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Inleiding 

Triodos Bank wil de menselijke waardigheid en de 
zorg voor het milieu bevorderen, en besteedt in het 
bijzonder aandacht aan de levenskwaliteit van 
mensen. Die aanpak vergt een echt verantwoordelijk 
beleid, transparantie en een doordacht gebruik van 
het geld daar haar wordt toevertrouwd.

Triodos Bank brengt het principe van op waarden 
gebaseerd bankieren dagelijks in de praktijk. Ons doel 
bestaat erin een grote klantenbasis uit te bouwen die 
nauw met ons interageert: een mix van particuliere en 
professionele klanten die allemaal bewust voor Triodos 
Bank als financiële partner gekozen hebben. 

In dit document geven we een overzicht van de 
aanvaardingscriteria voor elke nieuwe professionele 
relatie via een zichtrekening Business. Het is bestemd 
voor iedereen die meer wil weten over het beslissings-
proces van Triodos Bank en over de onderliggende 
beweegredenen. Voor kredietverlening of voor 
beleggingsproducten kunnen extra en/of andere 
criteria van toepassing zijn. 

Activiteitssectoren

Triodos Bank focust bij al haar activiteiten op drie grote 
thema’s: milieu, cultuur en samenleving. Via die thema’s 
is de bank actief in een brede waaier aan sectoren. 
Triodos Bank aanvaardt uitsluitend professionele 
klanten die actief zijn in die sectoren en zo bijdragen 
aan een meer duurzame samenleving: 

MILIEU
 > Biovoeding
 > Biolandbouw 
 > Hernieuwbare energie
 > Duurzaam (ver)bouwen
 > Milieutechnologie
 > Natuurontwikkeling

CULTUUR 
 > Kunst en cultuur
 > Levensbeschouwing
 > Onderwijs
 > Recreatie
 > Kinderopvang 

SOCIAAL
 > Gezondheidszorg
 > Productie (ambachtslieden, drukkerijen,  

uitgeverijen)
 > Maatschappelijke projecten (integratie, ...)
 > Detailhandel non-food
 > Professionele diensten 
 > Fair trade
 > Ontwikkelingssamenwerking 
 > Sociale woningbouw
 > Microfinanciering

Meer informatie per sector:  
https://www.triodos.be/nl/sectoren 

Welke activiteiten aanvaardt Triodos Bank niet? 
Naast de hierboven beschreven sectorbenadering 
zal de bank de aanvraag voor het opstarten van een 
professionele relatie ook toetsen aan absolute, 
negatieve criteria. Het gaat hier meer bepaald om 
bepaalde producten en diensten die de ontwikkeling 
van een duurzame samenleving op lange termijn 
belemmeren. Zo stemt de bank er niet mee in om 
een zichtrekening Business (eventueel in combinatie 
met een spaarrekening Business) te openen voor 
organisaties, ondernemingen of verenigingen die 
rechtstreeks betrokken zijn bij niet-duurzame 
producten, diensten of werkmethodes: industriële 
veehouderij, corruptie, dictatoriale regimes, 
dierproeven, genetische manipulatie, overtreding 
van de wetgeving, gedrags codes of conventies. 
Daarnaast sluit ze alle organisaties, ondernemingen 
en activiteiten uit die kernenergie, wapens en 
stoffen die schadelijk zijn voor het milieu produceren 
of verdelen, evenals professionals die actief zijn in de 
bontindustrie, gokspelen, de porno grafische of 
de tabaksindustrie.

Triodos Bank: aanvaardingscriteria voor elke nieuwe 
professionele relatie
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Types vennootschappen of verenigingen 

De zichtrekening Business en de spaarrekening 
Business zijn rekeningen voor professioneel gebruik 
die bestemd zijn voor eenmanszaken (meerderjarige 
natuurlijke personen - zelfstandigen) en voor 
vennootschappen en verenigingen (rechtspersonen) 
die in België gevestigd zijn en/of actief zijn in Belgiëdie in België gevestigd zijn en/of actief zijn in België. 

De volgende types vennootschappen en verenigingen 
worden aanvaard: 

 > Naamloze vennootschap (nv)
 > Besloten vennootschap (bv)
 > Coöperatieve vennootschap (cv)
 > Vennootschap onder firma (vof)
 > Commanditaire vennootschap (commV)
 > Vereniging zonder winstoogmerk (vzw)
 > Stichting van openbaar nut - rechtspersoon naar 

Belgisch publiekrecht
 > Zelfstandige

De opening aanvragen van een zichtrekening 
Business (eventueel aangevuld met een spaarrekening) 
kan enkel door het aanvraagformulier (PDF-formaat) 
in te vullen dat beschikbaar is op de website van 
de bank https://www.triodos.be/nl/professionelen/
open-een-business-rekening.

Dit kan ook sneller door de documenten elektronisch 
te ondertekenen (eID) en via e-mail te versturen naar 
info@triodos.be, samen met alle vermelde bijlagen.

Vragen? 

Met vragen over deze criteria kan je terecht bij Triodos 
Bank, via e-mail naar info@triodos.be of telefonisch op 
02 548 28 52. 

Brussel, mei 2022
Triodos Bank 
Hoogstraat 139/3
1000 Brussel 


