
 

 
Reactie op resultaten Eerlijke Bankwijzer 2020 
 
Hieronder vind je op hoofdlijnen onze reactie op de meest opvallende thema’s uit het 
beleidsonderzoek 2020. 
 
Dierenwelzijn 
Triodos Bank heeft in 2020 haar visiedocument over voedsel en landbouw1 gepubliceerd. Hierin 
stellen we dat de landbouwsector moet veranderen, om schade aan mens en milieu te voorkomen. 
Boeren die wij financieren moeten werken volgens de principes van biologische landbouw, maar 
hoeven niet per se biologisch gecertificeerd te zijn. Zo willen we de transitie naar duurzame landbouw 
stimuleren. De Eerlijke Bankwijzer noemt dit een ambitieuze ambitie, maar ziet wel het risico dat 
standaarden op het gebied van dierenwelzijn niet automatisch geborgd zijn. Deze standaarden 
hebben vanzelfsprekend onze volledige aandacht. 
 
Klimaatverandering 
Op dit belangrijke thema scoort Triodos Bank met een 9 een punt hoger dan in de vorige 
beleidsupdate. In haar visiedocument over energie en klimaat2 roept Triodos Bank de gehele 
financiële sector op om het voortouw te nemen om de klimatologische noodtoestand een halt toe te 
roepen. Triodos Bank zelf werkt hier al veertig jaar aan, wat heeft geresulteerd in een omvangrijke 
portefeuille hernieuwbare energie.  
 
Dit komt tot uiting in de hoge score. Dit neemt niet weg dat we ook anders tegen sommige eisen van 
de Eerlijke Bankwijzer aankijken. Bijvoorbeeld over de mate waarin wij bedrijven aansporen om 
klimaatdoelstellingen te ontwikkelen die aansluiten bij het klimaatakkoord van Parijs en vragen zich te 
onthouden van lobbyactiviteiten die daarmee in strijd zijn. Wij financieren alleen bedrijven die de 
doelstellingen van Parijs omarmen; aan deze bedrijven vragen om niet tegen die doelstellingen te 
lobbyen is in onze ogen onzinnig. Desondanks is dit wel een criterium in de Eerlijke Bankwijzer. 
 
Triodos Bank zet zich vanaf de oprichting al 40 jaar in om opwarming van de aarde tegen te gaan. Zo 
zijn we de drijvende kracht achter klimaatcommitments van de financiële sectoren in Duitsland, 
Spanje en Nederland, werken we aan een methodologie om de impact van de financiële sector op 
klimaat en biodiversiteit te kunnen meten, en zijn we koploper in het financieren van ondernemers en 
initiatieven die allemaal op hun eigen manier werken aan een groenere, transparantere en eerlijkere 
economie. 
 
Natuur 
Op het thema natuur scoort Triodos Bank een 9. Triodos Bank vindt het belangrijk om biodiversiteit te 
stimuleren. In onze minimumstandaarden voor financieringen en investeringen sluiten we bedrijven uit 
die betrokken zijn bij bijvoorbeeld ontbossing, milieuvervuiling, pesticidenproductie of mijnbouw. Als 
bedrijven actief zijn in sectoren met een hoog risico op schade aan de biodiversiteit, vraagt Triodos 
Bank om aanvullend beleid of certificering. Triodos Bank heeft daarnaast de Finance for Biodiversity 
Pledge3 ondertekend, waarin we wereldleiders oproepen om heldere regels en doelen te formuleren 
om verlies van soorten en natuur tegen te gaan. Ook beloven we onze eigen biodiversiteitsimpact van 
kredieten en investeringen te beoordelen, bedrijven aan te spreken, doelen te stellen en hier uiterlijk 
in 2024 over te rapporteren. Triodos Bank maakt ook deel uit van het Partnership for Biodiversity 

 
1 https://www.triodos.com/press-releases/2019/triodos-bank-calls-for-complete-change-of-food-and-
agriculture-systems  
2 https://www.triodos.com/press-releases/2019/financial-sector-needs-to-take-leading-role-to-address-the-
climate-emergency  
3 https://www.triodos.nl/persberichten/2020/200925-triodos-bank-ondertekent-finance-for-biodiversity-
pledge  



Accounting Financials4 (PBAF), dat werkt aan een accounting framework waarmee financiële 
instellingen hun negatieve en positieve impact op biodiversiteit kunnen meten.  
 
Gendergelijkheid 
Volgens de Eerlijke Bankwijzer scoort ons beleid op gendergelijkheid een 4. Dit heeft deels te maken 
met het feit dat het toepassen van een dergelijk beleid in de praktijk waarin wij actief zijn niet altijd 
haalbaar is. De overgrote meerderheid van onze financieringsklanten zijn voornamelijk kleine, soms 
middelgrote, bedrijven met een beperkt aantal medewerkers en meestal geleid door de oprichter. Wij 
hebben het met deze ondernemers over hun duurzame ambities om bij te dragen aan positieve 
ontwikkeling van milieu, mens en maatschappij. Gendergelijkheid staat daarbij niet direct bovenaan 
de lijst van onderwerpen. Menselijke waardigheid en het respecteren van mensenrechten zijn 
daarentegen natuurlijk een essentiële randvoorwaarde voor duurzaam en sociaal ondernemen, en 
deze worden wel degelijk meegewogen. Op het thema mensenrechten krijgen wij het maximaal 
aantal punten van de Eerlijke Bankwijzer.  
 
Arbeidsrechten 
Onze score is zeer goed (9), maar wel een punt lager vergeleken met het vorige beleidsonderzoek. 
Dit heeft te maken met een nieuwe eis in het beleidsonderzoek, namelijk dat bedrijven die wij 
financieren zich moeten committeren aan eerlijke werving van medewerkers. In onze 
minimumstandaarden staat dat arbeidsrechten onderdeel zijn van de manier waarop wij bedrijven 
beoordelen, voordat wij overgaan tot financiering. Werving van personeel is in onze ogen onderdeel 
van arbeidsrechten. Volgens de Eerlijke Bankwijzer is dit echter niet concreet genoeg. 
 
Woningbouw en vastgoed 
Onze score is weliswaar gestegen, maar in de ogen van de Eerlijke Bankwijzer nog altijd 
onvoldoende. Triodos Bank is koploper in groene hypotheken en stimuleert woningeigenaren om 
energiebesparende maatregelen te nemen. Zo is onze hypotheekportefeuille voor circa 95% gevuld 
met woningen met een energielabel A of hoger. De bank ontwikkelde in 2012 als eerste in Nederland 
een hypotheek waarbij de maandelijkse rente is gekoppeld aan de energieprestatie van het huis: hoe 
groener de woning, hoe lager de hypotheekrente. In 2018 introduceerde de bank als eerste een 
aanvullende duurzaamheidslening met 50% rentekorting op dat deel van de financiering dat besteed 
wordt aan verduurzaming. In 2020 hebben we als eerste bank onze leennorm gekoppeld aan 
energieprestaties. En sinds augustus kunnen hypotheekaanvragers exact uitrekenen welke 
maandelijkse besparing hun investering in duurzame maatregelen oplevert. We richten ons vooral op 
het vergroenen van bestaande woningen en minder op nieuwbouw. Dat leidt per saldo niet tot een 
verbetering van onze portefeuille, maar geeft wel de energietransitie een duw in de goede richting.  
 
De lage score van Eerlijke Bankwijzer komt deels omdat wij niet rapporteren over het energielabel 
van woningen in onze portefeuille en vergroeningsdoelstellingen rondom onze portfolio. Hoewel onze 
portefeuille donkergroen is, rapporteren wij inderdaad niet over de energielabels. Daarentegen zijn we 
de enige bank die op locatie-gevalideerde labels hanteert. De data hieruit integreren we in onze 
financiële adviesdienstverlening. Ook rapporteren we over de CO2-impact van onze hypotheken, 
omdat dit in onze ogen meer zegt over energieprestaties dan standaard energielabels. Daarvoor 
gebruiken we de methodologie van het Partnership Carbon Accounting Financials (PCAF). Om 
klimaatdoelen te kunnen stellen voor onze portefeuille hebben we zogenoemde science-based 
targets (op wetenschap gebaseerde klimaatdoelen) nodig. Daar werken we samen met deskundigen 
hard aan. We hebben deze wetenschappelijke doelen nodig zodat we nog meer weloverwogen 
beslissingen nemen over de vraag waar we geld aan uitlenen en in beleggen. 
 
Maakindustrie 
Onze score is een punt gedaald naar 8, door onder meer twee nieuwe eisen met betrekking tot 
plastic: het vergroten van de plasticproductie is onacceptabel en bedrijven moeten zich committeren 
aan een reductie van hun gebruik van plastic en daarover rapporteren. Triodos Bank heeft geen 
specifiek beleid gericht op plasticreductie. We investeren met het doel positieve impact te realiseren. 
Dit betekent dat de bedrijven die in scope zijn, doorgaans een vergevorderd duurzaamheidsbeleid 
hebben en daaronder valt tevens het bewustzijn over de noodzaak om het gebruik van plastic te 

 
4 https://www.triodos-im.com/articles/2020/partnership-biodiversity-accounting-financials-pbaf-to-stimulate-
protection-of-biodiversity  



reduceren. Wel worden er gesprekken gevoerd om gebruik van plastic verder terug te dringen en 
wordt hiernaar gekeken bij de selectie van bedrijven om in te beleggen. 
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