. Triodos Bank biedt producten en diensten
aan met als doel duurzame ontwikkeling te
bevorderen. Dit doen wij in het kader van betekenis
volle, transparante relaties met onze klanten.

Triodos Bank was met 40 jaar ervaring op het gebied
van op waarden gebaseerd bankieren een van de
grondleggers van de Global Alliance for Banking on
Values, een wereldwijde beweging van meer dan
60 gelijkgestemde banken die zich inzetten voor
positieve veranderingen in de banksector.

6

Door onze visie en aanpak heeft Triodos Bank
internationaal erkenning gekregen. Onze deelname
aan het publieke debat, vaak via evenementen met
een grote impact, die wij organiseren of waaraan
wij deelnemen, maakt zichtbaar waar Triodos Bank
voor staat en wat onze visie is op belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen. De identiteit van
Triodos Bank is van cruciaal belang voor haar merk
en reputatie.
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1. Verslag van de Raad van Bestuur
Het jaar 2020 – anders dan alle andere
Het verslag in het kort

Het jaar 2020 was anders dan alle andere in onze
historie en een jaar dat we niet snel zullen vergeten.
Triodos Bank startte 2020 met de verwachting van
een stabiele ontwikkeling, voortbouwend op de
resultaten van 2019. Ook maakte we ons op voor de
viering van ons 40-jarig jubileum: Triodos Bank is
immers opgericht in 1980. Veertig jaren waarin we
geld hebben ingezet voor positieve verandering.
Eind februari werd de wereld echter geconfronteerd
met een van de grootste crises van de laatste tijd.
Als gevolg van de verspreiding van het COVID-19virus kondigden regeringen steeds strengere,
vrijheidsbeperkende maatregelen aan. Op 11 maart
2020 sprak de Wereldgezondheidsorganisatie van
een pandemie.

In het verslag van de Raad van Bestuur worden
de visie van Triodos Bank op de wereld waarin zij
opereert, de impact en activiteiten van de bank
in 2020 en de vooruitzichten van de bank voor de
toekomst beschreven. Om te zorgen dat u als
lezer gemakkelijker uw weg kunt vinden in dit
hoofdstuk, hebben we dit als volgt
onderverdeeld:
• Een algemeen deel: over onze overkoepelende
visie op de wereld waarin we leven en de plek
daarin van Triodos Bank kunt u lezen in
hoofdstuk ‘Het jaar 2020 - anders dan alle
andere’ op pagina 8.
• In het tweede deel geven we een analyse van
de belangrijkste materiële onderwerpen: dit
betreft onderwerpen die worden bepaald door
onze stakeholders en door Triodos Bank zelf, en
die terugkomen in het gehele verslag en met
name in het hoofdstuk ‘Onze stakeholders en
materiële onderwerpen’. Daarbij geven we
informatie over onze strategische doelstellingen,
die hier ook worden beschreven, met inbegrip
van de vooruitgang afgezet tegen onze doelen en
plannen voor de toekomst (hoofdstuk
‘Strategische doelstellingen’ op pagina 26).
• In het derde deel beschrijven we de resultaten
over 2020 in de zin van de financiële prestaties,
de impact die we met onze financiering hebben
gehad en de gevolgen daarvan voor het milieu
(CO2-uitstoot). Vervolgens benadrukken we in het
hoofdstuk “Inzicht in impact” onze visie op
impactmanagement en de stappen die we
nemen om onze missie te waarborgen.
• In het vierde en vijfde deel geven we een
overzicht van onze aanpak en onze resultaten
als organisatie, onze directe impact. Dit onder
deel bevat het sociaal jaarverslag en het
milieujaarverslag, alsook de belangrijkste
informatie omtrent risico’s en compliance in
het hoofdstuk “Risico’s en compliance”.

Al bracht de zomer enige verlichting, de meeste
Europese landen kregen in de herfst te stellen met
een tweede golf aan infecties en lockdownmaat
regelen. Kort voor het jaareinde volgde een derde golf
met nog strengere beperkingen voor burgers.
De COVID-19-pandemie ontwrichtte op een
ongekende manier onze levens en onze economie.
Omdat de omvang van de crisis wereldwijd bleef
groeien, werden de economische vooruitzichten
steeds slechter en de financiële markten uitermate
volatiel. De crisis had een enorme impact op onze
klanten en onze activiteiten.
Bedrijfsvoering in uitzonderlijke omstandigheden
Om de diensten aan onze klanten te kunnen
voortzetten, is het essentieel dat wij onze
bedrijfsactiviteiten draaiende houden. Naar
aanleiding van de uitbraak van COVID-19 begin van
het boekjaar, werd het crisismanagementcomité
geactiveerd en gevraagd de zich ontvouwende
situatie te analyseren en maatregelen te formuleren
voor de Triodos-eenheden in alle landen.
Bijna al onze medewerkers konden binnen een paar
dagen vanuit huis werken en onze systemen hielden
zonder noemenswaardige problemen stand.
Vanaf het begin van de pandemie ging onze aandacht
uit naar de klanten, met name onze kredietnemers.
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Met de meeste van onze klanten hebben we
gedurende het jaar in nauw contact gestaan.
Zo konden we hun directe behoeften als gevolg van
de crisis goed beoordelen. We hebben bijgedragen
aan initiatieven met overige banken, regeringen en
regelgevers, en maatregelen besproken waarmee we
zo goed mogelijk bedrijven konden ondersteunen,
met name in het mkb.

Wie is eigenaar van Triodos Bank?
Toen wij de bank in 1980 oprichtten, zijn er direct
eigendomsbeginselen vastgelegd die direct
gerelateerd zijn aan de missie en identiteit van
onze bank. Het eerste beginsel is dat het leveren
van kapitaal aan de bank, niet moet leiden tot
zeggenschap over de bank. Daarom worden de
aandelen gehouden in een stichting die
certificaten van aandelen aan beleggers uitgeeft.
Het tweede beginsel betreft het prijsmechanisme
van de certificaten van aandelen: de prijs is
gebaseerd op de boekwaarde van de activa van
Triodos Bank minus de boekwaarde van de
verplichtingen van Triodos Bank, en wordt dus niet
bepaald op basis van de vraag en het aanbod van
de beleggers. En tot slot: Triodos Bank biedt
mensen de mogelijkheid bewuster om te gaan
met hun geld. De essentie van de bank is de
persoonlijke inzet van de belangrijkste
stakeholders – het engagement van mensen met
een missie – en hiervoor is actieve betrokkenheid
vereist. Daarom heeft Triodos gekozen voor een
bredere gemeenschap van certificaathouders, die
bestaat uit mensen die bereid zijn de ontwikkeling
van de bank te ondersteunen met
langetermijninvesteringen.

De steunmaatregelen van de diverse regeringen
lopen uiteen, maar overal zijn grote hoeveelheden
geld beschikbaar gemaakt ter ondersteuning van de
inkomsten of schulden van ondernemers en burgers.
Triodos Bank heeft er alles aan gedaan haar klanten
te ondersteunen, de economische veerkracht tijdens
de crisis te bevorderen door in verschillende landen
in totaal 1.042 aan Covid-19 gerelateerde garanties
te bieden en door, op het hoogtepunt in september
2020, 800 ‘aflossingspauzes’ voor klanten te bieden.

Uitzonderlijke besluiten
De onzekerheid die als gevolg van de COVID-19pandemie voor de gehele economie, inclusief de
financiële sector, is ontstaan, heeft het beleggers
gedrag wereldwijd beïnvloed en heeft tijdens de eerste
golf van de pandemie ook de handel in certificaten van
aandelen in Triodos Bank getroffen. Triodos Bank heeft
op 18 maart 2020 een uitzonderlijk besluit genomen,
namelijk om de mogelijkheid van inkoop en verkoop
van certificaten van aandelen in Triodos Bank tijdelijk
op te schorten. De handel is op 13 oktober 2020 weer
hervat, op basis van een nieuw prospectus en
maatregelen om de hoeveelheid certificaten van
aandeel die beleggers kunnen verkopen binnen één
transactie te beperken. Ondanks de beperkende
maatregelen zijn de trends in de inkoop en verkoop van
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de certificaten niet teruggekeerd naar het niveau dat
we hadden verwacht. De voortdurende onzekerheid
rond de coronacrisis en de economische effecten
daarvan op lange termijn is nog niet verdwenen.
Integendeel, de laatste twee maanden van 2020 zagen
we wereldwijd verdere lockdownmaatregelen en
overige beperkingen. Het handelspatroon dat daarmee
gepaard ging, deed de vraag rijzen of de handelsbalans
van de certificaten in de huidige economische context
überhaupt wel kan herstellen. Ook is het de vraag
welke maatregelen wij kunnen nemen om een
evenwichtige handel te bereiken, aangezien we ervan
uit moeten gaan dat de handelstrends op korte termijn
niet zullen herstellen. De handel is daarom sinds
dinsdag 5 januari 2021 opgeschort.

Dividend
Op 15 december 2020 heeft DNB, in
overeenstemming met de aanbeveling van de
Europese Centrale Bank, alle grote banken die
onder haar toezicht vallen, opgeroepen zeer
terughoudend te zijn met het uitkeren van
dividenden en het terugkopen van eigen
aandelen. Deze aanbeveling houdt verband met
de huidige uitzonderlijke omstandigheden en
loopt tot het einde van september 2021. Op dat
moment verwacht DNB, bij afwezigheid van
wezenlijke ongunstige ontwikkelingen, weer
terug te keren naar een normale beoordeling van
de kapitaaluitkering van banken.

Een ander uitzonderlijk besluit dat we hebben
genomen, is het terugtrekken van het dividendvoorstel
voor 2019. Gelet op de onzekerheid van de ruimere
impact van COVID-19 op de samenleving en de
economie in ruime zin, hebben de Europese Centrale
Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) banken
dringend geadviseerd een duidelijk signaal naar het
publiek te geven dat zij er alles aan doen om de
continuïteit van de kredietverlening te waarborgen en
de winst van het voorgaande jaar in te houden zolang
de omvang van de crisis nog niet volledig bekend is. Als
Triodos Bank maken wij deel uit van de Nederlandse
en de Europese financiële sector, en wij vonden dat we
een dergelijk verzoek niet naast ons neer konden
leggen. Op 1 april 2020 heeft de Raad van Bestuur
besloten het dividendvoorstel dat in het jaarverslag
van 2019 was opgenomen, in te trekken. Het oor
spronkelijke voorstel was om 50% van de winst over
2019 uit te keren als dividend.

Banken die niettemin van plan zijn dividenden
uit te keren, worden geacht eerst de
toezichthouder te raadplegen voordat een
dividendvoorstel wordt gedaan.
Dividenduitkeringen mogen niet meer dan 15%
van de cumulatieve winst over 2019 en 2020
bedragen en mogen evenmin de limiet van 20
basispunten van de Common Equity Tier 1 (CET1)
ratio overschrijden. Banken die van plan zijn
dividenden uit te keren, moeten winstgevend zijn
en over een consistent solide kapitaalbuffer
beschikken.

Een ander uitzonderlijk besluit van onze bank was om
voor het eerst in onze geschiedenis deel te nemen in
gerichte langerlopende herfinancieringstransacties
(Targeted Long-Term Refinancing Operations –
TLTRO’s). De ECB heeft de TLTRO’s in 2014
geïntroduceerd. TLTRO’s bieden aan banken
langerlopende financiering tegen aantrekkelijke
voorwaarden met als doel de kredietomstandigheden
van de private sector verder te versoepelen en de
kredietverlening aan de reële economie te stimuleren.
Als Europese bank die onder het toezicht valt van DNB,
maakt Triodos Bank deel uit van het Eurosysteem.
Het Eurosysteem brengt kosten en voordelen met zich
mee. Tot op heden zijn Triodos Bank en haar klanten
voornamelijk geconfronteerd geweest met de kosten
van dit systeem, in de zin van negatieve rentes en
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kwantitatieve versoepeling, welke doorwerken op de
rendementscurve van financiële instellingen. Triodos
Bank acht het haar verantwoordelijkheid een rol te
spelen in de financiering van het herstel na COVID-19.
De voorwaarden die voor TLTRO’s worden geboden,
bieden een kans en een prikkel om de kredietverlening
uit te breiden aan ondernemers die een belangrijke rol
spelen bij het realiseren van duurzame ontwikkeling,
hetgeen cruciaal is voor het herstel van de economie. In
het kader van de TLTRO-III.5-tender heeft Triodos Bank
een bedrag van EUR 750 miljoen aangevraagd en
toegekend gekregen.

Het is onze vaste overtuiging dat de coronacrisis ook
een kans is om de economie opnieuw vorm te geven.
Als we sociale rechtvaardigheid en ecologische
vitaliteit koppelen aan financiën, kunnen we een
herstel realiseren dat veerkrachtiger is. In plaats van
enkel een oud model te herstellen, kunnen we
bouwen aan een eerlijkere en duurzamere economie.
In juni dit jaar heeft Triodos Bank een visiedocument
gepubliceerd getiteld “Reset the economy”. Hierin
hebben we het belang benadrukt van een transitie
naar een economie die veerkrachtiger, duurzamer en
inclusiever is. Het doel van dit document was een
route uit te stippelen voor een veerkrachtig en
inclusief herstel zodra we het coronavirus bedwongen
hebben.

Tot slot hebben we als onderdeel van een in 2020
gelanceerd ambitieus kostenverminderings
programma besloten om onze werkmethode
structureel te wijzigen, te beginnen in Nederland en
Spanje. Alle medewerkers in die landen zullen ook na
de coronapandemie gedeeltelijk vanuit huis werken.
Dit betekent dat de bank al haar activiteiten in
Nederland zal samenbrengen op haar nieuwe kantoor,
De Reehorst in Driebergen. In Spanje hebben we
besloten een van de twee gebouwen van het
hoofdkantoor in Madrid te verhuren.

Triodos Bank maakt deel uit van deze nieuwe economie
en heeft al vanaf haar oprichting in 1980 bijgedragen
aan de vormgeving ervan. Triodos Bank gebruikt de
concepten van impact, risico en rendement om inzicht
te krijgen in onze algehele ontwikkeling en plaats in de
wereld om ons heen. Dit vereist een positief, langdurig
en allesomvattend perspectief. Ook vraagt het om een
bewuste keuze voor sectoren waarin we investeren en
sectoren die we liever willen vermijden. Omdat bij ons
de nadruk ligt op het creëren van duurzame sociale,
ecologische en culturele impact, hebben wij van nature
een langetermijnhorizon.

Het resetten van de economie en de rol van de
financiële sector
De COVID-19-pandemie heeft een aantal belangrijke
kwesties aan het oppervlak gebracht. Het heeft een
structurele zwakte blootgelegd in het hedendaagse
mondiale economische systeem met zijn mondiale
toeleveringsketen en economische monoculturen.
Onze relatie met de natuur is verstoord als gevolg van
de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit.
Ook heeft de crisis aanzienlijke sociale ongelijkheden
blootgelegd: bepaalde groepen mensen zijn veel harder
door de pandemie getroffen dan andere, of het nu
financieel of sociaal is of hun gezondheid betreft.
Er zijn fundamentele tekortkomingen aan het licht
gekomen in de manier waarop we onze economie
hebben georganiseerd in ons aanhoudende streven
naar economische groei.

Er zijn veel kansen voor bedrijven en initiatieven die
gericht zijn op impact en die, op basis van de lessen
van de coronapandemie, begrijpen waar we naar
moeten streven. Daarbij gaat het om duurzame en
meer lokale voedselproductie, meer aandacht voor
biodiversiteit, en het benadrukken van sociale inclusie
en nieuwe vormen van samenwerking die dat mogelijk
maken. We zien dat meer en meer mensen, met name
in de gemeenschappen waar wij deel van uitmaken,
deze kansen op transformatie erkennen en bereid zijn
nieuwe economische en sociale modellen te omarmen.
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thema voor onze organisatie stevig op de agenda
gezet.

Triodos Regenerative Money Centre
Het Triodos Regenerative Money Centre (TRMC)
is erop gericht de bewuste omgang met geld te
vergroten, onder andere door donaties en
investeringen met een katalyserende werking.
Het doel van het initiatief is het ondersteunen
van een regeneratieve economie die de mens
dient en zorgt voor het behoud van de
ecosystemen van de aarde.

Veranderen van het financiële klimaat
Al vanaf onze oprichting veertig jaar geleden is een
deel van onze missie erop gericht de financiële sector
op nationaal en mondiaal niveau stelselmatig te
beïnvloeden en te zorgen dat geld wordt ingezet voor
positieve verandering. Dit is nog urgenter geworden in
de context van een ‘groen en rechtvaardig’ herstel uit
de coronacrisis.

TRMC wil haar doelen bereiken door initiatieven
te ondersteunen die experimenteren met nieuwe
bedrijfsmodellen die uitdrukkelijk tot doel
hebben de samenleving en de planeet te
regenereren. Er zijn initiatieven die vanwege hun
katalyserende rol de potentie hebben om te
zorgen voor een doorbraak. Het doel van elke
donatie en investering is om het bewustzijn te
vergroten en nieuwe perspectieven te bieden voor
actuele vragen op gebieden waar traditionele
bank- en beleggingsproducten om verschillende
redenen geen antwoord op kunnen geven.

Wij geloven dat de financiële sector een essentieel
deel is van onze samenleving en de reële economie
moet dienen. Daarom moeten positieve impact,
diversiteit en transparantie centraal staan,
ondersteund door passende regelgeving en passend
toezicht. Een financiële sector die al deze elementen
werkelijk heeft geïntegreerd in haar bedrijfs
activiteiten, kan bijdragen aan een betere
levenskwaliteit van mensen en kan zorgen voor een
positieve impact op de wereld om ons heen. Dit
kunnen we echter niet alleen. Wij werken samen met
tal van andere Europese en mondiale instellingen en
verenigingen, zoals de Global Alliance for Banking on
Values (GABV), de Club van Rome, het Sustainable
Finance Lab, regeringen en beroepsverenigingen van
banken. Met elkaar hebben we een bepaalde
dynamiek kunnen creëren voor verandering van de
financiële wereld.

Diversiteit en inclusie
Triodos wil vooroplopen als het gaat om
ontwikkelingen in de samenleving die nodig zijn voor
vernieuwing. We zullen niet alleen moeten streven
naar een economische reset, maar we moeten ook de
kans omarmen om rigoureuzer op sociale inclusie te
sturen. Door de diepgewortelde houdingen ten
opzichte van ras en privilege tegen het licht te
houden, heeft de ‘Black Lives Matter’-beweging dit
jaar niet alleen het publieke debat aangewakkerd,
maar ook een discussie binnen onze eigen
organisatie. In onze missie is opgenomen dat wij
streven naar een samenleving waarin menselijke
waardigheid centraal staat. De vraag aan onszelf is
dan: kunnen wij echt zeggen dat menselijke
waardigheid centraal staat als we eigenlijk niet
weten of al onze collega’s zich wel gezien en
gerespecteerd voelen? Om zeker te zijn dat wij
volgend jaar rond dezelfde tijd het antwoord op deze
vragen weten, hebben we diversiteit en inclusie als

Een belangrijk deel van deze veranderingsagenda is
gericht op de drie strategische thema’s van Triodos
Bank: energie en klimaat, voedsel en landbouw, en
sociale inclusie. In Duitsland hebben we bijvoorbeeld
het initiatief genomen om te zorgen dat de financiële
sector zich verbindt aan de klimaatovereenkomst van
Parijs. We hebben een visiedocument getiteld “Reset
the economy” gepubliceerd, dat sterk gericht is op
sociale inclusie, en we hebben de “Finance for
Biodiversity Pledge” ondertekend.
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cruciaal belang voor een duurzaam herstel na het
coronavirus.

Verlies aan biodiversiteit is een van de grootste
uitdagingen voor het bestaan van leven op aarde
De schade aan de biodiversiteit als gevolg van
onze manier van leven, met name door
landbouw, is aanzienlijk. We hebben het punt
bereikt waarop we niet langer moeten praten
over het verminderen van de schade aan de
biodiversiteit, maar over het herstel ervan.
Biodiversiteit is van groot belang voor de
financiële sector. Voor Triodos Bank gaat dit
verder dan de commerciële risico’s die financiële
instellingen lopen wanneer zij bedrijven
financieren waarvan de activiteiten afhankelijk
zijn van ecosysteemdiensten of die een
aanzienlijke schadelijke impact op de
biodiversiteit hebben. Als gezegd heeft Triodos
Bank in 2020 de “Finance for Biodiversity Pledge”
ondertekend. De ondertekenaars verbinden zich
ertoe samen te werken en zich hard te maken
voor de biodiversiteit, hun eigen impact daarop
te beoordelen, doelstellingen daaromtrent te
formuleren en uiterlijk 2024 verslag uit te
brengen van kwesties met betrekking tot
biodiversiteit. Daarnaast zijn we ook lid van de
“Partnership Biodiversity Accounting Financials”,
dat werkt aan de ontwikkeling van een
gemeenschappelijke boekhoudkundige methode
voor het meten en rapporteren over de impact
van de sector op de biodiversiteit.

Het is echter niet eenvoudig op internationaal,
nationaal of zelfs regionaal niveau invloed uit te
oefenen. Ondanks onze relatief kleine omvang zijn
we volhardend geweest, vaak door met anderen de
krachten te bundelen, en hebben we beleidsmakers
weten te overtuigen wetgeving te ontwikkelen die de
transitie naar een duurzame economie ondersteunt,
en die de financiële sector in staat stelt een actieve
rol daarbinnen te spelen.
Meten is weten
Triodos Bank was een van de 16 financiële
instellingen die aan de basis stond van de mondiale
verslagleggingsstandaard voor broeikasgassen van
het Partnership for Carbon Accounting Financials
(PCAF). Banken, vermogensbeheerders en
vermogenseigenaren hebben nu toegang tot een
gratis, gestandaardiseerde, solide en duidelijke
manier om de aan hun krediet- en investerings
portefeuilles gerelateerde broeikasgasemissies te
meten en hierover verslag te doen.
Triodos Bank ondersteunt de mondiale transitie naar
een koolstofarme en klimaatvriendelijke toekomst,
overeenkomstig de klimaatdoelstellingen van Parijs,
teneinde temperatuurstijging te beperken tot
hooguit 1,5 graden Celsius. Om aan deze toekomst
bij te dragen moeten financiële instellingen inzicht
hebben in de CO2-voetafdruk van hun kredieten en
investeringen. Als financiële instellingen weten wat
hun CO2-voetafdruk bedraagt, kunnen ze transparant
zijn over hun klimaatimpact. Het zal hen helpen
klimaatdoelstellingen te formuleren en de
besluitvorming te sturen.

Wij geloven dat de transitie van de financiële sector
naar een benadering waarbij in plaats van het
rendement, de positieve impact centraal staat, moet
worden gestimuleerd door nationale en Europese
wet- en regelgeving. Daarom investeren wij op
nationaal en Europees niveau een hoop tijd en
inspanningen in de herziening van het wettelijke
kader voor alle financiële instellingen en markten.
Wij zien positieve ontwikkelingen. Wij zijn ingenomen
met de vernieuwde strategie van de Europese
Commissie voor duurzame ontwikkeling. Deze is
ambitieus en benadrukt de relatie tussen sociale
veerkracht, ecologische evenwicht en financiële
gezondheid. Een duurzame financiële sector is van

Triodos Bank wil ervoor zorgen dat haar activiteiten
en gerelateerde emissie bijdragen aan het beperken
van de mondiale temperatuurstijging tot hooguit 1,5
graden Celsius. Triodos Bank is in 2018 begonnen de
PCAF-methode te gebruiken bij haar activiteiten: het
betrof dat jaar ongeveer 68% van haar portefeuille.
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In 2019 hebben we van onze totale portefeuille aan
kredieten en directe investeringen de emissie
gemeten. Anno 2020 waren we nog steeds een van de
weinige banken die volledig verslag konden doen van
de koolstofintensiteit van haar portefeuille.

gangbaarder geworden, al zal de financiële sector als
geheel nog forse stappen moeten zetten.
Triodos Bank is de laatste vier decennia geëvolueerd
van nichespeler tot voortrekker. Onze missie –
bewust geld inzetten om een positieve ontwikkeling
in de samenleving te bewerkstelligen, waarbij
menselijke waardigheid centraal staat – is
gedurende onze gehele historie het leidende
beginsel geweest en heeft veel weerklank gevonden
in de samenleving en de financiële sector.

Gelet op onze missie en de focus van onze
financieringen kunnen we gerust zeggen dat onze
koolstofintensiteit gunstig afsteekt tegen de emissie
van de grote banken. Door onze emissie in kaart te
brengen kunnen we bepalen welke kredieten en
investeringen binnen onze portefeuille een relatief
hoge broeikasgasemissie hebben. Dit verschaft ons
belangrijke informatie om onze strategie (op de lange
termijn) af te stemmen op de klimaatvereenkomst
van Parijs. Bij onze inspanningen om klimaat
doelstellingen te ontwikkelen willen we ons doel
bereiken zonder aan de kern voorbij te schieten.
Als bank met een voortrekkersrol op het gebied van
duurzaamheid hebben wij de verantwoordelijkheid
om de transitie naar een duurzame toekomst te
financieren. Voor Triodos Bank betekent dit dat onze
koolstofemissie feitelijk toeneemt als wij besluiten
meer bedrijven te financieren die nog altijd de
transitie moeten maken in plaats van bedrijven die
dat reeds achter zich hebben. Op de korte termijn
draagt dit mogelijk niet bij aan onze doelstellingen,
maar op de lange termijn zorgen we zo dat we een
netto nul uitstoot bereiken. We onderzoeken hoe we
snel het voortouw kunnen nemen bij het bereiken
van een portefeuille met een netto nul uitstoot (en
verder). Dit vergt van ons dat we kritisch naar onze
portefeuille kijken. We willen zeker zijn dat we dit
zorgvuldig doen en niet te snel arbitraire doel
stellingen formuleren. We zullen ons transitieplan
met korte- en langetermijndoelstellingen publiceren
tijdens de aanloop naar COP26, in november 2021.

Gelet op onze voortrekkerspositie in de context van
de toenemende concurrentie, blijven wij ons inzetten
voor onze drie impactthema’s, die gericht zijn op de
meest urgente sociale uitdagingen: energie en
klimaat, voedsel en landbouw, en sociale inclusie.
Ondanks de zakelijke uitdagingen van de coronapan
demie zijn wij nieuwe projecten en klanten in de
sectoren energie en klimaat en voedsel en landbouw
in 2020 blijven financieren, zoals ook beschreven in de
visiedocumenten die wij vorig jaar hebben gepubli
ceerd. Het derde impactthema van onze strategische
agenda is sociale inclusie. Over het visiedocument wat
we voor dit thema hebben opgesteld, voeren wij zowel
binnen als buiten de organisatie een consultatie, en
het zal naar verwachting in de eerste helft van 2021
worden gepubliceerd.
De uitdagingen van bankieren
De bedrijfsvoering van een bank is een stuk
complexer geworden vergeleken met de tijd dat
Triodos Bank in 1980 werd opgericht. Het brengt
kosten in de zin van tijd en middelen met zich mee
om producten en diensten van hoge kwaliteit te
leveren en tegelijkertijd te voldoen aan steeds
strengere wettelijke vereisten, waaronder het
effectief uitvoeren van due diligence onderzoeken
voor klanten en het monitoren van transacties.
Omdat ons uitgangspunt is om op lange termijn te
zorgen voor een grotere impact, is het cruciaal dat
wij financieel veerkrachtig zijn en dat we ons
voortdurend richten op het opbouwen van een
hoogwaardige kredietportefeuille.

Van nichespeler tot voortrekker
De afgelopen paar jaar is de financiële sector de weg
ingeslagen van het integreren van duurzaamheid
binnen haar bedrijfsmodellen en -strategieën. Toen
Triodos Bank veertig jaar geleden de deuren opende,
werd duurzaamheid nog gezien als een nicheactiviteit. Inmiddels is duurzaamheid steeds
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De lage rentes blijven een groot effect op Triodos
Bank uitoefenen, omdat de groei van de
toevertrouwde middelen hoger uitvalt dan die van de
kredietportefeuille. Het liquiditeitsoverschot wordt
tegen een negatieve rentevoet bij de Europese
Centrale Bank gestald, waardoor Triodos Bank kosten
moet maken. De lage rente heeft sommige
kredietnemers ertoe aangemoedigd hun leningen
tegen lagere tarieven te herfinancieren en eerder dan
gepland af te lossen. Deze beide trends hebben zich
in 2020 voortgezet en hebben een negatief effect op
de netto rentemarges en een daarmee
samenhangend direct neerwaarts effect op de
financiële prestaties van Triodos Bank.

een negatief rentetarief voor particuliere klanten met
een spaartegoed van meer dan EUR 100.000 en
hebben we voor elke spaarrekening een vaste
administratieve vergoeding van EUR 2 per maand in
rekening gebracht. In België hebben we de sluiting
van een van onze zogeheten ‘fiscaal gereguleerde’
spaarproducten aangekondigd, omdat deze
onhoudbaar was geworden als gevolg van de
wettelijke vereiste minimumrente van 0,11%.
Daarnaast – en niet onbelangrijk – hebben we verder
gewerkt aan de ontwikkeling van onze ICT- en
digitaliseringsoplossingen met als doel de
klantervaring te helpen verbeteren en de processen
effectiever en dus minder kostbaar te maken.
Eerste jaar van gebruik van de International Financial
Reporting Standards (IFRS)

Om het probleem van de dalende marges aan te
pakken, moesten we selectiever zijn wat betreft de
projecten binnen de sectoren die we financieren en
de allocatie van de leningengroei aan de landen
waarin we actief zijn. We hebben de producten en
diensten die we de klant bieden, tegen het licht
gehouden om ons te richten op kredieten die zowel
financiële- als impactvoordelen bieden. Wij zijn ons
ervan bewust dat het groeipercentage van de
leningen hierdoor kan dalen.

Dit jaarverslag is het eerste door ons gepubliceerde
jaarverslag, uitgezonderd de reeds 3 juli 2020
gepubliceerde pro-forma jaarstukken voor 2019,
waarin we gebruikmaken van de grondslagen van de
IFRS. Door de overstap naar de IFRS is de opzet van
het verslag dienovereenkomstig gewijzigd. Een
belangrijke wijziging ten opzichte van onze eerdere
grondslagen (GAAP) is dat we nu het ECL-model
(Expected Credit Loss) moeten toepassen. In lijn met
de nieuwe boekhoudstandaard is IFRS-9 toegepast
als ECL-model. Bij dit model moeten toekomst
gerichte macro-economische parameters (zoals de
groei van het bnp, werkloosheid), die gevoelig zijn
voor de COVID-19-pandemie, worden opgenomen en
beoordeeld. De macro-economische parameters zijn
alleen van toepassing tijdens fase 1 en fase 2. In
2020 had de opgebouwde ECL-voorziening met name
betrekking op deze toekomstgerichte parameters:
rond 62% van de ECL-waardeverminderingen in 2020.
De fase 3-waardeverminderingen werden een stuk
minder beïnvloed, hetgeen de kracht van onze
portefeuille onderstreept. Dit wordt in meer detail
beschreven in paragraaf 1.4.

Als we financieel gezond willen blijven, is het
evenzeer van belang dat we de efficiëntie vergroten
met behulp van digitale oplossingen en dat we onze
activiteiten stroomlijnen op basis van een betere
klantreis, als ook dat onze diensten een eerlijke prijs
hebben. De stijgende kosten van de voortdurend
strengere regelgeving leiden tot uitdagingen en
hebben gevolgen voor onze totale winstgevendheid.
Dit roept belangrijke vragen op voor Triodos Bank. We
proberen doorlopend deze kosten waar mogelijk te
verlagen en de inkomsten uit vergoedingen te
verhogen – voornamelijk door uitbreiding van onze
activiteiten in Triodos Investment Management en
bankiersactiviteiten waarvoor we provisie ontvangen,
ter compensatie van de afnemende marges van de
kredietactiviteiten.
Tijdens 2020 hebben we nieuwe tarieven en provisies
voor bankklanten geïntroduceerd met als doel
eerlijke en transparante prijzen voor onze producten
te vragen. In Nederland waren wij de eerste bank met

Rol van poortwachter
Op 6 maart 2019 ontving Triodos Bank een instructie
van haar toezichthouder over tekortkomingen in de
klantenonderzoeksprocedures en het monitoren van
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Externe rating

klantentransacties in de periode tot en met 2018.
Triodos Bank heeft deze aanwijzing geaccepteerd en
is momenteel bezig met het doorvoeren van
mitigerende maatregelen. In december 2020 heeft de
toezichthouder Triodos Bank een administratieve
boete opgelegd in verband met deze eerdere
instructie. Triodos Bank legt zich neer bij deze
beschikking en heeft de administratieve boete ten
bedrage van EUR 475.000 volledig betaald.

Fitch Ratings (Fitch) heeft op 16 februari 2021
bekendgemaakt dat het Triodos Bank een Long term
issuer default’-rating van ‘BBB’ heeft verstrekt, met
een stabiel vooruitzicht op een kredietstatus van
‘bbb’. Het ratingonderzoek van Fitch is verricht op
verzoek van Triodos Bank. De rating geeft Triodos
Bank een betere positie op de financiële markten,
mocht dat nodig zijn. Het verbetert de toegang tot
additioneel vreemd vermogen en kan mogelijk de
financieringskosten verlagen. Daardoor ondersteunt
het de financiële gezondheid van de bank.

Leiderschapstransitie
Op 22 september heeft onze CEO, Peter Blom,
bekendgemaakt terug te treden, na veertig jaar voor
Triodos te hebben gewerkt. Hij zal Triodos Bank aan
het einde van de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders van dit jaar, op 21 mei 2021,
verlaten. Op 9 februari 2021 maakte Triodos Bank
bekend dat Jellie Banga besloten had met ingang van
1 mei 2021 terug te treden als vicevoorzitter van de
Raad van Bestuur en Chief Operating Officer (COO).
Na een beoordeling van Jellie’s rol is besloten deze op
te splitsen in de rol van COO, gericht op de
operationele kant van de bank, en die van Chief
Commercial Officer (CCO), gericht op de commerciële
kant van de bank. Het totaal aantal leden van de
Raad van Bestuur neemt hierdoor toe tot vijf. De Raad
van Commissarissen is reeds begonnen met het
werven van zowel een nieuwe COO als een nieuwe
CCO.

Triodos Bank in 2021
Een van de belangrijkste aandachtspunten dit jaar is
het aanpakken van de strategische uitdagingen in
verband met het opschorten van de handel in
certificaten van aandelen alsook het effect van deze
opschorting op onze certificaathouders en op onze
vermogensstrategie in ruime zin.
Groeiende volumes en winst zijn afhankelijk van
externe ontwikkelingen, maar ook van ons vermogen
te reageren op deze ontwikkelingen en kansen te
grijpen op een proactieve manier om zo de missie van
de bank te vervullen en tegelijk een gezond risico- en
rendementsniveau te behouden. Onze vermogens- en
liquiditeitspositie blijft naar verwachting robuust en
veerkrachtig: in lijn met de interne doelratio’s en ruim
boven de wettelijke minimumvereisten.
Het bankwezen wordt nog altijd geconfronteerd met
steeds meer regelgeving en aanhoudend lage rentes.
De afnemende rentemarge hebben wij deels
gecompenseerd door de introductie van
administratiekosten en negatieve rentes.
Ons herziene prijsbeleid voor kredieten is strikt
toegepast en dat zal ook in 2021 zo blijven.
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Onze algehele kredietportefeuille profiteert van haar
geografische spreiding en heeft slechts een
bescheiden kredietrisico. Dit draagt bij tot een
aanhoudende winstgeneratie en beperkte
winstvolatiliteit. Omdat de COVID-19-pandemie nog
altijd voortduurt, zullen we, overeenkomstig de
IFRS- boekhoudstandaarden in combinatie met de
prudente zakelijke benadering van de bank, de
ECL-voorziening in 2021 verder aanvullen. In 2020
hebben we deelgenomen aan de TLTRO-III.5-tender.
Ook andere toekomstige TLTRO-tenders zullen we
overwegen.

Om actieve sturing ten aanzien van deze ambitie
kracht bij te zetten formuleert Triodos bank
wetenschappelijk gebaseerde doelstellingen voor de
belangrijkste sectoren waarin zij actief is, om te
zorgen dat onze portefeuille zodanig ontwikkelt dat
wij actief bijdragen aan een energieneutrale
economie.
Onze prioriteit in 2021 is om de bank en onze klanten
door de COVID-19-pandemie te loodsen en ons te
richten op een effectieve uitvoering van onze
bedrijfsstrategie. Zo willen we zorgen dat we onze
voortrekkersrol in maatschappelijk verantwoord
financieren vervullen en tegelijk een maximale
impact genereren in lijn met onze doelstellingen,
alsook een stabiele winst genereren, gekoppeld aan
bescheiden risico’s.

Klanten zullen op korte termijn voor de nodige
economische uitdagingen staan, met name wanneer
de aan COVID-19 gerelateerde steunregelingen van
de overheid stoppen. Wij geloven echter dat onze
klanten – en dus ook Triodos Bank zelf – een goede
uitgangspositie hebben om op middellange en lange
termijn deel uit te maken van het duurzamere en
sociaal inclusievere economische herstel, dat naar
verwachting zal plaatsvinden.

Zeist, 17 maart 2021
Raad van Bestuur van Triodos Bank
Peter Blom, Voorzitter
Jellie Banga, Vicevoorzitter
André Haag
Carla van der Weerdt

Triodos Bank verwacht dat haar provisie-inkomsten
op den duur zullen toenemen naarmate de
activiteiten van Triodos Investment Management en
de op provisie gebaseerde bankactiviteiten zullen
groeien. Bovendien is het onze ambitie om meer
impact te realiseren door onze bankbalans in
bescheiden mate te laten toenemen. Daarbij houden
we wel een stabiele verhouding kredieten/
toevertrouwde middelen aan. We zullen ons
bedrijfsmodel blijven aanpassen teneinde minder
afhankelijk te worden van rentemarges in een
klimaat van lage rentes in Europa en een zo goed
mogelijk evenwicht te vinden tussen regelgevings
kosten en efficiëntiemaatregelen.
De bank zal zich blijven richten op positieve impact,
een eerlijk rendement en een bescheiden
risicobereidheid met betrekking tot kredieten en
investeringen. Triodos Bank zal haar partnerschap
voortzetten met koplopers in hun gebied, en
ondernemers financieren die de duurzame sectoren
van de toekomst financieren.
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1.1 Onze stakeholders en materiële onderwerpen
De stakeholders (belanghebbenden) van Triodos
Bank zijn van groot belang om de richting en de
aandachtspunten van de inspanningen van de
organisatie te bepalen. In dit hoofdstuk besteden we
aandacht aan de voornaamste groepen stakeholders
en de belangrijkste materiele kwesties bij Triodos
Bank. Hierop richten wij ons ook in de verslaglegging.

aanzien van deze doelstellingen is conform de
normen van het Global Reporting Initiative (GRI).
Ga naar www.triodos.com/stakeholders voor meer
informatie over hoe Triodos Bank contact onderhoudt
met de stakeholders.
Materialiteitsanalyses
Triodos Bank onderscheidt drie algemene
categorieën stakeholders:

Dialoog met onze stakeholders: houd ons scherp
Triodos Bank streeft er voortdurend naar een link te
leggen met de wereld om ons heen. Dit is essentieel
als we relevant willen blijven, voortgang willen
blijven boeken en onze ambities als voortrekker
willen realiseren. Al onze zakelijke en financiële
besluiten hebben een impact op onze stakeholders.
Omgekeerd hebben de maatschappelijke onder
werpen van onze stakeholders impact op wat wij
doen en hoe wij dat doen. Onze essentie is wat ons
definieert. Het is het uitgangspunt van onze dialoog
met de bredere gemeenschap van stakeholders. Hoe
wij door middel van onze acties uitdrukking geven
aan onze essentie, wordt gevoed door onze
betrokkenheid bij belangrijke stakeholders en de
ontwikkelingen in de samenleving in ruime zin.

• stakeholders met een financiële relatie met onze
bank;
• stakeholders zonder financiële relatie, maar met
een nauw belang in Triodos Bank vanuit een
maatschappelijk perspectief;
• stakeholders die nieuwe inzichten, mogelijkheden
en kennis bijdragen.
Voor elke categorie hebben we specifieke
stakeholdergroepen geïdentificeerd, onder andere
ten aanzien van de invloed die ze uitoefenen op
Triodos Bank en de verwachtingen die ze van ons
hebben. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
alle belangrijke stakeholders en hun rol ten aanzien
van relevante onderwerpen.

Wij doen al vele jaren op verschillende manieren ons
voordeel met de breed opgezette discussies met
onze stakeholders. Wij hebben ngo’s en burgers
uitgenodigd deel te nemen aan avonddebatten, we
verrichten onderzoek en we organiseren periodieke
bijeenkomsten voor certificaathouders. Onze
collega’s op groepsniveau, bij Triodos Investment
Management en op de kantoren in alle landen waar
we actief zijn doen regelmatig mee aan deze en
overige activiteiten.
Naast de talrijke interacties gedurende het jaar op
allerlei niveaus binnen de organisatie, volgen we ook
een formeel proces om te analyseren welke kwesties
het belangrijkst zijn voor onze stakeholders en onze
organisatie (materialiteitsanalyses). Wij integreren
deze kwesties binnen onze managementdoel
stellingen. Onze verslaglegging over de voortgang ten
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Categorie

Stakeholder

Definitie

Meest relevante onderwerpen (zie
“Materiële onderwerpen”)

Stakeholders
die financiële
transacties
aangaan met
Triodos Bank

Klanten

Verwachten voortreffelijke
bancaire en financiële diensten.
Klanten verwachten dat hun
belangen bij Triodos Bank altijd
voorop staan.
Zijn voor ons essentieel om te
kunnen slagen in onze missie.

• Klantgegevens beschermen
• Klantrelaties
• Bijdragen aan gemeenschappen
• Sociale inclusie
• Duurzame investeringen
• Thought leadership
• Producten met een doel
• Integratie missie/strategie
• Nieuwe duurzame ondernemingen

Certificaathouders

Hebben invloed op de
verwachtingen met betrekking
tot hoe Triodos Bank een
evenwicht zoekt tussen
rendement op de investeringen
en sociaal, ecologische en
cultureel rendement.

• Sociale inclusie
• Veerkrachtige financiële instelling
• Thought leadership
• Integratie missie/strategie
• Nieuwe duurzame ondernemingen

Medewerkers

Hebben invloed op en
verwachtingen ten aanzien van
het vermogen van Triodos Bank
om een werkklimaat te creëren
dat inspirerend, gezond en
uitnodigend is.
Verwachten en dragen bij aan
een werkplaats waar elke
medewerker ruimte heeft zich
te buigen over de belangrijke
vragen van onze tijd en waar elk
individueel persoon effectief
kan werken overeenkomstig
onze missie en waarden.

• Billijke beloning
• Lerende organisatie
• Verantwoordelijke werkgever/
diversiteit
• Bijdragen aan gemeenschappen
• Sociale inclusie
• Duurzame investeringen
• Thought leadership
• Integratie missie/strategie
• Nieuwe duurzame ondernemingen

Leveranciers

Verwachten dat Triodos Bank
een verantwoordelijke en
betrouwbare zakelijke partner
is.
Zijn partners in onze missie
voor een duurzamere wereld.

• Duurzame leveranciers
• Bijdragen aan gemeenschappen
• Sociale inclusie
• Verantwoordelijke werkgever
• Integratie missie/strategie

19

Categorie

Stakeholder

Definitie

Meest relevante onderwerpen
(zie “Materiële onderwerpen”)

Stakeholders die
nauw betrokken
zijn bij Triodos
Bank

Ngo’s

Hebben invloed op en verwacht
ingen ten aanzien van het
vermogen van Triodos Bank om
haar missie op een verantwoor
delijke en ethische manier uit te
voeren, met een positief effect op
de samenleving en het milieu.

• Billijke beloning
• Sociale inclusie
• Duurzame investeringen
• Verantwoordelijke werkgever

Overheden en
regelgevers

Hebben invloed op en
verwachtingen ten aanzien van
het vermogen van Triodos Bank
om haar missie op een
verantwoordelijke en ethische
manier uit te voeren.
Verwachten van ons dat wij ons
aan de wet- en regelgeving
houden.

• Billijke beloning
• Klantgegevens beschermen
• Veerkrachtige financiële
instelling
• Thought leadership
• Integratie missie/strategie

Lokale
Verwachten dat zij kunnen
gemeenschappen profiteren van onze financiële
activiteiten.

• Bijdragen aan
gemeenschappen
• Thought leadership
• Producten met een doel
• Sociale inclusie
• Integratie missie/strategie

Financiële sector

Is van groot belang voor het
slagen van onze missie om het
positieve effect van financiering
op de samenleving en het milieu
te vergroten (onze missie om de
financiële wereld te veranderen).

• Sociale inclusie
• Veerkrachtige financiële
instelling
• Thought leadership
• Integratie missie/strategie

Media

Beïnvloeden de publieke opinie
over Triodos Bank en over de
onderwerpen die relevant zijn
voor onze missie.

• Alle onderwerpen kunnen
relevant zijn.

Zetten ons aan tot reflectie,
heroverweging en ontdekking van
nieuw terrein.

• Bijdragen aan
gemeenschappen
• Sociale inclusie
• Thought leadership
• Integratie missie/strategie

Stakeholders die
Adviseurs en
zorgen voor kennis influencers
en inzichten
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Materiële onderwerpen en huidige ontwikkelingen

vermelden, die op dit moment nog niet zijn
opgenomen.

We hebben in 2019 een grondige analyse verricht van
onze materiële onderwerpen, met inbegrip van een
raadpleging van onze stakeholders. Deze analyse
heeft geresulteerd in 14 materiële onderwerpen.
Voor elk van deze onderwerpen is een senior
medewerker van Triodos Bank aangesteld als
eigenaar: deze eigenaren zijn verantwoordelijk voor
hun specifieke onderwerp en het bijbehorende
contact met de stakeholders.

De enquête en de materialiteitsmatrix hebben ons
belangrijke input verschaft voor de materialiteits
analyse van dit jaar. Verder hebben we de feedback
verwerkt die we hebben ontvangen tijdens de
Jaarlijkse Algemene Vergadering en onze deelname
aan diverse mondiale strategische organen.
De analyse is aangevuld met input van de eigenaren
van onderwerpen en diverse evenementen en
interactie met stakeholders gedurende het jaar,
waaronder sectorspecifieke evenementen in diverse
landen.

Op basis van onze grondige analyse van vorig jaar
zijn de materiële onderwerpen in 2020 ongewijzigd
gebleven. Toch hebben we twee belangrijke
maatschappelijke ontwikkelingen gezien die van
invloed zijn op Triodos Bank. Ten eerste heeft de
COVID-19-pandemie de samenleving, met inbegrip
van onze stakeholders, voor onverwachte
uitdagingen geplaatst. Ten tweede heeft de ‘Black
Lives Matter’-beweging het belang vergroot van de
ontwikkeling naar een meer diverse en inclusievere
samenleving. Deze ontwikkelingen hebben we
gedurende het jaar uitgebreid besproken met onze
stakeholders, zowel intern als extern.

Als gevolg van de pandemie werd de jaarlijkse
bijenkomst van stakeholders van Triodos Bank in
2020 voor het eerst in onze historie online gehouden.
De 25 deelnemers vertegenwoordigden alle
stakeholdergroepen. Een aantal van de eigenaren
van onderwerpen van Triodos Bank namen deel aan
gesprekken over de gebieden waarvoor zij ook
verantwoordelijk zijn.
Tijdens de eerste plenaire sessie hebben we
gesproken over de publieke rol van Triodos Bank
tijdens de coronapandemie. Onze stakeholders
hebben ons geadviseerd een kennisplatform op te
zetten, dat kan functioneren als online gemeenschap
waar onze stakeholders met elk van ons in contact
kunnen komen en kennis kunnen nemen van onze
visie over onderwerpen zoals duurzaamheid en
sociale inclusie tijdens het herstel na de pandemie.
Tijdens de tweede plenaire sessie zijn we ingegaan
op de initiatieven die Triodos Bank kan financieren
om sociale inclusie te stimuleren. Een interessante
opmerking was dat Triodos Bank sociale inclusie niet
als afzonderlijk thema moet beschouwen, maar dit
zou moeten verwerken in andere kernthema’s, zoals
voedsel en landbouw, en energie en klimaat.

Dit jaar hebben we gesprekken gehad met een selectie
van onze belangrijkste eigenaren van onderwerpen
over de ontwikkelingen en/of vooruitgang die in 2020
ten aanzien van deze onderwerpen is geboekt.
Deze eigenaren van onderwerpen vertegenwoordigen
de onderwerpen die zijn behandeld in de centrale
bijeenkomst van stakeholders van 2019: thought
leadership, sociale inclusie, een verantwoordelijke
werkgever, en duurzame leveranciers. De resultaten
van deze gesprekken zijn opgenomen in onderstaande
teksten over deze onderwerpen.
Bijeenkomst van stakeholders en enquête
De 14 materiële onderwerpen, de COVID-19-pandemie
en het bevorderen van diversiteit en inclusie zijn
opgenomen in de jaarlijkse stakeholderenquête.
Deze is verspreid onder vertegenwoordigers van alle
specifieke stakeholdergroepen in de landen waar we
bankactiviteiten ontplooien. Ook hebben we
stakeholders gevraagd overige mogelijke kwesties te

We hebben een break-outsessie inzake diversiteit en
sociale inclusie binnen Triodos Bank gehost en daar
hebben onze stakeholders het belang benadrukt om
binnen de bank de diversiteit te vergroten.
Een andere sessie was gericht op digitalisering van
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de samenleving en de dilemma’s die dit voor Triodos
Bank met zich meebrengt, bijvoorbeeld ten aanzien
van privacy en gegevensbescherming. Veel stake
holders waren het ermee eens dat Triodos Bank haar
klanten meer vrijheid moeten geven in de keuze van
welke digitale betalingssystemen ze willen gebruiken,
zolang we hen over de risico’s en de kosten informeren.

sinds onze vestiging in 1980 altijd centraal gestaan
binnen de visie en missie van Triodos Bank. Op basis
van onze waarden en beginselen hebben wij onze
essentie gedefinieerd als een waardegedreven bank
die op een bewuste manier met geld omgaat. Dit
heeft betrekking op alles wat wij doen, zowel binnen
onze bedrijfsactiviteiten als binnen onze organisatie.
De materiële onderwerpen staan centraal binnen
onze strategie en vormen het fundament van onze
managementdoelstellingen. Vanaf het begin van onze
activiteiten hebben wij onze belangrijkste
stakeholders betrokken om zo gezamenlijk aan de

Materiële onderwerpen
Het doel om toe te werken naar een eerlijke en
rechtvaardige samenleving en financiële sector, heeft

Zeer groot

Materialiteitsmatrix 2020

Klantrelaties

Duurzame
investeringen

Klantgegevens
beschermen

Lerende
organisatie

Groot

Thought
leadership

Duurzame
leveranciers

Bijdragen aan
gemeenschappen

Nieuwe duurzame
ondernemingen
Billijke beloning

Middelgroot

Veerkrachtige
financiële
instelling
Verantwoordelijke
werkgever
Sociale
inclusie

Zeer gering/gering

Belang voor stakeholders*

Missie/strategie
integreren

Producten
met een doel

Zeer gering/gering

Middelgroot

Groot

Belang voor Triodos Bank**
Wie we financieren en hoe we duurzame
financiële diensten verlenen
Hoe we te werk gaan als verantwoordelijke instelling
* Invloed op beoordelingen en beslissingen
door stakeholders
** Betekenis voor de economische, ecologische en
sociale impact van Triodos Bank
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Zeer groot

verwezenlijking van onze doelen te werken. Onze
stakeholders hebben herhaaldelijk bevestigd dat
onze materiële onderwerpen in hun ogen eveneens
het belangrijkste zijn.

financiële instelling is. Andere belangrijke punten zijn
bescherming van klantgegevens en het werken met
duurzame leveranciers. De materiële onderwerpen
worden hieronder nader besproken en worden
behandeld in de relevante paragrafen in de rest van
het rapport.

Alle onderwerpen die zijn opgenomen in de
materialiteitsmatrix, hebben direct of indirect
betrekking op het doel van Triodos Bank als
geïntegreerde duurzame bank die fondsen inzet ten
behoeve van positieve verandering. Blauw
gemarkeerde onderwerpen hebben prioriteit voor
externe stakeholders. Zij worden gedefinieerd door
onze bedrijfsstrategie en de manier waarop wij onze
klantenrelaties vormgeven. Groen gemarkeerde
materiële onderwerpen hebben een meer interne
focus. Zij worden beïnvloed door de manier waarop
wij te werk gaan als maatschappelijk verantwoorde
instelling. Op deze onderwerpen kunnen wij direct
impact hebben, bijvoorbeeld door de manier waarop
wij leveranciers selecteren en door ons
beloningsbeleid.

Duurzame investeringen
Duurzame investeringen vormen de kern van het
werk van Triodos Bank. De organisatie bevordert
verandering door duurzame initiatieven in
belangrijke sectoren te financieren. De gezamenlijke
impact daarvan geeft Triodos Bank de geloofwaardig
heid om verandering te financieren. Als we onze
invloed vergroten, kunnen we nog beter positieve
systeemverandering in de banksector stimuleren.
De grenzen van duurzame investeringen worden
bepaald door de missie, de zakelijke principes en de
minimumnormen van Triodos Bank. Deze investeringen
hebben een direct effect op ondernemers, bedrijven,
sectoren en de samenleving. Dit wordt in meer detail
beschreven in de belangrijkste sectoren van dit
jaarverslag. De definitie van duurzame investeringen
en de vraag of een potentiële klant al dan niet moet
worden gefinancierd, worden beperkt door de kredieten investeringscriteria van Triodos Bank. Daarbij wordt
uitgegaan van de evenwichtige beslissingen die door
de deskundigen in de krediet- en investeringsteams
van onze bank worden genomen.

Maatschappelijk verantwoorde en duurzame
bedrijfsvoering is volledig geïntegreerd met de visie,
missie en strategie van Triodos Bank. Als zodanig zijn
er geen specifieke afzonderlijke management
plannen voor materiële onderwerpen. Deze zijn
expliciet en impliciet verweven met de strategische
plannen en doelstellingen van Triodos Bank.
Overeenkomstig de missie van het Global Reporting
Initiative (GRI) om duurzame besluitenvorming
mogelijk te maken, gaan wij de dialoog aan met de
stakeholder om diens visie te begrijpen en te
verwerken. Wij streven ernaar de uitkomsten van
onze diverse stakeholdercontacten (waaronder de
enquête en de dialoogsessies) te verwerken in onze
visie, strategie en beleidsmaatregelen, en deze in de
dagelijkse activiteiten te verwerken.

Business managers voeren procedures voor het
beoordelen en screenen van risico’s uit, waarbij ze
worden ondersteund door risicomanagers uit het
Europese branchenetwerk van Triodos Bank.
Dit proces wordt in meer detail beschreven in het
hoofdstuk “Risico’s en compliance”. De relatie
managers van Triodos Bank onderhouden over deze
onderwerpen contact met onze kredietnemers. En al
onze investeringen worden gescreend op hun
positieve en negatieve impact op het milieu en op de
samenleving.

Uit de resultaten van de materialiteitsmatrix blijkt dat
onze stakeholders de wens en verwachting hebben dat
Triodos Bank toonaangevend blijft op het gebied van
duurzame financiering, met een strategie die haar
missie weerspiegelt en ondersteunt. Het wordt
cruciaal geacht dat Triodos Bank een veerkrachtige

Nieuwe duurzame ondernemingen
Nieuwe duurzame ondernemingen zijn baanbrekende
nieuwe ondernemingen die ten minste één van de
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Missie en strategie integreren

belangrijkste uitdagingen van de samenleving
aanpakken. Voor Triodos Bank is de transitie naar
een regeneratieve economie een van de belangrijkste
punten, en een bepalend aspect van dit materiële
onderwerp. Het Triodos Regenerative Money Centre
(TRMC) is erop gericht de bewuste omgang met geld
te vergroten, onder andere door donaties en
katalyserende initiatieven. Het doel van het initiatief
is het ondersteunen van een regeneratieve economie
die de mens dient en zorgt voor het behoud van de
ecosystemen van de aarde.

Sinds de oprichting heeft Triodos Bank een
geïntegreerde missie en strategie. In tegenstelling tot
andere banken hebben wij ons altijd gericht op risico,
rendement en impact. Dit is dan ook een materieel
onderwerp dat alle activiteiten van de bank omvat.
Deze integratie van missie en strategie werkt door op
alles: van onze bestuursstructuur, die de missie van
de bank waarborgt, tot onze exclusieve focus op
duurzame investeringen. Twee van de drie
strategische doelstellingen van Triodos Bank –
voortrekker op het gebied van verantwoord
financieren en de Triodos-aanpak meer zichtbaar en
beleefbaar maken – verwijzen expliciet naar onze
missie. De derde strategische doelstelling – één
bank: vernieuwend, slagvaardig en robuust – is
gerelateerd aan onze veerkracht op lange termijn,
een belangrijk beginsel van waardegedreven
bankieren.

Het TRMC moet deze doelen bereiken door
initiatieven te ondersteunen, die experimenteren met
nieuwe bedrijfsmodellen die uitdrukkelijk tot doel
hebben de samenleving en de planeet te regenereren.
Het doel is initiatieven te ondersteunen die een
katalyserende rol kunnen spelen en mogelijk een
doorbraak kunnen forceren. Het doel van elke
donatie en elke katalyserende investering is om het
bewustzijn te vergroten en nieuwe perspectieven te
bieden voor actuele vragen op gebieden waar
traditionele bank- en beleggingsproducten om
verschillende redenen geen antwoord op kunnen
geven.

Thought leadership
Uit de analyse blijkt dat onze stakeholders veel
waarde hechten aan het belang van Triodos als
thought leader. Als voortrekker in de bankensector
kan Triodos Bank verandering bij anderen stimuleren.
Dit geldt zowel voor de activiteiten die wij in
specifieke sectoren financieren als voor het debat
over hoe het bankenstelsel beter de samenleving kan
dienen en tegemoet kan komen aan de huidige
uitdagingen. Een voorbeeld hiervan in de praktijk is
de rol die wij hebben gespeeld bij de ontwikkeling dat
in Duitsland diverse financiële instellingen zich
hebben verbonden aan de Klimaatovereenkomst van
Parijs.

Een van die initiatieven is Aardpeer, dat gericht is op
ondersteuning van de transitie in de landbouw- en
voedselindustrie door natuurvriendelijke landbouw
in Nederland te bevorderen door landbouwgrond aan
te kopen en deze zeker te stellen voor toekomstige
generaties, zodat deze kan worden gebruikt door
regeneratieve landbouwers tegen een eerlijke prijs.
TRMC heeft in 2020 ook “Paper on the Rocks”
gefinancierd, een bedrijf dat de transitie in de
papierindustrie ondersteund door de productie van
boomvrijpapier te stimuleren.

Als voortrekker wil Triodos Bank, naast haar directe
activiteiten voor financiering van duurzame sectoren,
een katalysator zijn voor veranderingen in de
banksector. Verandering van het financiële systeem,
zodat het beter in staat is om mensen te helpen
terwijl we goed zorgen voor het milieu, waarvan we
afhankelijk zijn, is een fundamenteel aspect van
onze missie; daarom behandelen we dit als een
materieel onderwerp. Om dit te bereiken, hebben niet

TRMC beheert vier initiatieven in één centrum
(Triodos Foundation, Triodos Sustainable Finance
Foundation, Triodos Renewable Energy for
Development Fund en Triodos Ventures). Hierdoor
ontstaat een grotere financieringsbasis en worden de
focus en de synergieën tussen de verschillende
teams van betrokken collega’s vergroot.
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alleen behoefte aan deskundigen op het gebied van
bankieren, maar ook specialisten in de financiering
van specifieke duurzame sectoren. Om die reden
vallen sectorspecifieke kennis en expertise op het
gebied van duurzame financiering binnen de grenzen
van dit onderwerp.

op het hoofdkantoor en wordt gesteund door het
senior management van Triodos Bank in het
specifieke land en de activiteiten van het Triodos
Investment Management. De middelen die hiervoor
worden ingezet, bestaan hoofdzakelijk uit tijd en
mensen, meestal via overleg, samenwerking in
werkgroepen en samenwerkingsverbanden.

In 2020 hebben wij voorgebouwd op onze twee in
2019 gepubliceerde visiedocumenten over de
strategische thema’s van voedsel en landbouw, en
energie en klimaat. Ook hebben we een visiedocument
gepubliceerd over het beheer van het herstel na de
pandemie waarin tevens aandacht is voor het
belangrijke aspect van sociale inclusie. Hierin
beargumenteren wij dat de coronacrisis substantiële
tekortkomingen in het huidige economische en
sociale systeem aan het licht heeft gebracht en heeft
gevraagd voor een reset van de mondiale economie.
Triodos Bank zet een concrete beleids-, bedrijfs- en
financieringsagenda uiteen die de wereld kan
beschermen tegen toekomstige pandemieën met
vergelijkbare schrijnende economische gevolgen.
Onze voorstellen betreffen onder meer het opvoeren
van de inspanningen ter bestrijding van de
klimaatverandering en overige ecocrises, en het
werken aan een meer sociaal inclusieve
maatschappij.

Producten met een purpose
Dit onderwerp heeft betrekking op al onze producten,
omdat ze allemaal bijdragen aan de ontwikkeling van
duurzame sectoren. Producten met een purpose zijn
een belangrijk onderdeel van onze strategische
inspanningen om ‘onze purpose te ontsluiten’.
Ze vergroten onze relevantie voor klanten en voor de
samenleving. De door ons geboden producten dienen
om acties van de klant te bewerkstelligen of te
stimuleren. Bij Triodos Bank Nederland, Spanje en
België zijn bijvoorbeeld particuliere hypotheken
verkrijgbaar die klanten stimuleren hun energieefficiëntie te verbeteren doordat een korting op de
hypotheekrente wordt geboden naarmate de
milieuprestaties van hun huis beter worden.
Producten worden op het niveau van de business unit
ontwikkeld en beheerd door specialisten op de
desbetreffende gebieden. Platformen op groepsniveau
bieden ook ruimte om overeenstemming te bereiken
over belangrijke nieuwe producten, best practices te
delen, en de prestaties ervan te evalueren met de
business units. Dit zorgt ervoor dat we met de juiste,
missie-gerelateerde producten en diensten kunnen
inspelen op de lokale vraag.

Op Europees niveau zijn we betrokken bij gesprekken
over een actieplan voor duurzame financiering, met
name met betrekking tot de taxonomie en de EUrichtlijn inzake niet-financiële informatie. Wij hebben
bijgedragen aan de ontwikkeling van een mondiale
standaard om de koolstofvoetafdruk van kredieten
en leningen te verantwoorden via de Partnership
Carbon Accounting Financials (PCAF). Daarnaast
werken we samen met de Partnership Biodiversity
Accounting Financials aan een administratieve
methode voor het meten van de impact van de
financiële sector. We hebben de “Finance for
Biodiversity Pledge” ondertekend, op grond waarvan
we ons ertoe verbinden een positieve impact te
hebben op de biodiversiteit.

Klantrelaties
Klantrelaties zijn een materieel onderwerp, niet in
het minst omdat goede relaties het risico beperken
dat er problemen met kredieten en investeringen
ontstaan, terwijl uitdagingen makkelijker kunnen
worden aangepakt wanneer er problemen optreden.
Dit is met name relevant bij waardegedreven banken,
omdat deze nauw samenwerken met de bedrijven die
zij financieren en de sectoren waarin zij werken.
Als bank waarvan de aandacht uitgaat naar
stakeholders in plaats van aandeelhouders, raakt

Ons werk aan dit onderwerp wordt geleid door de
Chief Economist van Triodos Bank en een klein team
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onze impact op dit vlak verschillende soorten
persoonlijke klanten. Als onderdeel van deze
benadering richten we ons op het verbeteren van de
klantervaring. Verdieping van onze relaties is een
belangrijke strategische doelstelling en maakt
integraal onderdeel uit van het model van Triodos
Bank. Een indicator voor onze betrokkenheid bij dit
onderwerp zijn de Net Promoter Scores, een
mechanisme om te bepalen hoe positief of
anderszins onze klanten hun relatie met Triodos
Bank beschouwen. Daarnaast hebben we een
klachtensysteem voor alle soorten klanten.

rechtvaardig herstel benadrukt als een manier om de
dichotomie in onze samenleving te reduceren.
Veerkrachtige financiële instelling
Het is voor elke bank belangrijk om financieel
veerkrachtig te zijn en dat geldt expliciet voor
waardegedreven bankieren. Het is de basis van
waaruit waardegedreven banken positieve effecten
kunnen bewerkstelligen. Een effectieve aanpak van
risicomanagement is een belangrijk element dat op
de lange termijn de veerkracht van Triodos Bank
garandeert.

Sociale inclusie

Als gevolg van de negatieve impact van het
coronavirus op klanten kwam het belang van een
veerkrachtige financiële instelling in 2020 steeds
meer op de voorgrond. Daarnaast werd de handel in
certificaten van aandeel in Triodos Bank in 2020
tijdelijk opgeschort in verband met de onzekerheid
voor de economie in ruime zin, met inbegrip van de
financiële sector, als gevolg van de COVID-19pandemie. Via webinars en persoonlijke gesprekken
hebben we in 2020 over dit onderwerp intensief
contact onderhouden met onze certificaathouders.
Dat zal in 2021 hetzelfde zijn. Een van de belangrijke
aandachtspunten voor 2021 is een antwoord te
vinden op de strategische uitdaging in verband met
deze opschorting.

Duurzaamheid gaat niet alleen om milieukwesties,
maar ook over sociale inclusie, en sociale ongelijkheid,
waardoor de samenleving steeds meer verdeeld
wordt. Triodos Bank wil een samenleving
ondersteunen die de levenskwaliteit van iedereen
beschermt en bevordert, Daarbij wordt de kern
gevormd door menselijke waardigheid.
Wij ondersteunen diegenen die bijdragen aan een
bloeiende, wederzijds ondersteunende gemeenschap
en samenleving, die binnen de grenzen van onze
planeet blijft. De sociale en milieutransities waar we
voor staan, zijn onlosmakelijk verbonden en dat
maakt sociale inclusie tot een belangrijk strategisch
thema. Triodos Bank schroeft haar inspanningen op
om sociale inclusie in de praktijk te brengen voor
onze klanten en stakeholders en binnen onze
organisatie (zie ook pagina 55). Het laatste wordt
hierna in meer detail beschreven in het hoofdstuk
“Verantwoordelijke werkgever” en in het sociaal
jaarverslag.

Financiële veerkracht is een onderwerp dat op vele
plaatsen in het jaarverslag aan de orde komt, zoals in
de hoofdstukken “Impact en financiële resultaten” en
“Risico en naleving”, en in de financiële verslagen.
Klantgegevens beschermen

De COVID-19-pandemie heeft tevens aangetoond dat
sociale inclusie en duurzaamheid hand in hand gaan.
We kunnen en we moeten deze twee aspecten niet
als gescheiden zien. Iedereen is getroffen door de
pandemie, maar de mate waarin mensen de
problemen ervan ondervinden is in extreme mate
verschillend voor mensen wereldwijd. In ons
visiedocument “Reset the economy”, dat is 2020 is
gepubliceerd, wordt het belang van een groen en

Het waarborgen van de vertrouwelijkheid van
klantgegevens is voor zowel Triodos Bank als haar
stakeholders belangrijk. Triodos Bank is van mening
dat geld kan bijdragen aan het veranderen van de
wereld en dat gegevens daar ook een impact op
kunnen hebben. Gegevens kunnen worden ingezet
om een beter inzicht te verkrijgen in zowel de wereld
als de mens. Met dit inzicht kunnen we verspilling
voorkomen, kosten besparen en voordelen voor de
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Billijke beloning

samenleving creëren. Gegevens helpen Triodos Bank
een betere bank te worden doordat ze ons
dienstenpakket en onze activiteiten verbeteren.
Mede dankzij gegevens kunnen we risico’s en fraude
signaleren of voorspellen en de betrouwbaarheid van
onze diensten verhogen. Triodos Bank is zich ervan
bewust dat de verwerkte (persoons)gegevens
gevoelig kunnen zijn en effect hebben op de privacy
van klanten en medewerkers. Daarom hebben we het
respecteren van de privacy en het waarborgen van
gegevensbescherming hoog in het vaandel staan.
Met betrekking tot privacy en gegevensbescherming
is Triodos Bank van mening dat:

Ondanks het voortdurende publieke debat over
beloning heeft dit onderwerp niet de hoogste
prioriteit voor onze stakeholders en de bank. Dit komt
vermoedelijk doordat men tevreden is met het
huidige beloningsbeleid van Triodos Bank, en lijkt er
tevens op te wijzen dat men goed bekend is met dit
beleid. Bij Triodos Bank is de beloning gebaseerd op
het beginsel dat de resultaten van de bank de
gezamenlijke prestatie van alle medewerkers zijn.
De beloning binnen Triodos Bank is neutraal voor alle
medewerkers, ongeacht geslacht, etnisch achtergrond,
leeftijd, seksuele geaardheid of afstand tot de
arbeidsmarkt. Triodos Bank keert geen bonussen uit
en het verschil tussen het mediaan en hoogste
salaris binnen de bank is relatief gering. Voor meer
informatie over ons beloningsbeleid en onze
prestaties als verantwoordelijke werkgever, verwijzen
wij u naar het onderdeel ‘Beloningsverslag’ in dit
jaarverslag.

• gegevens een abstractie zijn, een reductie van de
werkelijkheid en een interpretatie van gedrag.
De wereld laat zich niet vangen in abstracties.
Mensen mogen niet gereduceerd worden tot de
gegevens die over hen zijn verzameld. En omdat
gegevens naar het verleden verwijzen, zijn ze niet
altijd een betrouwbare voorspellende factor voor de
toekomst.
• ieder individu het recht heeft om anders te zijn in
een andere situatie, in een andere rol of op een ander
tijdstip.
• ieder individu de controle en regie over zijn of haar
eigen leven moet hebben, met inbegrip van
persoonsgegevens. Dit vraagt om keuzevrijheid,
eerlijkheid en transparantie over het verzamelen,
verwerken en gebruiken van gegevens.
• gegevens waardevol zijn en dat Triodos Bank
daarom een verplichting heeft de gegevens die we
bewaren nauwkeurig bij te houden, te beschermen en
vertrouwelijk te houden.

Verantwoordelijke werkgever
Als werkgever is Triodos Bank verantwoordelijk voor
het creëren van een gastvrije, inclusieve omgeving.
Wij geloven dat elk individu belangrijk is. Iedereen in
onze organisatie moet zich welkom, gewaardeerd,
veilig en gerespecteerd voelen.
De ontwikkelingen in het afgelopen jaar hebben eens
te meer duidelijk gemaakt hoe belangrijk gezondheid
en welzijn voor onszelf en voor onze vrienden, familie
en collega’s zijn. Triodos Bank neemt de gezondheid
en veiligheid van medewerkers serieus. Het
afgelopen jaar is veel aandacht uitgegaan naar het
ondersteunen van onze medewerkers op dit gebied,
zoals ook vermeld in het sociaal jaarverslag op
pagina 60, en sommige landen kennen naar lokaal
gebruik een comité voor veiligheid en gezond.

Naast de onderwerpen die we hier bespreken, kunt u
meer informatie over ons gegevensbeschermings
beleid vinden in ‘Privacy respecteren en persoonlijke
gegevens beschermen’ op
www.triodos.com/download-center.
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Daarnaast draagt een divers personeelsbestand
positief bij aan de effectiviteit en vitaliteit van Triodos
Bank. We moeten ons daarom bewust worden van
onze eigen (onbewuste) vooroordelen en van de wijze
waarop deze in onze cultuur en ons gedrag tot
uitdrukking komen. Door de Black Lives Matterbeweging won dit thema in 2020 aan urgentie – zowel
binnen Triodos Bank als bij stakeholders.

landen waar we actief zijn geen netwerk van filialen
heeft, bevinden veel van de gemeenschappen die we
bedienen zich niet altijd op de plaats waar de bank is
gevestigd. Dat is ook de reden waarom we geen grote
ontwikkelingsprogramma’s voor lokale
gemeenschappen hebben.
Triodos Bank publiceert de resultaten van haar eigen
sociale, milieutechnische en culturele beoordelingen
in haar jaarverslag en in andere rapporten. Dit werk
wordt ondersteund door een plan voor het betrekken
van stakeholders met een gedetailleerde beschrijving
van onze stakeholdersgroepen, die in de
‘Materialiteitsanalyse’ aan de orde komen.

De rol van Triodos Bank als verantwoordelijke
werkgever wordt bewaakt door een directeur
personeelszaken op het hoofdkantoor en door
specialisten in de business units die de primaire
verantwoordelijkheid dragen en de resources hebben
om ervoor te zorgen dat de organisatie haar
verantwoordelijkheden als werkgever nakomt,
inclusief de vitaliteit en ontwikkeling van medewerkers
en een cultuur die onze ambities en missie
ondersteunt. Hun inspanningen worden geschraagd
door een aantal beleidsmaatregelen, zoals voor
beloning, en klachtenprocedures. Doelstellingen
worden op groepsniveau gedefinieerd in het onderdeel
‘Sociaal jaarverslag’ van dit jaarverslag en in de lokale
plannen van de business units.

Triodos Bank heeft een klachtenprocedure voor
rekenschap aan derden.
Lerende organisatie
Het is voor Triodos Bank een strategische prioriteit
om een lerende organisatie te zijn. Gezamenlijk leren
geeft positieve energie, stimuleert innovatie,
verbetert onze efficiency en ons vermogen tot
ontwikkeling en verandering. Leren en ontwikkeling is
van belang voor alle medewerkers, ongeacht hun rol
of senioriteit.

Bijdragen aan gemeenschappen
Door rechtstreeks zakelijke relaties aan te gaan
met ondernemers, particuliere klanten en
certificaathouders mobiliseert Triodos Bank
spaargelden en beleggingen en gebruikt ze om op
waarden gebaseerde ondernemers te financieren.
Op deze manier realiseert Triodos Bank haar missie
om een katalysator te zijn voor culturele, sociale en
ecologische verandering.

Onze stakeholders roepen ons voortdurend op een
voortrekkersrol op het gebied van financieren te
vervullen. Wij zullen ons blijven ontwikkelen om
ervoor te zorgen dat we deze doelstelling
verwezenlijken en onze missie waarmaken. Zoals
besproken in het Sociaal jaarverslag op pagina 60, en
in het verlengde van de overschakeling naar virtuele
werkwijzen, hebben de uitdagingen van 2020 ook
onze overstap naar meer blended leren versneld.

Bijdragen aan gemeenschappen is een materieel
onderwerp, waarvan de grenzen worden bepaald
door de positieve criteria die Triodos Bank hanteert.
Deze criteria, en ons bredere bedrijfsmodel zorgen
ervoor dat een zeer hoog percentage van onze
activiteiten betrokkenheid bij de bovengenoemde
gemeenschappen behelst. Ook zorgen we ervoor dat
potentiële kredietnemers en investeerders
onderworpen worden aan een sociale en milieu
technische beoordeling. Als bank die in de meeste
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Elke groepsdirecteur is verantwoordelijk voor de
ontwikkeling van vakmanschap binnen zijn of haar
verantwoordelijke functies. De groepsdirecteur
personeelszaken is verantwoordelijk voor het
uitwerken en aansturen van een groepsbrede leeren ontwikkelingsaanpak, inclusief onze Triodos
Academy, talent- en leiderschapsontwikkeling. In het
Sociaal jaarverslag op pagina 60 gaan we dieper op
dit onderwerp in.
Duurzame leveranciers
Werken met duurzame leveranciers is een belangrijk
materieel onderwerp voor Triodos Bank. Deze relaties
geven ons de mogelijkheid om onze positieve impact
uit te breiden. We zien het als onze rol leveranciers
bewuster te maken van hun impact. Voor het
welslagen hiervan moeten we ook intern bewust
making opbouwen over de verwevenheid van inkoop
en duurzaamheid bij het selecteren en onderhouden
van relaties met onze leveranciers. Dit wordt in 2021
een aandachtspunt.
Met onze leveranciers en zakelijke partners willen
we goede relaties onderhouden. We streven ernaar
leveranciers met elkaar te verbinden om hen te
helpen best practice te delen en inzicht te geven hoe
ze een positieve impact kunnen hebben. In 2020
heeft het merendeel van onze contracten naar onze
indruk geen negatieve effecten van COVID-19
ondervonden. We bespreken dit onderwerp en de
impact ervan nader in het Milieujaarverslag van dit
jaarverslag.
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1.2 Strategische doelstellingen
In dit onderdeel reflecteren we op onze
strategische doelstellingen voor 2020. Onze
conclusies, samen met enkele belangrijke
vraagstukken die uit onze materialiteitsanalyse
naar voren zijn gekomen, bepalen onze
strategische doelstellingen voor 2021.

verbetering van onze structurele prestaties op lange
termijn, waarbij we voortbouwen op de drastische
maatregelen die we in 2020 hebben getroffen.
Strategische thema’s
De in dit jaarverslag genoemde strategische
doelstellingen zijn afkomstig uit ons strategisch plan
voor 2019-2021. Het is onze bedoeling veranderingen
door te voeren en voortgang te boeken op drie niveaus
– intern, binnen de organisatie; door onze relaties en
interacties met onze klanten en stakeholders; en
extern, door onze invloed buiten de organisatie uit te
breiden. Deze gebieden komen achtereenvolgens aan
bod in onze drie strategische thema’s.

Onze strategische doelstellingen en plannen zijn
gebaseerd op onze missie en de inbreng van zowel
interne als externe stakeholders. De algehele
richting van ons strategisch plan voor 2019-2021
blijft ongewijzigd, hoewel ons bedrijfsmodel
– in overeenstemming met de sector als geheel –
onder toenemende druk staat. We blijven werken aan

Strategische thema’s voor 2019-2021

1. Eén bank

Vernieuwend, slagvaardig en robuust. We hebben ons bedrijfsmodel verbeterd
door meer als één (bank) te acteren. We voeren uniforme, digitaal ondersteunde
processen in om de klantervaring te versterken en sneller in te spelen op de
behoeften van klanten. Hiermee kunnen we een grote stap vooruit zetten op het
vlak van efficiëntie en controle in onze organisatie.

2. De Triodos-aanpak
meer zichtbaar en
beleefbaar maken in
producten en diensten

In dialoog gaan met onze klanten; onze gemeenschappen activeren.
We stellen klanten en gemeenschappen in staat impact te realiseren door hun
handelen. Eén manier om dit te verwezenlijken is door uit te groeien tot een
referentieplatform voor duurzame financiering, waarbij we niet alleen onze
eigen ‘producten met een puropose en impactvolle beleggingsoplossingen
aanbieden, maar ook zorgvuldig geselecteerde producten van andere
aanbieders.

3. Voortrekker op het
gebied van verantwoord
financieren

Een voorbeeldfunctie vervullen; impactvolle financieringsvormen vernieuwen.
We willen een leidende rol opeisen in de transitie van het financiële systeem
door een voortrekkerspositie in te nemen.
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1. Verbetering van ons bedrijfsmodel: ons duurzame bedrijfsmodel op lange termijn veiligstellen.
Voortgang in
één oogopslag

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

Winstgevende kredietgroei

Selectieve kredietgroei door het waarmaken van
onze missie zo veel mogelijk in balans te brengen
met de noodzaak de minimale winstgevend
heidsdrempel te halen.

Rente en fees

In alle vestigingen zijn maatregelen getroffen om
de rentetarieven en fees meer in lijn te brengen
met de economische realiteit.

Omzet van Triodos Investment
Management (T-IM) fondsen

Het beheerd vermogen (AuM) en de groei van de
instroom waren voldoende, maar COVID-19 heeft
de herwaarderingen en volumeontwikkeling
ernstig belemmerd. Ook hebben we
vermogensbeheermandaten voor institutionele
beleggers en nieuwe productlanceringen
uitgesteld. Ondanks de impact van COVID-19 lag
de werkelijke winst hoger dan geraamd vanwege
de sturing op kosten en de geringere uitholling
van fees, wat van belang is voor de verkoop.

Managementinformatie

Ons project om de kwaliteit en diepgang van
managementinformatie te verbeteren ligt op
schema, maar is nog niet afgerond.

Diepgaand onderzoek naar het
bedrijfsmodel

Er zijn diepgaande onderzoeken afgerond bij de
vestigingen van Triodos Bank in Duitsland (TBDE)
en België (TBBE). In Spanje (TBES) en Nederland
(TBNL) zijn diepgaande onderzoeken gestart; in
het Verenigd Koninkrijk (TBUK) staat er een
diepgaand onderzoek gepland voor het eerste
kwartaal van 2021.

Gerealiseerd  

Grotendeels gerealiseerd  
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Deels gerealiseerd  

Niet gerealiseerd

2. Operationele optimalisatie: operationele processen verbeteren evenals de cultuur in verband met de
noodzaak tot en het belang van optimalisatie.
Voortgang in
één oogopslag

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

Operationeel proces

Terreinen overtroffen hun KPI-doelstelling van
EUR 10 miljoen aan voordelen. Dit alles tegen
een achtergrond waarin de COVID-19maatregelen van de overheid de interactie met
de klant van de ene op de andere dag verander
den en de toegang, onboarding, krediet- en
dienstverlening volledig online moesten
verlopen.

LEAN voortdurend proces

Een cultuur van verbetering blijven opbouwen
door onder meer medewerkers training aan te
bieden en de KPI-sturing voor business units te
verbeteren.

Digitaliseren

We hebben het conceptuele ontwerp van het
digitale operationele model (DOM) afgerond en
zijn gestart met de uitvoering ervan. De overstap
naar de mobiele app als belangrijkste
communicatiekanaal voor particuliere klanten
maakt hier deel van uit.

Datamanagement

De implementatie van data governance en van
processen in verband met de rapportage over
datakwaliteit is voltooid. De rapportagetool voor
datakwaliteit, het dashboard en de processen
zijn beschikbaar en in bedrijf.

Gerealiseerd  

Grotendeels gerealiseerd  
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Deels gerealiseerd  

Niet gerealiseerd

3. Optimalisatie van risicomanagement: onze ‘licence to operate’ veiligstellen en inherente risico’s van
bankactiviteiten beheersen om binnen onze beperkte risicobereidheid te blijven.
Voortgang in
één oogopslag

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

Compliance versterken

Integriteit (AML/CDD): we hebben een visie en
actieplan opgesteld en goedgekeurd. Deze worden
door de gehele Groep gedeeld en lopen tot 2023.
Met betrekking tot de rapportage zijn de
zichtbaarheid van het portefeuillerisico en de
transactiemonitoring verbeterd.

‘In control’ via ICS

Interne goedkeuring in mei 2020 van de verklaring
van ‘in control’ (ICS) van de bank voor 2019 met
onderliggende controlecycli en goedkeuringen voor
bank business units (BBU’s) en functies van de
Groep.

4. Optimalisatie van het financieel management: onze balans en winstgevendheid effectief en efficiënt
beheren.
Voortgang in
één oogopslag

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

IR-risico en liquiditeit

Maatregelen getroffen om de algehele liquiditeit
van de bank actiever te beheren, waaronder een
succesvolle aanvraag voor TLTRO.

Kapitaalstrategie

Aanvullende Tier 2-kapitaalinstrumenten blijven
onderzoeken; de feitelijke MREL-vereiste is nog niet
aan ons meegedeeld.

Kostenbeheersing

De kostenbasis opnieuw bekeken met EUR 5
miljoen aan kostenbeheersingsmaatregelen en
door gevallen van structurele optimalisatie uit te
werken.

Gerealiseerd  

Grotendeels gerealiseerd  
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Deels gerealiseerd  

Niet gerealiseerd

Voortgang bij het strategische thema ‘De Triodos-aanpak meer zichtbaar en beleefbaar maken in producten
en diensten’
5. Referentieplatform voor duurzame financiering: verbinding maken met mensen en gemeenschappen, en
hun wens ondersteunen om verschil te maken door bewust om te gaan met hun geld.
Voortgang in
één oogopslag

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

Relatietools

De aggregatiefunctie (voor de impact van
particuliere klanten) en de Impact Prism (impact
van kredieten) liggen grotendeels op schema.

Producten van derden – beleggingen

Aanbod van TBES-beleggingsfonds gereed voor
introductie in de eerste helft van 2021: een
productportfolio van eigen vermogen, gemengde
fondsen en obligatiefondsen met Triodos
Investment Management, Mirova en GLS als
aanbieders.
TBES-pensioenregeling: twee aanvullende
risicoprofielen beschikbaar met externe
aanbieders Mirova, GLS en Etica Sgr.
TBDE heeft GLS toegevoegd als aanbieder.

Gerealiseerd  

Grotendeels gerealiseerd  
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Deels gerealiseerd  

Niet gerealiseerd

6. Onze aanpak meer zichtbaar en beleefbaar maken via producten: focussen op doelgerichte producten en
diensten die onze impacthema’s uitdragen; strategieën ontwikkelen van de transitie per impactthema en
daarop voortbouwen met producten voor zakelijke kredieten en impactbeleggen.

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

Impactthema

In juni 2020 een paper over voeding en landbouw
gepubliceerd en een concept van de paper over
sociale inclusie is in onderzoek.

Oplossingen voor impactbeleggen

Verkoopuitbreiding in de DACH-regio en in
Scandinavië, uitbreiding in Spanje en Frankrijk
uitgesteld tot 2021. Wat de producten betreft is de
introductie van de gemengde fondsen succesvol
verlopen, een Brits obligatiefonds is op 1
november 2020 van start gegaan.

Producten met een purpose

Als gevolg van gewijzigde prioriteiten in verband
met COVID-19 is de ontwikkeling van nieuwe
producten nog niet zo ver gevorderd als we graag
hadden gezien.

Voortgang in
één oogopslag

7. Een veerkrachtiger en een meer dynamisch personeelsbestand: consistente praktijken verankeren in
lokale kantoren die aansluiten op het strategisch plan 2019-2021 van de Groep; op alle niveaus een
leiderschapscultuur stimuleren die daadwerkelijke verandering versterkt.

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

Governanceproject over internationale
afstemming bewaken

Blijft opgenomen met bijzondere aandacht voor
groepsdirecteuren en managementteams,
rekening houdend met de impact van COVID-19.

De effectiviteit van verandering
versterken

De coronacrisis heeft de effectiviteit van ons
veranderingsvermogen zwaar op de proef
gesteld. We hebben bewezen de bedrijfsvoering
in stand te kunnen houden en ons snel aan
nieuwe werkomstandigheden te kunnen
aanpassen. Er is een online leerplatform
geïntroduceerd, waarbij de focus momenteel ligt
op wettelijk verplichte training.
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Voortgang in
één oogopslag

Voortgang bij het strategische thema ‘Voortrekker op het gebied van verantwoord financieren’
8. Deelnemen aan het wereldwijde debat: de publieke perceptie van de rol van geld beïnvloeden door onze
netwerken en partnerschappen in te zetten en deel te nemen aan publieke debat over onderwerpen die
verband houden met onze missie; niet alleen verandering financieren, maar ook het financiële systeem
veranderen.
Voortgang in
één oogopslag

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

Duurzame netwerken optimaal
benutten

Onze actieve betrokkenheid bij de Club van Rome
en onze ondersteuning voor de nieuwe Finance
Impact Hub van deze organisatie verbreden ons
streven naar duurzame financiering. Voor onze
activiteiten als voortrekker, zie ‘Veranderen van
de financiële sector’ op pagina 68.

Het publieke debat beïnvloeden

‘Reset the Economy’, onze visiepaper over de
wereldwijde pandemie en onze reactie op de
voorstellen van de Europese Commissie voor een
herziene duurzame financieringsstrategie
werden beide veelvuldig geciteerd, en boden
daarmee kansen voor beleidsbeïnvloeding.

Crowdfunding

Het crowdfundingsplatform in het Verenigd
Koninkrijk blijft zich ontwikkelen. Het aantal
investeerders neemt toe en het platform wordt
geoptimaliseerd.

Lokale initiatieven bevorderen

Vanwege de COVID-19-ontwikkelingen in 2020
zijn er relatief weinig initiatieven van de grond
gekomen.

Gerealiseerd  

Grotendeels gerealiseerd  
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Deels gerealiseerd  

Niet gerealiseerd

9. Triodos Regenerative Money Centre (TRMC): impact vergroten door TRMC, gepositioneerd naast Triodos
Bank en Triodos Investment Management.

Onze kerndoelstellingen voor 2020

Onze resultaten

Impact vergroten via TRMC

TRMC heeft een manifest gepubliceerd en de
eerste transformatieve investeringen uitgevoerd
conform de kernprestatie-indicatoren die in
2019 zijn geformuleerd. Daarnaast is de
strategie voor schenkgeld afgerond en zijn de
focusgebieden voor regeneratieve mogelijkheden
van geld bepaald.

Binnen deze drie strategische thema’s hebben we
negen kerndoelstellingen voor 2020 geformuleerd,
die voortbouwen op de vorderingen die in 2019 zijn
geboekt. Onderstaande tabel geeft een overzicht van
de belangrijkste doelstellingen van Triodos Bank voor
2020 en een beoordeling van de voortgang die bij elke
doelstelling is geboekt door de desbetreffende
initiatieven. De kolom ‘voortgang in één oogopslag’
geeft voor elke doelstelling een beknopte beoordeling
van 2020. Dit gebeurt op basis van een professioneel
oordeel en de meningen van medewerkers die inzicht
hebben in deze onderwerpen.

Voortgang in
één oogopslag

stellingen geformuleerd, die hieronder binnen onze
drie strategische thema’s worden samengevat.
Binnen elk van deze thema’s willen we voortgang
boeken en verandering tot stand brengen door deze
doelstellingen te realiseren.
Eén bank: vernieuwend, slagvaardig en robuust
We verbeteren ons bedrijfsmodel door als één
bank te acteren, de klantervaring te versterken
en sneller in te spelen op behoeften van klanten
via uniforme, digitaal ondersteunde processen.
Hiermee kunnen we een grote stap vooruit zetten
op het vlak van efficiëntie en controle.

Ondanks de lastige omstandigheden tijdens de
COVID-19-pandemie hebben we de meeste
strategische doelstellingen voor 2020 gerealiseerd.
Tegelijkertijd is de externe druk op ons bedrijfsmodel
toegenomen. Als gevolg hiervan zijn we ons ervan
bewust dat, hoewel we op koers liggen, in de
toekomst aanvullende stappen noodzakelijk zijn. De
geformuleerd doelstellingen voor 2021 zijn te vinden
in het onderdeel ‘Vooruitzichten’ onder de tabellen
met de ‘voortgang in één oogopslag’.

Binnen dit thema heeft de aanpak van de potentieel
omvangrijke effecten van COVID-19 op ons
bedrijfsmodel momenteel prioriteit. Er zijn gevolgen
voor inkomsten, voorzieningen, kostenoverwegingen
en kapitaal. Ook moeten we ons blijven richten op het
bedrijfsmodel op de langere termijn omdat de
onderliggende factoren van lage rente en hoge
regelgevingskosten niet zijn veranderd. Voor 2021
zijn er acht kerndoelstellingen geformuleerd:

Strategische doelstellingen voor 2021
De strategische doelstellingen voor 2021 moeten
ervoor zorgen dat we in het laatste jaar van ons
strategisch plan voor 2019-2021 de driejarendoel
stelling hebben bereikt. We hebben 13 kerndoel

1. Sterke focus op winstgevende kredietgroei en
strenge bewaking van de kredietportefeuille.
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2. Ons beheerd vermogen en daarmee samenhangen
de fee-inkomsten vergroten door T-IM op een
rendabele manier te laten groeien en de strategische
beleggingsverdeling van de bank door te voeren.
3. Een evenwichtige groei in hypotheken nastreven,
met een zorgvuldige afweging van de impact, het
risico en het rendement.
4. Een overmatige instroom van middelen beperken.
5. Investeren in functionaliteit om:
- het bancaire bedrijfsmodel te digitaliseren
- onze ‘licence to operate’ veilig te stellen
- de klantervaring te verbeteren
- kosten te besparen.
6. De effectiviteit verbeteren en kosten beheersen
door centralisatie en efficiencymaatregelen.
7. De kapitaalstrategie van de Groep verfijnen op
basis van recente economische ontwikkelingen,
waarbij certificaten van aandelen centraal staan.
8. Onze processen om de integriteit van onze klanten
te bewaken blijven verbeteren.

Voor 2021 hebben we drie doelstellingen
geformuleerd:
1. Een prototype van een platform voor duurzame
financiering ontwerpen, inclusief een value case en
stappenplan voor de realisatie, en starten met de
uitvoering hiervan.
2. Onze visie op hoe de maatschappelijke
verandering zich per impactthema (energie en
klimaat, voeding en landbouw, sociale inclusie) zal
voltrekken gebruiken om schaalbare zakelijke
producten en diensten te ontwikkelen, in eerste
instantie voor de bank en Triodos Investment
Management.
3. Investeren in het meten, managen en ontsluiten
van impactinformatie.
Voortrekker op het gebied van verantwoord
financieren: een voorbeeldfunctie vervullen;
impactvolle financieringsvormen vernieuwen

De Triodos-aanpak meer zichtbaar en beleefbaar
maken in producten en diensten: in dialoog gaan
met onze klanten; onze gemeenschappen activeren

We willen een leidende rol opeisen in de transitie
van het financiële systeem, van nichespeler
uitgroeien tot voortrekker.

We maken onze aanpak meer zichtbaar in
producten en diensten voor klanten door ze
duidelijker te verbinden aan impact. Hierdoor
kunnen we klanten en gemeenschappen in staat
stellen actie te ondernemen om deze impact te
realiseren.

In het kader van dit thema hebben we onderstaande
twee kerndoelstellingen geformuleerd:
1. Onze ‘Change Finance Strategy 2020-2022’
uitvoeren
2. Het Triodos Regenerative Money Centre zodanig
positioneren dat we onze impact versterken en
optimaal benutten

We willen de referentie worden als platform voor
duurzame financiering door niet alleen onze
eigen ‘producten met een doel’ en impactvolle
beleggingsoplossingen aan te bieden, maar ook
zorgvuldig geselecteerde producten van andere
aanbieders.
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1.3 Impact en financiële resultaten
IFRS-9 en het Expected Credit Loss Model
Met de introductie van IFRS aan het begin van dit
boekjaar, moest Triodos Bank conform het
onderliggende IFRS-raamwerk waarderingen
toepassen. In lijn met IFRS-9 heeft Triodos Bank de
voorziening voor kredietverliezen op grond van de
Nederlandse GAAP vervangen door het Expected
Credit Loss model (ECL-model) voor alle kredieten en
schuldinstrumenten. Het ECL-model berekent de
kosten van kredietrisico door te anticiperen op
potentiële kredietverliezen in de toekomst op
presterende leningen (Stage 1 en 2) en leningen in
gebreke (Stage 3). De onderliggende parameters in
het model en de totale ECL-voorziening worden
nauwlettend gecontroleerd en maandelijks
bijgewerkt. De berekening voor ECL-Stages 1 en 2
voor potentiële toekomstige (nog niet
geconstateerde) kredietverliezen is bijzonder
gevoelig voor toekomstgerichte macro-economische
parameters, zoals bruto binnenlands product,
werkloosheidscijfers, huizenprijzen, etc., voor de
landen waarin Triodos Bank actief is.

In dit onderdeel geven we de belangrijkste
resultaten weer die in 2020 zijn gerealiseerd, op
groepsniveau en uitgesplitst per divisie van
Triodos Bank, producten en diensten, de algehele
impact daarvan en de vooruitzichten voor de
komende jaren. Omdat de waardegedreven
missie van Triodos Bank geïntegreerd is in de
strategie van de bank, hebben deze resultaten
betrekking op zowel financiële als nietfinanciële prestaties. Ze bieden inzicht in de
mate waarin onze missie en strategische
doelstellingen in 2020 zijn gerealiseerd.
Eerst presenteren we de geconsolideerde
jaarcijfers. Vervolgens worden deze cijfers
uitgesplitst naar de resultaten per divisie,
inclusief een overzicht van onze krediet- en
beleggingsportefeuille. Kredieten en beleggingen
worden daarna gekoppeld aan hun impact, zowel
positief als negatief (in de vorm van uitstoot van
gefinancierde activiteiten).

In 2020 verslechterden de economische vooruitzichten
als gevolg van de COVID-19-pandemie. De toekomst
gerichte macro-economische parameters zijn hier op
aangepast. Dit resulteerde in hogere ECLvoorzieningen die de winstgevendheid van de bank
drukten. De verhoging van de ECL-voorziening in 2020
hield voornamelijk verband met de invloed van deze
toekomstgerichte macro-economische parameters op
de ECL-voorzieningen voor Stages 1 en 2. De
toevoeging in 2020 aan de Stage 1 en 2-voorzieningen,
toekomstige verwachte verliezen, is 57% van de totale
toevoeging aan de ECL-voorziening, en slechts 43%
voor Stage 3, opgelopen, verliezen. Het risicoprofiel
van onze portefeuille kan er voor zorgen dat een
verbetering in de toekomstgerichte macroeconomische parameters, wellicht als gevolg van
betere economische omstandigheden na de COVID-19
crisis, kan leiden tot het vrijvallen van de algemene
ECL-voorziening van Triodos Bank. Nadere informatie
is te vinden in onderstaande paragrafen over onze
financiële resultaten.

1.3.1 Geconsolideerde jaarcijfers
IFRS
Met ingang van 2020 is Triodos Bank over gegaan
van standaarden voor financiële verslaglegging.
In plaats van de Nederlandse grondslagen voor
waardering van activa en passiva en
resultaatbepaling (Dutch GAAP) passen we nu de
International Financial Reporting Standards
(IFRS) toe. De voortdurende groei en toenemende
internationalisering van Triodos Bank, alsmede
de wens aan te sluiten op de ontwikkelingen op
het vlak van verslaglegging in de banksector,
waren de belangrijkste redenen voor dit besluit.

39

Op 1 april 2020 besloot de Raad van Bestuur het
dividendvoorstel dat in het jaarverslag 2019 was
gepubliceerd in te trekken. Dit was een directe
reactie op de oproep van de Europese Centrale Bank
(ECB) en De Nederlandsche Bank op 27 maart aan
alle banken om geen dividend uit te keren en zo
prioriteit te geven aan ondersteuning van de reële
economie door tijdens de COVID-19-pandemie
kredieten te verlenen aan klanten.

Geconsolideerde jaarcijfers
Begin 2020 verwachtte Triodos Bank een jaar van
stabiele ontwikkeling, voortbouwend op de
resultaten van 2019. Eind februari werd duidelijk dat
dit jaar anders zou zijn.
Op 11 maart 2020 bestempelde de Wereldgezond
heidsorganisatie de uitbraak van het coronavirus als
een pandemie. De ontregeling van levens, het
levensonderhoud en onze activiteiten was ongekend.
Naarmate de omvang van de wereldwijde crisis
duidelijker werd, verslechterden de economische
vooruitzichten en werden de financiële markten zeer
grillig. Triodos Bank moest een aantal uitzonderlijke
besluiten nemen:

In eerste instantie hebben we ons gericht op de
gevolgen van de pandemie voor onze klanten, met
name onze klanten met een lening. Met het
merendeel van onze zakelijke klanten hebben we
nauw contact onderhouden om hun korte termijn
behoeften vast te stellen en daarop in te spelen. We
hebben een bijdrage geleverd aan initiatieven met
andere banken, overheden en toezichthouders om
steunmaatregelen voor het bedrijfsleven te
bevorderen, met name voor het mkb. Triodos Bank
heeft al het mogelijke gedaan om de economische
veerkracht van onze klanten tijdens de crisis te
versterken door in verschillende landen een
aflossingsvrije periode in te lassen en uitstel van
betaling te verlenen. Andere bedrijven en
organisaties hebben we met overheid gegarandeerde
kredieten en andere speciale overeenkomsten
geholpen actief te blijven.

Op 18 maart 2020 besloot de Raad van Bestuur om
de handel in certificaten van aandelen van Triodos
Bank op te schorten. De handel werd op 13 oktober
2020 hervat met een nieuw prospectus en enkele
beperkingen, waarbij het aantal certificaten dat
beleggers in één transactie konden verkopen werd
gelimiteerd.
Ondanks de beperkende maatregelen die we hebben
genomen, keerden de aan- en verkooppatronen van
certificaten van aandelen niet terug naar het
evenwicht dat wij hadden verwacht. De voortdurende
onzekerheid rond de coronacrisis en de economische
effecten daarvan op langere termijn is niet verdwenen.
Integendeel, in de laatste twee maanden van 2020 was
wereldwijd sprake van verdere lockdowns en
beperkende maatregelen. Het handelspatroon dat wij
zagen ontstaan wierp de vraag op of het evenwicht in
de handel in certificaten van aandelen in de huidige
economische context zal worden hersteld. Het roept
ook de vraag op welke maatregelen we kunnen nemen
om tot een evenwichtige handel te komen, omdat we er
nu van uit moeten gaan dat eerdere handelspatronen
in de nabije toekomst niet terug zullen komen. Daarom
werd de handel op dinsdag 5 januari 2021 opgeschort.

In het licht van deze ontwikkelingen worden de
geconsolideerde jaarcijfers hieronder samengevat.
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Balans
Het balanstotaal van Triodos Bank is in 2020 met
15% gestegen tot EUR 13,9 miljard (2019: EUR 12,1
miljard) dankzij een aanzienlijke groei van de
toevertrouwde middelen en de kredietverlening bij
alle vestigingen. Dit is in lijn met de verwachte groei
van tussen de 5% en 10%. De fondsen in beheer van
Triodos Bank stegen met 12% tot EUR 6,4 miljard
(2019: EUR 5,7 miljard).

Impact ligt ten grondslag aan ons model van
‘impact, risico en rendement’
In wezen streeft Triodos Bank naar maximale
duurzaamheid. Als bank moeten we winst
maken, maar alleen als middel voor een
duurzaam doel. Winst kan worden gezien als een
maatstaf. Het laat zien dat een organisatie
efficiënt werkt, maar zegt niets over de inhoud
en impact van wat de organisatie doet.

De voortdurende groei van de kredieten,
toevertrouwde middelen en het eigen vermogen,
toont aan dat onze waarde gedreven benadering van
bankieren, hoewel bemoeilijkt door de drie
coronagolven en ondanks de lage rentes en
rendementen, weerklank blijft vinden bij mensen en
ondernemingen, die een bewustere keuze willen
maken met welke bank ze in zee gaan en die willen
dat hun geld op een duurzame manier bijdraagt aan
de economie.

Triodos Bank hanteert een drievoudige aanpak
bij het nemen van besluiten over kredieten en
beleggingen. Deze aanpak begint met een
evaluatie van de inhoud van een activiteit en
richt zich op de duurzame impact daarvan.
Het eerste waar we naar moeten kijken is:
‘Op welke wijze draagt dit bij aan een positieve
maatschappelijke, ecologische en culturele
verandering?’ Vervolgens vragen we ons af: ‘Is het
haalbaar?’ En tot slot: ‘Is het idee geworteld in de
samenleving – wordt het ondersteund door
belanghebbenden rond de ondernemer?’ Als het
professionele oordeel juist is, zal de financiële
en maatschappelijke winst vrijwel automatisch
volgen.

Klanten
Het aantal klanten van Triodos Bank steeg het
afgelopen jaar met 1% naar een totaal van 728.000
(2019: 721.000). Het liquiditeitsoverschot heeft in
2020 tot minder marketinguitgaven geleid. Onze
focus lag voornamelijk op het bijstaan van klanten
die vanwege de coronacrisis krediet opnamen en op
datakwaliteit. Het is zeer waarschijnlijk dat door
deze prioriteiten de groei van het aantal klanten het
afgelopen jaar is afgezwakt.

Baten
In 2020 zijn de inkomsten van Triodos Bank gestegen
met 4% tot EUR 305 miljoen (2019: EUR 292 miljoen).
Hier droeg Triodos Investment Management EUR 45
miljoen aan bij (2019: EUR 51 miljoen). De groei van
de inkomsten van Triodos Bank is vooral te danken
aan de groei in de kredietportefeuille. Deze groei
werd gerealiseerd in een klimaat met lage rente en
ondanks het economische effect van de eerste,
tweede en derde coronagolf. In 2020 bedroegen de
netto provisiebaten 35% (2019: 36%) van de totale
inkomsten. Dit was in lijn met de verwachtingen.
Voorts nam Triodos Bank deel aan de TLTRO III.5 van
de ECB ten bedrage van EUR 750 miljoen. In 2020
resulteerde dit in aanvullende inkomsten ter waarde
van EUR 1,9 miljoen.

Bedrijfslasten
In 2020 zijn onze bedrijfskosten met 5% gestegen tot
EUR 245,4 miljoen (2019: EUR 234,4 miljoen),
Technologie en efficiencyverbeteringen hebben onze
kostenbasis verder geoptimaliseerd. Deze
kostenbesparingen werden echter meer dan teniet
gedaan door externe factoren waarop Triodos Bank
weinig directe invloed kan uitoefenen. Aangescherpte
regelgevingseisen, het depositogarantiestelsel, de
aansturing van processen op het gebied van ‘ken uw
klanten’ (Know Your Customer/Customer Due
Diligence (KYC/CDD)) en maatregelen tegen het
witwassen van gelden (Anti-Money Laundering
(AML)) hebben het afgelopen jaar tot bijkomende
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kosten geleid. Verder heeft de nieuwe manier van
werken, een combinatie van thuiswerken en werken
op kantoor, aanleiding gevormd tot een waarde
vermindering van het kantoorgebouw in Zeist.
Dit heeft geresulteerd in eenmalige kosten van
EUR 5 miljoen.

economische parameters. Deze parameters hebben
we aangepast om rekening te houden met de
gevolgen van COVID-19. COVID-19 was van invloed op
de bbp-groei en werkloosheidscijfers – belangrijke
criteria voor de stage 1 en 2-voorzieningen in het
ECL-model.

De regelgevingskosten zijn met EUR 2,2 miljoen
gestegen tot EUR 16,6 miljoen eind 2020. Dit is
vooral te wijten aan de hogere kosten als bijdrage
aan het depositogarantiestelsel als gevolg van de
aanzienlijke groei van onze toevertrouwde middelen.
Ook de compliancekosten zijn gestegen, waarbij
extra medewerkers worden ingezet voor CDD- en
AML-verbeteringen en daaraan gerelateerde ITinvesteringen.

Er zijn verschillende beoordelingen en schattingen
gemaakt om de verwachte kredietverliezen te
berekenen. De toegepaste grondslagen voor
waardering van activa en passiva en resultaat
bepaling en het ECL-model komen overeen met de
pro forma geconsolideerde jaarrekening 2019 die
opgesteld is op IFRS grondslagen. Dat neemt niet
weg dat de COVID-19-pandemie een impact heeft
gehad op de beoordelingen en schattingen die in het
ECL-model zijn gebruikt. Triodos Bank heeft het
huidige economische klimaat verwerkt in haar
toekomstgerichte macro-economische scenario’s.
Hiervoor is gebruik gemaakt van externe markt
informatie en is interne, specifieke informatie
toegevoegd. Bbp-groei is een belangrijke factor voor
het kredietrisico. In het betreffende onderdeel in de
jaarrekening presenteren we de toekomst
verwachtingen die voortvloeien uit de verschillende
scenario’s die Triodos Bank heeft opgesteld.

Het bedrijfsresultaat vóór belastingen daalde in
2020 naar EUR 35,5 miljoen (2019: EUR 54,1 miljoen),
In 2020 bleef onze kosten-batenverhouding stabiel op
80% (2019: 80%). Dit is een buitengewone prestatie in
een jaar waarin we onze ambities op het gebied van
inkomsten niet geheel konden verwezenlijken omdat
de coronacrisis de groeitempo van ons krediet
portefeuille vertraagde. Dankzij kostenbeperkende
maatregelen en efficiencyverbeteringen zijn we erin
geslaagd onvermijdelijke kostenstijgingen op te
vangen. Vandaar dat we in 2020 een stabiele kostenbatenverhouding konden realiseren.

Triodos Bank gebruikt het model met drie stages voor
de classificering van verwachte kredietverliezen voor
financiële instrumenten. Stage 1 omvat de financiële
instrumenten die sinds het ontstaan eenzelfde
kredietrisicostatus hebben behouden. Voor deze
categorie worden de verwachte kredietverliezen
bepaald door 12 maanden vooruit te kijken. Stage 2
omvat financiële instrumenten waarbij sinds het
ontstaan een aanzienlijke toename van het
kredietrisico heeft plaatsgevonden. Verwachte
kredietverliezen in stage 2 worden beoordeeld door
te kijken naar de gehele looptijd van de financiële
instrumenten. De verwachte kredietverliezen voor
stages 1 en 2 worden bepaald door een model dat
diverse gegevens bevat. Sommige daarvan zijn klant
specifiek, andere zijn gebaseerd op macroeconomische scenario’s. Stage 3 omvat financiële
instrumenten die in gebreke zijn. Ook voor financiële
instrumenten in stage 3 worden de verwachte

Het verbeteren van de efficiëntie blijft een centraal
aandachtspunt voor de bank. Gelet op de uitdagingen
waar we in dit verband voor staan, verheugt het ons
dat we over het boekjaar, ondanks de gevolgen van
COVID-19, een redelijk rendement op het eigen
vermogen (RoE) hebben weten te realiseren.
ECL-voorziening en methodologie
Het huidige economische klimaat heeft als gevolg
van de COVID-19-pandemie het kredietrisico van
financiële instrumenten beïnvloed.
Deze veranderingen in kredietrisico hebben geleid
tot mutaties in de verwachte kredietverliezen
(expected credit losses of ECL). We hebben het
ECL-model in lijn met IFRS-9 toegepast op basis van
onderliggende toekomstgerichte macro-
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kredietverliezen voor de gehele looptijd bepaald.
Deze worden afzonderlijk berekend met
inachtneming van specifieke wanbetalingsscenario’s.
In de macro-economische scenario’s heeft Triodos
Bank er rekening mee gehouden dat bepaalde
sectoren naar verwachting meer door de COVID-19pandemie getroffen zullen worden dan andere.
Daarom heeft Triodos Bank in de loop van 2020
besloten sommige sectoren geheel in stage 2 te
plaatsen.

voortvloeiende verhoging van ECL-voorzieningen
heeft de winst op jaarbasis sterk beïnvloed. Verder
heeft de nieuwe manier van werken, een combinatie
van thuiswerken en op kantoor werken, aanleiding
gevormd voor een waardevermindering van het
kantoorgebouw in Zeist. Dit heeft geresulteerd in een
eenmalige last van EUR 5 miljoen.
Winst en rendement op eigen vermogen
Ondanks het effect van COVID-19 op onze krediet
portefeuille, inkomsten en voorzieningen, wist
Triodos Bank een nettowinst van EUR 27,2 miljoen te
behalen, een daling van 30% (2019: EUR 39,0
miljoen). Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de
toevoeging van EUR 24,2 miljoen (2019: EUR 3,7
miljoen) aan de voorziening van kredietverliezen voor
de financiële instrumenten in 2020 welke
hoofdzakelijk veroorzaakt wordt door de verslechterde
macro-economische parameters die ten grondslag
liggen aan het ECL-berekeningsmodel. Deze
parameters zijn verslechterd als gevolg van de
COVID-19-pandemie en de economische gevolgen
van deze crisis. Dit heeft geresulteerd in een positief
rendement op het eigen vermogen van 2,3% in 2020
(2019: 3,4%).

In 2020 had COVID-19 een aanzienlijk effect op de
ECL-voorziening. In lijn met de regels van IFRS 9 voor
de waardering na eerste opname van de financiële
instrumenten is de ECL-voorziening opnieuw
berekend door rekening te houden met
toekomstgerichte macro-economische parameters,
zoals bbp-groei en werkloosheidscijfers in Europa.
De in de balans opgenomen voorziening voor
verwachte kredietverliezen nam in 2020 met
EUR 18,7 miljoen toe tot EUR 53,3 miljoen. Van deze
toename van de voorziening had 57% betrekking op
de ECL-stages 1 en 2, waarbij uitgegaan wordt van
potentiële kredietverliezen in toekomstige perioden,
in tegenstelling tot werkelijk opgelopen verliezen.
De omvang van deze voorziening wordt voortdurend
aangepast, rekening houdend met gewijzigde
toekomstgerichte macro-economische parameters
en veranderingen in steunmaatregelen van
overheden en toezichthouders, en met de
kredietwaardigheid van onze klanten in onze
kredietportefeuille.

Triodos Bank beschouwt een rendement op het eigen
vermogen van 3 à 5% een realistisch middellange
termijn gemiddelde voor het type bankactiviteiten
dat Triodos Bank verricht. In het licht van de recente
ontwikkeling is dit niet bijgesteld.
Triodos Bank blijft werken aan een betere
winstgevendheid, waarbij we ervoor kiezen een
relatief hoog eigen vermogen met een sterke
kapitaalratio en een aanzienlijk liquiditeitsoverschot
aan te houden. De bank onderkent dat deze
risicomijdende strategie het rendement op het eigen
vermogen beperkingen oplegt.

Toevoeging aan voorzieningen
In de winst- en verliesrekening komt de verhoogde
ECL-voorziening tot uitdrukking in de hogere
kredietverliezen op financiële instrumenten.
De kredietverliezen zijn sterk gestegen van EUR 3,7
miljoen in 2019 naar EUR 24,2 miljoen. De
kredietverliezen bedragen 0,27% van de gemiddelde
waarde van de kredietportefeuille (2019: 0,05%).
Deze relatief hoge ratio van kredietverliezen is vooral
toe te schrijven aan de hogere ECL-voorzieningen
voor Stages 1 en 2 als gevolg van de neerwaartse
bijstelling van de macro-economische parameters in
verband met de COVID-19-pandemie. De hieruit

De winst per aandeel, berekend op basis van het
gemiddelde aantal uitstaande aandelen gedurende
het boekjaar, bedroeg EUR 1,91 (2019: EUR 2,80), een
afname met 32%. Triodos Bank stelt voor een
dividend uit te keren van EUR 0,65 per aandeel, met
inachtneming van de aanbevelingen en richtlijnen
van de ECB en/of DNB. De resterende winst wordt
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toegerekend aan de niet-uitgekeerde winst van de
bank, die deel uitmaakt van de intrinsieke waarde
van de bank, wat de grondslag is voor de waarde van
de certificaten van aandelen.

Eind 2020 bedroeg de totale kapitaalratio 18,8%
(2019: 17,9%) en de Common Equity Tier-1-ratio
18,7% (2019: 17,9%). In december 2020 heeft Triodos
Bank Tier-2 kapitaal uitgegeven met een hoogte van
EUR 6,4 miljoen. Triodos Bank streeft naar een
Common Equity Tier 1-ratio van ten minste 15,5% in
het huidige regelgevingslandschap.

Certificaten van aandelen
Het aantal certificaathouders is in 2020 gedaald van
44.401 naar 43.614, terwijl de markt voor certificaten
van aandelen in 2020 gedurende lange tijd gesloten
was. De prijs van de certificaten van aandelen van
Triodos Bank (de uitgifteprijs) is gebaseerd op een
financieel model dat de berekende intrinsieke waarde
van Triodos Bank (de IW) deelt door het aantal
uitstaande certificaten van aandelen (IW per
certificaat van aandeel). Vanaf 1 januari 2020 wordt de
IW van Triodos Bank berekend op basis van de IFRS
grondslagen.

Dividend
Op 1 april 2020 besloot de Raad van Bestuur het
dividendvoorstel dat in het jaarverslag 2019 was
gepubliceerd in te trekken. In eerste aanleg behelsde
het voorstel 50% van de winst over 2019 als dividend
uit te keren. Gezien de onzekerheid over de bredere
impact van COVID-19 op de samenleving en de
economie als geheel, adviseerden de toezicht
houders (ECB en DNB) banken dringend een duidelijk
signaal aan het publiek af te geven dat ze alles in het
werk zouden stellen om de continuïteit van de
kredietverlening te waarborgen en de winst van het
voorgaande jaar in te houden tot de omvang van de
crisis bekend zou zijn. Als bank die is ingebed in de
Nederlandse en Europese financiële sector vond
Triodos Bank dat zij dit verzoek niet terzijde kon
schuiven. Wij hechten aan ons dividendbeleid, dat er
onder normale omstandigheden op gericht is
certificaathouders een eerlijk aandeel in de
gerealiseerde winst uit te keren.

De uitgifteprijs op basis van Dutch GAAP,
gecorrigeerd voor het geraamde IFRS-effect, werd op
3 juli 2019 in lijn met de nieuwe prospectus
vastgesteld op EUR 82. Dit was EUR 1,00 lager dan
toen de handel op 4 juni 2019 werd opgeschort. De
intrinsieke waarde per certificaat bedroeg per
jaareinde 2019 EUR 83, op basis van de IW inclusief
het geraamde IFRS-effect. In onze pro forma IFRS
geconsolideerde jaarrekening 2019 zoals
gepubliceerd op 3 juli 2020 is de intrinsieke waarde
op 31 december 2018 bijgesteld van EUR 84 naar
EUR 82 conform de nieuwe verslaggevings
grondslagen van IFRS.

Voor 2020 stelt Triodos Bank voor een dividend uit te
keren van EUR 0,65 per aandeel (2019: EUR 0,00),
wat gelijk is aan de maximale payout ratio van 15%
(het percentage van de totale winst uitgekeerd als
dividend) voor de tweejaarsperiode van 2019 en
2020. Dit is in overeenstemming met de laatste
DNB-richtlijnen conform de instructies van de ECB.
Triodos Bank verwacht dat de ECB te zijner tijd, als
de economie zich hersteld heeft van de COVID-19pandemie, haar restrictieve regels voor dividend
uitkeringen zal beëindigen. Ons voornemen is dan
weer terug te keren naar ons langetermijnbeleid om
een uitkeringsratio van 70% te hebben.

Eigen vermogen
Het eigen vermogen van Triodos Bank is verhoogd
met 1%, ofwel met EUR 7 miljoen, van EUR 1.201
miljoen naar EUR 1.208 miljoen. Dit is inclusief de
netto stijging van het eigen vermogen door de uitgifte
van nieuwe certificaten en de niet uitgekeerde
nettowinst.
De groei van het eigen vermogen, in combinatie met
de getroffen maatregelen in verband met
kapitaalvereisten en de sterke vermogenspositie van
Triodos Bank hebben ervoor gezorgd dat er
voldoende kapitaal aanwezig is om te voldoen aan de
door de toezichthouder gestelde kapitaalvereisten.
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1.3.2 Divisies en resultaten van Triodos Bank

Bank, maar toch zijn er belangrijke verschillen
tussen de landen waarin wij actief zijn. Zo zijn er
opmerkelijke verschillen op het gebied van
regelgeving, fiscale faciliteiten en het
duurzaamheidsbeleid van overheden. Ook lokale
cultuurverschillen binnen en tussen de landen
kunnen van invloed zijn op hoe Triodos Bank haar
activiteiten benadert.

De activiteiten van Triodos Bank zijn onderverdeeld
in de divisie Retail en Business Banking, de divisie
Triodos Investment Management en Triodos
Regenerative Money Centre.
Hieronder geven we een overzicht van de activiteiten
binnen elke divisie in 2020, inclusief een korte
omschrijving van de aard van de activiteiten,
de resultaten daarvan gedurende het jaar en de
vooruitzichten voor de toekomst. Tot slot gaan we
nader in op onze kredieten en beleggingen in onze
belangrijkste sectoren. In het kort:

Ook in 2020 hebben onze retailactiviteiten een
verdere ontwikkeling doorgemaakt doordat mensen
en duurzame ondernemingen ervoor blijven kiezen
om met Triodos Bank samen te werken.
In lijn met de positieve verwachtingen droegen onze
Nederlandse, Britse en Belgische vestigingen bij aan
de winstgevendheid van de Groep. De Spaanse
vestiging had helaas het meest te lijden van de
toevoeging aan de voorzieningen voor de
kredietportefeuille door de negatieve ontwikkeling
van de macro-economische parameters als gevolg
van de COVID-19-pandemie. Daarnaast bleef de
Spaanse kredietproductie achter in combinatie met
een gematigde groei van toevertrouwde middelen.
De Duitse vestiging heeft in 2020, ondanks de
COVID-19-effecten, verdere vooruitgang geboekt en
staat op het punt een positieve bijdrage aan de
winstgevendheid van de Groep te leveren. In het VK is
de soepele overgang van onze vestiging naar
dochteronderneming, die in 2019 in gang is gezet,
het afgelopen jaar voortgezet. Triodos Investment
Management heeft een aanzienlijke bijdrage aan de
Groep geleverd. Tot slot is het sluiten van de van de
Franse activiteiten verder gevorderd. Dit proces heeft
geleid tot het gedeeltelijk vrijvallen van de
voorziening van EUR 1,3 miljoen die in 2019 is
getroffen (EUR 3,4 miljoen).

• Retail en Business Banking, inclusief Private
Banking, was in 2020 goed voor 76% van de
nettowinst van Triodos Bank (2019: 70%).
• Triodos Investment Management was goed voor
24% (2019: 30%) van de nettowinst van Triodos
Bank.
Triodos Regenerative Money Centre kreeg in 2020
vastere voet aan de grond na de start medio 2019.
Voornaamste doel van deze business unit is het
beheren van niet-geconsolideerde vestigingen die
geld uitlenen, investeren of doneren vanuit een
perspectief waarin impact voorop staat om
baanbrekende, transformerende initiatieven
mogelijk te maken.
Triodos Bank biedt beleggers en spaarders
producten en diensten aan en gebruikt de
verdiensten daarvan om nieuwe en bestaande
ondernemingen te financieren. De nadruk ligt daarbij
op ondernemers die bijdragen aan het verbeteren
van het milieu of toegevoegde waarde leveren op
sociaal of cultureel gebied.
Retail en Business Banking: Europees netwerk
Triodos Bank verleent waardegedreven financiële
diensten die honderdduizenden zakelijke en
particuliere klanten in heel Europa bereiken,
waardoor de schaal en impact van duurzaam
bankieren groeien. Onze klanten en medewerkers
worden verbonden door de waarden van Triodos
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Triple Bottom Line-vermogen (TBL) en in de reële economie geïnvesteerd vermogen
Triodos Bank is een waardegedreven bank. We verstrekken kredieten aan en investeren in de reële
economie omdat we daar een positieve impact kunnen hebben op het leven van mensen en het milieu
kunnen beschermen. We passen de scorekaart van de Global Alliance for Banking on Values (GABV) toe en
maken gebruik van indicatoren als ‘Triple Bottom Line-vermogen’ en ‘in de reële economie geïnvesteerd
vermogen’ om de impact te monitoren en te kwantificeren. Voor meer informatie en de volledige GABVscorekaart, zie het Engelstalige Annual Report 2020.
Het in de reële economie geïnvesteerd vermogen van een waardegedreven bank moet daarom relatief
hoog zijn. In 2020 was dit 75% (2019: 76%). Triodos Bank streeft naar een verhouding kredieten (in de
reële economie)/tegoeden van 75 tot 85% om er zeker van te zijn dat ze altijd over genoeg geld
(liquiditeiten) beschikt om haar klanten de tegoeden te kunnen terugbetalen in het geval van verstoringen
van de markt. De totale kredietportefeuille, als percentage van het totale bedrag aan toevertrouwde
middelen, bedroeg in 2020 78% (2019: 77%).
Van het totale vermogen van Triodos Bank is 74% (2019: 75%) Triple Bottom Line-vermogen. Dit cijfer
geeft de beste indicatie van het streven naar duurzaamheid van een bank. Triple Bottom Line-vermogen
betreft vermogen dat niet alleen gericht is op economische baten, maar ook op sociale en milieubaten.
In de onderdelen ‘Impact per sector’ en ‘Klimaatimpact van onze kredieten en beleggingen’ beschrijven we
deze impact in de voornaamste (sub-)sectoren die Triodos Bank financiert.

De concurrentie tussen banken op de kredietmarkt
was hevig in 2020. Reguliere banken zien
duurzaamheid steeds vaker als ondernemingskans,
waarbij ze scherp met elkaar concurreren om te
profiteren van de kredietverleningsmogelijkheden.

Totaal kredieten
Ondanks de uitdagingen als gevolg van COVID-19
voor groei in alle sectoren, bedroeg de groei van de
kredietportefeuille in 2020 in totaal EUR 948 miljoen
(of 12%). Dit omvat de groei van de
hypotheekportefeuille voor woningen met EUR 762
miljoen (of 39%). De groei in de kredietverlening aan
bedrijven bleef beperkt tot 3% (2019: 6%).
De lage rente heeft sommige klanten ertoe
aangemoedigd hun leningen tegen lagere tarieven te
herfinancieren en hun kredietfaciliteiten eerder dan
gepland af te lossen. Beide trends hebben zich in
2020 doorgezet en oefenden een neerwaartse druk
op rentemarges uit. De toevoeging aan de
voorziening voor verwachte kredietverliezen
(Expected Credit Loss, ECL) bij kredieten en
verstrekkingen aan klanten nam in 2020 toe van
EUR 18,7 tot EUR 53,3 miljoen. Dit als gevolg van de
COVID-19-pandemie die een sterk negatief effect
had op de macro-economische parameters die we
gebruiken voor het berekenen van de ECL.

In dit onderdeel beschrijven we het relatieve volume
van onze kredieten en beleggingen in de
voornaamste sectoren waar Triodos Bank bij
betrokken is.
Toevertrouwde middelen
Steeds meer mensen vertrouwen hun geld toe aan
Triodos Bank en beleggen bij ons omdat ze bewust
omgaan met hun geld en een positieve verandering
tot stand willen brengen. Dit weerspiegelt een
bredere trend in de samenleving en een toenemende
belangstelling voor duurzaamheid in het algemeen
en duurzame financiering in het bijzonder.
De toevertrouwde middelen, waaronder
spaartegoeden, stellen Triodos Bank in staat
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ondernemingen en organisaties te financieren met
een meerwaarde voor mensen, het milieu en de
cultuur.

kredietportefeuille. In die context willen we ons extra
inspannen om kredieten te identificeren voor
bedrijven die in hun sector een voortrekkersrol
vervullen, ofwel de ondernemers die de duurzame
industrieën van de toekomst ontwikkelen.
De aanhoudend lage rente en stijgende regelgevings
kosten blijven een grote uitdaging vormen. Dat neemt
niet weg dat er voor Triodos Bank goede mogelijk
heden liggen als voortrekker op het gebied van
verantwoord financieren. Met een gecontroleerde
groeistrategie beogen we een zo groot mogelijke
impact en stabiele winst te genereren.

De vestigingen van Triodos Bank kennen een
gevarieerd aanbod van duurzame financiële
producten en diensten conform onze strategische
doelstelling om onze klanten te laten deelnemen aan
de transitie naar duurzame financiering.
Gedurende het boekjaar heeft de Groep op basis van
de Net Promoter Score (NPS) gedetailleerd
onderzoek laten verrichten naar onze retail- en
zakelijke klanten. Deze techniek wordt in de industrie
regelmatig gebruikt om de klanttevredenheid in
kaart te brengen.

Triodos Investment Management
Beleggingen vinden plaats via beleggingsfondsen of
beleggingsinstellingen die worden beheerd door
Triodos Investment Management (Triodos IM), een
100%-dochteronderneming van Triodos Bank.
Triodos IM is verantwoordelijk voor zestien fondsen,
die bedoeld zijn voor zowel particuliere als
professionele beleggers. De fondsen beleggen in
duurzame thema’s zoals microfinanciering, voeding
en landbouw, energie en klimaat, of in
beursgenoteerde ondernemingen die wezenlijk
bijdragen aan de transitie naar een duurzame
samenleving. De beleggingsfondsen publiceren elk
hun eigen jaarverslag en de meeste hebben elk een
eigen algemene vergadering van aandeelhouders.

De algehele NPS-score van Triodos Bank voor de
retailgroep op basis van alle indicatoren bedraagt 25
(2019: 28). Dit is veel beter dan het gemiddelde voor
grote banken. Het vergelijkbare cijfer voor zakelijke
klanten bedroeg 1 (2019: 12). De beginselen van
Triodos Bank als duurzame bank vormden de
voornaamste reden om de bank aan te bevelen.
De daling van de NPS-score voor zakelijke klanten is
vooral het gevolg van het beeld dat bankieren bij
Triodos Bank kosten met zich meebrengt.
De gedetailleerde resultaten worden inmiddels als
kernprestatie-indicator gebruikt om Triodos Bank in
staat te stellen de mening van haar klanten
voortdurend te meten en daar meer zicht op te krijgen.
Dit alles heeft geleid tot verdere groei in alle landen
waar Triodos Bank actief is, mede dankzij een betere
profilering, efficiëntere en meer klantvriendelijke
processen voor het openen van rekeningen, en een
markt waarin men openstaat voor bewuster omgaan
met geld.

Ontwikkelingen in 2020
De COVID-19-pandemie heeft een enorme impact
gehad op de wereldeconomie en de samenleving, en
vrijwel overal het leven en levensonderhoud van
mensen beïnvloed. De reeks beperkende
maatregelen, variërend van volledige lockdown tot
geen lockdown, heeft geleid tot verstoringen in
grondstoffenmarkten, de wereldhandel,
toeleveringsketens en het toerisme, en uiteindelijk
tot economische neergang.

Vooruitzichten voor Retail en Business Banking
Triodos Bank verwacht dat haar bankbalans een
meer bescheiden groei zal vertonen, waarbij we een
stabiele verhouding tussen kredieten en
toevertrouwde middelen zullen aanhouden. De bank
wil haar fee-inkomsten vergroten door met name de
activiteiten van Triodos Investment Management een
impuls te geven Triodos Bank wil zich richten op de
impact, winstgevendheid en diversificatie van haar

Bij het begin van de pandemie heeft Triodos IM
stappen ondernomen om het welzijn en de veiligheid
van haar medewerkers te waarborgen en de
operationele veerkracht in stand te houden, al snel
gevolgd door maatregelen om de organisatie
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financieel gezond te houden. COVID-19 is ook van
invloed geweest op de beleggingen van Triodos IM,
zowel in positieve als in negatieve zin. Positief is dat
de Triodos-fondsen minder gevoelig waren voor
waardedalingen in sectoren die het meest door de
pandemie werden getroffen, zoals de olie- en
luchtvaartindustrie, omdat deze sectoren geen deel
uitmaken van de beleggingsfilosofie van Triodos IM.
Als gevolg hiervan lieten de fondsen met name in het
begin van de crisis relatief goede resultaten zien ten
opzichte van de benchmark. Andere beleggingen
daarentegen werden negatief beïnvloed omdat de
economische neergang het tegenpartijrisico
vergrootte en onzekerheid over het herstel de
financiële markten beheerste. Hierdoor kwamen de
aandelen- en obligatiekoersen onder druk te staan.
Om het toegenomen risico en de volatiliteit te
beperken heeft Triodos IM het toezicht op al haar
beleggingen in 2020 geïntensiveerd.

8%. Door bewegingen op de aandelenmarkt wonnen
de beleggingsfondsen in 2020 in totaal 3% aan
waarde.
Onder moeilijke omstandigheden bleef Triodos IM
zich concentreren op het uitvoeren van haar
strategie, met name op het realiseren van haar
strategische doelstelling om de vermogensbeheerder
bij uitstek te worden voor beleggers die een
portefeuille van impactbeleggingen willen opbouwen.
Daarnaast heeft Triodos IM haar activiteiten in
bestaande en nieuwe markten uitgebreid. Zo heeft
Triodos IM in Scandinavië haar aanwezigheid en
verkoopcapaciteit uitgebreid. Ook heeft Triodos IM
het Triodos Sterling Bond Impact Fund gelanceerd
om de portefeuille met impactbeleggingen van
Triodos in de Britse markt te versterken.
Het proces om de activiteiten van Triodos
Vastgoedfonds N.V. stop te zetten werd in januari
2020 afgerond door een eindbetaling aan
aandeelhouders. Na deze laatste stap in de
opheffing van het fonds werd de inschrijving in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel
beëindigd en werd het fonds geschrapt uit het

Als gevolg van de beperkende maatregelen en het
onverminderde vertrouwen van haar beleggers, wist
Triodos IM een groei van het beheerd vermogen te
realiseren van in totaal 10% (2019: 18%) naar EUR
5,4 miljard. De netto instroom van middelen bedroeg

EUR 5,4
miljard
In 2020 steeg het totale beheerd vermogen van Triodos
Investment Management met 10% tot EUR 5,4 miljard
(2019: stijging van 18%).
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register van beleggingsinstellingen van de Autoriteit
Financiële Markten.

beleggingsmogelijkheden die een positieve impact
hebben. Daarnaast zal de internationale
distributiestrategie van Triodos IM worden verbreed
door meer Europese markten aan haar netwerk toe
te voegen, zoals Frankrijk en Spanje.

Eind 2020 heeft Triodos IM de naam van twee van
haar fondsen gewijzigd. De naam Triodos
Renewables Europe Fund werd gewijzigd in Triodos
Energy Transition Europe Fund en het Triodos
Organic Growth Fund werd omgedoopt tot Triodos
Food Transition Europe Fund. Deze gewijzigde namen
geven de impactbeleggingsaanpak beter weer en
brengen de fondsen meer in lijn met de versnelde
transitie op energie- en voedingsgebied.

Triodos Investment Management zal blijven streven
naar ontwikkeling en groei door zowel bestaande
fondsen uit te breiden en verder te ontwikkelen als
nieuwe impactvolle beleggingsproducten te creëren.
Triodos Regenerative Money Centre
Het Triodos Regenerative Money Centre (TRMC)
functioneert sinds 2019 als afzonderlijke business
unit binnen Triodos Bank en beheert zowel donaties
als investeringen met een katalyserende werking. Dit
beheerd vermogen wordt niet in de balans van
Triodos Bank geconsolideerd, maar opgenomen in
ons totaal aan beheerde fondsen. In 2020 bedroeg
het vermogen met betrekking tot investeringen met
een katalyserende werking EUR 57 miljoen. Het
beheerd vermogen met betrekking tot donaties was
EUR 9 miljoen. In 2020 werd EUR 2,2 miljoen
gedoneerd aan 156 initiatieven.

Vooruitzichten voor Triodos Investment
Management
De uitdagingen als gevolg van de COVID-19pandemie blijven in 2021 waarschijnlijk centraal
staan. Een vaccinatieprogramma kan uiteindelijk het
herstel inluiden van de economische activiteiten.
Toch verwachten we dat in 2021 de wereldwijde
uitdagingen voor onze samenleving en economie ten
gevolge van de pandemie een overheersende rol
blijven spelen. Tot nu toe heeft COVID-19 de
internationale duurzaamheidsagenda zoals
omschreven in de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
van de VN (SDG’s) een zware slag toegebracht en
particuliere beleggers zijn meer dan ooit nodig om
deze doelen te helpen realiseren.

Voornaamste doel van TRMC is het beheren van
vestigingen die geld uitlenen, investeren of doneren
om baanbrekende, transformerende initiatieven
mogelijk te maken. Om echte verandering te
financieren is het nodig zowel meer samengestelde
financieringsproducten (al dan niet met een hoger
risico) als schenkgeld (of donaties) te ontwikkelen.
Als onderdeel van het Centre trekt Stichting Triodos
Foundation schenkgeld aan van haar klanten en
doneert dit aan initiatieven die aansluiten op de
voornaamste transitiethema’s van Triodos Bank.
Investeringen met een katalyserende werking
worden aangeboden door drie fondsen, waarvan
Triodos Sustainable Finance Foundation de grootste
eenheid is. Deze eenheid financiert en investeert in
changemakers vanuit het perspectief dat impact
voorop staat.

In dit verband zal Triodos IM blijven voortbouwen
op haar 25 jaar ervaring in het bijeenbrengen van
waarden, visie en financieel rendement op de
investeringen. Zo draagt Triodos IM bij aan de
Europese vraag naar waardegedreven beleggings
oplossingen, die zo cruciaal zijn voor de transitie
naar een duurzamere samenleving. Op basis van
haar fondsen wil Triodos IM haar impact op cruciale
gebieden die verband houden met haar missie en de
SDG’s vergroten.
De strategie van Triodos IM zal zich in 2021 blijven
richten op particuliere beleggers via distributeurs,
vermogende particulieren, ‘family offices’ en (semi-)
institutionele beleggers. In 2021 zal de focus sterk
komen te liggen op impactvolle beleggingsmandaten
voor institutionele beleggers die op zoek zijn naar

TRMC is een relatief nieuwe divisie binnen Triodos
Bank. Daarom is 2020 een jaar geweest van
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strategische ontwikkeling, waarbij in nauwe
samenwerking met Triodos Bank en Triodos
Investment Management in kaart is gebracht hoe
schenkgeld en geld met een katalyserende werking
optimaal kan worden ingezet om de samenleving en
de planeet te regenereren.

Impact, risico en rendement
Van oudsher richten banken zich op risico en
rendement, hoofdzakelijk om negatieve
resultaten te voorkomen en om beleggers inzicht
te kunnen geven in de prestaties van de
instelling. Maar wanneer een instelling het
creëren van een zo hoog mogelijke
aandeelhouderswaarde als voornaamste doel
ziet, worden risico en rendement vaak binnen
het kader van de korte termijn bekeken. Dit
perspectief gaat voorbij aan de bredere relatie
die een onderneming onderhoudt met de
samenleving en het milieu, en de impact die het
bedrijf heeft. Triodos Bank hanteert drie
parameters, impact, risico en rendement, om
inzicht te krijgen in haar algehele ontwikkeling
en plaats in de wereld. Dit bevordert een
langetermijnperspectief. De focus op het
realiseren van duurzame sociale, ecologische en
culturele impact en op risico en rendement,
betekent een positieve, allesomvattende blik en
een horizon die per definitie de langere termijn
betreft.

Het voornaamste doel voor 2021 is de strategische
koers in praktijk te brengen en de samenwerking met
Triodos Bank en Triodos Investment Management te
optimaliseren om gezamenlijk onze activiteiten in
het kader van de transitiethema’s van Triodos te
versnellen.
Kredieten en fondsbeleggingen per sector
De kwaliteitsverbetering en groei-omvang van de
krediet- en beleggingsportefeuille zijn een
belangrijke maatstaf voor de bijdrage die Triodos
Bank levert aan de verduurzaming van de economie.
Triodos Bank is uitsluitend actief in duurzame
sectoren en de ondernemingen en projecten die
Triodos Bank financiert, dragen bij aan het realiseren
van haar missie.

Impact: We willen duurzame impact realiseren.
Bij ‘impact’ gaat het ons erom wat onze
activiteiten, met name financieren en investeren,
concreet voor mensen betekenen. Impact
betekent het boeken van positieve resultaten,
niet alleen op transactieniveau, maar ook op
sociaal, ecologisch systeemniveau.

Om te waarborgen dat Triodos Bank alleen duurzame ondernemingen en ondernemingen die
overschakelen naar verduurzaming financiert,
worden potentiële kredietnemers beoordeeld op de
toegevoegde waarde die zij op dat vlak creëren.
Vervolgens wordt geëvalueerd of de investering
waarvoor het krediet wordt aangevraagd
commercieel haalbaar is en of de kredietaanvraag
bancair verantwoord is. De criteria die Triodos Bank
hanteert voor het analyseren van ondernemingen
zijn te vinden op www.triodos.com en
www.triodos-im.com voor investment management.

Risico: Omdat het realiseren van impact op de
lange termijn ons uitgangspunt is, is het
essentieel dat we financieel veerkrachtig zijn.
Daarom concentreren we ons op het aanhouden
van een kredietportefeuille van een constant
hoge kwaliteit. De gematigde risicobereidheid
van Triodos Bank vormt een belangrijke
bouwsteen voor deze veerkracht.

Triodos Bank concentreert zich op de sectoren
waarin we inmiddels een aanzienlijke expertise
hebben opgebouwd, en waarin we verdere groei,
diversificatie en innovatie verwachten.

50

Milieu 29% (2019: 31%)
De subsector ‘Energie en klimaat’ omvat projecten op
het gebied van duurzame energie (zoals wind- en
zonne-energie, waterkracht, warmte- en koude
opslag) en energiebesparingsprojecten. Ook projecten
op het terrein van milieutechnologie, zoals recycling,
vallen hieronder.

Rendement: We zijn in staat geweest gedurende
een langere periode stabiele, eerlijke rende
menten te behalen. Financiële prestaties zijn
voor ons belangrijk omdat het zijn van een
veerkrachtige financiële instelling essentieel is
voor het bewerkstelligen van blijvende, duur
zame verandering.

Binnen de subsector ‘Duurzaam vastgoed’
financieren we nieuwbouw- en renovatieprojecten
die voldoen aan hoge duurzaamheidsstandaarden.
Dit omvat tevens natuurbehoudprojecten.
De subsector ‘Duurzame voeding en landbouw’ omvat
initiatieven binnen de biologische landbouw. Daarbij
Totaal uitstaande kredieten en fondsbeleggingen per sector 2020
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29%
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gaat het om bedrijven in Europa en opkomende
markten in de hele keten: van boeren tot
productverwerkers, en van groothandels
ondernemingen en duurzame handelsbedrijven tot
natuurvoedingswinkels.

Impact Equities & Bonds 17% (2019: 16%).
De Impact Equities & Bond-fondsen die door Triodos
Investment Management worden beheerd, richten
zich op directe beleggingen in aandelen en obligaties
van beursgenoteerde bedrijven, instellingen en
projecten die de transitie naar een duurzame
samenleving aanjagen. Elke belegging in onze Impact
Equities & Bonds-strategie is zorgvuldig
geselecteerd op de bijdrage aan onze duurzame
transitie-thema’s, onder toepassing van onze strenge
minimumnormen.

Sociaal 22% (2019: 23%).
Deze sector omvat kredietverlening aan en
fondsbeleggingen in allerlei bedrijven en (non-profit)
organisaties met duidelijke sociale doelstellingen,
zoals sociale woningbouw, gemeenschaps- en
sociale inclusieprojecten. Ook de (ouderen)
zorgsector en inclusieve financierings- en fairtradeondernemingen vallen hieronder.
Cultuur 8% (2019: 9%).
Deze sector omvat kredietverlening aan en
fondsbeleggingen in onderwijsinstellingen,
meditatiecentra, religieuze en levensbeschouwelijke
groeperingen, recreatiecentra, culturele centra en
organisaties en kunstenaars.
Hypotheken voor duurzame woningen 21%
(2019: 17%).
De particuliere sector van de kredietportefeuille
bestaat grotendeels uit hypotheken voor duurzame
woningen, inclusief een klein aantal kredieten aan
particulieren en debetsaldi op betaalrekeningen.
Gemeenten 3% (2019: 4%).
Onder gemeenten vallen duurzame kredieten aan en
fondsinvesteringen in lokale autoriteiten zonder een
specifieke sectorindeling en enkele beperkte
kortlopende leningen aan gemeenten. Deze leningen
in de publieke sector met een beleggingskarakter zijn
conform de financiële verslaggevingsregels
opgenomen in de kredietportefeuille.
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1.3.3 Impact per sector

Het onderwerpen van onze impactprestaties aan het
auditproces (beperkte zekerheid) is een logische
stap voor een geïntegreerd bedrijf waarin
duurzaamheid de kern uitmaakt van de financiële
activiteiten.

Onze visie op het meten van impact weerspiegelt
onze missie. We proberen te zoeken naar kwalitatief
bewijs van impact, en we onderbouwen dit met een
getal als het relevant is. In de praktijkvoorbeelden
online kan onze meer kwalitatieve impact worden
geraadpleegd (www.annual-report-triodos.com). Dit
deel geeft een overzicht van de positieve impact in
cijfers die onze leningen en beleggingen in onze
belangrijkste impactsectoren (milieu-, sociale en
culturele impact) genereren. Informatie over impact
wordt vooral verzameld door middel van de interactie
tussen onze relatie- en beleggingsmanagers en hun
klanten en projecten. Voor 2020 bestond deze
interactie, voor getroffen sectoren, vooral uit het
onderzoeken van de onmiddellijke behoeften van
klanten als gevolg van de coronapandemie. Het was
voor onze klanten en relatiemanagers daarom een
uitdaging om impactgegevens te verzamelen. De
pandemie leidde tot aanzienlijke veranderingen in
sommige impactindicatoren, vooral in de culturele
sector, en in beperkte mate in de sociale sector.
Triodos Bank blijft desalniettemin positieve
vooruitzichten houden wat betreft de impact die
onze financiering mogelijk maakt.

Voor uitgebreidere informatie over de metingen per
sector zie www.triodos.com/impact-themes.
De gegevens die Triodos Bank verzamelt voor het
deel ‘Impact per Sector’ zullen essentieel zijn voor de
aanpassing van de Sustainable Finance Disclosure
Regulation (SFDR) van de EU vanaf 10 maart 2021.
U kunt meer lezen over dit onderwerp in ‘Inzicht in
impact’.

De benadering van Triodos Bank voor het meten en
beheren van impact wordt beschreven in ‘Inzicht in
impact’. Onze belangrijkste richtlijnen voor impact
per sector zijn:
• Bij onze berekeningen meten we alleen projecten
met een directe relatie tot onze financiering of
beleggingsactiviteiten.
• Voor de impactindicatoren gebruik we de
contributiebenadering. Dit betekent dat we 100%
van de impact rapporteren wanneer we
medefinancier zijn van een project, tenzij de
resultaten hierdoor onjuist worden weergegeven.
De in het verslag van de Raad van Bestuur
opgenomen impactgegevens vallen binnen de
reikwijdte van de beoordelingsprocedures die door
de externe accountant zijn uitgevoerd.
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Milieu, inclusief hypotheken (50% van totale
portefeuille)

Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en
Triodos Bank
De Verenigde Naties lanceerden in 2015 de 17
Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
De SDG’s vormen een universele reeks van
doelstellingen en indicatoren die zijn opgesteld
om landen te helpen een eind te maken aan
armoede, de planeet te beschermen en welvaart
te verzorgen voor iedereen. Ze zijn binnen korte
tijd een vast kader geworden met relevantie voor
bedrijven, overheid en het maatschappelijk
middenveld. De doelstellingen vinden een sterke
weerklank bij Triodos Bank gezien onze identiteit
als waardegedreven bank. Sinds onze oprichting
in 1980 hebben we meegewerkt aan deze
agenda.

Duurzame energie
Er is een fundamentele transitie nodig om onze
economie koolstofarmer te maken. Door krediet
verlening en beleggingen in zonne-, wind- en water
krachtenergie stimuleert Triodos Bank deze transitie.
We financieren en medefinancieren projecten die het
gebruik van hernieuwbare bronnen vergroten en
projecten die de vraag naar energie verminderen en
energie-efficiëntie promoten. Eind 2020 financierden
Triodos Bank en haar klimaat- en energiebeleg
gingsfondsen gezamenlijk 561 projecten in de
energiesector (2019: 504). Deze omvatten:
• 484 duurzame energieopwekkende projecten voor
wind- (201), zonne- (252) en waterkrachtenergie (30),
of een combinatie van wind- en waterkrachtenergie
(1),
• 42 duurzame energieprojecten in opbouwfase,
• 35 energie-efficiëntieprojecten waarvan 23
warmte- en koudeopslagprojecten, 1 broekasgas
neutraal biomassaproject en een breed scala aan
initiatieven op het gebied van energie-efficiëntie.

Verschillende belanghebbenden hebben Triodos
Bank gevraagd om haar benadering van de SDG’s
te beschrijven. In dit jaarverslag rapporteert
Triodos Bank voor de vijfde keer over haar
prestaties ten aanzien van de SDG’s. We doen dit
op drie verschillende manieren:
• Door in het rapport relevante content aan
specifieke SDG’s te koppelen met een SDGsymbool.
• Via de inventarisatie in de bijlage van het
Engelstalige Annual Report 2020, inclusief
updates waar we specifieke vooruitgang hebben
geboekt.
• Door het vaststellen van en het rapporteren
over verschillende specifieke doelstellingen, die
elk van de SDG’s onderbouwen.

Door ons aandeel in deze duurzame energieprojecten
werd ongeveer 0,9 miljoen ton aan CO2-equivalentuitstoot vermeden (2019: 0.9 miljoen ton).
De totale capaciteit van de energieopwekkende
projecten bedroeg 5100 MW (2019: 3900 MW), wat
overeenkomt met een elektriciteitsbehoefte van
4,8 miljoen huishoudens wereldwijd of 0,7 miljoen
op basis van een toerekeningsbenadering
(2019: 0,7 miljoen).

En terwijl we doorgaan met het uitstippelen van
ons eigen pad op een reis naar een duurzame,
koolstofarme en inclusieve toekomst,
verwelkomen we een kader dat ons in staat stelt
beter te communiceren met onze medereizigers.
Dat is precies wat de SDG’s doen. De SDG’s
maken in krachtige bewoordingen duidelijk dat
geïntegreerde duurzaamheidsdoelstellingen nu
urgenter zijn dan ooit.

Ondanks een 30% hogere totale capaciteit nam ons
aandeel in vermeden uitstoot en het aantal huis
houdens niet toe. Dit is te wijten aan een verandering
in de emissiefactoren (van het Internationaal
Energieagentschap naar het International Financial
Institutions Framework), een update van de conver
siefactor van het aantal huishoudens
(Wereldenergieraad), financiële veranderingen en
mutaties in ons aandeel in een project.

54

gecertificeerde biologische landbouwgrond (2019:
64.000). Nog eens 8.000 hectare (2019: 6.000) was in
conversie. Dat is een belangrijke indicator voor
toekomstige groei aangezien het tijd kost voordat
traditionele landbouwgrond klaar is voor
gecertificeerde biologische teelt.

Biologische landbouw en natuurontwikkeling
Onze relatie met de grond en de aarde vereist een
systemisch perspectief. Een wereldbeeld dat
landbouwgrond ziet als het uitgangspunt voor een
eindeloos winningsproces is onhoudbaar. In plaats
daarvan moet landbouw worden bezien binnen de
context van een natuurlijk systeem van
voedingsstoffen, water, biodiversiteit, dierenwelzijn
en sociale omstandigheden.

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 aan hoge
duurzaamheidsstandaarden voldoen. In 2020
hebben Triodos Bank en Triodos Investment
Management direct, via Retail Banking, en via
duurzaam vastgoed circa 17.600 huizen en
appartementen gefinancierd (2019: 13.700), een
toename van 28%. Daarnaast hebben we ongeveer
480 commerciële vastgoedprojecten gefinancierd
2019: 480), bestaande uit ongeveer 830.000 m2 voor
kantoor- en overige commerciële ruimtes (2019:
921.000 m2) en circa 981.000 m2 aan bouw- en
verontreinigde industrieterreinen (2019: 1.022.000 m2).

Met het areaal biologische landbouwgrond dat in
2020 door Triodos Bank en Triodos Investment
Management werd gefinancierd, kon in 2020 het
equivalent van 33 miljoen maaltijden worden
geproduceerd, oftewel voldoende voedsel om
ongeveer 30.000 mensen van een duurzaam dieet te
voorzien (2019: 28.000). Triodos Bank en Triodos
Investment Management financierden samen circa
32.000 hectare biologische landbouwgrond in heel
Europa. Dit is te vergelijken met landbouwgrond zo
groot als een voetbalveld voor elke 14 klanten,
waarbij elk stuk grond genoeg produceerde voor 610
maaltijden per jaar.
We hebben daarnaast 30.000 hectare aan
natuurgebied en natuurontwikkeling gefinancierd
(2019: 31.000 hectare), wat overeenkomst met
ongeveer 400 m2 land per klant. Dit land is van
belang voor de afvang of opname van CO2 uit de
atmosfeer.

Sociaal (22% van totale portfolio)
Gezondheidszorg
Triodos Bank is van mening dat een goede fysieke en
mentale gezondheid en welzijn essentieel zijn voor
een betere levenskwaliteit. Daarom financieren we
medische centra die aanvullende gezondheidszorg
bieden en zorg voor ouderen en terminaal zieke
mensen.

In 2020 werden ruim 35.000 kleinschalige
landbouwers (2019: 98.000) in 8 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. De reden dat het
aantal kleinschalige landbouwers in 2020 lager ligt,
heeft te maken met één bedrijf dat in 2020 geen
handelsfinanciering ontving.

Dankzij de door Triodos Bank en Triodos Investment
Management verstrekte financiering konden 570
verzorgingshuizen in Europa in 2020 zorg bieden aan
circa 45.000 ouderen (2019: 43.000), wat
overeenkomt met 22 dagen zorgverlening per klant
van Triodos Bank.

De oogsten van de landbouwers brachten 10
verschillende soorten fairtrade en biologische
producten naar internationale markten, waaronder
cacao, koffie, rijst en quinoa. In 2020 hadden de
klanten van de fondsen 56.000 hectare
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toekomst (2019: 19,2 miljoen). De coronapandemie
en de bijbehorende economische neergang leidden
bij sommige bedrijven tot opnames van spaargeld.
De totale toename van het aantal spaarders is echter
grotendeels toe te schrijven aan een beperkt aantal
instellingen met een grote spaardersbasis die
ondanks de moeilijke omstandigheden toch wisten
te groeien.

Maatschappelijke projecten en sociale
huisvesting
Een van de strategische thema’s van Triodos Bank is
het bijdragen aan het realiseren van sociale inclusie.
We financieren de ontwikkeling van kansarme
personen via activiteiten die speciale sociale
doelstellingen willen bereiken. Bijvoorbeeld met
werkgelegenheidsprogramma’s zonder winstoogmerk,
jeugdcentra, integratieprogramma’s en andere
maatschappelijke projecten. Ook verstrekken we
leningen aan organisaties die voorzien in betaalbare
huisvesting voor mensen die daar de meeste behoefte
aan hebben.

Ook werden 18,2 miljoen kredietnemers bereikt die
het geld gebruikten om hun bedrijf op te starten of
uit te breiden, een inkomen te verwerven en de
kwaliteit van hun leven te verbeteren (2019: 19,1
miljoen). De daling van het aantal kredietnemers
vergeleken met vorig jaar kan worden verklaard door
de grotere aandacht van de instellingen op het
beheer van bestaande leningen tijdens de crisis, en
een minder grote aandacht op het verstrekken van
nieuwe leningen.

In 2020 financierden Triodos Bank en Triodos
Investment Management circa 720 maatschappelijke
projecten (2019: 600) en 210 sociale huisvestings
projecten, waardoor direct en indirect woonruimte is
gerealiseerd voor ongeveer 59.000 mensen (2019:
58.000).

Van deze kredietnemers is 76% vrouw. Vrouwen
bevinden zich in veel ontwikkelingslanden en
opkomende economieën in een achtergestelde
positie. Als wij vrouwen de vrijheid bieden hun eigen
inkomen te beheren en hun gezin te onderhouden,
maken we hun positie sterker.

Financiële inclusie
We zijn van mening dat sociale inclusie verbetert
door financiële inclusie. We financieren
waardegedreven organisaties die werken aan
inclusieve financiering in de hele wereld, omdat zij
eerlijke en transparante financiële diensten
toegankelijk maken voor particulieren en kleine
bedrijven. Door mensen deel te laten nemen aan het
financiële systeem wordt de sociale en economische
ontwikkeling krachtig gestimuleerd en draagt het bij
aan het bereiken van verschillende SDG’s.

Cultuur (8% van totale portefeuille)
Kunst en cultuur
Kunst en cultuur spelen een belangrijke rol in de
persoonlijke ontwikkeling van mensen en in de
sociale samenhang. Ze onthullen nieuwe
invalshoeken, inspireren en zorgen voor verbinding.
Als gevolg van de wereldwijde pandemie is de
mobiliteit drastisch verminderd en zijn de sociale
beperkingen toegenomen. Om die reden konden veel
geplande activiteiten in de kunst en cultuur sector
na maart 2020 niet doorgaan, of alleen met
beperkingen. Triodos Bank heeft nauw contact
gehouden met haar klanten om te onderzoeken wat
hun onmiddellijke behoeften waren. We hebben
hieraan meer prioriteit geven dan aan het
verzamelen van impactgegevens.

Eind 2020 financierden de gespecialiseerde fondsen
voor opkomende markten van Triodos Investment
Management 109 instellingen (2019: 109) die in 47
landen inclusieve financiering leverden. 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 toegankelijk maken voor particulieren en
kleine bedrijven.
Gezamenlijk bereikten deze instellingen in 2020
ongeveer 20,2 miljoen mensen die sparen voor hun
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Als actuele impactgegevens niet beschikbaar waren,
werden de impactcijfers daarom gerapporteerd op
basis van conservatieve schattingen voor deze
sector. Deze waren grotendeels afkomstig van de
eerste drie maanden van 2020 en liggen in veel
gevallen begrijpelijkerwijs onder de aantallen voor
2019, terwijl een handvol organisaties erin slaagde
om streamingprogramma’s te ontwikkelen en
daarmee het aantal bezoekers en toeschouwers
zelfs wist te vergroten. En dankzij gegarandeerde
leningen van de Spaanse regering en andere speciale
regelingen in de culturele sector, hebben we in
Spanje nieuwe klanten geworven die we in deze
crisis konden hulpen bij het voortzetten van hun
activiteiten.

Onderwijs
Triodos Bank is van mening dat onderwijs grote
voordelen biedt voor individuele personen wat
betreft persoonlijke ontwikkeling en welzijn, en voor
de maatschappij wat betreft economische
ontwikkeling en sociale samenhang. Organisaties die
we in deze sectoren financieren omvatten scholen,
opleidingsinstituten en conferentiecentra.
In 2020 volgden circa 623.000 mensen onderwijs bij
600 door Triodos Bank gefinancierde
onderwijsinstellingen (2019: 660.000). 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.

Dankzij de kredieten en investeringen van Triodos
Bank konden in 2020 8,4 miljoen bezoekers (2019:
25,8 miljoen) genieten van culturele evenementen in
bioscopen, theaters en musea, een daling van 67%
ten opzichte van het jaar daarvoor. Dat aantal komt
overeen met 11 culturele ervaringen per klant van
Triodos Bank.
De financiering van Triodos Bank en Triodos
Investment Management ondersteunde ook circa
4.100 kunstenaars en creatieve bedrijven die in de
culturele sector actief zijn (2019: 3.600), een stijging
van bijna 14%, voornamelijk dankzij nieuwe leningen
op de Spaanse markt om creatieve bedrijven tijdens
de coronapandemie te helpen. De theater-, muziek
en dansproducties van deze creatieve bedrijven
werden live of via online streaming bijgewoond door
3,5 miljoen mensen (2019: 1,7 miljoen). De door
Triodos Bank gefinancierde nieuwe film- en media
producties (vooral in Spanje) trokken meer dan 11
miljoen kijkers (2019: 9 miljoen).
Triodos Bank en Triodos Investment Management
financierden tevens organisaties die voorzagen in
4.300 betaalbare ruimtes voor culturele activiteiten,
zoals workshops en muziekcursussen (2019: 4.600).
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1.3.4 Klimaatimpact van onze kredieten en
fondsbeleggingen

Door wijdverbreid gebruik van de PCAF-standaard
kunnen belanghebbenden de broeikasgasuitstoot
van banken en andere financiële instellingen
vergelijken. Als een van de eerste banken die
rapporteert volgens deze standaard, werkt Triodos
actief met onze partners samen om anderen aan te
moedigen hetzelfde te doen.

Triodos Bank steunt de duurzame en inclusieve
transitie van onze economieën en samenleving in lijn
met de klimaatdoelstelling van Parijs om de
temperatuurstijging te beperken tot ten hoogste
1,5 graden Celsius vergeleken met pre-industriële
niveaus.

Stellen van doelen: relevant zijn zonder het doel
voorbij te schieten

In deze context heeft Triodos Bank in 2015 tijdens de
baanbrekende Klimaatconferentie van Parijs de
Dutch Carbon Pledge ondertekend. Doel daarvan is
de uitstoot van broeikasgassen of koolstof te meten
en te publiceren en ervoor te zorgen dat de uitstoot
in lijn blijft met de ambities van het Klimaatverdrag
van Parijs. Met het initiatief werd het Partnership for
Carbon Accounting Financials (PCAF) gelanceerd,
een samenwerking tussen Nederlandse financiële
instelling die een wereldwijd erkende standaard voor
koolstofverantwoording heeft voortgebracht.
Triodos Bank speelde een katalyserende rol bij deze
ontwikkelingen en neemt nog altijd actief deel aan
de ontwikkeling en belangenbehartiging van de
methodologie.

Triodos Bank is bezig met het bepalen van
passende doelstellingen om de portefeuille van
de organisatie in overeenstemming te brengen
met het Klimaatverdrag van Parijs. Maar we
willen niet dat deze doelstellingen onze manier
van werken benadelen. We richten ons niet
alleen op het stellen van doelen, maar ook op het
maken van effectieve plannen om ze uit te
voeren op een manier die een duurzame en
inclusieve transitie ondersteunt. Dit leidt
misschien niet tot vermindering van uitstoot op
de korte termijn, bijvoorbeeld doordat we meer
huizen in de transitie naar energie-efficiëntie
financieren. Op de langere termijn zorgt het er
echter voor dat we de opwarming van de aarde
op een structurele manier bestrijden.

Partnership for Carbon Accounting Financials
Omdat de belangrijkste impact op de economie en de
samenleving afkomstig is van onze kredieten en
beleggingen, is de geharmoniseerde benadering van
PCAF inzake koolstofverantwoording gericht op het
meten van de koolstofvoetafdruk van kredieten en
beleggingen. Triodos Bank heeft de PCAF-methodiek
in 2018 voor de eerste keer ingevoerd en breidde in
2019 het bereik van de koolstofverantwoording uit
tot 100% van de leningen en fondsbeleggingen.

We willen deze doelstellingen gebruiken om onze
missie te realiseren: het financieren van positieve
impact en tegelijkertijd het ondersteunen van
sociale inclusie. De werkelijke uitstoot van onze
portefeuille vormt een beginpunt. We kunnen
daarmee beginnen met het verbeteren en volgen
van onze progressie in de samenwerking met
onze klanten om hun uitstoot te verminderen.

Door de uitstoot per activaklasse in kaart te brengen,
kunnen we de huidige kritieke gebieden binnen onze
portefeuille opsporen. Dit biedt een nuttige leidraad
voor het sturen op een (langetermijn)-strategie die
aansluit op het Klimaatverdrag van Parijs via het
Science Based Targets initiative (SBTi).
Voor lezers die behoefte hebben aan meer details, is
er op onze website een afzonderlijk verslag
beschikbaar over hoe de PCAF-standaard op deze
portefeuille is toegepast.

Ons klimaatimpactrapport toont aan dat de
klimaatintensiteit van onze leningen en
fondsbeleggingen relatief laag is. We onderzoeken
echter hoe snel we het voortouw kunnen nemen
bij het bereiken van een portefeuille met netto nul
uitstoot (en daaronder). Dit vereist dat we kritisch
nadenken over onze portefeuille. We willen zeker
weten dat we dit zorgvuldig doen in plaats van
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Hoewel vermeden uitstoot een zeer positieve rol
speelt, wordt hierdoor geen CO2 uit de atmosfeer
verwijderd. Daarom tonen we deze vermeden uitstoot
in onze grafieken en tabellen, onder de feitelijke
uitstoot. En het is belangrijk hierbij op te merken dat
onze cijfers voor vermeden uitstoot uiteindelijk zullen
gaan dalen, zelfs als de hoeveelheid energie die wordt
opgewekt door de duurzame-energieprojecten die we
financieren toeneemt. Dat komt doordat het algehele
energiesysteem minder koolstofintensief aan het
worden is. Energie uit fossiele brandstofbronnen
neemt af en zal blijven afnemen, terwijl energie uit
duurzame bronnen toeneemt. Hierdoor ontstaat een
duurzamer energiesysteem.
• Bij onze gefinancierde uitstoot hebben we de
toerekeningsmethodiek gehanteerd. Dit betekent
dat we de uitstoot berekenen in verhouding tot het
aandeel van onze financiering in een project of
op de balans van een klant. Als we bijvoorbeeld
verantwoordelijk zijn voor de helft van de
financiering van een project, rapporteren we de helft
van de uitstoot die is gegenereerd of vermeden door
dat project. Deze toerekeningsmethodiek is een
nauwkeurigere weergave van de verantwoordelijk
heid van Triodos Bank voor de koolstofuitstoot die de
bank financiert en komt overeen met de PCAF-

snel doelen vast te stellen. We zullen ons
transitieplan met doelen voor de lange en korte
termijn bekendmaken tijdens COP26 in 2021.
Andere financiële instellingen zullen een
vergelijkbaar pad moeten uitstippelen indien wij
als industrie ons steentje willen bijdragen om de
wereldwijde temperatuurstijging binnen
aanvaardbare grenzen te houden.
Triodos Bank heeft er bij de financiële sector op
aangedrongen om fossiele activa af te stoten en
in ons visieverslag 2019 over energie en klimaat
deden we een beroep op alle financiële
instellingen om een leidende rol te nemen bij het
aanpakken van de klimaatcrisis.

Onze gefinancierde uitstoot
We hebben voor een tweede jaar 100% van onze
activa beoordeeld met behulp van de PCAFmethodologie. Geleid door de Global GHG Accounting
and Reporting Standard for the Financial Industry
van het PCAF en in samenwerking met het PCAFadviseursteam van Guidehouse hebben we onze
rapporterings- en meetprincipes als volgt
gedefinieerd:

Zeker
(foutmarge
van 5-10% in
schattingen)

• Hoewel broeikasgasuitstoot meer omvat dan alleen
koolstof, gebruiken we deze term als afkorting voor
broeikasgasuitstoot bij het rapporteren. De koolstof
uitstoot wordt gemeten in tonnen CO2-equivalent en
wordt gecategoriseerd in drie hoofdtypes:
• Gegenereerde uitstoot: Koolstofuitstoot uit diverse
economische activiteiten. Dit betreft koolstof die in
de atmosfeer terechtkomt.
• Afgevangen of geabsorbeerde uitstoot:
Koolstofuitstoot die is afgevangen in natuurlijke
CO2-opslag zoals bomen, planten, grond, etc. Hierbij
gaat het om de daadwerkelijke verwijdering van
koolstof uit de atmosfeer.
• Vermeden uitstoot: Koolstofuitstoot uit stroom
opwekking op basis van fossiele brandstoffen die is
vermeden door opwekking van duurzame energie.

Onzeker
(foutmarge
van 40-50% in
schattingen)
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Score 1

Gecontroleerde gegevens over
uitstoot van broeikasgassen
of daadwerkelijke primaire
energiegegevens

Score 2

Niet gecontroleerde gegevens
over uitstoot van
broeikasgassen of overige
primaire energiegegevens

Score 3

Door middeling binnen
specifieke peergroup/(sub)
sector berekende gegevens

Score 4

Geschatte gegevens op basis
van regio of land

Score 5

Geschatte gegevens met zeer
beperkte onderbouwing

methodologie. In 2020 hebben we deze toerekenings
methodiek ook toegepast op onze particuliere
hypotheekportefeuille door de verhouding van de
lening ten opzichte van de waarde te gebruiken.
Dit is in overeenstemming met de nieuwe
wereldwijde PCAF-standaard.
• We streven er jaarlijks naar de algehele data
kwaliteit van onze koolstofmetingen en daarmee
onze inzichten en het sturen op doelen te verbeteren
(zie ‘Stellen van doelen: relevant zijn zonder het doel
voorbij te schieten’). De totale datakwaliteit bleef
stabiel dit jaar met een cijfer van 3,1 op een schaal
van 5. De niveaus van datakwaliteit worden
gedefinieerd in de tabel ‘datakwaliteit’.
• In de 2020 analyse hebben we enkele consolidatie
verschillen vastgesteld in de gerapporteerde
toegerekende uitstoot van 2019, wat leidde tot een
hogere netto uitstoot. We hebben deze cijfers voor
2019 in dit rapport aangepast.

stadium niet meegenomen in de emissiefactoren
voor 2020, omdat er op dit moment geen
gedetailleerde kwantitatieve informatie per sector
beschikbaar is om een nauwkeurige impactanalyse
uit te voeren.
De koolstofuitstoot die kan worden toegeschreven
aan leningen en directe fondsbeleggingen van Triodos
in 2020 wordt in dit hoofdstuk gepresenteerd in twee
grafieken en een gedetailleerde tabel. De eerste
grafiek geeft de uitstoot van onze portefeuille in
kiloton CO2-equivalent weer. De tweede grafiek toont
de intensiteit van de koolstofuitstoot van Triodos
Bank per uitgeleende en belegde miljard euro. Het
geeft belanghebbenden een indicatie van de impact
van onze financiering op gegenereerde, afgevangen
en vermeden uitstoot die kan worden vergeleken met
andere financiële instellingen.
In 2020 werd circa 372 kiloton CO2-equivalent in
uitstoot gegenereerd door leningen en
fondsbeleggingen waar deze klimaatimpactmeting
over rapporteert. De toename van gegenereerde
uitstoot vergeleken met vorig jaar (2019: 317 kiloton,
aangepast getal) is vooral het gevolg van grotere
investeringsvolumes in de Impact Equities and
Bonds Funds (IEB-fondsen) en hogere uitstaande
bedragen in de sector ‘Ouderenzorg’. De toepassing
van de toerekeningsmethodiek voor particuliere

Het jaar 2020 kende onverwachte uitdagingen
vanwege de coronapandemie die overal ter wereld
het energiegebruik en de koolstofuitstoot
beïnvloedde. Voorlopige inzichten laten zien dat
de totale vraag naar energie in 2020 is gedaald.
De daling van de vraag naar energie voor industriële
en commerciële activiteiten woog zwaarder dan de
toename van de vraag voor residentiële activiteiten.
De analyse van de effecten van COVID-19 is in dit

Klimaatimpact van onze kredieten en investeringen
in kiloton CO2-equivalent

Klimaatimpact in intensiteit van de uitstoot over
2020 in kiloton CO2-equivalent/EUR miljoen
gefinancierd
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hypotheken heeft geleid tot een lagere toegekende
uitstoot en een lagere uitstootintensiteit voor deze
portefeuille.

In 2020 nam het aantal energieopwekkende
projecten dat we in Europa en in opkomende
markten financieren toe met 46 tot 484. Ook steeg de
totale elektriciteitsproductie van onze gefinancierde
projecten omdat 2020 vergeleken met eerdere jaren
een goed windjaar was, terwijl de projecten voor de
opwekking van waterkracht profiteerden van een jaar
met meer regen.

Triodos Bank financiert ook projecten voor bosbouw
en natuurontwikkeling. Deze activiteit heeft geleid
tot de afvang van ongeveer 14 kiloton CO2-equivalent
(2019: 24 kiloton), wat overeenkomt met minstens
316.000 volwassen bomen en wat genoeg is om de
uitstoot van de sector landbouw te compenseren.
De afname vergeleken met vorig jaar is te wijten aan
enkele aflossingen in de sector voor
natuurontwikkeling.

Over het algemeen blijkt uit de resultaten duidelijk
dat het jarenlang financieren van een duurzame
economie heeft geleid tot een aanzienlijke vermeden
uitstoot ten opzichte van de door ons gegenereerde
en afgevangen uitstoot.

Met de projecten die we financieren op het gebied
van duurzame energie en energiebesparing, hebben
we meer dan 933 kiloton CO2-equivalent-uitstoot
vermeden in vergelijking met stroomopwekking op
basis van fossiele brandstoffen (2019: 963 kiloton,
aangepast cijfer). Dit komt overeen met het
vermijden van uitstoot van meer dan 5,7 miljard door
auto’s afgelegde kilometers. De daling ten opzichte
van vorig jaar is voornamelijk te wijten aan de
toepassing van nieuwe emissiefactoren, die een
negatieve impact op de vermeden uitstoot in vooral
Nederland had. Om aan te sluiten op het Science
Based Targets initiative (SBTi) hebben we de
toegepaste emissiefactoren veranderd op basis van
een andere bron (IFI GHG Framework).

De volgende tabel toont de koolstofuitstootgegevens
van onze financiering per sector, zowel absoluut als
relatief (uitstootintensiteit), en de score voor
gegevenskwaliteit van ieder item.
Wij zullen in de toekomst blijven rapporteren over de
klimaatimpact van onze eigen activiteiten en van
onze kredieten en fondsbeleggingen. We hopen de
datakwaliteit, de methodiek die daaraan ten
grondslag ligt en dienovereenkomstig de nauw
keurigheid en relevantie van onze verslaglegging
verder te verbeteren.

933

Vermeden uitstoot in kiloton CO2
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Klimaatimpact van onze kredieten en fondsbeleggingen
2020

Impactsector

20191

Totaal
uitstaand
(miljoen EUR)

Toegerekende
uitstoot
(kiloton CO2‑
equivalent)

Uitstootintensiteit
(kiloton CO2‑
equivalent)
miljard EUR)

Score datakwaliteit
hoge kwaliteit = 1
hoge kwaliteit = 5

Toegerekende
uitstoot
(kiloton CO2‑
equivalent)

298
963

13
30

43
31

2,9
3,4

15
34

2.739
298

26
13

9
42

2,3
5,0

35
9

748

29

38

3,8

24

456
528

17
23

37
44

5,0
4,0

16
22

816

11

13

5,0

9

377

13

35

5,0

15

501
322
271

34
9
16

67
29
60

4,6
4,1
5,0

32
7
15

2.306

139

60

2,9

86

10.623

372

35

3,5

317

57

-14

-252

2,9

-24

10.680

358

33

3,5

293

2.384

933

391

1,4

963

Gegenereerde uitstoot
Milieu:
- Biologische landbouw
- Duurzaam vastgoed
- Particuliere hypotheken
- Milieu – overig
Sociaal:
- Ouderenzorg
- Gezondheidszorg – overig
- Sociale woningbouw
- Inclusieve financiering en
ontwikkeling
- Overig sociaal en
gemeenten
Cultuur:
- Kunst en cultuur
- Onderwijs
- Cultuur – overig
IEB-fondsen
Afgevangen uitstoot
Natuurontwikkeling en
bosbouw
Netto uitstoot
Vermeden uitstoot
Duurzame energie
Totaal2

13.063

3,1

1 De cijfers van 2019 zijn gecorrigeerd vanwege consolidatieverschillen.
2 Vermeden uitstoot hoeft niet te worden opgeteld omdat de absolute uitstoot ervan nul bedraagt.
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1.4 Inzicht in impact
negatieve impact geminimaliseerd moet worden.
We definiëren een impactinitiatief als een initiatief
dat de kracht heeft om verandering tot stand te
brengen en geld zo te sturen dat het op de lange
termijn ten goede komt aan mensen en milieu. Sinds
de oprichting van Triodos Bank hebben we impact,
risico en opbrengst in onze missie centraal gesteld.
We zijn verheugd om te zien dat impactmanagement
intussen ook van onze partners serieuze aandacht
krijgt. In 2020 gingen we door met het delen van onze
inzichten en uitdagingen om hieraan bij te dragen.

Als waardegedreven bank houdt Triodos Bank bij
het nemen van besluiten rekening met impact,
risico en opbrengst. Sinds de oprichting van de
Triodos Bank 40 jaar geleden is het creëren van
positieve impact ons leidende beginsel. Dit deel
geeft een overzicht van onze visie op impact en
hoe dit is ingebed in onze organisatie. Triodos
Bank is een actief lid van verschillende
vooruitstrevende initiatieven op het gebied van
impactmanagement en de belangrijkste voor
2020 benoemen we hier. Daarna kijken we naar
enkele belangrijke prestaties voor impact
management en onze vooruitzichten voor 2021.

Voor Triodos Bank gaat ‘integrated reporting’ niet
alleen over het rapporteren hoe wij maatschappelijk
verantwoord ondernemen, zoals door het gebruik van
hernieuwbare energie voor onze kantoorgebouwen,
hoe belangrijk dat ook is. Het betekent juist dat we
gedetailleerd rapporteren over de impact van onze
activiteiten in ruime zin: van de broeikasgasuitstoot
van onze leningen en beleggingen tot het bieden van
een beter begrip aan analisten van de duurzaamheid
van ons werk.

Onze visie op impactbeheer
Financiering kan een positief verschil maken in het
leven van mensen. Het kan bijdragen aan vooruit
gang op terreinen die van groot belang zijn voor de
samenleving. De financiering van verandering
(finance change) is het fundament van wat Triodos
Bank in de afgelopen veertig jaar heeft gedaan.
En tegelijkertijd hebben we de financiële sector
veranderd (change finance). We hebben anderen
laten zien dat het mogelijk is om keuzes te maken
voor positieve impact en dat een bedrijfsmodel dat
rekening houdt met de belangen van meerdere
stakeholders uitvoerbaar is.

Onze waarden en onze missie worden voortdurend
versterkt binnen onze cultuur doordat ze volledig in
onze activiteiten zijn geïntegreerd. We hebben van
duurzaamheid geen aparte afdeling of functie
gemaakt, het is een intrinsiek onderdeel van alles
wat we in de organisatie doen. In 2020 werd
impactmanagement uitdrukkelijk ingebed in ons
beleid met de oprichting van het Triodos Group
Impact Committee (TGIC). Dit werd gedeeltelijk
veroorzaakt door de groei van onze bank en door de
toenemende regelgevende en niet-financiële
rapportagevereisten. Dit comité is de gedelegeerde
instantie van de Raad van Bestuur die de
ontwikkeling van impactmanagement overziet. Het is
verantwoordelijk voor strategie en operationele
activiteiten die verband houden met impact en voor
het opzetten van een kader voor het managen van
impact op groepsniveau. De TGIC ondersteunt
medewerkers en stelt ze in staat om hun individuele
verantwoordelijkheden binnen de organisatie na te
streven om impact te managen en te leveren.

Vanaf de allereerste windturbine die we in 1985
financierden tot aan het experimenteren met de rol
die katalytisch geld en schenkgeld kunnen spelen bij
het opnieuw uitvinden van financieringsmodellen
vandaag de dag, vinden we manieren om initiatieven
te financieren die aanvankelijk onmogelijk lijken en
uiteindelijk hun weg vinden in de mainstream.
Binnen Triodos Bank is impact management sinds de
oprichting een focus ct, nog voordat veel van de
huidige terminologie bestond. Onze visie op
impactmanagement is dat onze positieve impact
eerst gemaximaliseerd moet worden en dat
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Sinds de oprichting in september 2020 richt de TGIC
zich op: het vaststellen van doelen, het stroomlijnen
van onze vastlegging van de impactgegevens,
externe verplichten die aansluiten op onze missie, en
het inbedden van groeiende regelgeving die
voortvloeit uit het actieplan voor duurzame groei van
de EU (Sustainable Finance Action Plan, SFAP).

Triodos Bank gebruikt een positieve benadering
voor haar bankdiensten en beleggingsbeheer
activiteiten. Triodos Bank wordt geleid door de
impact die ze wil hebben. Onze minimumeisen
omvatten uitzonderingen die logisch voortvloeien
uit deze positieve benadering. De minimumeisen
van Triodos Bank stellen de minimale vereisten
vast die Triodos toepast op haar bancaire en
beleggingsactiviteiten.

Onze positieve aanpak: bedrijfsprincipes
en minimumeisen
De manier waarop we binnen Triodos Bank de
werkzaamheden sturen, beheren en controleren
zegt veel over onze identiteit. We hebben
procedures en beleid ontwikkeld, en wetten
uitgevoerd, om te voldoen aan onze verplichting
en en onze missie weer te geven. Als aanvulling
op de brede visie en kernwaarden die onze
activiteiten schragen, hebben we principes die
onze dagelijkse besluitvorming begeleiden en
ondersteunen. We zijn begaan met:

Het beheren en meten van impact is een uitdagende
onderneming. Voor de toepassing van baanbrekende
beloftes en partnerschappen, zoals de UN Principles
for Responsible Banking en de Sustainable Finance
Action Plan, waren in 2020 uitgebreide en
ingewikkelde rapportagestructuren vereist.
Hoewel Triodos Bank deze verplichtingen actief heeft
aangemoedigd, maakt onze unieke positie, als een
waardegedreven bank binnen een op regels
gebaseerde rapporteringsomgeving, het uitdagend
om trouw te blijven aan onze missie en het voortouw
te nemen wat impact betreft.

• Het bevorderen van duurzame ontwikkeling en
het rekening houden met de sociale, ecologische
en financiële impact van alles wat we doen.
• Het respecteren en gehoorzamen van de wet in
ieder land waar we zaken doen.
• Het respecteren van mensenrechten van
individuen, binnen verschillende samenlevingen
en culturen; het steunen van de doelstellingen
van de Universele Verklaring van de Rechten van
de Mens van de Verenigde Naties.
• Het respecteren van het milieu en alles doen
wat we kunnen om een positieve milieu-impact
te verwezenlijken en te bevorderen.
• Verantwoording afleggen aan al onze belang
hebbenden voor onze acties.
• Continue verbetering. We zoeken altijd naar
betere manieren om dingen te doen, in al onze
activiteiten.

Triodos Bank waarborg haar visie op impact met
behulp van vier pijlers:
• Onze basis: positieve impact als richting voor onze
financiële beslissingen
• Impact vergroten via betrokkenheid met klanten
• Het veranderen van de financiële sector
• Impact verslaglegging
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Wanneer we wel op data vertrouwen, meten we om te
kunnen managen en we gebruiken dit om het
gesprek aan te gaan met onze belanghebbenden
over hoe we de transitie naar een nog inclusievere en
duurzamere wereld leiden.

Onze basis: positieve impact door principes,
normen en transparantie
In de eerste plaats hebben we een simpel bedrijfs
model we lenen het geld dat ons door spaarders en
beleggers is toevertrouwd alleen uit aan onder
nemers die we goed kennen. We werken uitsluitend
in de echte economie en we investeren niet in
complexe financiële instrumenten. Alle leningen en
beleggingen die we doen zijn bedoeld om sociale en
ecologische duurzaamheid en de levenskwaliteit
voor gemeenschappen te verbeteren.

Hoewel zinvolle indicatoren bijvoorbeeld deel
uitmaken van de impact per sector hebben we
beperkte ‘harde statistieken’ in onze impactmeting.
In plaats daarvan ontwikkelt Triodos Bank ‘theorieën
van verandering’ in haar sleutelsectoren om haar
impactgedreven activiteit te structuren en doelen te
realiseren die werkelijke behoeften in de
samenleving weergeven.

We proberen om een groot mogelijke positieve
impact te hebben door uitsluitend geld te lenen aan
en te investeren in duurzame ondernemingen en
ondernemingen die overschakelen op een duurzame
aanpak. We hebben strenge bedrijfsprincipes,
criteria voor kredietverlening en minimumnormen
vastgesteld om onze missie te waarborgen. Deze zijn
te vinden in www.triodos.com/download-centre.
Daarnaast maken we gebruik van screeningcriteria
om te voorkomen dat we sectoren financieren die wij
van nature als ‘niet-duurzaam’ beschouwen, zoals de
fossiele industrie.

Om deze aanpak te steunen, werd in 2018 en 2019 de
Triodos Impact Prism ontwikkeld. Deze is bedoeld om
de activiteiten te begrijpen en te volgen en de
middelen te verschaffen op impact te sturen ten
dienste van de in deze theorieën van verandering
beschreven doelen. Aan de hand van vijfendertig
vragen wordt de bredere impact en het doel van
iedere lening of belegging vastgesteld. Het betreft
vragen die gaan over sociale rechtvaardigheid tot
aan hun voorbeeldfunctie voor duurzaamheid. Het
belangrijkste doel is de resultaten te gebruiken om
kansen te bespreken om de impact van de klanten en
projecten die we financieren te vergroten.

We zijn van mening dat duurzame financiering
afhangt van vertrouwen en transparantie. Daarom
publiceren we de details van alle organisaties
waaraan we leningen verstrekken. Onze spaarders en
beleggers kunnen dus zien hoe we hun geld
gebruiken. Meer hierover vindt u in ‘Know where your
money goes’ (via www.triodos.com/know-whereyour-money-goes).
Met deze principes zorgt Triodos Bank voor een
uitgangspunt voor positieve impact en minimaliseert
ze negatieve impact.
Impact vergroten: samenwerken met onze klanten
voor impact
Op de tweede plaats is betrokkenheid essentieel.
Onze visie op impact vloeit voort uit het inzicht dat
statistieken en doelstellingen niet het hele verhaal
vertellen. Dit betekent in de praktijk dat we allereerst
kijken naar kwalitatief bewijs van impact, en dit
alleen onderbouwen met een getal als dit relevant is.
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Triodos Bank Impact Prism
Een prisma splitst licht op in zijn samenstellende spectrale kleuren. Op een vergelijkbare manier
absorbeert de Triodos Impact Prism informatie over een project dat we financieren, analyseert de
informatie en biedt inzicht in de verschillende onderdelen. Relatiemanagers beoordelen leningen of
beleggingen in het begin en tijdens beoordelingen en kijken daarbij naar vier verschillende impactgebied
van het prisma: people, planet, prosperity and purpose (mensen, planeet, welvaart en bedoeling).
De Prism scores voor deze vier gebieden bieden inzicht in de duurzaamheid van onze projecten.
Dit mechanisme onthult kansen om de impact van de klanten en projecten die we financieren te
vergroten. Dankzij deze analyse kunnen we doelbewuster impact begrijpen, volgen en erop sturen.
Uiteindelijk kunnen we met onze klanten werken om een grotere, en meer gerichte impact te hebben.
De Prism scoreskunnen worden vertaald in scores voor 16 SDG’s om aan te sluiten bij het meer globale
kader dat sommige van onze klanten gebruiken. SDG 17 (partnerschappen) is niet inbegrepen.
Hieronder wordt een fictief voorbeeld gegeven van het scorebord voor SDG’s via de impact Prism:
Vrede, gerechtigheid en krachtige instellingen
Leven op land

Geen armoede
3
2

Nul honger
Goede gezondheid en goed welzijn voor de bevolking

1
Leven onder water

0

Kwalitatief onderwijs

-1
-2
Gendergelijkheid

Klimaatactie

Schoon water en riolering

Verantwoorde consumptie en productie

Duurzame consumptie en productie
Vermindering van ongelijkheden

Betaalbare en schone energie

Industrie, innovatie
en infrastructuur

Met ingang van 2019 hebben we de Prism
geïntegreerd in onze dagelijkse bedrijfsprocessen.
Het gebruik ervan nam in 2020 gestaag toe.
Het hulpmiddel werd voor meer nieuwe klanten
gebruikt en de dekking van de totale portefeuille
verbeterde. De coronapandemie zorgde voor enige
vertraging in het rapporteren van de resultaten.
De volgende stappen zijn het verbeteren van
toegevoegde waarde voor klanten en relatiemanagers,

Fatsoenlijk werk en economische groei

aanpassingen voor een beter gebruik van het
hulpmiddel en beginnen met zinvolle rapportages op
klant-, sector- en - uiteindelijk - groepsniveau.
We zijn van plan om de resultaten van dit werk in de
komende jaren te bekend te maken, wanneer het
systeem steviger in de organisatie is verankerd.
Behalve onze impact Prism, meten we onze eigen
(directe) en gefinancierde (indirecte) uitstoot
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gedurende de levenscyclus van een lening of
belegging. Uit deze resultaten blijkt duidelijk uit dat
het jarenlang financieren van een duurzame
economie heeft geleid tot een aanzienlijke vermeden
uitstoot ten opzichte van de door ons gegenereerde
en afgevangen uitstoot. Onze directe uitstoot wordt
gerapporteerd in ons Milieujaarverslag. Onze
gefinancierde uitstoot wordt gemeten via PCAF en
gerapporteerd in het deel ‘Klimaatimpact van onze
kredieten en beleggingen’.

plannen om ze te bereiken. Tegelijkertijd erkennen
we dat doelen een krachtige methode kunnen zijn
om gedrag te sturen. De huidige klimaatcrisis vraagt
bijvoorbeeld om een uitvoerbare strategie om aan te
sluiten bij het Klimaatverdrag van Parijs. In 2020
overweeg Triodos Bank de klimaatdoelstellingen en
hun gevolgen zorgvuldig en bewust, en in 2021 gaan
we hiermee door. We streven ernaar om eind 2021
een gedetailleerde NetZero strategie te onthullen,
inclusief wetenschappelijk onderbouwde doelen.

Hoewel Triodos van mening is dat de uitstoot van
onze leningen en beleggingsportefeuille relatief laag
is vergeleken met andere financiële instellingen,
identificeert de analyse klanten of subsectoren met
een hoge uitstoot in onze portefeuille waarvoor
effectieve plannen nodig zijn om een duurzame en
inclusieve transitie naar een klimaatneutrale
portefeuille te steunen. De ontwikkeling en
vaststelling van wetenschappelijk onderbouwde
doelen in 2021 (zogenaamed Science Based Targets)
zal bijdragen aan het uitwerken van ambitieuze en
noodzakelijke plannen.

Stellen van doelen: relevant zijn zonder het
doel voorbij te schieten
Triodos Bank is bezig met het vaststellen van
passende doelstellingen om de krediet- en
investeringsportefeuille van de organisatie aan
te laten sluiten bij het Klimaatverdrag van Parijs.
Maar we willen niet dat deze doelstellingen onze
manier van werken benadelen. Ons doel is niet
alleen om doelen te stellen, maar ook om
effectieve plannen te bepalen om ze uit te voeren
op een manier die een duurzame en inclusieve
transitie ondersteunt. Deze aanpak bijvoorbeeld het financieren van meer huizen die
energie-efficiënter moeten worden - leidt
misschien niet altijd tot een lagere uitstoot op de
korte termijn. Op de lange termijn zorgt het er
echter voor dat we de opwarming van de aarde
op een structurele manier bestrijden.

Onze kijk op doelstellingen
Triodos Bank is voorzichtig in haar visie op het
stellen van doelen. We staan kritisch tegenover
eendimensionale doelen die geen rekening houden
met een breder perspectief wat betreft impact.
Bijvoorbeeld het stellen van doelstellingen voor
cijfers zoals het aantal bezoekers van een museum
zonder rekening te houden met de volledige impact
op het klimaat of de biodiversiteit van het project.
We zijn ons bewust van doelen die het verkeerde
soort gedrag aansturen, waarbij vaak het oor
spronkelijke doel uit het oog wordt verloren.
We denken dat impact in veel gevallen te ingewikkeld
is om in een enkele kernprestatie-indicator (KPI) te
vangen.

We willen doelstellingen gebruiken voor de
uitvoering van onze missie, die duidelijk zowel
sociale als milieudoelstellingen bevat.
De werkelijke uitstoot van onze portefeuille
vormt een beginpunt. We kunnen daarom
beginnen met verbeteren en onze vooruitgang
volgen door samen te werken met onze klanten
om hun uitstoot te verminderen.

Wanneer doelstellingen belangrijke informatie in
verband met strategische doelen bieden, of waar ze
worden opgelegd door externe organisaties, brengt
Triodos Bank er verslag over uit. We geloven echter
dat doelstellingen alleen geloofwaardig zijn als ze
worden ondersteund door concrete en realistische
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via feedback in openbaar overleg. We moedigen
andere financiële instellingen aan om andere keuzes
te maken en te streven naar duurzame financiering.
We werken samen met gelijkgestemde organisaties
en vormen formele en informele samenwerkingen om
elkaar te versterken. Dit doen we op lokaal niveau in
de landen waar we actief zijn als Triodos Bank, maar
ook op Europees en internationaal niveau.

Ons klimaatimpact rapport toont aan dat onze
leningen en beleggingen een relatief lage
klimaatintensiteit hebben. We onderzoeken hoe
snel we in staat zullen zijn om het voortouw te
nemen om een krediet- en investeringsporte
feuille van netto nul uitstoot (en daaronder) te
bereiken. Dit vereist dat we kritisch nadenken
over onze portefeuille. We willen zeker weten
dat we dit zorgvuldig doen in plaats van te snel
doelen vast te stellen. We zullen ons transitie
plan met doelen voor de lange en korte termijn in
de aanloop naar COP26 in november 2021
bekendmaken.

In elk land waar we actief zijn, werkt Triodos Bank
samen met nationale beleidsmakers en anderen en
overlegt over de toekomstige koers van de financiële
industrie. Voor veel instellingen helpt het om een
kader van regelgeving of wetten te hebben om betere
beslissingen te bevorderen. In 2020 droegen we
actief bij aan consultaties van de Europese Unie,
UNEP-FI en verschillende internationale denktanks
die duurzame financiële standaarden en andere
Green Deal-initiatieven ontwikkelen.

Andere financiële instellingen zullen een
vergelijkbaar pad moeten uitstippelen als wij als
industrie ons steentje bij willen dragen om de
wereldwijde temperatuurstijging binnen
aanvaardbare grenzen te houden.

Een belangrijke publicatie in de eerste helft van 2020
was de visiepaper ‘Reset the Economy’ waarin we
aandringen op een veerkrachtig en inclusief herstel
van de wereldwijde coronacrisis. Dit paper gaf
aanleiding tot veel discussie. Triodos Bank Belgium
organiseerde goed bezochte openbare webinars en
Kees Vendrik, de hoofdeconoom van Triodos Bank,
vertelde over de visie van Triodos in het Nederlandse
televisieprogramma Buitenhof.

Triodos Bank moedigt de financiële sector aan
om fossiele activa af te stoten. In ons visiepaper
over energie en klimaat uit 2019 deden we een
beroep op alle financiële instellingen om een
leidende rol te nemen bij het aanpakken van de
klimaatcrisis.

Veranderen van de financiële sector
Naast het financieren van progressieve ondernemers
willen we de financiële sector ook op nationaal en
mondiaal niveau beïnvloeden om onze missie te
realiseren. Wij geloven dat hoe duurzamer, diverser
en transparanter de financiële industrie is, hoe meer
geld bewust zal worden gebruikt, en de
levenskwaliteit van de mensen zal daardoor
verbeteren.

Een belangrijk onderwerp in de financiële sector is
hoe kan worden bijgedragen aan het verminderen
van de CO2 uitstoot om klimaatverandering aan te
pakken. In navolging van de toezeggingen van de
financiële sector in 2019 in Nederland en Spanje was
Triodos Bank Duitsland de drijvende kracht binnen
de Duitse financiële sector voor wat betreft
klimaattoezeggingen. Bovendien waren zowel Triodos
Bank UK als Triodos Bank Duitsland belangrijke
steunpilaren voor de lokale PCAF-afdelingen om het
meten van koolstofvoetafdrukken en het stellen van
doelen te steunen. Triodos Bank Belgium tekende de
Belgium Alliance for Climate Action-belofte en
Triodos Bank Nederland neemt nog steeds deel aan
de implementatietafel van de gebouwde omgeving
van de Dutch Climate Agreement. Triodos Bank UK is

We veranderen de financiële sector op verschillende
manieren. Zo publiceren we visiepapers, schrijven
opiniestukken, steunen brieven aan overheids
lichamen of doen mee aan oproepen tot actie.
Daarnaast delen we onze kennis en deskundigheid
over duurzame financiering met beleidsmakers,
politici en leidinggevenden tijdens bijeenkomsten of
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ook een drijvende kracht achter Bankers for NetZero
en Triodos Bank Spanje werd door Spaanse
ministeries en de Spaanse nationale bank
uitgenodigd om de controle op de Spaanse
klimaatafspraken te bespreken. De Spaanse
vestiging nam ook deel aan besprekingen over de
Spaanse klimaatwet en de directeur van Triodos
Bank Duitsland doet mee aan de Raad voor
Sustainable Finance van de Duitse regering. Triodos
Investment Management trad op als
belanghebbende van de Ecolabel-werkgroep.

om de ambitieuze en duurzame bank te blijven die
we zijn. Het Triodos Group Impact Committee ziet
gedurende het hele jaar toe op de toepassing van
deze ontwikkelingen op onze bedrijfsvoering.
We letten er zorgvuldig op dat we onze rapportering
niet simpelweg achteraf aanpassen om te voldoen
aan de eisen van benchmarks of initiatieven.
We geloven dat zinvolle duurzame ontwikkelingen
die bijdragen aan een eerlijker economie
voortvloeien uit besluitvorming op basis van
principes en niet uit op regels gebaseerde
voorschriften en afvinklijsten. Wanneer relevante
externe organisaties echter kaders of richtlijnen voor
impactmeting bieden, brengt Triodos Bank daar
verslag over uit. We gebruiken een aantal kaders om
informatie te geven over onze impactactiviteiten,
zowel voor het verstrekken ervan als voor het
rapporteren. Deze kaders betreffen het Global
Reporting Initiative, de International Integrated
Reporting Council, het Partnership for Carbon
Accounting Financials en B Corps.

Met het oog op systemische verandering van de
financiële sector was Triodos Bank begin 2020
mede-oprichter van de Club of Rome Finance Impact
Hub. Deze Hub organiseerde verschillende sessies
met belangrijke Europese beleidsmakers over wat er
moet gebeuren om naar een duurzame economie
over te gaan. Bevis Watts, ceo van Triodos Bank UK,
werkte mee aan de internationale WWF-film Our
Planet: Too Big to Fail.
Dit zijn allemaal specifieke voorbeelden hoe we
proberen om het financiële klimaat te veranderen.
In al onze openbare optredens, opiniestukken,
publicaties of interviews blijven we wijzen op de
transformerende kracht van geld en de rol van de
financiële sector in de maatschappij.

Europese ontwikkelingen in regelgeving en
richtlijnen
Triodos Bank is een groot voorstander van de
Vernieuwde strategie voor duurzame financiering en
een taxonomie geworteld in klimaat- en
milieuwetenschap. We zien een duidelijke rol voor de
financiële sector om bij te dragen aan een
duurzamere en robuustere maatschappij, vooral nu
de coronapandemie de noodzaak heeft onderstreept
voor het versterken van de duurzaamheid en
weerbaarheid van onze samenlevingen en zwakke
punten heeft blootgelegd in de manier waarop onze
economieën functioneren. Ook erkennen we de
noodzaak van transparantie: om greenwashing tegen
te gaan is een duidelijke vergelijkbaarheid tussen
financiële instellingen noodzakelijk. In 2020 hebben
we gereageerd op meerdere consultaties over dit
onderwerp. Zoals ons antwoord op het ontwerp van
de gedelegeerde handeling van de Europese
Commissie voor de Duurzame Taxonomie van de EU.

Onze impact verslaglegging: meten om te managen
Om het streven naar transparantie van Triodos Bank
aan te tonen, besteden we veel tijd en energie aan
het produceren van impactgegevens die worden
gecontroleerd door een onafhankelijke auditor.
Impactrapportering dient twee belangrijke doelen:
intern, om over onze koers na te denken en deze aan
te passen; en extern, om onze belanghebbenden
erbij te betrekken en het financiële klimaat te
veranderen door te pleiten voor transparantie.
Het rapporteren over wat belangrijk is voor ons en
onze belanghebbenden helpt ons om kritisch na te
denken over onze impact en om onze acties aan te
passen indien dat nodig is. We kunnen bijvoorbeeld
onze theorieën over verandering verbeteren, onze
minimumnormen updaten of onze doelen aanpassen
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Onze partnerschappen voor impact
Het Sustainable Finance Action Plan (SFAP)
van de EU

Door samen te werken met anderen hoopt Triodos
Bank om samen nieuwe rapportagemethoden te
ontwikkelen die beter voldoen aan de behoeften van
stakeholders en bedrijven binnen een duurzamere
economie. We zijn via onze lokale activiteiten al bij
veel van de wereldwijde kaders aangesloten. Daartoe
behoren onder andere:

In mei 2018 nam de Europese Commissie nieuwe
wetgeving aan om de financiële industrie
richting drie belangrijke doelen te sturen:
• Kapitaalstromen sturen richting duurzame
investeringen om duurzame en inclusieve groei
te bereiken
• Duurzaamheid opnemen in risicomanagement
• Transparantie en langetermijndenken
aanmoedigen voor financiële en economische
activiteiten

De Global Alliance for Banking on Values (GABV):
De GABV gebruikt een scorekaart als een
gestructureerde manier om de visie, strategie
en resultaten van een bank ten opzichte van
waardegedreven bankieren vast te leggen.
Deze scorekaart gaat uit van de beginselen van
waardegedreven bankieren van de GABV. Het biedt
een bank de mogelijkheid om de eigen vooruitgang
in waardegedreven bankieren te beoordelen, te
monitoren en te communiceren.

Sinds de oprichting 40 jaar geleden laten wij ons
bij de Triodos Bank leiden door vergelijkbare
principes. Om die reden steunen en benadrukken
wij volledig het belang van deze regelgeving.

UN Principles for Responsible Banking: De principes
definiëren de rol en verantwoordelijkheden van de
wereldwijde bankensector bij het aanpakken van de
huidige maatschappelijke problemen, waaronder
sociale inclusie en de noodtoestand van het klimaat.
Triodos Bank heeft een leidende rol gespeeld in de
ontwikkeling van dit mondiale raamwerk en maakte
daartoe deel uit van een kerngroep van banken die
de principes hebben geformuleerd en het raamwerk
vorm hebben gegeven.

Met de invoering van de Sustainable Finance
Disclosure Regulation (SFDR) komt er vanaf 2020
meer regeldruk om te rapporteren over duurzaamheid.
Hoewel dit voor ons als middelgrote bank betekent
dat we meer moeten rapporteren, ondersteunen we
de invoering van de SFDR omdat de sector daardoor
ook onder druk wordt gezet om te verduurzamen.
Omdat we al sinds de oprichting in 1980 een
waardegedreven bank zijn, geloven we dat ons
bedrijfsmodel onze principes, onze minimumnormen
en rapportages over belangrijke impactaangelegen
heden (kwalitatief, kwantitatief, positief en negatief)
ons bij uitstek geschikt maken om ons aan te passen
aan het SFAP.

Klimaatakkoord van Parijs: Onze portefeuille voor
energieopwekking bestaat uit 100% duurzame
energie, zoals wind- en zonne-energie. In deze sector
zijn wij al vier decennia leiders en pioniers.
We zijn mede-oprichter van PCAF (het Partnership
for Carbon Accounting Financials) en we rapporteren
de klimaatbijdrage van onze gehele portefeuille.
PCAF is nu een wereldwijd initiatief waarin meer dan
91 financiële instellingen uit de hele wereld
samenwerken om verslag uit te brengen over de
klimaatimpact van hun portefeuille, als een eerste
stap naar het vaststellen van doelen.
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We hebben een raamwerk opgesteld dat ons helpt
om de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen na te
streven en om onze impact op alle gebieden te
volgen.
We hebben de Finance for Biodiversity Pledge
ondertekend die werd gelanceerd tijdens de Nature
for Life Hub in de marge van de 75e Algemene
Vergadering van de VN in New York. In deze belofte,
die werd ondertekend door 26 financiële instellingen
uit de hele wereld, roepen de ondertekenaars
wereldleiders op om in dit decennium het verlies aan
natuur te keren, samen te werken, zich in te zetten
en hun eigen impact op biodiversiteit te beoordelen,
doelen te stellen en uiterlijk in 2024 te rapporteren
over biodiversiteit.
Triodos Bank maakt ook deel uit van het Partnership
for Biodiversity Accounting Financials (PBAF), dat
werkt aan het geharmoniseerde
accountingsbenadering voor biodiversiteit.
Naast deze samenwerkingen zetten we ons ook in
voor de volgende wereldwijde initiatieven: het Global
Impact Investing network (GIIN); UN Priciples for
Responsible Investmens (UN PRI); het Diversity
Charter; Club of Rome Finance Impact Hub; het
Sustainable Finance Lab; Business Principles on
Human Rights.
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1.5 Sociaal jaarverslag
Triodos Bank is niet zomaar een organisatie; zij
maakt deel uit van een groeiende gemeenschap met
een gedeelde missie. Klanten, bedrijven, investeer
ders en medewerkers zijn allemaal verbonden door
een gedeeld streven naar een duurzamere
samenleving. De leden van onze gemeenschap van
medewerkers zijn ambassadeurs voor die missie.
Ieder van ons heeft een bewuste keuze gemaakt om
voor Triodos Bank te werken en bij te dragen aan de
verandering die we in de wereld willen zien.
Onze medewerkers zijn het hoofd, het hart en de
handen die onze ambitie waarmaken.
Het jaar 2020 heeft grote verschuivingen
teweeggebracht in de manier waarop we werken en
samenleven. Het uitbreken van COVID-19 heeft niet
alleen gevolgen gehad voor onze gezondheid en
bestaansmiddelen, maar ook voor onze cultuur, hoe
we met elkaar omgaan en hoe we werken.
Tegelijkertijd heeft de Black Lives Matter-beweging
de oproepen om iets te doen aan de onrechtvaar
digheden die nog steeds deel uitmaken van de
hedendaagse samenleving, nog dringender gemaakt.
Deze uitdagingen hebben de kracht van onze
medewerkersgemeenschap naar de oppervlakte
gehaald. Medewerkers hebben zich aangepast aan
nieuwe manieren van werken en zijn met elkaar in
contact gebleven terwijl ze aan de behoeften van de
klant voldeden en veel van onze strategische
doelstellingen hebben verwezenlijkt.
In 2021 zullen wij de reeds ingezette veranderingen
verder verankeren en ons blijven aanpassen aan de
pandemische (en post-pandemische) realiteit van
COVID-19.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de
voortgang die we hebben geboekt ten opzichte van
de vooruitzichten uit het jaarverslag van 2019. In de
alinea’s onder de tabel wordt deze voortgang in meer
detail besproken.
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Onze kerndoelstellingen voor 2020

Voortgang in
één oogopslag

Onze resultaten

Het programma inzake de organisatiecultuur
De organisatiecultuur wordt verder
geïntegreerd en verankerd in de gehele
organisatie

Het culturele verhaal is afgerond. Er zijn
workshops georganiseerd, maar deze werden
onderbroken vanwege COVID-19.

Er worden naar aanleiding van het
medewerkersonderzoek actieplannen
doorgevoerd en gemonitord.

De actieplannen die in 2019 binnen elke
businessunit zijn opgezet, zijn gemonitord en de
acties in deze plannen hebben een lokale
follow-up gekregen.

De leiderschapsaanpak zal worden
versterkt en vertaald in het leerplan
voor leiderschapsontwikkeling.

Er werd een algemene aanpak van
leiderschapsontwikkeling opgezet en de
programma’s voor leiderschapsontwikkeling van
de Groep werden herzien om deze aanpak hierin
op te nemen.

Er wordt een herzien en
geharmoniseerd beoordelingsproces
geïntroduceerd

De organisatie zal overschakelen op een model
van continue feedback. Als eerste stap is in alle
eenheden een FLOW-dialoogopleiding (feedback,
leren, doelstellingen en welzijn) opgezet.

Gerealiseerd  

Grotendeels gerealiseerd  

Organisatorische veranderingen

Deels gerealiseerd  

Niet gerealiseerd

het hoofdkantoor en in België, Nederland, Investment
Management.

Het klimaat van lage rentestanden en toenemende
regelgevingseisen zal naar verwachting nog lang
aanhouden. In deze context heeft Triodos Bank
besloten niet te investeren in de oprichting van een
bankfiliaal in Frankrijk en is het bemiddelings
kantoor in Parijs gesloten.

In delen van de organisatie waren er gedurende het
jaar belangrijke wijzigingen in het senior leiderschap.
In september werd Pauline Bieringa benoemd tot
algemeen directeur van Triodos Bank Nederland.
Zij treedt in de voetsporen van Matthijs Bierman, die
na 24 jaar bij Triodos Bank is vertrokken om aan een
nieuwe uitdaging als juridisch bemiddelaar te
beginnen.

Als reactie op de toenemende complexiteit en de
toenemende eisen op het gebied van wet- en
regelgeving, hebben de teams die zich rechtstreeks
met deze onderwerpen bezighouden (Compliance,
Risico, Klantenonderzoek, Monitoring van
klantenactiviteiten en Fraude) een toename gezien
van het aantal medewerkers en/of reorganisaties op
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Onze kerndoelstellingen voor 2020

Voortgang in
één oogopslag

Onze resultaten

Lerende organisatie
Realiseren van een
leermanagementsysteem om een
overzicht te bieden van de online en
offline leermogelijkheden binnen
Triodos Bank

De Learning Hub is ontwikkeld en de technische
integratie is geïmplementeerd. Het programma is
klaar voor uitrol in 2021.

Medewerkers in staat blijven stellen
aansluiting te vinden bij de kern en
missie

Medewerkers zijn uitgenodigd om deel te nemen
aan de virtuele dialoog over het Triodos-motto.
Lokaal hebben businessunits duidelijke
initiatieven genomen, bijvoorbeeld om
uitgebreidere (virtuele) introductieprogramma’s te
organiseren (TBNL en UK). In de vergaderingen op
maandagochtend wordt tijd besteed aan de
verbinding met onze kern (HO, TBDE, TBNL, TBUK)
en de reflectiedagen verder uit te rollen (TBBE en
TBUK).

Verbreden van de leer- en
ontwikkelingsmogelijkheden, zodat
deze beschikbaar zijn voor alle
medewerkers.

Veel van de bestaande persoonlijke programma’s
zijn geannuleerd vanwege COVID-19. In de gehele
Triodos Groep zijn aan alle medewerkers virtuele
workshops en alternatieven aangeboden.

Gerealiseerd  

Grotendeels gerealiseerd  

De Raad van Commissarissen van Triodos Bank heeft
André Haag benoemd tot Chief Financial Officer
(CFO) en lid van de Raad van Bestuur van Triodos
Bank. André is op 1 januari 2020 begonnen.

Deels gerealiseerd  

Niet gerealiseerd

van de Raad van Bestuur en Chief Operating Officer
(COO). Bij de herziening van de reikwijdte van Jellie’s
rol is besloten haar rol op te splitsen in een COO-rol
(gericht op de operationele kant van de bank) en een
CCO-rol (Chief Commercial Officer, gericht op de
commerciële kant van de bank). Dit brengt het totaal
aantal leden van de Raad van Bestuur op vijf.
De Raad van Commissarissen is begonnen met de
aanwervingsprocedure voor zowel de COO- als de
CCO-rol.

Op 22 september hebben we bekendgemaakt dat
onze CEO, Peter Blom, na een carrière van veertig
jaar bij Triodos, heeft besloten zijn functie neer te
leggen. Hij verlaat Triodos Bank aan het einde van de
jaarlijkse algemene vergadering (JAV) van dit jaar, op
21 mei 2021. Op 9 februari 2021 maakte Triodos Bank
het besluit van Jellie Banga bekend om per 1 mei
2021 terug te treden uit haar rol als vicevoorzitter

74

Flexibel werken

belemmering voor samenwerking vormt. Ook de
vermindering van het woon-werkverkeer, de reistijd
en de daardoor lagere emissies worden alom
toegejuicht.

De implementatie van Workplace 2020 was bijna
afgerond, waarbij alle medewerkers laptops kregen
om flexibel te kunnen werken, in onze hele Groep
toen de eerste COVID-19-maatregelen werden
aangekondigd. Sindsdien hebben we belangrijke
stappen gezet om volledig op afstand te werken.
Dit hield onder meer in dat onze centra voor
klantenondersteuning over de nodige middelen
moesten beschikken om efficiënt thuis te kunnen
werken. We hebben allemaal geleerd hoe we
doeltreffend gebruik kunnen maken van online
vergadertoepassingen en hebben nieuwe manieren
van samenwerken ontwikkeld.

Ervaring van medewerkers
Er zijn praktische implicaties wanneer medewerkers
op afstand werken, maar hoe we werken en in
contact staan met anderen heeft ook een impact op
de geestelijke gezondheid. Het onderhouden van
actieve communicatiekanalen tussen medewerkers
was vorig jaar een prioriteit.
Er is structurele communicatie opgezet om
medewerkers op afstand te ondersteunen, zoals de
lancering van interne Engage-ruimten (intranet) met
tips en trucs en virtuele vergaderingen op maandag
ochtend (waarbij meer medewerkers kunnen
deelnemen dan aan een fysieke vergadering).
Medewerkers zijn creatief geweest om met elkaar in
contact te komen tijdens virtuele vergaderingen en
op sociaal vlak, tijdens digitale koffiepauzes, in
pubquizzen en samen sporten.

Er zijn beleidsregels voor de gehele Groep opgesteld
en lokaal aangepast om werken op afstand te
ondersteunen en er zijn initiatieven opgezet om
ervoor te zorgen dat de thuiskantoren voldoen aan de
gezondheids- en veiligheidsvoorschriften.
Over het algemeen heeft onze digitale ervaring van
vorig jaar het pleidooi voor flexibel werken in de
toekomst versterkt. In onze reactie op COVID-19
hebben we ontdekt dat we prima in staat zijn volledig
digitaal te werken. De pandemie heeft onze
activiteiten aan banden gelegd, maar heeft er ook toe
bijgedragen dat de digitalisering in een
stroomversnelling is geraakt. En we hebben kunnen
leren van de verschillende manieren waarop onze
verschillende eenheden zijn omgegaan met de
specifieke beperkingen die door elk land worden
opgelegd.

Uit onze COVID-19 betrokkenheidsenquête, die we in
de hele Groep hebben gehouden, bleek dat deze
initiatieven positief worden ervaren door de
medewerkers. In dezelfde enquête gaven medewerk
ers ook hoge scores voor de ondersteuning die zij
ondervonden op het gebied van prestatiebevordering
en bedrijfscontinuïteit.

Uit het medewerkersonderzoek en de gesprekken die
we over werken op afstand hebben gevoerd, hebben
we geleerd dat de verschuiving naar werken op
afstand zowel uitdagingen als kansen met zich
meebrengt en verschillend wordt ervaren naargelang
de persoonlijke omstandigheden. Velen van ons
missen de sociale interactie van werken op kantoor.
Sommigen vinden dat er minder ruimte is voor
creativiteit of worstelen met het evenwicht tussen
werk en privéleven. Velen van ons hebben ook de
positieve kanten van digitaal werken ervaren.
Vooral de internationale banden met collega’s
worden aangehaald, omdat afstand niet langer een

Efficiënt werken
Triodos Bank streeft ernaar adaptief te zijn, efficiënt
te werken en voorbereid te zijn op alle toekomstige
uitdagingen. In de afgelopen twee jaar hebben we in
multidisciplinaire domeinteams rond specifieke
thema’s gewerkt. Deze teams houden zich bezig met
alle veranderingen voor een bepaald bedrijfsgebied,
waaronder productportefeuille, klantentraject,
processen en IT. Ze streven naar het leveren van
zakelijke waarde die aansluit op de eisen van de
klant op een agile manier. Domeinteams zijn een
samenwerking tussen relevante disciplines en
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bedrijfsunits. Ze kunnen bestaan uit meerdere
veranderteams waarin alle competenties uit de
verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd die
nodig zijn om de uitdaging aan te gaan.
Domeinteams blijven minstens twee jaar bij elkaar,
maar zijn niet permanent.

COVID-19-maatregelen werden aangekondigd. Toen
duidelijk werd dat de COVID-19-maatregelen voor
een langere periode zouden gelden, hebben we onze
aandacht gericht op digitale initiatieven. Er werden
virtuele workshops gehouden voor en door
medewerkers over uiteenlopende onderwerpen,
waaraan medewerkers uit alle landen konden
deelnemen. Zowel de Summer School of the ISB als
de GABV Leadership Academy waren digitaal
beschikbaar.

Domeinteams werken nu volgens het Eén bankprincipe: gestandaardiseerde (groeps)processen en
oplossingen ontwikkelen, rekening houdend met
lokale verschillen in de markt, productaanbod en
wetgeving. De eerste initiatieven waren vooral gericht
op IT-ontwikkelingen, maar we zien nu een
verschuiving naar een bredere verandering.
Intensieve samenwerking binnen domeinen heeft
geleid tot meer samenwerking en uitwisseling, met
name internationaal.

Aangezien de meeste individuele inschrijvingen voor
opleidingen werden opgeschort, kozen sommige
medewerkers voor digitale alternatieven. Over het
geheel genomen zagen we echter een daling van de
opleidingsuitgaven, zowel financieel als de
hoeveelheid tijd die erin werd gestoken.
Om onze leercapaciteit te versterken, hebben we de
implementatie van een nieuw leermanagement
systeem (Learning Hub) voorbereid. De Learning Hub
zal onze leercultuur verder versterken met een
overzicht van alle leermogelijkheden in onze Groep,
waardoor online, gecombineerde en persoonlijke
leerinitiatieven mogelijk worden.

De kredietverlenings-, detailhandels- en klant
integriteitsprocessen zijn dit jaar verder ontwikkeld.
Dit resulteerde in een betere ervaring en meer
efficiëntie voor zowel medewerkers als klanten.
Het multidisciplinaire karakter van de samen
werking, zowel binnen als tussen de bedrijfsunits, is
een positief kenmerk van deze nieuwe manier van
werken geweest. Door te werken aan gestandaard
iseerde oplossingen die beantwoorden aan de
behoeften van het bedrijfsleven, kunnen we onze
menselijke vaardigheden beter combineren.
Domeingericht werken maakt beter gebruik van de
individuele talenten en sterke punten binnen deze
teams.
Lerende organisatie
Leren en ontwikkeling zijn altijd belangrijk geweest
voor Triodos. We benadrukken dat we dit niet alleen
doen om onze formele kennis en vaardigheden te
verbeteren, maar ook om onze strategische ambities
te ondersteunen. Ideeën uitwisselen, een
gezamenlijke toekomst uitstippelen en ons
vakmanschap ontwikkelen, kan allemaal helpen om
het doel van onze organisatie echt te ontsluiten.
Aangezien menselijke interactie een belangrijke rol
speelt in al onze leerinitiatieven, werden veel van
deze initiatieven aanvankelijk geannuleerd toen de
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gezonde manier van thuiswerken. Naarmate de
periode van verplicht werken op afstand langer
duurde, werd meer aandacht besteed aan het
geestelijk welzijn van medewerkers.
Medewerkers en managers zijn lokaal ondersteund
met nieuwsbrieven, individuele ondersteuning, tips
en trucs en workshops over verschillende thema’s
over werken op afstand. Dit betrof onder andere
onderwerpen als contact houden met collega’s,
coaching, veerkracht, teamcohesie, yoga en een
gezonde werkplek.

Diversiteit en inclusie
In 2020 werd dringend opgeroepen tot meer
diversiteit en inclusie in de samenleving. De Black
Lives Matter-beweging en protesten tegen racisme
brachten een onrechtvaardig systeem aan het licht
en riepen op om dit af te breken en opnieuw op te
bouwen. Door deze beweging werden ook gesprekken
binnen onze organisatie over diversiteit, inclusie en
gelijkheid gevoerd. Bovendien riep het vragen op over
onze cultuur en vooroordelen.
Om een samenleving tot stand te brengen die de
levenskwaliteit van de mensen bevordert en waarin
menselijke waardigheid centraal staat, moeten wij
ons bewust zijn van onze eigen (onbewuste)
vooroordelen en van de wijze waarop deze tot uiting
komen in onze cultuur en ons gedrag. Het groeiende
gevoel van urgentie in de samenleving wordt in onze
organisatie geëvenaard.

Over het algemeen is ons ziekteverzuim sinds vorig
jaar gedaald tot 3,7% (2019: 4,3%), hoewel er een
aantal COVID-19 gevallen was. Deze dalende tendens
op het gebied van ziekteverzuim komt overeen met
de ervaring van andere organisaties. Dit kan te wijten
zijn aan het feit dat medewerkers minder vatbaar
zijn voor andere ziekten wanneer ze thuis blijven.
Een andere reden kan zijn dat ze blijven werken
wanneer ze zich een beetje ziek voelen, omdat ze
niet naar kantoor hoeven te reizen, zich geen zorgen
hoeven te maken over het besmetten van anderen en
flexibeler kunnen zijn in hun werktijden.

Medewerkers en senior management zetten zich in
om blinde vlekken of onbewuste vooroordelen op te
sporen. Bovendien voelen ze een urgentie om actie te
ondernemen om de diversiteit te vergroten en te
werken aan een meer inclusieve cultuur. Ze voelen de
noodzaak om actie te ondernemen om de diversiteit
te vergroten en te werken aan een meer inclusieve
cultuur.

Vooruitzichten voor 2021
2021 brengt veel onzekerheden met zich mee die een
directe impact hebben op ieder van ons; onze
bedrijfsresultaten en onze gemeenschap. De impact
van COVID-19 op het economische klimaat, de acties
die zullen worden ondernomen om een meer
inclusieve samenleving te worden, de impact op
langere termijn van de 1,5-metersamenleving op ons
welzijn en de toenemende druk van regels en
wetgeving zullen allemaal een invloed hebben op hoe
wij als organisatie werken.

In 2020 hebben we met de inbreng van ons senior
leiderschap vorm gegeven aan onze ambitie om een
meer diverse en inclusieve organisatie te zijn. In
december 2020 is een functionaris voor diversiteit en
inclusie aangesteld. In Nederland hebben we het
Charter Diversiteit ondertekend (zie
diversiteitinbedrijf.nl). We brengen regelmatig
verslag uit en peilen naar diversiteit en inclusie
tijdens stakeholdervergaderingen. Diversiteit en
inclusie zullen ook in 2021 hoog op onze
prioriteitenlijst staan.

Zeker is dat we allemaal flexibel zullen moeten zijn.
We zullen voortdurend moeten leren en verbeteren,
onze focus bijstellen en resultaten boeken.
Digitalisering is niet meer weg te denken. Net als
onze missie en onze ambitie om een koploper te
worden.

Welzijn
De fysieke veiligheid en het geestelijk welzijn van
medewerkers zijn van het grootste belang. Er werd
speciale aandacht besteed aan een goede en

77

Ook nadat de COVID-19-maatregelen zijn versoepeld,
zullen medewerkers van Triodos gedeeltelijk thuis
blijven werken. De virtuele manier van werken in
2020 zullen we tot op zekere hoogte behouden,
waardoor we flexibeler kunnen zijn in waar en
wanneer we werken, er mogelijkheden ontstaan voor
meer internationale samenwerking, de
kantoorkosten dalen en de CO2-emissies dalen.
Deze hybride manier van werken op langere termijn
stelt ons in staat gerichter en efficiënter virtueel te
vergaderen, terwijl we ook persoonlijke
ontmoetingen hebben waarbij creativiteit, verbinding
en netwerken centraal staan.

Onze lerende organisatie zal worden versterkt door
de implementatie van de Learning Hub
(leermanagementsysteem) in de hele Groep, die zorgt
voor transparantie van de leermogelijkheden en de
implementatie van de ‘license to operate’ (die de
meeste verplichte opleidingen dekt) en functionele
curricula in onze hele organisatie ondersteunt.

Als gevolg daarvan zal de bank haar activiteiten in
Nederland concentreren in het nieuwe kantoor
De Reehorst in Driebergen. In Spanje wordt een van
onze twee hoofdkantoren in Madrid verhuurd. Er zal
een aanpak worden bepaald om medewerkers en
hun manager te ondersteunen bij deze nieuwe
manier van flexibel werken, waarbij rekening wordt
gehouden met de rol van leiderschap, diversiteit en
inclusie, gedrag en de Make Change Work-thema’s.
De menselijke verbinding en interactie tussen
collega’s en tussen een medewerker en een manager
komt tot uiting in FLOW-dialogen (feedback, leren,
doelstellingen en welzijn). FLOW stelt medewerkers
in staat om voortdurend feedback te geven en zal
worden geïntegreerd in alle teams, op alle niveaus
van onze organisatie en bij elke collega.
Om een beter inzicht te krijgen in het leven van de
medewerkers, zal in 2021 een internationaal
medewerkersonderzoek worden gehouden over
diversiteit en inclusie. Een diverse groep mede
werkers zal als klankbord fungeren en onze aanpak
te evalueren. Er zal een visiedocument worden
opgesteld om tot een gemeenschappelijk begrip te
komen van diversiteit en inclusie en de doelen die we
als Triodos willen nastreven. Dit visiedocument zal
een belangrijke referentie zijn bij de ontwikkeling
van ons beleid en onze werkmethoden.
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1.6 Milieuverslag
In overeenstemming met haar missie om een
duurzame bank te zijn, financiert Triodos Bank
ondernemingen die met hun activiteiten een positief
verschil maken voor het milieu en besteedt zij veel
zorg aan haar eigen milieuprestaties als onderneming.
Daarom was Triodos Bank een van de eerste banken
die een milieuverslag opstelde. En om die reden blijft
Triodos Bank toonaangevend, een voorbeeld van hoe
op waarden gebaseerde banken en bedrijven in het
algemeen op een milieuverantwoorde wijze actief
kunnen zijn.

Bank in 2020, die slechts 35% bedraagt van de
emissies in 2019. Bij onze emissies in 2020 vielen de
emissies als gevolg van thuiswerken buiten het bereik.
In cijfers: de CO2-emissies per fte in 2020 is gedaald
naar 0,67 ton, vergeleken met 2,00 ton in 2019. De
totale CO2-emissies van Triodos Bank is gedaald van
2901 ton CO2 in 2019 naar 1011 ton CO2 in 2020. Het
elektriciteitsverbruik is gedaald met 12% per fte en
het gasverbruik met 54% per fte. Het aantal
zakenreizen per vliegtuig is met 79% per fte gedaald.
Al deze grote dalingen worden veroorzaakt door
COVID19-gerelateerde maatregelen, zoals
reisbeperkingen en thuiswerken.

Triodos Bank beperkt haar ecologische voetafdruk zo
veel als zij kan en vermijdt waar mogelijk de emissies
van broeikasgassen. Hiermee worden alle onvermij
delijke emissies gecompenseerd. Triodos Bank meet
de voetafdruk van haar activiteiten, registreert deze
gegevens in een CO2-managementsysteem en
compenseert deze volledig in Gold Standard.
Gold Standard werd in 2003 door het WWF en andere
internationale NGO’s in het leven geroepen om ervoor
te zorgen dat projecten die de koolstofemissies
beperkten, de hoogste mate van milieu-integriteit
vertoonden en tevens bijdroegen aan duurzame
ontwikkeling. U vindt meer informatie op:
https://www.goldstandard.org/carbonoffsetprojects.

De totale hoeveelheid papierverbruik nam verder af in
2020 tot 34 kg per fte (2019: 67 kg per fte). De hoe
veelheid blanco gerecycled papier nam af tot 2,9 kg
per fte (2019: 10,8 kg per fte). Het gebruik van
gerecycled bedrukt papier daalde met 43% tot 0,06 kg
per klant. Ook de vermindering van het papierverbruik
is een gevolg van de COVID-pandemie, met minder
medewerkers in de kantoren en bijna geen externe
evenementen.
De effecten van de COVID-pandemie op de CO2emissies in 2020 maken een vergelijking met 2019 in
kwantitatief opzicht weinig zinvol. Kwalitatief gezien is
het interessant om de enorme effecten op de CO2emissies van bijvoorbeeld virtueel vergaderen onder
de loep te nemen. Interessant genoeg om aspecten
van deze nieuwe manier van werken en vergaderen te
omarmen voor 2021 en daarna.

Behalve dat Triodos Bank haar jaarlijkse financiële
resultaten publiceert, wil ze ook verantwoordelijkheid
nemen voor haar impact op het milieu. Bijgevolg
rapporteren we al onze directe emissies (gasverbruik
voor verwarming en fossiele brandstoffen voor
bedrijfs- en leaseauto’s) en onze belangrijkste
indirecte emissies (elektriciteit, woon-werkverkeer en
zakelijke reizen, gebruik van papier en thuiswerken).
Ook maken we de hoeveelheid verbruikte energie
bekend, aan de hand van zowel het elektriciteits- als
het gasverbruik in alle eenheden van de bank.

Meer informatie over de methode die Triodos Bank
hanteert om de CO2-emissies te berekenen, is op
aanvraag verkrijgbaar.
Impact van thuiswerken

Het jaar in één oogopslag

Door de coronacrisis is thuiswerken en vergaderen dit
jaar vrijwel de norm geworden. De kantoren hadden
een zeer lage bezettingsgraad, wat resulteerde in
een lager energieverbruik in vergelijking met 2019.

De coronacrisis heeft grote gevolgen gehad voor de
manier van werken, vergaderen en zakendoen.
Dit komt tot uiting in de CO2-emissies van Triodos
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Absolute CO2-emissies in 2020 (in tonnen),
2020 totaal: 1,011 ton CO2
2019 totaal: 2,901 ton CO2

2020

2019

Gebouwen (gas en elektriciteit)
Bedrijfs- en leaseauto’s
Privéauto’s, huurauto’s en taxi’s
Openbaar vervoer
Vluchten
Papier

75
151
469
34
215
65

Het hoofdkantoor in Spanje heeft de helft van de
beschikbare kantoorruimte gesloten. De mobiliteit,
zowel voor zakelijke doeleinden als voor het woonwerkverkeer, die in voorgaande jaren meer dan 90%
van de voetafdruk van Triodos Bank uitmaakte, kwam
abrupt tot stilstand.

geen ontwikkelde methode voor de berekening van de
CO2-emissies als gevolg van thuiswerken beschikbaar
is, is Triodos Bank begonnen met het inventariseren
van het aantal thuiswerkdagen. Voor alle bedrijfsunits
samen wordt dit geschat op ongeveer 130 dagen per
fte, wat iets meer is dan 50%, rekening houdend met
het gehele jaar, inclusief de periode vóór COVID-19.

Uit een medewerkersonderzoek in Nederland is
gebleken dat de meeste medewerkers minstens
parttime thuis zouden willen blijven werken. Triodos
Bank heeft besloten om haar werkwijze in Nederland
structureel te veranderen. Alle medewerkers in
Nederland zullen ook na de coronacrisis gedeeltelijk
blijven thuiswerken.

Triodos Bank erkent de impact van thuiswerken, maar
het beïnvloeden van deze impact is veel minder
eenvoudig. Keuzes over energiesystemen en
apparaten thuis zijn privékwesties en vallen niet
onder de bevoegdheid van de werkgever. Dit is een
nieuwe kwestie voor Triodos Bank en als eerste stap
hebben we steekproefgegevens verzameld om meer
inzicht in dit dilemma te krijgen. Dit geeft ons een
basis voor verdere discussie over hoe wenselijk en
haalbaar het is om dit effect onder controle te houden.

Deze verandering in de manier van werken in 2020 en
daarna betekent dat de impact van de activiteiten van
Triodos Bank aanzienlijk verschuift van kantoren naar
woningen. Thuiswerken wordt dus van groot belang
geacht voor 2020 en de jaren daarna. Aangezien er nog
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vervoermiddelen, zoals de auto, de voorkeur te krijgen
in plaats van het openbaar vervoer, wat in overeen
stemming is met het aanbevolen veilige reisgedrag in
tijden van COVID-19. Door deze bijzondere omstandig
heden was het niet mogelijk het effect van onze meest
recente mobiliteitsmaatregelen, waaronder het
nieuwe mobiliteitsbeleid, in 2020 te kwantificeren.

Triodos Bank wil dat haar gebouwen zo duurzaam
mogelijk zijn. Daarom brengen we voortdurend
verbeteringen aan om de duurzaamheid ervan te
vergroten. Dit jaar heeft Triodos Bank Spain een audit
inzake energie-efficiëntie uitgevoerd voor al haar
kantoren, wat heeft geleid tot gerichte maatregelen in
diverse gebouwen. Ook werden veel maatregelen
genomen om de duurzaamheid in het kantoor in het
Verenigd Koninkrijk te verbeteren, met gevolgen voor
het energieverbruik en afvalmanagement.

In 2020 heeft Triodos Bank haar vliegreizen
geëvalueerd om gedetailleerd inzicht te krijgen in de
impact ervan en het reductiepotentieel van specifieke
maatregelen. De voorgestelde maatregelen zijn gericht
op het verminderen van het aantal vliegreizen, het
overschakelen op duurzamere alternatieven en het
geven van prioriteit aan vliegreizen die minder
belastend zijn. De resultaten van de scan zullen
worden opgenomen in een geactualiseerd internatio
naal reisbeleid, dat Triodos Bank in 2021 wil invoeren.

Als gevolg van de structurele verschuiving naar meer
thuiswerken evalueert Triodos Bank de geraamde
behoeften aan en het gebruik van kantoorruimte voor
alle bedrijfsunits. In Nederland heeft dit geleid tot het
besluit om alle medewerkers in De Reehorst onder te
brengen. De Reehorst is zodanig ontworpen dat het
energieneutraal is. Het betreft het eerste gebouw ter
wereld dat in potentie 100% circulair is. In Spanje is
de beschikbare ruimte in een van de kantoren in
Madrid medio 2020 gehalveerd.

Werken met duurzame leveranciers
Triodos Bank streeft ernaar de positieve impact op
de samenleving te versterken door duurzame keuzes
te maken met betrekking tot onze leveranciers.
Het inkoopproces voor goederen en diensten wordt
dan ook beschouwd als een materieel onderwerp voor
de organisatie.

Duurzame mobiliteit
In 2020 heeft Triodos Bank in Nederland een
geactualiseerd mobiliteitsbeleid ingevoerd voor een
flexibelere en duurzamere benadering van zakelijk
verkeer (vliegreizen vallen buiten de reikwijdte) en
woon-werkverkeer. Ook de verhuizing van ongeveer
60% van de Nederlandse medewerkers naar het
nieuwe gebouw De Reehorst eind 2019 heeft naar
verwachting een positief effect, niet in de laatste
plaats omdat het gebouw is gelegen in de nabijheid
van een treinstation met directe verbindingen naar
grote stadscentra. In het Verenigd Koninkrijk werkte
Triodos Bank samen met lokale groepen aan de
verbetering van fietsnetwerken, als onderdeel van de
inspanningen om duurzaam reizen onder
medewerkers te stimuleren.

Het inkoopbeleid dat in alle landen wordt gehanteerd,
is zo ingericht dat wij altijd met duurzame leveranciers
werken. Het beleid bepaalt hoe Triodos Bank beoor
deelt of leveranciers in overeenstemming handelen
met haar bedrijfsprincipes en minimumnormen.
Daarnaast, en dit is belangrijk, is het beleid van
Triodos Bank proactief te streven naar verbetering van
de maatschappelijke, milieu- en culturele impact van
zowel de door haar ingekochte goederen en diensten
als de organisaties die deze leveren. In de komende
jaren zullen stappen worden ondernomen om het
toezicht op de toepassing van het beleid op te voeren,
te leren van de goede praktijken binnen het netwerk
van Triodos Bank en een dialoog aan te gaan met
leveranciers met als doel hen te stimuleren hun
duurzaamheidsprestaties te verbeteren. Dit zou het
effect van de missie van Triodos Bank nog verder
vergroten.

Als gevolg van de coronacrisis is de mobiliteit sterk
verminderd, aangezien de overgrote meerderheid van
de medewerkers thuis werkte. Voor de weinige
verplaatsingen (woon-werkverkeer en zakelijk
verkeer) die nog plaatsvonden, leken particuliere
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Vooruitgang
in één
oogopslag

Onze kerndoelstellingen voor 2021

Onze resultaten

Duurzame mobiliteit: er wordt een scan
van vliegreizen uitgevoerd om
mogelijkheden voor reductie vast te
stellen, zodat de klimaatimpact als
gevolg van zakelijk verkeer kan worden
teruggedrongen. Verder wordt er in
Nederland een nieuw mobiliteitsbeleid
geïntroduceerd.

De scan van vliegreizen bracht mogelijke
maatregelen in kaart om de CO2-impact van de
vliegreizen van Triodos Bank te verminderen en
het reductiepotentieel van deze maatregelen.
In Nederland is een nieuw mobiliteitsbeleid voor
woon-werkverkeer en zakelijk verkeer (met
uitzondering van vliegreizen) ingevoerd.

Werken met duurzame leveranciers:
een aanpak opstellen om de
duurzaamheidsimpact van onze
leveranciers te beoordelen

Een eerste versie van de aanpak werd getest,
wat aanbevelingen voor verbeteringen opleverde.
Er wordt aan deze aanpak gewerkt en dit zal in
2021 worden voortgezet.

Afvalmanagement: er wordt in
Nederland een
afvalverminderingsprogramma
geïntroduceerd, dat gericht is op het
meten van de hoeveelheid afval.

In 2020 lag de nadruk op organisch afval.
In de keuken werd voedselafval gewogen en per
soort geregistreerd met behulp van een slim
hulpmiddel waarin camera’s en weegschalen zijn
geïntegreerd. Dit leverde inzichten op die
resulteerden in een zeer lage productie van
organisch afval. In een proefproject werd ruw,
plantaardig afval omgezet in compost, dat
vervolgens werd gebruikt in de moestuin van De
Reehorst, waar ingrediënten voor het
bedrijfsrestaurant worden verbouwd.
De lage bezettingsgraad in de kantoren als gevolg
van de COVID-19-maatregelen heeft geleid tot
zeer lage, niet-representatieve afvalniveaus in
2020.

Gerealiseerd  

Grotendeels gerealiseerd  

Vooruitzichten voor 2021

Deels gerealiseerd  

Niet gerealiseerd

onze leveranciers verder ontwikkelen, met de nadruk
op het vergroten van het interne bewustzijn van de
onderlinge verbanden tussen inkoop en duurzaamheid

Duurzame mobiliteit: formuleren en invoeren van een
geactualiseerd internationaal reisbeleid, met
duurzaamheid als belangrijk uitgangspunt

Afvalmanagement: meer mono-afvalfracties invoeren,
waardoor recycling met een hogere waarde mogelijk
wordt.

Werken met duurzame leveranciers: onze aanpak
voor het beoordelen van de duurzaamheidsimpact van
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1.7 Risico en compliance
Risicomanagement

regelgevingsvereisten door te voeren, maar heeft
tevens geleid tot een toename van de bijdragen aan
het depositogarantiestelsel en de afwikkelingskosten.
Het strategisch risicoklimaat vormt een van de
uitgangspunten voor de bepaling van de
bedrijfsstrategie, de beoordeling van de kapitaal- en
liquiditeitseisen in relatie tot de risicobereidheid en
het herstelplan. Daarnaast worden businessunits
beoordeeld op hun gevoeligheid voor risico’s om de
input te bepalen voor scenario’s die worden gebruikt
om de solvabiliteit, liquiditeit en winstgevendheid
van Triodos Bank te stresstesten.

Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel
van bankieren. Triodos Bank beheert risico in het
kader van haar langetermijnstrategie om een
veerkrachtige bank te zijn.
Risicomanagement is binnen de gehele organisatie
verankerd. De primaire verantwoordelijkheid voor het
realiseren van een gedegen bedrijfs- en
risicobenadering ligt bij de business managers, maar
zij worden hierin gesteund door risicomanagers die
kennis hebben van het lokale bedrijfsleven en zo
risico’s kunnen identificeren, beoordelen en beheren.
Op groepsniveau maakt het risicobereidheidsproces
het mogelijk het risicoprofiel van Triodos Bank te
beheren binnen de vastgestelde risicotolerantie
niveaus met het oog op de verwezenlijking van de
strategische doelstellingen van Triodos Bank.

Op basis van de geselecteerde scenario’s is Triodos
Bank gevoelig voor een scenario van aanhoudende
lage rentestanden. Dit laat zien dat de winst
gevendheid de komende jaren onder druk zal staan,
gezien het geraamde volume van de bedrijfs
activiteiten en de geraamde inkomsten uit tarieven.
Dit risico wordt beperkt door een focus op kosten
efficiëntie en de diversificatie van inkomsten.
De impact van de scenario’s is berekend en beoordeeld
in verband met de winstgevendheid, kapitaalratio’s en
liquiditeit van de bank. De resultaten geven aan dat
Triodos Bank beschikt over een solide kapitaalbasis
om onverwachte verliezen op te vangen.

Periodiek voert elke businessunit een strategische
risicobeoordeling uit om de potentiële risico’s die de
realisering van haar bedrijfsdoelstellingen zouden
kunnen belemmeren, te identificeren en beheren.
De resultaten van deze beoordelingen worden
geconsolideerd en gebruikt als input voor de eigen
risicobeoordeling van de Raad van Bestuur. Ze zijn
ook onderdeel van de bedrijfsplanningscyclus.

Naast de gewone stressscenario’s eist de toezicht
houder een specifiek scenario gewijd aan het
klimaatrisico. Dit klimaatrisico omvat twee elementen:

Drie belangrijke externe ontwikkelingen kunnen van
invloed zijn op de strategie van de bank en vormen
derhalve een strategisch risico: de gevolgen van de
COVID-19-epidemie, de aanhoudende lage
rentestanden en nieuwe (aanvullende) reglementaire
vereisten. De eerste heeft de werkwijze binnen
Triodos Bank fundamenteel gewijzigd en zal
waarschijnlijk een negatieve invloed hebben op
bepaalde sectoren binnen de economie waaraan een
deel van de activa van Triodos Bank is blootgesteld.
De tweede heeft geleid tot een lagere marge en
bijgevolg tot een lagere rentabiliteit dan verwacht en
zal dit (afhankelijk van de ontwikkeling) wellicht
blijven doen. De derde heeft geleid en zal leiden tot
een extra inspanning van medewerkers, systeemaan
passingen en processen om deze nieuwe

• het risico met betrekking tot de overgang van ‘oude’
naar duurzame energiebronnen (transitierisico), wat
kan resulteren in gestrande activa, bijvoorbeeld
stroomcentrales op basis van kolen die vroeger dan
verwacht moeten sluiten;
• het risico in verband met de klimaatverandering
zelf, wat fysieke schade zou kunnen berokkenen
(fysiek risico), bijvoorbeeld de stijging van de
zeespiegel als gevolg van extreme weers
omstandigheden.
Aangezien duurzaamheidsoverwegingen binnen
de leenprocessen van Triodos Bank een
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uitgangspunt vormen, zijn de overgangsrisico’s
binnen de kredietportefeuille minimaal. De leningen
van Triodos Bank waren altijd al gericht op het
financieren van ondernemingen die bijdragen aan
een koolstofarme toekomst.

analyses van specifieke risicotypes en -thema’s. Dit
verslag wordt elk kwartaal verspreid en besproken
met de Audit & Risk Committee van de Raad van
Commissarissen.
Op groepsniveau zijn verscheidene Risk Committees
aangesteld. Elk daarvan is bestemd voor de dekking
en het management van specifieke soorten risico’s.
De maandelijkse Asset and Liability Committee
houdt zich bezig met het management van het
liquiditeitsrisico, renterisico, wisselkoersrisico en
kapitaalbeheer in het algemeen. De maandelijkse
Non-Financial Risk Committee monitort en beheert
de ontwikkeling van de niet-financiële risico’s
(d.w.z. operationele en compliancerisico’s). De Risk
Committee voor de bestrijding van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme
controleert en beheert de reglementaire en
aanverwante onderwerpen in verband hiermee.
De Enterprise Risk Committee van Triodos Bank is
het orgaan dat door de Raad van Bestuur is
gedelegeerd om de risicobereidheid voor te stellen,
het feitelijke risicoprofiel te toetsen aan de
risicobereidheid en in het bijzonder onderwerpen te
bespreken en te besluiten die betrekking hebben op
de ondernemingsrisico’s van Triodos Bank
(bijvoorbeeld strategische en reputatierisico’s).
De Credit Risk Committee speelt een belangrijke rol
bij het beoordelen van het risico van nieuwe leningen
en het monitoren van het kredietrisico van de
kredietportefeuille als geheel. De beoordeling van
het kredietrisico van de afzonderlijke leningen is
primair de verantwoordelijkheid van de lokale
businessunits van de bank, die verantwoordelijk zijn
voor de dagelijkse activiteiten. De groepsrisicofunctie
is verantwoordelijk voor het bepalen van de normen,
het goedkeuren van grote kredieten en het monitoren
van het kredietrisico en het concentratierisico van de
kredietportefeuille van Triodos Bank als geheel.

De portefeuille van Triodos Bank kan wel worden
beïnvloed door de fysieke risico’s van klimaat
verandering. Wat betreft fysieke risico’s kunnen
stormen, overstromingen en droogte als gevolg van
klimaatverandering effect hebben op de activa.
Op langere termijn kan het effect op de weers
omstandigheden (zoals wind- en zonne-energie) een
invloed hebben op de opwekking van hernieuwbare
energie.
Triodos Bank voert jaarlijkse klimaatstresstesten uit,
die rekening houden met extreme maar niettemin
denkbare scenario’s. Bij het afbakenen van dergelijke
scenario’s wordt ook beoordeeld of extreme weers
omstandigheden effect kunnen hebben op het
herstellingsvermogen van de bank, uitgaande van
een tijdsspanne van drie jaar. Op dit moment is de
uitkomst hiervan dat het zeer onwaarschijnlijk is dat
dergelijke weersomstandigheden binnen deze
tijdsspanne een wezenlijk effect hebben.
Omdat deze klimaatrisico’s op lange termijn een
vergaande impact kunnen hebben op de samenleving
als geheel, is Triodos Bank tot slot van mening dat de
samenleving en de bankensector structuren moeten
creëren om de financiering van niet-duurzame activa
drastisch te verminderen en te minimaliseren.
Triodos Bank is gevoelig voor gebeurtenissen die
reputatierisico’s met zich meebrengen. Om dit te
voorkomen, is het van essentieel belang om duidelijk
te communiceren over het doel en de missie van de
bank en dienovereenkomstig te handelen, en om
compliancekwesties en de daarmee samenhangende
berichtgeving in de pers te voorkomen.

De belangrijkste risico’s in verband met de strategie
van Triodos Bank staan beschreven in het hoofdstuk
Risk Management in onze Engelstalige jaarrekening
(Annual Accounts). Hier wordt ook een beschrijving
gegeven van de opzet en werking van de interne
risicomanagement- en beheersingssystemen voor de

In een volledig geïntegreerd risicomanagement
verslag wordt het risicoprofiel van Triodos Bank
gepresenteerd in relatie tot haar risicobereidheid.
Het rapport is een belangrijk instrument voor
risicomonitoring voor Triodos Bank en bevat ook
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belangrijkste risico’s gedurende het boekjaar.
De groei van de Groep in de afgelopen jaren, in
combinatie met nieuwe wet- en regelgeving, noopt
de bank ertoe haar interne organisatie en
bestuursstructuur voortdurend te evalueren, te
beoordelen en aan te passen.

handel opnieuw opgeschort. Niettemin is de
Common Equity Tier 1 (CET1)-ratio met 0,8%
gestegen van 17,9% ultimo 2019 tot 18,7% ultimo
2020, voornamelijk als gevolg van wijzigingen in
de kapitaalregelgeving in 2020, het zogeheten
EU-risicoverlagingspakket. De kapitaalratio ligt ruim
boven het wettelijk vereiste.

Kapitaal- en liquiditeitsvereisten

De liquiditeitsbuffer bestaat voornamelijk uit liquide
activa bij centrale banken (bijna tweederde eind
2020) en liquide beleggingen in obligaties (bijna 30%
van de totale liquiditeit). Er is een kleine hoeveelheid
liquiditeiten op zicht bij commerciële banken,
hoofdzakelijk voor betalingsdiensten, en een aantal
investeringen (ongeveer 6% van de totale
liquiditeiten) in kaskredieten (looptijd <1 jaar) in
Nederlandse en Duitse gemeenten. Ongeveer 27%
van de obligatiebeleggingen bestaat uit obligaties
van de centrale overheid en 61% is belegd in
obligaties van regionale overheden en
overheidsinstellingen. De overige obligaties werden
belegd in groene obligaties van bedrijven en banken
met het oog op diversificatie en een optimaal
risico-rendementverhouding. Als gevolg van de
marktomstandigheden in de afgelopen jaren
(gedomineerd door het neerwaartse effect van de
aankopen van activa door de centrale banken op de
obligatierendementen) zijn de mogelijkheden om
vervallende obligaties te herbeleggen beperkt.
Bijgevolg is het percentage van de liquiditeit op de
lopende rekening bij de centrale banken gestegen
van ongeveer 40% begin 2018 tot iets meer dan 60%
eind 2020.

Regelgeving is er steeds meer op gericht om banken
veerkrachtiger te maken door hun solvabiliteit te
versterken en strenge liquiditeitsvereisten op te
leggen, zoals de eisen die worden ontwikkeld door de
Basel Committee on Banking Supervision. Triodos
Bank voldoet aan de kapitaal- en liquiditeits
vereisten op basis van de verordening
kapitaalvereisten.
De kapitaalstrategie van Triodos Bank is om een
stevig gekapitaliseerde bank te zijn. Triodos Bank
streeft naar een Common Equity Tier 1 ratio van ten
minste 15%. Dit is ruim boven het economisch
kapitaal dat volgens onze eigen berekeningen nodig
is om een gezond en veilig risicoprofiel te
garanderen. De kwaliteit van het kapitaal en de
solvabiliteitsratio zijn belangrijk. Momenteel is bijna
al het kapitaal van Triodos Bank gekwalificeerd als
gewone aandelen. Economisch kapitaal is het bedrag
aan risicokapitaal dat wordt aangehouden om
eventuele moeilijkheden, zoals markt- of
kredietrisico’s, het hoofd te bieden. Het economisch
kapitaal wordt periodiek berekend en ondersteunt de
visie van Triodos Bank op haar kapitaaltoereikend
heid. Deze visie wordt opgesteld ten behoeve van
het jaarlijkse interne proces voor de beoordeling
van de kapitaaltoereikendheid (ICAAP), waarop
De Nederlandsche Bank toezicht houdt.

De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable
Funding Ratio (NSFR) liggen beide ruim boven de
minimumvereisten van Basel III. Meer gedetailleerde
informatie over de risicobenadering van Triodos Bank
is opgenomen in de Jaarrekening in het Engelstalige
Annual Report 2020.

In 2020 heeft Triodos Bank slechts een klein bedrag
aan aanvullend kapitaal (EUR 5,4 miljoen)
aangetrokken door de uitgifte van extra certificaten
van aandelen, aangezien de handel in DR in de loop
van 2020 voor langere tijd was opgeschort. In oktober
werd de handel in DR hervat op basis van een
geactualiseerd prospectus en een gewijzigde reeks
handelsbeginselen, maar in januari 2021 werd de

In-controlverklaring
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor het
opzetten, implementeren en onderhouden van een
adequaat systeem voor interne beheersing met
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Compliance en integriteit

betrekking tot de financiële verslaggeving.
De financiële verslaggeving is het resultaat van een
gestructureerd proces dat door diverse functies en
bankeenheden onder leiding en toezicht van het
financieel management van Triodos Bank wordt
uitgevoerd.

Triodos Bank hanteert interne beleidsregels en
procedures om te waarborgen dat de bedrijfsvoering
voldoet aan relevante wet- en regelgeving met
betrekking tot klanten en zakelijke partners.
Daarnaast oefent de afdeling Compliance onaf
hankelijk toezicht uit door te monitoren in welke
mate Triodos Bank haar eigen regels en procedures
naleeft. De externe aspecten van de afdeling
Compliance betreffen voornamelijk de procedures
rond het accepteren van nieuwe klanten, het
monitoren van financiële transacties en het
voorkomen van witwassen. De interne aspecten
betreffen voornamelijk het controleren van
privétransacties van medewerkers, het voorkomen
en zo nodig op transparante wijze beheersen van
tegenstrijdige belangen, het afschermen van
vertrouwelijke informatie en het onder de aandacht
brengen en houden van bijvoorbeeld financiële
regelgeving, complianceprocedures en antifraudeen anticorruptiemaatregelen.

De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de
risicomanagement- en compliancefunctie.
De risicomanagementfunctie werkt samen met het
management om risicobeleidsregels en -procedures
te ontwikkelen en uit te voeren met betrekking tot
het vaststellen, meten, beoordelen, beperken en
monitoren van de financiële en niet-financiële
risico’s. De compliancefunctie speelt een sleutelrol
bij het toezicht op de naleving van de externe regels,
regelgeving en interne beleidsregels door Triodos
Bank. Het adequaat functioneren van de risico
management- en compliancefunctie als onderdeel
van het interne beheersingssysteem wordt regel
matig besproken binnen de Audit & Risk Committee.
Het wordt verder ondersteund door de risicocultuur
van Triodos Bank als een kernelement van het
raamwerk voor risicomanagement van de bank.

Triodos Bank heeft een Europees compliance team
dat wordt geleid door de Group Director Compliance,
die tevens de Group Data Protection Officer is.
In iedere eenheid van de bank zijn Compliance
Officers en Data Protection Officers benoemd met
een functionele rapportagelijn naar de centrale
compliance-afdeling. De Directeur Compliance
rapporteert aan de Chief Risk Officer en heeft een
escalatielijn naar de voorzitter van de Audit & Risk
Committee, die zo de onafhankelijkheid van de
compliancefunctie waarborgt.

De interne auditfunctie van Triodos Bank biedt
onafhankelijke en objectieve zekerheid met
betrekking tot de corporate governance, interne
beheersmaatregelen, compliance en
risicomanagementsystemen van Triodos Bank.
De Raad van Bestuur is, onder toezicht van de Raad
van Commissarissen en de Audit & Risk Committee,
verantwoordelijk voor het vaststellen van de algehele
interne auditwerkzaamheden en het toezicht op de
integriteit van deze systemen.

Triodos Bank wil tegemoetkomen aan de belangen
van al haar stakeholders, waaronder de samenleving,
door actief haar rol te vervullen als poortwachter
binnen het financiële stelsel en door zich te weer te
stellen tegen witwassen en de financiering van
terrorisme. De bank maakt in dit opzicht gebruik van
diverse procedures en maatregelen.

Het raamwerk voor risicomanagement is een
belangrijke hoeksteen in het proces van de incontrolverklaring. Triodos Bank opereert in een
voortdurend veranderende omgeving. Dit vraagt om
regelmatige upgrades van het controleraamwerk.
De risicomanagement en -beheersingssystemen
verschaffen een redelijke maar geen absolute mate
van zekerheid inzake de betrouwbaarheid van de
financiële verslaggeving en de opstelling en getrouwe
weergave van de jaarrekening van Triodos Bank.

In 2018 heeft DNB een thematisch, sectorbreed
onderzoek verricht onder Nederlandse banken.
Dit onderzoek was gericht op de maatregelen die
banken hadden genomen ter voorkoming van
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witwassen en financiering van terrorisme. Naar
aanleiding van dit onderzoek concludeerde DNB dat
Triodos Bank betere maatregelen moet doorvoeren
met betrekking tot klantenonderzoeksprocedures en
het monitoren van klantentransacties. Op 6 maart
2019 heeft DNB Triodos Bank N.V. een formele
aanwijzing gegeven om de tekortkomingen in de
naleving van de wettelijke bepalingen inzake de
bestrijding van witwassen en financiering van
terrorisme, alsook de wetgeving op het financiële
toezicht. Triodos Bank heeft deze aanwijzing
geaccepteerd en is momenteel bezig met het
doorvoeren van beperkende maatregelen, wat op
schema ligt. Na de formele instructie ontving Triodos
Bank op 14 december 2020 een administratieve
boete, die onverwijld werd betaald.
Triodos Bank is niet betrokken geweest bij overige
gerechtelijke procedures of verdere sancties van
materieel belang in verband met overtreding van
wet- of regelgeving op het gebied van financieel
toezicht, corruptie, reclame-uitingen, mededinging,
gegevensbescherming of productaansprakelijkheid.

de samenleving. Met behulp van de positieve criteria
worden koplopers geïdentificeerd en gestimuleerd
om bij te dragen aan een duurzame samenleving.
Deze criteria worden twee keer per jaar getoetst en
eventueel aangepast. Daarnaast heeft Triodos Bank
duurzaamheidsprincipes voor haar interne
organisatie geformuleerd. Deze zijn onderdeel van de
Business Principles van Triodos Bank. Alle genoemde
duurzaamheidscriteria zijn terug te vinden op onze
website.

Duurzaamheidsbeleid
Aandacht voor duurzaamheid is in alle activiteiten
van Triodos Bank terug te vinden en vormt een
integraal onderdeel van de bedrijfsvoering, met
inbegrip van de wijze waarop het risico wordt
geëvalueerd. Bij alle beslissingen die de bank in het
kader van haar dagelijkse bedrijfsactiviteiten neemt,
worden de maatschappelijke en milieuaspecten
meegewogen. Daarom heeft Triodos Bank geen
aparte afdeling die zich voortdurend bezighoudt met
duurzaamheid of maatschappelijk verantwoord
ondernemen.
Triodos Bank hanteert specifieke criteria om de
duurzaamheid van producten en diensten te
waarborgen. De bank hanteert zowel positieve
criteria (om te garanderen dat zij actief het goede
doet) als negatieve uitsluitingscriteria (om te
garanderen dat zij geen schade aanricht).
De negatieve criteria sluiten leningen of beleggingen
uit in sectoren of activiteiten die schadelijk zijn voor
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Geconsolideerde balans per 31 december 2020
vóór winstverdeling

2020

2019

2.955.787

2.269.983

in duizenden euro’s
ACTIVA
Geldmiddelen en kasequivalenten
Kredieten en voorschotten aan banken

150.563

227.591

Kredieten en voorschotten aan klanten

9.156.710

8.209.014

Schuldpapieren tegen geamortiseerde kostprijs

1.317.301

1.034.291

31.214

24.299

Beleggingswaarden
Immateriële activa

45.763

41.543

101.490

120.696

Vastgoedbeleggingen

10.914

11.012

Activa op basis van gebruiksrecht

19.346

21.355

1.795

8.722

14.864

16.098

1.764

-

Overige activa

61.914

86.787

Vaste activa aangehouden voor verkoop

18.972

10.197

13.888.397

12.081.588

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen

Niet-handelsderivaten
Uitgestelde belastingvorderingen
Kortlopende belastingvorderingen

Totaal activa
PASSIVA
Toevertrouwde middelen van banken

815.140

70.720

Toevertrouwde middelen van klanten

11.747.207

10.693.699

Totaal verplichtingen

19.963

22.078

Niet-handelsderivaten

10.452

15.063

Uitgestelde belastingverplichtingen

4.337

9.065

Kortlopende belastingverplichtingen

16.540

14.815

Overige schulden

55.794

49.744

Uitgegeven schulden en overige geleende middelen

6.368

-

Voorzieningen

4.384

5.477

12.680.185

10.880.661

Totaal verplichtingen
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vóór winstverdeling

2020

2019

Aandelenkapitaal

723.353

720.088

Agioreserve

200.811

198.626

-4.385

-3.354

in duizenden euro’s

Reserve koersverschillen
Kosten afdekkingsreserve
Reëlewaardereserve
Overige reserves
Ingehouden winsten
Resultaat boekjaar
Eigen vermogen
Totaal eigen vermogen en verplichtingen
Voorwaardelijke schulden
Onherroepelijke faciliteiten

89

-55

123

-2.025

1.938

43.806

38.914

219.504

205.587

27.203

39.005

1.208.212

1.200.927

13.888.397

12.081.588

73.104

107.495

1.936.333

1.402.450

2.009.437

1.509.945

Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2020
in duizenden euro’s

2020

2019

Rentebaten berekend met behulp van de effectieve-rentemethode

220.741

213.375

Rentelasten

-22.588

-28.372

Netto rentebaten

198.153

185.003

449

679

Provisiebaten

114.191

112.703

Provisielasten

-8.066

-7.363

106.125

105.340

-361

430

Overige baten

733

740

Overige baten

372

1.170

305.099

292.192

134.636

133.887

BATEN

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen

Netto provisiebaten
Nettoresultaat uit overige financiële instrumenten tegen RWWV

Totaal baten
LASTEN
Personeelskosten
Overige beheerskosten

82.072

79.920

Afschrijvingen van en waardeverminderingen in immateriële activa

10.646

10.319

Afschrijvingen van en waardeverminderingen in vastgoed en bedrijfsmiddelen

18.056

10.293

245.410

234.419

24.213

3.682

Bedrijfslasten
Waardeverminderingsverliezen financiële instrumenten
Totaal lasten

269.623

238.101

Bedrijfsresultaat vóór belastingen

35.476

54.091

Belastingen bedrijfsresultaat

-8.273

-15.086

Nettowinst

27.203

39.005

27.203
14.260.146

39.005
13.952.803

1,91

2,80

0,65

-

Winst toe te rekenen aan: Eigenaren van Triodos Bank
Gemiddeld aantal uitstaande aandelen
Bedragen in EUR
Winst per aandeel voor winst toe te rekenen aan aandeelhouders van de
moedermaatschappij 1
Dividend per aandeel

1 De nettowinst per aandeel is berekend door de nettowinst te delen door het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande
aandelen.			
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Geconsolideerd overzicht van gerealiseerde en
niet-gerealiseerde resultaten 2020
in duizenden euro’s

Nettoresultaat

2020

2019

27.203

39.005

Posten die niet worden overgeboekt naar winst of verlies
Herwaarderingswinst/(-verlies) over eigen-vermogensinstrumenten tegen
reële waarde via niet-gerealiseerde resultaten

-4.821

174

1.161

-123

-3.660

51

-1.031

120

-178

123

Totaal posten die worden overgeboekt naar winst of verlies

-1.209

243

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten

22.334

39.299

Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten toe te rekenen aan:
Eigenaren van Triodos Bank

22.334

39.299

Bijbehorende belasting
Totaal posten die niet worden overgeboekt naar winst of verlies
Niet-gerealiseerde resultaten die worden overgeboekt naar winst of verlies
Valutamarkttransacties – valutaomrekeningsverschillen
Valutamarkttransacties – kosten afdekking
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Kerncijfers per bankeenheid en per business unit
Winst-en-verliesrekening per segment over 2020

Bank
Nederland

in duizenden euro’s

Eliminatie
intercompany
Overige
transacties

Bank Bank Verenigd
België
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal bank
activiteiten

Investment
Management

74.609

41.871

36.602

36.045

11.002

200.129

-125

-1.851

37.206

7.700

3.519

8.531

2.280

59.236

45.502

Totaal

Externe inkomsten
Materiële posten van inkomsten en kosten
- Netto rentebaten
- Opbrengsten uit effecten en deelnemingen

-

198.153

1.387

-

106.125

-360

-

-361

449

- Netto provisiebaten
- Nettoresultaat uit overige financiële instrumenten tegen
RWWV

-1

-1

449

- Overige reserves

160

1

-20

274

58

473

-19

279

-

733

Netto intercompany-inkomsten

682

9

-175

-558

-6

-48

-

48

-

-

Totaal inkomsten segment

112.657

49.581

39.926

44.291

13.334

259.789

45.358

-48

-

305.099

Personeels- en andere beheerskosten

-79.832

-34.224

-30.027

-34.391

-12.176

-190.650

-36.223

10.165

-

-216.708

-699

-1.428

-1.009

-4.640

-491

-8.267

-456

-19.979

-

-28.702

-4.442

-4.430

-3.349

-10.994

-1.009

-24.224

10

1

-

-24.213

- Afschrijvingen
Waardeverminderingsverliezen financiële instrumenten
Winst vóór belasting segment

27.684

9.499

5.541

-5.734

-342

36.648

8.689

-9.861

-

35.476

Belastingen bedrijfsresultaat

-6.365

-2.755

-439

1.717

-274

-8.116

-2.222

2.065

-

-8.273

Nettowinst

21.319

6.744

5.102

-4.017

-616

28.532

6.467

-7.796

-

27.203

71%

72%

78%

88%

95%

77%

81%

Bedrijfslasten/totaal baten
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80%

Kerncijfers per bankeenheid en per business unit		
Geselecteerde activa en verplichtingen per segment 2020

Bank
Nederland

In duizenden euro’s
Kredieten en voorschotten aan klanten

Bank Bank Verenigd
België
Koninkrijk

Bank
Spanje

Bank
Duitsland

Totaal bank
activiteiten

Investment
Management
-

3.987.316

1.815.425

1.195.193

1.636.375

560.349

9.194.658

35.980

5.134

5.950

20.540

14.124

81.728

6.696.893

2.354.844

1.830.507

2.434.715

787.177

14.104.136

33.122

791.061

845.356

1.636.417

Totaal in beheer gegeven vermogen

7.487.954

3.200.200

1.830.507

2.434.715

787.177

Toevertrouwde middelen van klanten

5.271.173

2.082.155

1.577.467

2.216.340

462.714

85.254

84.170

6.241.472

2.097.279

269,4

143,5

Aantal kredieten
Totaal activa
Fondsen in beheer

Aantal rekeningen
Totaal verplichtingen
Gemiddeld aantal fte’s gedurende het jaar
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Eliminatie
intercompany
Overige
transacties
-37.948

9.156.710

-2

81.726

1.782.579

-2.031.440

13.888.397

5.449.248

67.288

-791.061

6.361.892

15.740.553

5.482.370

1.849.867

-2.822.501

20.250.289

613.518

11.760.653

-

-

-13.446

11.747.207

201.016

34.223

867.377

-

-

-

867.377

1.628.010

2.245.571

689.325

12.901.657

14.012

569.752

-805.236

12.680.185

188,1

272,8

58,0

931,8

179,9

297,0

95

-

Totaal

1.408,70

Kredietverlening per sector in 2020 na eliminatie
van intercompany-transacties
		
Totaal
in duizenden euro’s

Nederland

België

Verenigd Koninkrijk

Spanje

Duitsland

bedrag

%

aantal

bedrag

%

aantal

bedrag

%

aantal

bedrag

%

aantal

bedrag

%

aantal

bedrag

%

aantal

145.348

1,6

842

50.951

1,3

352

4.433

0,3

70

39.155

3,3

224

50.717

3,1

191

92

0,0

5

Milieu
Biologische landbouw
Natuurvoeding

135.893

1,5

837

20.731

0,5

235

22.004

1,2

164

14.109

1,2

40

77.719

4,7

380

1.330

0,2

18

1.653.747

18,1

1.071

254.062

6,4

242

564.197

31,1

348

271.967

22,8

245

359.641

22,0

171

203.880

36,4

65

Duurzaam vastgoed

865.488

9,5

631

337.997

8,6

295

288.419

15,9

158

25.564

2,1

32

126.368

7,7

118

87.140

15,6

28

Milieutechnologie

154.111

1,7

351

5.293

0,1

24

25.431

1,4

70

19.028

1,6

46

34.091

2,1

189

70.268

12,5

22

2.954.587

32,4

3.732

669.034

16,9

1.148

904.484

49,9

810

369.823

31,0

587

648.536

39,6

1.049

362.710

64,7

138

Detailhandel non-food

32.191

0,4

241

7.299

0,2

77

11.439

0,6

36

8.768

0,7

16

4.684

0,3

99

1

0,0

13

Productie

23.626

0,2

166

3.813

0,1

36

8.475

0,5

33

5.718

0,5

6

5.615

0,3

71

5

0,0

20

Duurzame energie

Sociaal

Professionele diensten

64.855

0,7

656

41.143

1,0

141

9.202

0,5

95

9.385

0,8

64

5.025

0,3

148

100

0,0

208

486.016

5,3

430

43.318

1,1

135

72.794

4,0

47

352.786

29,5

234

17.118

1,0

14

-

0,0

-

1.190.812

13,0

1.746

397.649

10,1

682

229.064

12,6

317

236.765

19,8

125

207.757

12,7

536

119.577

21,4

86

184.143

2,0

634

2.957

0,1

25

26.739

1,5

105

38.685

3,2

101

114.815

7,0

391

947

0,2

12

Sociale woningbouw
Gezondheidszorg
Maatschappelijke projecten
Fairtrade

5.059

0,1

52

869

-

18

2.374

0,1

11

1.104

0,1

7

707

-

14

5

0,0

2

24.485

0,3

38

8.775

0,2

6

12.819

0,7

12

212

-

10

2.679

0,2

9

-

0,0

1

2.011.187

22,0

3.963

505.823

12,8

1.120

372.906

20,5

656

653.423

54,6

563

358.400

21,8

1.282

120.635

21,6

342

312.928

3,4

627

19.581

0,5

77

99.925

5,5

216

58.934

4,9

54

95.860

5,9

233

38.628

6,9

47

11.730

0,1

74

4.630

0,1

38

3.626

0,2

18

492

-

3

2.888

0,2

14

94

0,0

1

496.967

5,4

1.560

273.066

6,9

385

63.570

3,5

245

45.321

3,8

56

114.492

7,0

834

518

0,1

40

86.879

0,9

311

17.928

0,5

72

6.066

0,3

25

43.452

3,7

141

19.433

1,2

69

-

0,0

4

202.304

2,2

533

69.560

1,8

224

31.833

1,8

63

23.619

2,0

61

48.506

3,0

175

28.786

5,1

10

1.110.808

12,0

3.105

384.765

9,8

796

205.020

11,3

567

171.818

14,4

315

281.179

17,3

1.325

68.026

12,1

102

2.747.024

30,0

70.901 2.152.403

54,5

32.900

325.491

17,9

3.100

130

-

4.485

268.026

16,4

16.875

974

0,2

13.541

333.104

3,6

6,0

14

7.523

0,4

1

-

-

-

80.234

4,9

9

8.005

1,4

1

81.726 3.949.367 100,0

35.978

5.950 1.636.375 100,0

20.540

560.350 100,0

14.124

Ontwikkelingssamenwerking

Cultuur
Onderwijs
Kinderopvang
Kunst en cultuur
Levensbeschouwing
Recreatie

Kredieten aan particulieren
Kredieten aan gemeenten
Totaal

9.156.710 100,0

96

25

237.342

1.815.424 100,0

5.134 1.195.194 100,0
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Duurzaam
bankieren
is het inzetten van
geld van spaarders
en beleggers die een
positieve verandering
teweeg willen brengen,
op een manier die
rekening houdt met de
gevolgen voor natuur,
cultuur en samenleving.
Daarbij wordt niet
alleen gekeken naar de
behoeften van de
huidige, maar ook van
toekomstige generaties.
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