Verklaring over belangrijkste ongunstige
effecten van beleggingsbeslissingen op
duurzaamheidsfactoren
1. Samenvatting
Dit document bevat de samenvatting van de verklaring van Triodos Bank aangaande
de belangrijkste negatieve effecten zoals vereist volgens artikel 4 van de Sustainable
Finance Disclosure Regulation (SFDR – Regulation (EU) 2019/2088). Triodos Bank
verklaart hierbij dat zij “de belangrijkste ongunstige effecten van
beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren in aanmerking neemt”. De SFDR
en de gedelegeerde verordening die de technische interpretaties van de SFDR bevat,
worden gefaseerd geïmplementeerd. Triodos Bank zal in lijn hiermee deze verklaring
periodiek actualiseren en hierin indicatoren en data opnemen die in toenemende
mate beschikbaar zullen komen. Tegen de tijd dat deze verklaring wordt aangevuld
met indicatoren en data, bevat deze paragraaf (‘Samenvatting’) een samenvatting
van de verklaring aangaande de belangrijkste negatieve effecten.

2. Beschrijving van de belangrijkste negatieve effecten
op duurzaamheidsfactoren
Uiterlijk op 30 juni 2022 publiceert Triodos Bank de volledige lijst van indicatoren
voor de belangrijkste negatieve effecten die zijn gemeten en bewaakt en waarop
actie is ondernomen. De eerste volledige verklaring zal gaan over het jaar 2023. Deze
verklaring bevat ten minste de negatieve effecten van de beleggingen op de
duurzaamheidsfactoren voor de volgende 18 indicatoren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Uitstoot van broeikasgassen
CO2-voetafdruk
Broeikasgasintensiteit van ondernemingen waarin wordt belegd
Belang in ondernemingen die actief zijn in de sector fossiele brandstoffen
Aandeel van gebruik en productie van niet-hernieuwbare energie
Intensiteit energieverbruik per klimaatsector met grote impact
Activiteiten met een negatieve impact op gebieden met een gevoelige
biodiversiteit
8. Uitstoot naar water
9. Percentage gevaarlijk afval

10. Schendingen van principes van het Global Compact van de VN en de
Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor
Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO)
11. Ontbreken van processen en compliancemechanismen voor bewaking van de
naleving van de principes van het Global Compact van de VN en de Richtlijnen
voor Multinationale Ondernemingen van de OESO
12. Niet gecorrigeerd loonverschil tussen mannen en vrouwen
13. Genderdiversiteit binnen het bestuur
14. Belangen op het gebied van controversiële wapens (antipersoonsmijnen,
clustermunitie, chemische wapens en biologische wapens)
15. Broeikasgasintensiteit van landen waar wordt belegd
16. Maatschappelijke misstanden in landen waar wordt belegd
17. Belangen in fossiele brandstoffen via beleggingen in vastgoed
18. Belangen in energie-inefficiënt vastgoed

