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Geen ernstige afbreuk doen aan het behalen van de 

duurzame beleggingsdoelstelling: Om alleen die 

investeringen te selecteren die geen significante 

schade toebrengen aan ecologische of sociale 

duurzame beleggings-doelstellingen, wordt 

beoordeeld of elke nieuwe investering in lijn is met 

de Triodos Bank Minimumeisen. Als blijkt dat een 

investering aanzienlijke schade veroorzaakt, dan 

wordt er niet in geïnvesteerd. In het 

investeringsproces wordt rekening gehouden met 

alle relevante wettelijke verplichte indicatoren voor 

ongunstige impact op duurzaamheidsfactoren. Het 

Triodos Bank Minimumeisen-beleid, die is 

afgestemd op de OESO-richtsnoeren voor 

multinationale ondernemingen en de leidende 

beginselen van de VN inzake bedrijfsleven en 

mensenrechten, beschrijft onder andere de 

minimumnormen voor werknemersrelaties, 

beloningen, belastingen en andere corporate 

governance-onderwerpen waaraan investeringen 

moeten voldoen om voor investering in aanmerking 

te komen. 

 

Duurzame beleggingsdoelstelling van het 

financiële product De algemene doelstelling van 

het fonds is om beleggers een milieuvriendelijke 

belegging te bieden in bedrijven die de 

energietransitie versnellen met vooruitzicht op een 

financieel aantrekkelijk rendement en de 

mogelijkheid om op een pro-actieve, meetbare en 

duurzame manier een bijdrage te leveren aan de 

verlaging van CO2-uitstoot.  

 

De duurzame beleggingsdoelstellingen van het 

fonds zijn: 

- Aandeel van koolstofvrije energie 

vergroten 

- 24 uur per dag, 7 dagen per week een 

betrouwbaar, koolstofvrij energiesysteem 

leveren 

- Ondernemers ondersteunen om de 

energietransitie te versnellen 

Het fonds draagt bij aan de beperking van 

klimaatverandering als milieudoelstelling die 

beschreven wordt in artikel 9 van de 

Taxonomieverordening. 

 

Beleggingsstrategie: Triodos Investment 

Management (Triodos IM) hanteert een 

impactmanagementbenadering in het 

beleggingsproces om de duurzame 

beleggingsdoelstelling van het fonds te bereiken:  

 

- Analyseren transformatie-potentieel: Elke 

investering die wordt geselecteerd voor de 

portefeuille van het fonds moet een positieve 

bijdrage leveren aan ten minste één van de 

duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds. Het 

fonds belegt dan ook voornamelijk, direct dan wel 

indirect, in projecten waarbij hernieuwbare energie 

wordt opgewerkt, waaronder onshore-

windprojecten, fotovoltaïsche systemen in 

zonneparken en op daken. Daarnaast wordt belegd 

in andere segmenten van de hernieuwbare 

energiesector, inclusief opslag en energie-

efficiëntie.   

 

- Mitigeren van negatieve impact: Investeringen 

worden gescreend op negatieve impact op mens en 

planeet (inside-out lens) die de beoogde duurzame 

transitie in gevaar kan brengen. Dit omvat de 

Triodos Bank Minimumvereisten, het beginsel geen 

significante in het kader van de gedelegeerde   

SFDR-verordening en alle relevante 

sectorspecifieke negatieve effecten om ervoor te 

zorgen dat ze geen significante schade 

veroorzaken. 

 

- Monitoren en meten van impact: Er wordt jaarlijks 

een uitgebreide evaluatie uitgevoerd waarbij de 

financiële en duurzaamheidsprestaties van de 

investeringen worden geëvalueerd om ervoor te 

zorgen dat zij blijven bijdragen aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds en en 

dat zij de duurzaamheidsdoelstellingen niet 

significant schaden. Als het fonds reden ziet voor 

bezorgdheid, zal de dialoog worden gestart en als 

dit niet succesvol wordt geacht, kan de relatie 

worden beëindigd.  

 

- Versnellen van transities: Triodos IM is actief en 

betrokken en integreert actief beheer in elk aspect 

van het investeringproces om duurzame 

waardecreatie op de lange termijn voor al zijn 

belanghebbenden te bevorderen en duurzame 

transities te versnellen.  

 

Aandeel beleggingen: Het fonds belegt tenminste 

75% van zijn fondsvermogen in duurzame 

beleggingen. Het resterende percentage (maximaal 

25%) zal bestaan uit liquide middelen die worden 

aangehouden voor liquiditeitsdoeleinden. Vanwege 

de aard van deze beleggingen kunnen deze niet als 

duurzame beleggingen worden gekwalificeerd. 

 

Beleggingen van het fonds zullen bestaan uit 

duurzame beleggingen die bijdragen aan een 

milieudoestelling. Informatie met betrekking tot de 

afstemming van een belegging/project op de 

taxonomie wordt verkregen via onafhankelijke 

experts, zoals milieuconsultants en technische 

consultants. 

 

Monitoring duurzame beleggingsdoelstelling: 

Zowel kwantitatieve als kwalitatieve data vormen 

de basis van de activiteiten van Triodos IM op het 
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gebied van impact monitoring. Het fonds gebruikt 

verschillende indicatoren middels een standaard 

template om de duurzaamheidsprestaties te 

meten, te monitoren en te rapporteren, met 

betrekking tot de duurzame beleggings-

doelstellingen. Deze data wordt gecontroleerd door 

de Portefeuille-analist en Fondsmanager en zo 

nodig om opheldering gevraagd. Het fonds 

rapporteert jaarlijks over de voortgang in relatie tot 

de duurzame belegginsdoelstellingen in het 

jaarverslag en het impact verslag. 

 

Methodologieën: Triodos IM maakt gebruik van de 

Triodos impactmanagementcyclus als 

overkoepelend hulpmiddel om de impact te 

managen. Door actief de middelen te sturen, 

beoogt impact management om onze positieve 

impact te optimaliseren en de negatieve impact tot 

een minimum te beperken. Daarvoor ontwikkelt 

Triodos IM voor elk fonds een Theory of Change, die 

als basis dient om de impactdoelstellingen te 

bepalen en duurzaamheidsindicatoren vast te 

stellen en te meten. Triodos IM coltroleert of de 

uitkomsten al dan niet aan de doelstellingen en 

verwachtingen voldoen. Zo niet, dan wordt bepaald 

waarom niet en welke stappen ondernomen 

moeten worden (d.w.z.de allocatie van het 

fondsvermogen, betrokkenheid of intellectueel 

leiderschap) om de bijdrage aan de impact te 

optimaliseren. 

 

Databronnen en -verwerking: Er worden 

verschillende gegevensbronnen gebruikt om te 

bepalen of de investering is afgestemd op de 

duurzaamheidsdoelstelling. Om de juiste 

informatie te verzamelen waarmee de positieve 

impact kan worden gescreend, besteedt het 

beleggingsteam aandacht aan due diligence. Nadat 

er een belegging wordt gedaan wordt deze 

intensief gemonitord. De projecten en bedrijven 

waarin wordt geïnvesteerd rapporteren jaarlijks 

over hun impactdata. Er wordt jaarlijks een 

uitgebreide evaluatie uitgevoerd, waarbij de 

financiële en duurzaamheidsprestaties van de 

investering worden geëvalueerd om ervoor te 

zorgen dat zij blijven bijdragen aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van het fonds en dat 

zij de duurzaamheidsdoelstellingen niet significant 

schaden. Als er vragen of inconsistenties bestaan, 

heldert het beleggingsteam deze op met de 

investering voordat nieuwe beleggingen definitief 

worden goedgekeurd. 

 

Methodologisiche en databeperkingen: De 

duurzame beleggingsdoelstellingen van het fonds 

zijn gebaseerd op een Theory of Change, waar 

mogelijk verkeerde uitgangspunten aan ten 

grondslag liggen. Wij pakken deze beperking aan 

door onze vooruitgang te evalueren en onze 

strategie aan te passen als onderdeel van de 

jaarlijkse van de Impact Management Cycle waarin  

we jaarlijks inzichten toepassen en aanpassingen 

doen. Projecten leveren zelf hun gegevens aan. 

Beperkingen met betrekking tot kwaliteit en 

verzameling van gegevens die worden gebruikt om 

doelstellingen te bereiken hebben meestal te 

maken met de mate waarin de deelneming 

informatie toelichten en wanneer deze informatie 

wordt geleverd. De methode vanPartnership for 

Carbon Accounting Financial (PCAF’s) wordt 

gebruikt om de positieve impact van het fonds te 

meten. Deze methodeis niet aangepast om alle 

impact van het fonds te kunnen meten, zoals 

hernieuwbare energie-activa in de opbouwfase. 

 

Due diligence: De due diligence die wordt 

uitgevoerd op de projecten bestaat uit een 

positieve screening waarin het transformatie-

potentieel wordt beoordeeld, gevolgd door een 

beoordeling van de negatieve impact om de invloed 

op mens en planeet te beoordelen (van binnenuit). 

De impact van externe duurzaamheidsfactoren op 

onze beleggingen (inside-out lens) wordt 

beoordeeld, waaruit mogelijke duurzaamheids-

risico's worden bepaald, zoals fysiek 

/maatschappelijk risico, alsook transitierisico. Er is 

een due-diligencebeleid en -proces om te 

garanderen dat alle noodzakelijke stappen in het 

due-diligenceproces worden genomen voordat de 

beslissing om al dan niet te beleggen wordt 

genomen.  

 

Engagementbeleid: De focus op impact bevat ook 

een zorgvuldige selectie van projecten, alsmede 

projeten op proactieve wijze te ondersteunen of 

aan te moedigen om de positieve impact te 

verhogen en de negatieve impact te verlagen. 

Hiervoor gaan Triodos IM vaak het gesprek aan over 

milieuthema's, sociale thema's en thema's met 

betrekking tot bestuur die relevant zijn voor de 

ondernemingsmodellen, fondsen of sectoren van 

ieder project. Daarnaast is Triodos IM ook 

betrokken bij kwesties met betrekking tot 

algemene zakelijke ontwikkeling en 

bedrijfsstrategie. Dit wordt gedaan door 1) 

company engagement, 2) actief eigenaarschap en 

3) belangenbehartiging - waarmee invloed wordt 

uitgeoefend binnen politieke, economische en 

sociale instellingen. 

 


