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Kerncijfers in EUR

Bedragen in miljoenen euro’s 2014 2013 2012 2011 2010

Financieel

Eigen vermogen 704 654 565 451 362

Aantal certificaathouders 32.591 31.304 26.876 21.638 16.991

Toevertrouwde middelen 6.289 5.650 4.594 3.731 3.039

Aantal rekeningen 628.321 556.146 454.927 363.086 278.289

Kredieten 4.266 3.545 3.285 2.838 2.128

Aantal 36.320 29.620 24.082 21.900 17.283

Balanstotaal 7.152 6.447 5.291 4.291 3.495

Fondsen in beheer* 3.480 3.199 2.754 2.495 2.122

Totaal in beheer gegeven vermogen 10.632 9.646 8.045 6.786 5.617

Totaal baten 189,6 163,7 151,6 128,7 102,7

Bedrijfslasten -138,4 -112,6 -100,1 -89,9 -78,0

Waardeverminderingen kredietportefeuille -11,1 -17,1 -20,9 -15,8 -9,8

Waardeveranderingen van deelnemingen 0,2 0,2 0,2 -0,1 -0,1

Bedrijfsresultaat voor belastingen 40,3 34,2 30,8 22,9 14,8

Belastingen bedrijfsresultaat -10,2 -8,5 -8,2 -5,6 -3,3

Nettowinst 30,1 25,7 22,6 17,3 11,5

(Common) equity tier 1-ratio ** 19,0% 17,8% 15,9% 14,0% 13,8%

Total Capital ratio ** 19,0% 17,8% 16,0% 14,4% 14,7%

Leverage ratio *** 8,8% 8,7% 9,0% 8,4% 7,9%

Bedrijfslasten/totaal baten 73% 69% 66% 70% 76%

Rendement eigen vermogen in % 4,4% 4,3% 4,5% 4,3% 3,4%

Rendement op vermogen in % 0,4% 0,4% 0,4% 0,4% 0,3%

Per aandeel (in EUR)

Intrinsieke waarde ultimo 78 77 75 74 73

Nettowinst**** 3,41 3,23 3,37 3,18 2,45

Dividend 1,95 1,95 1,95 1,95 1,95
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 2014 2013 2012 2011 2010

Sociaal

Aantal medewerkers ultimo***** 1.017 911 788 720 636

Uitstroom 10% 7% 10% 9% 11%

Percentage vrouwen met managementfunctie 40% 40% 42% 37% 35%

Opleidingskosten per medewerker in euro’s 1.856 2.055 1.731 2.020 1.897

Verhouding hoogste/laagste salaris******    9,6    9,4       9.4 9,8 8,5

Milieu

CO2-emissie (1000 kg) 3.084 2.906 2.986 2.885 2.800

Compensatie CO2 100% 100% 100% 100% 100%

* Inclusief fondsen in beheer bij gelieerde partijen die niet in de consolidatie zijn betrokken.
** De berekening van de (common) equity tier 1-ratio en de total capital ratio over 2014 is gebaseerd op de 
verslagleggingsvereiste in de Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) zoals die 
luidde op de verslagdatum. De berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel II-regels.
*** De berekening van de leverage ratio over 2014 is gebaseerd op de verslagleggingsvereiste volgens de Capital 
Requirement Directive (CRD) en de Capital Requirement Regulation (CRR) zoals die luidde op de verslagdatum. De 
berekening van de vergelijkende cijfers is gebaseerd op de Basel III-regels.
**** De nettowinst per aandeel is berekend over het in het boekjaar gemiddeld aantal uitstaande aandelen.
***** Betreft alle medewerkers in dienst van Triodos Bank NV, exclusief medewerkers in dienst van de joint venture 
Triodos MeesPierson.
****** De factor tussen het laagste en het hoogste salaris wordt zorgvuldig bewaakt om ervoor te zorgen dat deze niet te 
hoog wordt. Deze factor wordt per land berekend. In 2014 was de verhouding in Nederland 9,6. Deze verhouding was lager 
in andere landen als gevolg van de kleinere omvang van de kantoren en omdat de Directie van Triodos Bank vanuit het 
hoofdkantoor in Nederland werkt.
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Geconsolideerde balans 
per 31 december 2014

voor winstverdeling 31.12.2014 31.12.2013

in duizenden euro’s

Activa    
Kasmiddelen 175.225 895.755

Overheidspapier 208.782 48.000

Bankiers 575.743 551.541

Kredieten 4.266.324 3.544.716

Rentedragende waardepapieren 1.710.625 1.224.180

Aandelen 4 4

Deelnemingen 8.720 7.630

Immateriële vaste activa 13.364 11.810

Onroerende zaken en bedrijfsmiddelen 39.821 39.085

Overige activa 13.215 17.212

Overlopende activa  140.581 106.720

Totaal activa 7.152.404 6.446.653

Passiva
Bankiers 54.627 62.105

Toevertrouwde middelen 6.288.828 5.650.103

Overige schulden 19.208 21.222

Overlopende passiva 79.489 52.881

Voorzieningen 1.377 1.010

Achtergestelde schulden 5.250 5.300

Eigen vermogen  703.625 654.032

Totaal eigen vermogen en passiva 7.152.404 6.446.653

Voorwaardelijke schulden 62.260 43.656

Onherroepelijke faciliteiten  593.771 627.785

  656.031 671.441
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Geconsolideerde winst- en 
verliesrekening over 2014

in duizenden euro’s  2014 2013

Baten    
Rentebaten 173.654 164.617

Rentelasten  -47.404 -52.661

Rente 126.250 111.956

Opbrengsten uit overige deelnemingen  109 120

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 109 120

Provisiebaten 65.025 52.993

Provisielasten  -2.841 -2.295

Provisie 62.184 50.698

Resultaat uit financiële transacties 551 437

Overige baten  497 454

Overige baten  1.048 891

Totaal baten 189.591 163.665

Lasten   
Personeels- en andere beheerkosten 131.191 104.177

Afschrijvingen en waardeveranderingen 
materiële en immateriële vaste activa  7.162 8.421

 

Bedrijfslasten  138.353 112.598

Waardeverminderingen kredietportefeuille 11.093 17.061

Waardeveranderingen van deelnemingen  -181 -207
 

Totaal lasten 149.265 129.452

Bedrijfsresultaat voor belastingen 40.326 34.213

Belastingen bedrijfsresultaat  -10.201 -8.530

Nettowinst 30.125 25.683

Bedragen in euro’s

Nettowinst per aandeel 3,41 3,23

Dividend per aandeel 1,95 1,95
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Segmentrapportage

Kerncijfers 2014  
per vestiging en per business unit

in duizenden euro's 
 
  

Bank  
Nederland 

Bank   
België  

Bank  
Verenigd 

Koninkrijk

Bank 
 Spanje 

Bank  
Duitsland 

Totaal 
 bancaire 

activiteiten

Investment 
Management 

Beleggings-
advies- 

diensten

Private  
Banking 

Overige 
 

Eliminatie 
intercompany 

transacties

Totaal 
 

 

Toevertrouwde middelen 2.384.177 1.361.327 975.152 1.420.244 154.401 6.295.301 -6.473 6.288.828

Aantal rekeningen 308.653 62.705 47.014 199.676 10.273 628.321 628.321

Kredieten 1.582.656 998.375 721.901 782.067 181.598 4.266.597 -273 4.266.324

Aantal 26.383 2.469 1.243 4.765 1.460 36.320 36.320

Balanstotaal 2.770.420 1.546.153 1.208.688 1.593.189 238.628 7.357.078 1.098.517 -1.303.191 7.152.404

Fondsen in beheer1       2.653.743  812.767 12.914  3.479.424

 

Totaal in beheer gegeven vermogen 2.770.420 1.546.153 1.208.688 1.593.189 238.628 7.357.078 2.653.743 812.767 1.111.431 -1.303.191 10.631.828

Totaal baten 56.128 34.529 23.179 33.782 5.988 153.606 30.501 570 4.455 2.742 -2.283 189.591

Bedrijfslasten -35.841 -24.495 -16.855 -27.891 -8.333 -113.415 -19.929 -529 -3.584 -3.324 2.428 -138.353

Waardeveranderingen kredietportefeuille -6.527 -597 948 -2.693 -2.224 -11.093 -11.093

Waardeveranderingen deelnemingen          181  181

Bedrijfsresultaat 13.760 9.437 7.272 3.198 -4.569 29.098 10.572 41 871 -401 145 40.326

Belastingen bedrijfsresultaat -4.144 -1.961 -1.998 -872 1.320 -7.655 -2.643 -10 -212 357 -38 -10.201

Nettowinst 9.616 7.476 5.274 2.326 -3.249 21.443 7.929 31 659 -44 107 30.125

Gemiddeld aantal medewerkers  
op voltijdbasis 138,9 104,1 107,3 228,0 38,3 616,6 98,7 1,8 15,4 155,3 887,8

Bedrijfslasten/totaal baten 64% 71% 73% 83% 139% 74% 65% 93% 80% 73%

1) N.B.: op het moment dat deze jaarrekening werd opgesteld waren de jaarrekeningen van de fondsen in beheer   
nog niet afgerond.     
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Kerncijfers 2014  
per vestiging en per business unit

in duizenden euro's 
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Nederland 

Bank   
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Verenigd 
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Bank 
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Bank  
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Investment 
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Beleggings-
advies- 
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Banking 
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Eliminatie 
intercompany 

transacties

Totaal 
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Kredietverlening per sector in 2014 na correcties 
in verband met interne transacties tussen Triodos vestigingen

in duizenden euro’s Totaal Nederland België België Verenigd Koninkrijk Spanje Duitsland

  bedrag %  aantal   bedrag %  aantal   bedrag % aantal   bedrag %  aantal   bedrag %  aantal   bedrag %  aantal 

Milieu

Biologische landbouw  119.570 2,8%  779  30.696 1,9%  255  3.368 0,3%  66  48.800 6,8%  270  35.692 4,6%  175  1.014 0,6%  13 

Natuurvoeding  81.271 1,9%  659  24.498 1,5%  313  12.791 1,3%  87  10.433 1,4%  55  25.832 3,3%  183  7.717 4,2%  21 

Groene energie  1.195.564 28,0%  809  152.927 9,7%  87  399.746 40,0%  232  187.142 25,9%  139  359.313 45,9%  303  96.436 53,1%  48 

Duurzaam vastgoed  400.446 9,4%  748  222.081 14,0%  209  110.342 11,1%  118  6.342 0,9%  18  61.681 7,9%  403 – 0,0% –

Milieutechnologie  69.114 1,6%  161  29.836 1,9%  48  21.127 2,1%  39  9.520 1,3%  14  8.631 1,1%  60 – 0,0% –

 1.865.965 43,7%  3.156  460.038 29,0%  912  547.374 54,8%  542  262.237 36,3%  496  491.149 62,8%  1.124  105.167 57,9%  82 

Sociaal

Detailhandel non-food  11.634 0,3%  149  5.129 0,3%  71  1.707 0,2%  21  2.878 0,4%  21  1.920 0,2%  36 – 0,0% –

Productie  21.865 0,5%  144  4.962 0,3%  54  14.608 1,5%  68  42 0,0%  2  2.253 0,3%  20 – 0,0% –

Professionele diensten  82.616 1,9%  486  27.381 1,7%  110  9.666 1,0%  61  42.497 5,9%  74  3.038 0,4%  65  34 0,0%  176 

Sociale woningbouw  336.833 7,9%  343  29.370 1,9%  142  65.393 6,5%  28  228.057 31,5%  155  21 0,0%  1  13.992 7,7%  17 

Gezondheidszorg  525.090 12,3%  1.070  172.371 10,9%  414  157.572 15,8%  287  63.188 8,8%  87  91.868 11,7%  207  40.091 22,1%  75 

Maatschappelijke projecten  97.128 2,3%  585  1.428 0,1%  21  13.778 1,4%  83  14.200 2,0%  84  67.722 8,7%  397 – 0,0% –

Fair trade  2.748 0,1%  37  363 0,0%  6  1.263 0,1%  11  553 0,1%  9  442 0,1%  8  127 0,1%  3 

Ontwikkelingssamenwerking  37.930 0,9%  36  28.447 1,8%  12  4.585 0,5%  14  365 0,1%  1  4.533 0,6%  9 – 0,0% –

 1.115.844 26,2%  2.850  269.451 17,0%  830  268.572 27,0%  573  351.780 48,8%  433  171.797 22,0%  743  54.244 29,9%  271 

Cultuur

Onderwijs  144.951 3,4%  439  26.454 1,7%  79  44.172 4,4%  165  21.567 3,0%  48  31.747 4,1%  99  21.011 11,5%  48 

Kinderopvang  12.941 0,3%  110  9.652 0,6%  85  2.370 0,2%  15  661 0,1%  6  258 0,0%  4 – 0,0% –

Kunst en cultuur  261.883 6,1%  735  182.745 11,6%  298  23.354 2,3%  110  14.645 2,0%  54  41.139 5,2%  273 – 0,0% –

Levensbeschouwing  76.338 1,8%  275  14.615 0,9%  62  4.014 0,4%  21  46.918 6,5%  152  10.132 1,3%  38  659 0,4%  2 

Recreatie  127.283 3,0%  296  59.189 3,7%  129  8.662 0,9%  43  24.093 3,3%  54  34.994 4,5%  58  345 0,2%  12 

 623.396 14,6%  1.855  292.655 18,5%  653  82.572 8,2%  354  107.884 14,9%  314  118.270 15,1%  472  22.015 12,1%  62 

Particuliere kredieten  369.163 8,7%  28.441  268.357 17,0%  23.970  99.857 10,0%  1.000 – 0,0% –  852 0,1%  2.426  97 0,1%  1.045 

Gemeentelijke kredieten  291.956 6,8%  18  291.956 18,5%  18 – 0,0% – – 0,0% – – 0,0% – – 0,0% –

Totaal  4.266.324 100,0%  36.320  1.582.457 100,0%  26.383  998.375 100,0%  2.469  721.901 100,0%  1.243  782.068 100,0%  4.765  181.523 100,0%  1.460 



11

Kredietverlening per sector in 2014 na correcties 
in verband met interne transacties tussen Triodos vestigingen
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Triodos Groep  
structuur 2014

Stichting  
Administratiekantoor  

Aandelen  
Triodos Bank

Triodos Bank

Retail & Business Banking
Nederland | België | Duitsland | Spanje | Verenigd Koninkrijk

Investment Management
Europa | Emerging markets

Private Banking
Nederland | België

Retail Banking
Ons doel is onze klanten via ons Europese 
vestigingennetwerk betrouwbare diensten aan  
te bieden, zoals sparen, betalen, lenen en beleggen.

Business Banking
We lenen uitsluitend geld aan organisaties die een  
positieve en blijvende verandering willen bewerkstelligen. 
Met onze leningen richten we ons op drie kerngebieden:

• Natuur & Milieu
• Cultuur & Welzijn
• Sociale economie

‘Impact Investing’
vindt plaats via 
beleggingsfondsen of 
beleggingsinstellingen die 
de naam Triodos dragen.

De 17 actieve fondsen zijn 
ondergebracht in 
bedrijfsonderdelen op 
basis van de thema’s 
waarin ze beleggen:

• Energie en klimaat
• Emerging markets
• Real Estate
• Kunst & Cultuur
•  Landbouw & 
Duurzame voeding 
•  Maatschappelijk 
Verantwoord Beleggen 
(SRI)

Private Banking
biedt een breed pakket 
van financiële en 
niet-financiële diensten 
voor vermogende 
particulieren, stichtingen, 
verenigingen en religieuze 
instellingen.

Duurzaam vermogens- 
beheer vormt daarbij de 
kern, waarbij zowel 
Triodos beleggings-
fondsen als individueel 
vermogensbeheer worden 
aangeboden.



 
Duurzaam bankieren

Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en 
projecten met een meerwaarde op sociaal, 
ecologisch en cultureel gebied, daartoe in staat 
gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en een 
duurzame samenleving.

De missie van Triodos Bank is
• bij te dragen aan een samenleving waarin 
levenskwaliteit 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 van duurzame financiële producten 
en een goede service te voorzien.

Ambitie
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 bewust omgaan met geld.  
Triodos Bank brengt duurzaam bankieren in de 
praktijk. Dat betekent op de eerste plaats het 
aanbieden van diensten en producten die duur-
zaamheid direct bevorderen. Geld speelt daarbij  
een sturende rol. Bewust omgaan met geld betekent 
investeren in een duurzame economie. Daarmee 
wordt op een bewuste wijze aan een kwalitatief 
betere samenleving gewerkt.

Markten en kernactiviteiten
Triodos Bank wil haar missie en strategie als 
duurzame bank op drie verschillende manieren 
realiseren.

Als relatiebank

De dienstverlening van Triodos Bank is gebaseerd op 
het verdiepen en ontwikkelen van langdurige relaties 
met haar klanten. Deze relatiegerichtheid is terug te 
vinden in de hele organisatie. De wijze waarop die 
relaties worden ontwikkeld, verschilt per land, 

rekeninghoudend met culturele verschillen.  
Triodos Bank onderhoudt haar klantrelaties via 
verschillende kanalen; lokale kantoren waar klanten 
kunnen worden ontvangen, telefonisch en in 
toenemende mate via internet.

Triodos Bank streeft naar een klantenbestand van 
zowel particulieren als bedrijven die nadrukkelijk 
voor Triodos Bank kiezen. Overigens verschilt het 
dienstenpakket per land waar Triodos Bank is 
gevestigd, mede afhankelijk van de ontwikkelings-
fase waarin de betreffende vestigingen zich 
bevinden.

Duurzame dienstverlener

Een bankklant wil niet alleen duurzame producten 
en diensten, maar ook een goede prijsstelling en een 
goede service. Triodos Bank is van mening dat deze 
belangrijke klantwaarden niet los van elkaar kunnen 
worden gezien. Dit betekent concreet dat zij streeft 
naar het aanbieden van een adequaat pakket aan 
bancaire diensten waarmee direct of indirect 
duurzame ontwikkeling wordt bevorderd.

De combinatie van relatiebankieren en bancaire 
producten waarmee duurzame ontwikkeling wordt 
gefinancierd, leidt tot nieuwe productontwikkeling. 
Dat kan van land tot land verschillen. Een goed 
voorbeeld is dat spaarders ervoor kunnen kiezen hun 
rente (of een gedeelte daarvan) aan een 
maatschappelijk doel te schenken.

Een andere voorbeeld is de uitgifte van ‘Social 
Impact Bonds’ (maatschappelijke obligaties) die de 
Corporate Finance-afdeling van Triodos Bank in het 
Verenigd Koninkrijk heeft begeleid. De obligaties 
dienen ter financiering van bijvoorbeeld een 
organisatie die zich inzet voor de bestrijding van 
dakloosheid en terugdringing van de werkloosheid. 
Tegelijkertijd heeft de Nederlandse vestiging in 2012 
’s werelds eerste Mobiel Bankieren app op de markt 
gebracht die de gebruiker direct laat zien welke 
duurzame projecten de bank financiert. In Nederland 
brengt de bank ook diverse fondsen op de markt 
waarmee beleggers direct kunnen beleggen in 
sectoren zoals duurzame energie, kunst en cultuur 
en financiële instellingen die zich richten op 
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‘inclusive finance’ in opkomende markten.  
Sommige van deze fondsen profiteren van be-
lastingvoordelen die in het leven zijn geroepen om 
beleggingen in deze sectoren te bevorderen.

Referentie voor Duurzaam Bankieren

Triodos Bank wil het publieke debat over thema’s  
als levenskwaliteit, maatschappelijk verantwoord 
ondernemen en duurzaam bankieren bevorderen. 
Met haar meer dan 30 jaar ervaring wil de bank in 
het maatschappelijk krachtenveld mede richting 
geven aan duurzame ontwikkeling. De resultaten van 
dit publieke debat reiken veel verder dan de eigen 
activiteiten van Triodos Bank. Door haar visie en 
aanpak heeft Triodos Bank internationaal erkenning 
gekregen. Met deelname aan het publieke debat, 
veelal door middel van evenementen met een grote 
maatschappelijke impact, wordt zichtbaar waar 
Triodos Bank voor staat en wat haar visie is ten 
aanzien van belangrijke maatschappelijke 
ontwikkelingen.
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Het Triodos bedrijfsmodel: Creëren van waarde

Kapitaalinputs

Sociaal (kapitaal)
• Deskundige, missiegedreven en 

gemotiveerde medewerkers
• Expertise in de sociale, culturele  

& ecologische sector
• Ondersteund door specialistische 

opleidingsprogramma’s en 
ontwikkelingsmogelijkheden

Inspirerend (kapitaal)
•  Regelmatige reflectiesessies
•  Onderhouden van een wederzijdse 

dialoog met stakeholders 

Financieel (kapitaal)
•  Toevertrouwde middelen van 

waardegedreven klanten die  
kiezen voor een positieve besteding 
van hun geld 

•  Eerlijke en marktgemiddelde 
rendementen, aantrekkelijk voor 
loyale, waardegedreven klanten

 WAARDECREATIE             WAARDECREATIE 

De essentie  
van Triodos Bank

•  Een waardegedreven bank,  
die mensen in staat bewust om  
te gaan met geld om zo een  
bijdrage te leveren aan een gezonde 
maatschappij waarbij menselijke 
waardigheid centraal staat

Onze rol

                    
     

     
     

    
   

   
    

    
   

   
    

   
   

    
    

   
   

     
     

    
     

     
     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   
     

     
    

     
     

     
    
   
   
    
    
   
   
    
   
   
    

    
   

   
     

                            

• Onze missie volledig geïntegreerd  
in onze strategie

•  Uitsluitend financieren van 
duurzame ondernemingen in de 
reële economie op een volledig 
transparante wijze

•  Zinvolle, menselijke relaties met 
klanten

•  Eerste bank met een compleet 
product- en dienstaanbod

•  Financieel robuust, inclusief hoge 
kapitaalratio’s

•  Risicomanagement, evenwichtige 
groei (beoogde verhouding kredieten/
deposito’s 65–70%)

•  Bieden van eerlijke financiële 
rendementen met een duurzame 
impact

•  Fungeren als referentiepunt voor 
duurzaam bankieren door onze  
eigen duurzaamheid, innovatie en 
leiderschap

De veranderende wereld

                    
     

     
     

    
   

   
    

    
   

   
    

   
   

    
    

   
   

     
     

    
     

     
     

                                                                                                                                 

                                                                                                                                   
     

     
    

     
     

     
    
   
   
    
    
   
   
    
   
   
    

    
   

   
     

                            

•  Inspelen op een veranderend 
landschap van maatschappelijke 
uitdagingen en innovatieve onder-
nemingen die ze het hoofd bieden
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Het Triodos bedrijfsmodel: Creëren van waarde

Triodos Bank bedrijfsmodel  
in vogelvlucht
In ons bedrijfsmodel wordt inbreng van kapitaal, 
zoals de vaardigheden en het ondernemerschap 
van onze medewerkers en het geld van onze 
klanten, via onze kernproducten en -diensten, 
getransformeerd tot waarde-outputs, zoals het 
leveren van een positieve bijdrage aan de 
ontwikkeling van een gezonde maatschappij.

Om dit financieel haalbaar te maken, bieden  
wij een eerlijke rente aan spaarders en streven 
we naar langetermijnrendementen voor mensen 
die investeren in onze beleggingsfondsen en in 
Triodos Bank zelf. We gebruiken deze deposito’s 
om kredieten te verstrekken aan duurzame 
ondernemers die actief zijn in de reële economie, 
zodat ze reële impact kunnen leveren.

Bij het verstrekken van kredieten aan duurzame 
ondernemingen spreken we liever deposito’s aan 
dan dat we van andere banken lenen. Ook streven 
we naar een gezond evenwicht tussen kredieten 
en deposito’s . We hanteren een gezond kapitaal-
niveau, ruimschoots boven de vereisten op grond 
van de regelgeving. Dit komt onze robuustheid  
op de lange termijn ten goede. Triodos Bank 
ontwikkelt door cycli van reflectie en dialogen. 
Vanuit onze essentie als organisatie gaan we  
een interactie aan met de veranderende 
behoeften in de maatschappij.

Waarde-outputs

Mensen (People)
• Leveren van een positieve bijdrage 

aan de gezonde ontwikkeling van  
de maatschappij

•  Bieden van ondersteuning aan een 
relevante gemeenschap om 
maatschappelijke veranderingen 
teweeg te brengen

•  Waardegedreven ondernemers in 
staat stellen hun potentieel volledig 
te ontwikkelen

•  Transparante financiering zodat 
stakeholders zien wat er met hun 
geld gebeurt

Planeet (Planet)
• Kredieten voor duurzaam en 

inclusief ondernemen
•  Ontwikkelen van een duurzame, 

circulaire economie

Welvaart (Prosperity)
•  Eerlijk rendement op eigen vermogen 

(doelstelling 4 à 5% in 2015)
•  Leverage ratio van ten minste 8%, 

waardoor veerkracht wordt 
gegarandeerd

•  Ontwikkelen van overtuigende visies 
voor de toekomst van de financiële 
sector

        WAARDECREATIE 



Het jaarverslag in het kort

Het directieverslag geeft een overzicht van hoe 
Triodos Bank kijkt naar de wereld waarin zij 
opereert, de activiteiten en impact van de bank 
in 2014, en de vooruitzichten. 

Om de leesbaarheid van dit hoofdstuk te 
bevorderen, is de tekst opgebouwd uit de 
volgende onderdelen:
• Een algemeen deel: de algemene visie op de 
wereld waarin we leven, en de plek van Triodos 
Bank daarin.
• Een analyse van belangrijke ofwel materiële 
onderwerpen: deze onderwerpen zijn vastgesteld 
door onze stakeholders en Triodos Bank zelf.  
Ze komen op verschillende plekken in het 
jaarverslag terug.
• Een samenvatting van onze belangrijkste 
strategische doelstellingen, prestaties en doelen 
voor de toekomst.
• Onze resultaten: daarbij gaat het zowel om de 
resultaten in termen van impact als de financiële 
resultaten. Er wordt ingegaan op Triodos Bank en 
haar verschillende landenvestigingen, Triodos 
Investment Management en Private Banking.
• De belangrijkste informatie over risico en 
compliance.

Reacties op het Jaarverslag zijn van harte 
welkom. U kunt uw feedback sturen naar 
arfeedback@triodos.nl.

Welkom bij het optimisme

Er is in de samenleving een groeiende beweging 
gaande van mensen die laten zien dat ieder individu 
méér invloed heeft dan we denken. Het zou wel  
eens zo kunnen zijn dat juist wij als burgers met 
antwoorden moeten komen op de huidige grote 
vraagstukken.

Het jaar 2014 werd gedomineerd door conflicten in 
Oekraïne en in het Midden-Oosten en terrorisme-
dreiging in West-Europa. En ook door aanhoudende 
economische onzekerheden in grote delen van 
Europa en toenemende bezorgdheid over het 

ontbreken van een adequate aanpak van het 
klimaatvraagstuk. Dit alles leidt tot de vraag welke 
waarden eigenlijk van belang zouden moeten zijn in 
de samenleving, en in welke staat we de wereld 
kunnen doorgeven aan toekomstige generaties.

In de afgelopen eeuw keek men naar de overheid als 
het ging om het aanpakken van de grote problemen 
waar de samenleving mee worstelde. De rol van de 
overheid en van overheidsbeleid blijft ook in de 
toekomst van groot belang. Bijvoorbeeld bij het 
vaststellen van wettelijke kaders voor de samen-
leving, en het waarborgen van een democratische 
verankering van individuele rechten en verant-
woordelijkheden. Toch lijkt het er steeds meer op  
dat de overheid niet meer goed is toegerust op de 
complexe en snel veranderende wereld. Volgens 
Triodos Bank zijn het juist burgers, ondernemers  
en de banken die hen financieren, die het initiatief 
kunnen en moeten nemen bij het vormgeven van  
een betere toekomst. 

Veel lijkt erop te duiden dat de antwoorden op de 
belangrijkste uitdagingen van deze tijd, steeds vaker 
uit niet-traditionele hoek komen. Relevant in dit 
kader is bijvoorbeeld de aandacht die een denker  
als Thomas Piketty afgelopen jaar kreeg voor zijn 
analyse van de groeiende ongelijkheid in rijkdom.  
Of de ‘people’s climate march’; met ruim 2.500 
evenementen in 162 landen de grootste klimaat-
betoging ooit. Tegelijkertijd besloten verschillende 
vooraanstaande organisaties om niet langer te 
beleggen in oliemaatschappijen. Daarbij ging het 
onder meer om diverse universiteiten. Maar ook om 
de Rockefeller Foundation – een organisatie die haar 
kapitaalsbasis juist te danken heeft aan de olie-
industrie. Allemaal voorbeelden die aangeven dat 
mensen in toenemende mate kijken naar anders 
gestemde instituten en individuen, en niet in de 
laatste plaats naar zichzelf, als het gaat om het 
verbeteren van de kwaliteit van leven.

Groepen mensen en individuele burgers slagen  
er steeds beter in om de agenda van het maat-
schappelijk debat te beïnvloeden. Dat sluit naadloos 
aan op de benadering van Triodos Bank in het 
financieren van bedrijven met een positieve 
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maatschappelijke impact. We gebruiken spaargeld 
en geld van beleggers om ondernemingen met een 
maatschappelijke meerwaarde te financieren.  
Op die manier maken we het voor mensen mogelijk  
om hun geld te laten werken op een manier die 
strookt met hun waarden. Daarmee is het geld van 
onze klanten niet langer waardenvrij. Bezit van geld 
brengt verantwoordelijkheid met zich mee, en kan 
worden ingezet bij het financieren van duurzame 
ondernemingen. 

Banken zijn van belang bij het faciliteren van groei 
en ontwikkeling van samenlevingen. Naar onze 
overtuiging is de mate waarin banken de reële 
economie financieren cruciaal. Want juist in de reële 
economie kan geld werkelijk invloed hebben op het 
leven van mensen. Dit is altijd de visie van Triodos 
Bank geweest en was ook in 2014 bepalend voor  
ons handelen. 

Volgens ons beseffen steeds meer financiële 
instellingen – en in toenemende mate ook de grote 
spelers – dat we allemaal onderdeel zijn van een 
financieel ecosysteem. Binnen dat systeem  
bestaan onderlinge relaties en afhankelijkheden, 
wat betekent dat we rekening moeten houden met 
elkaars belangen. Net als in een natuurlijk eco-
systeem wordt ook het financiële systeem veer-
krachtiger wanneer sprake is van diversiteit. 

Triodos Bank staat niet alleen in deze opvatting,  
ook niet als het gaat om haar brede benadering.  
Om verandering te bewerkstelligen, is samenwerken 
met anderen voor Triodos Bank cruciaal. De bank 
was in 2014 actief in verschillende lokale, Europese 
en mondiale netwerken. Zo zijn we medeoprichter  
en lid van de Global Alliance for Banking on Values 
(GABV). De GABV is een international netwerk van 
onafhankelijke duurzame banken met een waarden-
gedreven missie en strategie. Triodos Bank is ook 
medeoprichter van het Sustainable Finance Lab,  
een netwerk van wetenschappers gericht op het 
ontwikkelen van ideeën rond een meer duurzame 
financiële sector. In 2014 speelde dit netwerk een 
leidende rol in het debat over de toekomst van het 
bancaire systeem.

Groene scheuten

We namen in 2014 een positieve ontwikkeling waar. 
Zo waren er ineens overal ter wereld ondernemingen 
en banken die de duurzaamheidsagenda omarmden. 
Kleine en grote bedrijven hebben een begin gemaakt 
met duurzaamheid een centrale plaats geven in hun 
hele manier van werken. Vaak waren dat onder-
nemingen die – ondanks de moeilijke economische 
omstandigheden – een gemiddeld groeipercentage 
van 15% wisten te realiseren. Dit laatste blijkt uit  
het VN-rapport ‘Business case for eco innovation’. 
Triodos Bank droeg bij aan het tot stand komen van 
dit rapport. 

De G8 Social Investment Taskforce publiceerde een 
rapport rond impact investment. Het rapport trok 
wereldwijd de nodige aandacht, niet in de laatste 
plaats omdat het voorstellen deed voor concrete 
veranderingen. Triodos Bank was de Europese 
vertegenwoordiger binnen de taskforce en publi-
ceerde, aanvullend op het werk van de taskforce,  
zelf het rapport ‘Impact Investing for Everyone’.  
Het is een pleidooi voor een meer inclusieve 
benadering van investeren in positieve verandering. 
Investeren in de snel groeiende markt van impact 
investing, zou niet alleen voorbehouden moeten zijn 
aan kapitaalkrachtige particuliere beleggers en 
pensioenfondsen; het zou ook voor de ‘gewone’ 
burger mogelijk moeten zijn. Triodos Bank gelooft in 
de kracht van brede bewegingen van burgers bij het 
tot stand brengen van een positieve verandering.  
In 2014 zagen we dergelijke bewegingen op ver-
schillende plaatsten. De bank laat zelf al 35 jaar  
zien dat investeren met oog voor maatschappelijke 
rendement steeds meer aanspreekt en bovendien in 
een concrete behoefte van de samenleving voorziet. 

Duurzame innovatie

We zien een groeiende aandacht voor een meer 
waardengedreven benadering van sociale en 
economische vraagstukken. Het gaat om een 
werkelijk toekomstgerichte benadering. Tegelijkertijd 
is de ontwikkelingsrichting van die waardengedreven 
benadering moeilijk te voorspellen en dynamisch.  



Er is sprake van grote veranderingen in de manier 
waarop mensen investeren. En ook in de manier 
waarop ondernemers krediet aantrekken en waarop 
transacties plaatsvinden. Meer mensen zoeken naar 
alternatieve en haalbare manieren om de verander-
kracht van hun geld actief aan te wenden. Banken 
spelen daarbij vaak geen rol. 

Deze voor banken verstorende ontwikkelingen 
brengen zowel uitdagingen als kansen met zich  
mee. Crowdfunding is een belangrijk voorbeeld.  
Bij crowdfunding gaat het om het bijeenbrengen van 
kapitaal van een groep investeerders – de crowd - 
voor een concrete onderneming of specifiek project. 
Meestal vindt de werving online plaats. 

Wij willen onderzoeken hoe we kunnen samenwerken 
met crowdfundinginitiatieven. We denken als bank 
van toegevoegde waarde te kunnen zijn. Het biedt 
ons ook de kans de maatschappelijke impact van 
onze rol als financier verder te vergroten. 
Crowdfunding is aanvullend op de rol van banken  
en vergroot de diversiteit van het ‘financiële eco-
systeem’, omdat het is gebaseerd op wederzijds 
vertrouwen tussen mensen, en minder regulering 
vergt.

Triodos Renewables in het Verenigd Koninkrijk, 
verkende in 2014 de mogelijkheden van deze vorm 
van samenwerking. Triodos Renewables werkte 
samen met een crowdfunding-platform (Trillion 
Fund) bij het aantrekken van ruim EUR 4,2 miljoen. 

Triodos Bank is geïnteresseerd en bekijkt, net als 
haar stakeholders, financiële producten en diensten 
die gericht zijn op het realiseren van verandering  
in de samenleving. Financiële producten die dat 
beogen, zijn de afgelopen jaren in populariteit 
toegenomen. Er is bijvoorbeeld een groeiende 
belangstelling voor hypotheken voor duurzame 
woningen in Nederland, België en Spanje. In totaal 
heeft de bank in 2014 EUR 404 miljoen aan hypo-
theken kunnen verstrekken (2013: EUR 274 miljoen). 
Het gaat hierbij om hypotheken die een financieel 
voordeel bieden wanneer een huis wordt verduur-
zaamd. Financiële producten zoals deze bieden 
mensen nieuwe mogelijkheden om op een duur-
zamere manier te leven. 

Banken worden steeds meer onderdeel van een veel 
diverser financieel systeem dat ruimte biedt aan 
innovaties zoals ook blijkt uit het aanbieden van 
groene obligaties door enkele grote ondernemingen. 
Relevant in dit kader is ook de lancering in het 
Verenigd Koninkrijk van de allereerste ‘social impact 
bonds’ (onder de Social Investment Tax Relief). 
Triodos Bank werkte in 2014 mee aan het naar de 
markt brengen van deze obligaties. Dat deden we 
omdat we bij willen dragen aan ontwikkelingen die 
de traditionele manier van bankieren verbreden,  
en die leiden tot nieuwe mogelijkheden bij het 
aanwenden van geld. 

We zijn een bank die duurzame financiële producten 
aanbiedt. Maar onze aandacht voor duurzaamheid is 
breder dan dat. Zo investeren we in de vernieuwing 
van ‘traditionele’ bankproducten, zodat die voldoen 
aan de duurzaamheidscriteria die we als bank 
hanteren. Concrete voorbeelden zijn volledig bio-
logisch afbreekbare betaalpassen en creditcards. 
Maar ook spaarrekeningen en termijndeposito’s die 
klanten de mogelijkheid bieden om hun rente te 
schenken. En betaalautomaten die papier met 
het Forest Stewardship Council (FSC) keurmerk 
gebruiken.

Klaar voor een onzekere toekomst

We hebben gedurende 2014 gewerkt aan onze 
strategie voor de de komende tien jaar. Tijdens dit 
project - Triodos 2025 - hebben we een aantal 
toekomst scenario’s ontwikkeld. 

Dit project werd geleid door een voorbereidingsgroep 
bestaande uit senior medewerkers samen met een 
lid van de Raad van Commissarissen en een lid van 
het bestuur van de SAAT. Als onderdeel van het 
project werden werkbezoeken gebracht aan 
verschillende bedrijven en projecten: ondernemingen 
die op diverse manieren worstelen met de vraag hoe 
de toekomst eruit zal zien. Onder meer een 
luchtvaartmaatschappij en een groen energiebedrijf. 
 
We willen leren van de ervaring van anderen om zo 
meer zicht te krijgen op de mogelijke toekomst – die 
we in de vorm van vier toekomstscenario’s hebben 
proberen te vatten. Ten eerste een toekomstscenario 
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waarin de overheid domineert (‘big government’),  
ten tweede een scenario waarin het bedrijfsleven 
bepalend is (‘big business’). Een derde senario 
waarbij de toekomstige samenleving gekleurd wordt 
door scherpe sociale tegenstelling tussen ‘happy’ en 
‘unhappy’-gemeenschappen, en tot slot een scenario 
waarbij sprake is van vergaande samenwerking 
tussen burgers, bedrijfsleven en overheid. Centraal 
binnen Triodos 2025 stond het verkennen van de rol 
die Triodos Bank zou kunnen spelen binnen de 
geschetste toekomstbeelden, en in het bijzonder aan 
welke duurzame financiële diensten en -producten 
er dan behoefte is. 

De resultaten van het project Triodos 2025 zijn de 
basis voor onze lange termijn strategie. We willen in 
2015 onze bevindingen in het kader van deze 
strategische verkenningen breder bekendmaken. 

Risico is belangrijk

Triodos Bank moet volledig voldoen aan de 
verplichtingen die wet- en regelgeving van een 
middelgrote bank verlangen. Dit vereiste gedurende 
2014 de nodige extra tijd en aandacht , met name om 
het het risicomanagement, de systemen en de 
interne governance te versterken. Die versterking 
zorgt ervoor dat Triodos Bank goed voorbereid is op 
de toekomst. Deze extra aandacht (samen met de 
toegenomen regeldruk) leidde tot een lagere groei 
van de kredietverlening over 2014. Na aftrek van de 
kosten voor medewerkers en bedrijfsvoering, maken 
banken hun winst uit het verschil tussen de rente die 
ze aan hun spaarders betalen en de rente die 
kredietnemers aan de bank betalen. De lagere 
kredietverlening drukt dan ook op de winst van 
Triodos Bank over 2014. 

Deze onderwerpen stonden regelmatig op de agenda 
van de gesprekken met de Raad van Commis-
sarissen. Ook met het bestuur van SAAT werden de 
onderwerpen in het licht van de missie regelmatig 
besproken. Het belang daarvan is evident: het gaat 
om het verder versterken van onze positie als een 
veerkrachtige en gezonde financiële instelling, om 
het realiseren van onze missie en waarden, en om de 
toekomstbestendigheid van de organisatie. 

Om ook in de toekomst een robuuste financiële 
instelling te blijven, hebben we in 2014 onze 
kapitaalspositie verder versterkt. De krediet-
verlening, toevertrouwde middelen (waaronder 
spaargelden) en de inleg bij beleggingsfondsen is 
verder gegroeid. Het totaal in beheer gegeven 
vermogen nam toe tot ruim EUR 10 miljard. 

Het blijft een uitdaging om de kredietverlening op 
een evenwichtige manier mee te laten groeien met de 
snelle groei van de spaartegoeden. Tegelijk werken 
we aan het verder verbreden van onze kredietporte-
feuille, en zetten in dat kader in op het ontwikkelen 
van onze kredietverlening binnen specifieke 
sectoren. Dat laatste doen we bijvoorbeeld in de 
sector duurzame energie, waar we niet alleen 
duurzame energieopwekking financieren, maar ook 
kredieten verstrekken aan energiebesparings-
projecten en aan projecten op het gebied van 
energieopslag en -distributie. 

Het verstrekken van hypotheken voor duurzame 
woningen is een andere manier om de 
kredietportefeuille te laten groeien en daarmee een 
beter evenwicht met de omvang van de 
spaartegoeden te bewerkstelligen. Deze hypotheken 
stimuleren huiseigenaren om hun woning te 
verduurzamen. In 2014 realiseerden we binnen de 
hypotheekportefeuille een groei van 47%. Die groei 
droeg met name bij aan het realiseren van een 
verhouding van 68% tussen kredieten en 
spaartegoeden. Ook in 2015 en daarna houdt dit 
onderwerp onze speciale aandacht.

Doelstellingen bereiken met een zinvolle 
maatschappelijke bijdrage

Bevorderen van levenskwaliteit staat centraal in de 
missie van Triodos Bank. We financieren alleen díe 
sociale, ecologische en culturele sectoren die daar 
ook daadwerkelijk aan bijdragen. We zoeken steeds 
naar de ‘drukpunten’ waarmee we een bredere 
maatschappelijke invloed kunnen uitoefenen – en 
dat gaat verder dan het verstrekken van kredieten 
aan duurzame bedrijven. Deze strategische benade-
ring vergroot onze invloed. Er is in zekere zin sprake 
van een hefboomeffect. Die krijgt ook vorm doordat 
we ons als bank hebben ontwikkeld tot 



‘referentiepunt’ van waardengedreven bankieren.  
We zijn daarbij actief binnen netwerken, nemen deel 
aan relevante evenementen en zijn zichtbaar in de 
media. 

Triodos Bank wordt al een aantal jaren gezien als 
toonaangevend in duurzaam bankieren, onder meer 
door initiatieven zoals het Sustainable Finance Lab 
(SFL). Binnen het SFL brengen we vooraanstaande 
wetenschappers samen rond het thema ‘duurzame 
financiële sector’. Een initiatief als het SFL biedt 
Triodos Bank de gelegenheid richting te geven aan 
het debat over de noodzakelijke veranderingen in de 
financiële sector. Het SFL stimuleerde de instelling 
van een formele adviescommissie aan de Neder-
landse regering. De commissie droeg bij aan het 
vormgeven van nationaal en Europees beleid inzake 
banken en de financiële sector. Alle internationale 
vestigingen van Triodos Bank namen in 2014 deel 
aan een campagne van de GABV om waarden-
gedreven bankieren meer bekendheid te geven.  
Het ging om het eerste mondiale evenement ooit 
rond dat thema. 

Meten van prestaties is lastig wanneer sprake is van 
een integrale benadering, waarbij zowel financiële 
als niet-financiële doelstellingen een rol spelen.  
Dit probleem speelt met name binnen een financiële 
sector waar cijfers zo’n grote rol spelen bij het 
bepalen van succes. Tegen die achtergrond hebben 
we in 2014 voor het eerst aan het Jaarverslag over 
2013 een extra hoofdstuk toegevoegd over onze 
niet-financiële impact. Dit hoofdstuk bevat een 
‘scorebord’ dat is ontwikkeld door de GABV. Doel  
van het scorebord is het bepalen van de mate van 
duurzaamheid en het maatschappelijk rendement 
(impact) van banken. Triodos Bank was daarmee de 
eerste bank ter wereld die aan de hand van deze 
methode haar impact inzichtelijk maakt. We zijn 
ervan overtuigd dat deze methode een goede manier 
is om te bepalen wat de werkelijke effecten zijn van 
de activiteiten van de bank – in kwalitatieve en 
kwantitatieve zin. Die helderheid is ook van belang 
als het gaat om de communicatie rond de doel-
stellingen en de impact van de bank. De methode 
maakt het mogelijk om breder te kijken dan alleen 
naar het smalle, financiële perspectief. 

We willen hier op doorbouwen en een belangrijke rol 
blijven spelen in het verder ontwikkelen van ‘impact 
reporting’. Daarbij richten we ons zowel op het 
voldoen aan, als op het verder ontwikkelen van 
bestaande standaarden. En ook op het gezamenlijk 
vormgeven en bevorderen van beoordelings-
sytematieken die uitgaan van brede benaderingen. 
Dit Jaarverslag over 2014 toont voor het eerst onze 
resultaten op basis van de onderwerpen die voor 
onze stakeholders het meest van belang zijn.  
Het gaat daarbij om een ‘materialiteitsanalyse’.  
Die analyse komt hieronder verder aan de orde.  
Ze is onder meer gebaseerd op geformaliseerde 
gesprekken met onze stakeholders.

Duurzaamheid en de bewuste omgang met geld  
die daarvoor nodig is, zijn voor Triodos Bank onver-
brekelijk onderdeel van alles wat we doen.  
De materialiteitsanalyse laat daarom de samenhang 
zien tussen duurzame en financiële onderwerpen. 
Die integrale benadering komt voort uit onze opvat-
tingen over wat onze stakeholders en de bank zelf 
zien als het belangrijkste in ons werk. Daarbij gaat 
het dus niet alleen om ‘typische’ duurzaamheid-
thema’s. De materialiteitsanalyse is een belangrijke 
stap bij het beter in beeld krijgen van de onder-
werpen die voor onze stakeholders van het grootste 
belang zijn. 

Analyse materialiteit

Contact met stakeholders is voor Triodos Bank altijd 
al van grote waarde. We leren veel van een open 
dialoog met onze stakeholders, waaronder klanten. 
Die dialoog geven we op verschillende manieren 
vorm. Denk aan klantendagen waarop we – in alle 
landen waar de bank is gevestigd – contacten 
hebben met honderden klanten. Maar denk ook aan 
bijeenkomsten met certificaathouders en aan (klant)
onderzoeken. Afgelopen jaar hebben we in dit kader 
een geformaliseerd proces gestart door een analyse 
uit te voeren van de onderwerpen die voor zowel onze 
stakeholders als voor onszelf het belangrijkst zijn. 

Bedrijven worden steeds vaker gevraagd om over hun 
duurzaamheidsresultaten op een zoals hierboven 
beschreven gestructureerde manier verslag te doen. 
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Dat kan op basis van de G4 Sustainability Reporting 
Guidelines van het Global Reporting Initiative.  
Een dergelijke gestructureerde manier van verslag-
legging is anders dan een meer algemene benadering. 
Bij die laatste is vaak aandacht voor veel verschil-
lende onderwerpen: ook voor de onder werpen die 
slechts een beperkte invloed hebben op de maat-
schappe lijke impact van de organisatie in kwestie.

In tegenstelling tot veel andere organisaties, is 
duurzaamheid bij Triodos Bank geïntegreerd in de 
‘core business’. Vandaar dat verschillende duurzaam-
heidsonderwerpen ook terugkomen in de onder-
staande tabel met strategische doelstellingen. En 
vandaar ook dat de onderwerpen op verschillende 
andere plaatsen in dit Jaarverslag een plek hebben.
 

Omdat we ons volledig richten op het realiseren van 
maatschappelijke impact (of: maatschappelijk 
rendement), is de benadering van Triodos Bank en 
van onze stakeholders anders dan de benadering 
van veel andere banken. We richten ons niet zozeer 
op de vraag wat we al dan niet doen. Onze materiali-
teits analyse concentreert zich juist op de vraag hoe 
we de dingen doen. Dat kunnen we toelichten aan  
de hand van een voorbeeld. Wij willen bijvoorbeeld 
een positieve verandering bewerkstelligen in de 
samenleving. Juist daarom willen we als bank als 
referentiepunt of ‘thought leader’ acteren. Op die 
manier kunnen we de bankensector inspireren tot 
meer diversiviteit, grotere transparantie en meer 
duurzaamheid.
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De materialiteitsanalyse is gebaseerd op onderzoek, 
op aanvullende gesprekken tijdens een bijeenkomst 
met vertegenwoordigers van de drie verschillende 
groepen stakeholders van Triodos Bank, en tot slot 
op individuele interviews. 

De genoemde drie stakeholdergroepen zijn als volgt 
gedefinieerd:

• Zij die rechtstreeks betrokken zijn bij economische 
transacties met de bank (zoals klanten, certificaat-
houders, medewerkers en leveranciers)
• Zij die niet rechtstreeks betrokken zijn bij 
economische transacties, maar die – vanuit een 
maatschappelijk oogpunt – wel met Triodos Bank 
zijn verbonden (zoals NGO’s, overheid en media)
• Zij die nieuwe kennis en inzichten bieden (zoals 
adviseurs en inspirerende denkers) en ons aldus 
aanzetten tot reflecteren op en het verkennen  
en onderzoeken van nieuwe ontwikkelings-
mogelijkheden. 

De analyse is uitgevoerd voor de gehele organisatie, 
en is niet beperkt tot de Nederlandse context.  
Toch zijn voornamelijk mensen uit Nederland erbij 
betrokken geweest. We willen het project komend 
jaar verder internationaliseren, en zijn van plan  
om gedetailleerdere discussies te organiseren met 
stakeholders in alle landen waarin de bank actief is. 

Uit de resultaten van de analyse blijkt dat de 
stakeholders het van belang vinden – en verwachten 
– dat Triodos Bank zich blijft manifesteren als een 
toonaangevende partij in duurzaam bankieren.  
Men vindt het bovendien van belang dat de strategie 
van Triodos Bank verankerd blijft in haar missie. 
Daarnaast hechten stakeholders en de bank grote 
waarde aan duurzame financiële services. Hetzelfde 
geldt voor het belang van impact investment (in dit 
kader wordt met impact investment zowel gedoeld 
op kredietverlening aan, als op investeringen in 
duurzame ondernemingen. Bijvoorbeeld duurzame 
energiebedrijven en biologische landbouwprojecten). 

Uit de analyse blijkt dat onze stakeholders het van 
belang vinden dat Triodos Bank acteert als thought 
leader in waardengedreven bankieren. Ook Triodos 
Bank ziet voor zichzelf een rol op dat vlak. En net als 
onze stakeholders vinden we het als bank van belang 
om onze kredietklanten te stimuleren en te helpen 
zich nog verder te verduurzamen. In het online 
Jaarverslag van Triodos Bank vindt u voorbeelden – 
onder meer interviews met kredietnemers.  
Zie www.annual-report-triodos.com. 

In tegenstelling tot bij veel andere banken, leidt  
het beloningsbeleid tot weinig discussie bij de 
stakeholders en de bank. . Het beloningsbeleid van 
Triodos Bank komt blijkbaar overeen met wat de 
stakeholders van een bank als Triodos Bank 
verwachten. Triodos Bank keert bijvoorbeeld geen 
bonussen uit, en de bank kent een relatief beperkt 
verschil tussen het hoogste en het laagste salaris. 
Kijk voor meer informatie over ons beloningsbeleid 
en voor een gedetailleerder materialiteitsanalyse  
op www.triodos.com/reports.

Missiegedreven strategie

De strategie van Triodos Bank is gebaseerd op haar 
missie, en is gericht op de vraag wat maatschappelijk 
gezien van belang is – en wat wij daar als duurzame 
financiële instelling aan kunnen bijdragen. In het 
Jaarverslag over 2013 hebben we onze strategie voor 
het eerst uitgebreid beschreven, zoals ook nu weer  
in onderstaande tabel. Het vertalen van onze missie 
in een succesvolle strategie, blijft een belangrijk 
aandachtspunt voor de bank. Het is ook een 
belangrijk gespreksonderwerp met de Raad van 
Commissarissen en het Bestuur van SAAT. 

We willen de inzichten uit deze gesprekken 
meenemen, door relevante elementen aan de 
strategie toe te voegen. Op die manier wordt helder 
hoe onze strategie samenhangt met de onderwerpen 
die door onze stakeholders en door de bank zelf als 
belangrijk worden aangemerkt. Bovendien willen we 
op een gedetailleerde manier inzicht verschaffen in 
kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen. 
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Tegelijkertijd willen we voorkomen dat ‘scores’ een 
doel op zichzelf worden. Want dat zou kunnen leiden 
tot aandacht voor de verkeerde dingen. Cijfers 
moeten worden gezien in hun context. 

Strategische doelstellingen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de 
belangrijkste strategische doelstellingen van Triodos 
Bank voor 2015. Verder is aangegeven in hoeverre  
we erin zijn geslaagd om die doelstellingen in 2014 
te bereiken, en wordt beschreven wat de concrete 
zaken zijn die we in 2015 willen realiseren. Zo kunt  
u zien welke voortgang we boeken. 

Dit jaar presenteren we voor het eerst de strate-
gische doelen die we het komend jaar willen 
realiseren. In deze doelstellingen komt een aantal 
van de belangrijkste onderwerpen terug uit de 
materialiteitsanalyse. Het zijn, met andere woorden, 
onderwerpen die van belang zijn in zowel de ogen 
van de bank als die van onze stakeholders. 
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Triodos Bank

Blijvend verzorgen van de 
koppeling van missie, visie en 
dagelijkse praktijk.

Bijdragen aan de ontwikkeling van 
een meer diverse, transparante en 
duurzame bancaire sector. 

Wat we in 2014 bereikten

We voerden een lange-termijn 
strategisch analyse project uit. 
Het project was erop gericht de rol 
van Triodos Bank te verkennen in 
een aantal mogelijk toekomst-
scenario’s. De resultaten van de 
analyse – die in 2015 worden 
gepubliceerd – zullen worden 
gebruikt voor het maken van 
plannen voor de komende 3 tot  
10 jaar.

Er is in een organisatiebrede 
energie- en klimaatvisie 
opgesteld. (zie www.triodos.com/
energyandclimate). 

Leidinggegeven aan de Europese 
bijdrage aan de Taskforce on 
Impact Investment van de G8 
Social Impact Investment 
Taskforse. Auteur van het rapport 
‘Impact Investing for Everyone’. 
Voorzitterschap van de Global 
Alliance for Banking on Values 
(www.gabv.org), en als zodanig 
een actieve rol spelen in de eerste 
wereldwijde 24-uurs campagne 
rond waardengedreven bankieren.

Deelnemen en bijdragen aan het 
debat over de toekomst van de 

Onze doelstellingen  
voor 2015

Publiceren van het project Triodos 
2025 (een strategisch perspectief 
voor de lange termijn), en gebruik 
ervan voor het interne plannings-
proces. 

Ontwerpen en implementeren  
van ‘Strategic Mapping’. Dat zal 
gebeuren voor de drie hoofd-
activiteiten (Triodos Bank, Triodos 
Investment Management, Private 
Banking). Strategic Mapping heeft 
tot doel om helder weer te geven 
op welke manier we onze missie 
willen realiseren in de sociale,  
de ecologische en de culturele 
sector.

Verder inzetten op het in lijn 
brengen van missie en strategie 
binnen sociale, ecologische en 
culturele sectoren. Dit door het 
ontwikkelen van op verschillende 
manieren bruikbare ‘content’, 
bijvoorbeeld in de vorm van korte 
films over duurzaam vastgoed, 
zorg & welzijn, en landbouw & 
voedsel. 

Bijdragen aan de ontwikkeling van 
de GABV (als voorzitter), en actief 
binnen het Sustainable Finance 
Lab.

Vertegenwoordiging binnen de 
Global Impact Investing Network 
Board.

Lidmaatschap van de European 
Task Force on Banking en van  
het UNEP FI Steering Committee 
(dat tot doel heeft het belang te 
bena- drukken van duurzaam-
heids aspecten binnen de 

Onze belangrijkste 
strategische doelstellingen
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Relatie met klanten en 
stakeholders.

Vergroten van onze impact door te 
blijven focussen op het 
financieren van duurzame 
ondernemingen.

bancaire sector tijdens belangrijke 
evenementen en bijeenkomsten, 
waaronder bijeenkomsten van het 
Sustainable Finance Lab in 
Nederland. 

Vergroten van de zichtbaarheid van 
alle vestigingen van de bank, met 
een totaal van 12.750.000 online 
bezoekers, 140.000 Facebookfans, 
en 2.700.000 kijkers naar films van 
Triodos Bank op Youtube. 

Naast het organiseren van de 
jaarlijkse klantendagen bij alle 
vestigingen en van inspiratie 
sessies met externe adviseurs, 
hebben we voor het eerst een 
formeel ‘stakeholder engagement 
process’ georganiseerd. Dat proces 
maakte deel uit van de materiali-
teitsanalyse voor dit Jaarverslag. 

5.000 deelnemers aan een 
onderzoek onder certificaat-
houders (2013:3.000).

We hebben ook dit jaar 100% van 
onze kredieten verstrekt aan 
duurzame ondernemingen die 
actief zijn in de reële economie.  
De verhouding tussen kredieten en 
toevertrouwde middelen (berekend 
ten opzichte van onze krediet-
verlening gericht op impact: 
‘impact lending’), bleef stabiel  
op 63%. 

De stijging van deze ratio in de 
jaarrekeningen (van 63% naar 
68%), wordt veroorzaakt door het 
feit dat korte-termijnleningen 
worden meegenomen als kredieten 
(terwijl ze eigenlijk deel uitmaken 
van de beleggingsportefeuille). 

financiële regel geving, en promoten 
van positieve verandering in de 
financiële sector). 

Internationaliseren en uitbreiden 
van het formele ‘stakeholder 
engagement process’ naar alle 
landen waar de bank actief is. 

Organiseren van bijeenkomsten 
met klanten en certificaathouders 
in alle landen waar de bank actief 
is.

Uitvoeren van onderzoek onder 
certificaathouders.

Organiseren van themadagen 
waaraan medewerkers en externe 
partijen deelnemen.

Verbreden van mogelijkheid tot 
deelname aan Impact Investing 
door retailklanten door middel 
van het opzetten van een impact 
investing platform. 

Verbeteren van de verhouding 
tussen kredieten en 
toevertrouwde middelen naar 
65% tot 70% (exclusief korte-
termijnleningen).
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De primaire bank worden voor 
onze klanten. 

Focus op langetermijn robuust-
heid, in plaats van op kortetermijn - 
winst en het realiseren van een 
verantwoord rendement op eigen 
vermogen. 

Europese Bank. 

We bieden een breed pakket 
bancaire diensten aan in Neder-
land en Spanje. Van hypotheken 
voor duurzame woningen tot 
betaalrekeningen, geldautomaten 
en betaalautomaten.

Een haalbaarheidsstudie voor het 
lanceren van betaalrekeningen 
voor particuliere klanten in België 
concludeerde dat de huidige 
marktcondities en de verwachte 
kosten een te groot risico vormen 
voor de lancering. De lancering 
wordt uitgesteld. 

Er werd een rendement op eigen 
vermogen (Return on Equity, RoE) 
gerealiseerd van 4,4 %. Het rende- 
ment (RoE) op strategic minimal 
capital bedraagt 5,9%. (Triodos 
Bank handhaafde haar sterke 
kapitaalspositie en een substan-
tieel liquiditeitsoverschot, met als 
gevolg een lager rendement op 
eigen vermogen).

Realiseren van een leverage ratio 
van 8,8%, vergeleken met een 
minimum leverage ratio van 3%, 
zoals vereist in Europa. 

Alle kredieten werden ook dit jaar 
weer volledig gefinancierd met 
spaargeld, en niet door het 
aantrekken van geld op financiële 
markten via andere banken. 

Het agentschap in Frankrijk 
ontwikkelde zich volgens plan,  
en werkte samen met de Belgische 
vestigingen bij het realiseren van 
een gezamenlijke groei in de 
kredietverlening van 20%.

Voorbereiden van de lancering in 
2016 van betaalrekeningen in het 
Verenigd Koningrijk.

In Spanje: inrichten van een nieuw 
technisch platform met een nieuw 
online bankieren systeem en 
mobiel bankieren.

Een rendement op eigen ver-
mogen van 7% wordt gezien als 
een realistisch gemiddelde voor de 
lange termijn. Voor 2015 richten 
we ons op een rendement op 
eigen vermogen van boven de 5%. 

Leverage ratio van tenminste 8%.

Uitbreiden van de activiteiten in 
de bestaande vestigingen, en de 
haalbaarheid onderzoeken van 
het opzetten van een volwaardige 
vestiging in Frankrijk. 

Openen van vier tot zes nieuwe 
lokale kantoren in Spanje. 
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Het diversifiëren van de 
kredietportefeuille.
 

Sectorplannen werden opgesteld 
voor alle belangrijke sectoren;  
er vond bankbrede samenwerking 
plaats rond initiatieven zoals een 
Energy Experts Group. Dergelijke 
initiatieven leidden tot vestigings -
specifieke activiteiten.

Risicomanagement-, control- en 
verslagleggingsfuncties werden 
versterkt (onder meer door de 
komst van een Director of Risk);  
de verantwoordelijkheidsverdeling 
in de besluitvorming tussen de 
vestigingen en het hoofdkantoor 
werd beter vastgelegd. Dat was 
onderdeel van een organisatie-
breed project rond de interne 
governance. 

De winstgevendheid van de Duitse 
vestiging heeft zich niet ontwikkeld 
in het tempo zoals was voorzien. 
Dit als gevolg van een lager dan 
voorziene groei in kredietverlening 
en daarmee ook van de toever-
trouwde middelen. Dit leidde tot 
vertraging bij het bereiken van  
het breakeven point. 

De groei in de hypotheek-
portefeuille was verantwoordelijk 
voor bijna een vijfde (20%) van  
de groei in de totale krediet-
portefeuille in 2014 (2013: 33%). 
Hypoteken werden aangeboden  
in Nederland, België en Spanje.  
In totaal werd eind 2014 EUR 404 
miljoen aan hypotheken uitgezet 
(2013: EUR 274 miljoen).

Openen van een eerste lokaal 
kantoor in België (Gent). 

Opzetten van een organisatie-
breed communicatieplatform voor 
samenwerking. 

Organiseren van bankbrede 
themadagen waar de meer ervaren 
vestigingen hun kennis en erva-   
ringen delen met de nieuwere 
vestigingen. 

Verbeteren van de winstgevend-
heid van de Duitse vestigingen (in 
2014 was die negatief) via een 
groei in kredieten van 26%.

Evalueren van de veranderingen 
die in 2014 in de internal 
governance zijn doorgevoerd.
Benoemen van een Central 
Director Business Banking, een 
Central Director Marketing & 
Retail Banking en een Central 
Director Operations, met als doel 
bestaande activiteiten verder te 
stroomlijnen en nieuwe initia-
tieven te ontplooien die lands-
overstijgend zijn.

Op de lange termijn beogen  
we een verdere groei van de 
hypotheekportefeuille in 
Nederland en België. Voor 2015 
betekent dit een groei van tussen 
de 9% en 12% in hypotheken.
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Stimuleren van medewerkers om 
actief deel te nemen – en bij te 
dragen – aan het principe van de 
lerende organisatie.

De wekelijkse maandagochtend-
bijeenkomsten speelden ook dit 
jaar in alle vestigingen en business 
units een belangrijke rol bij het be- 
spreken van gemeenschap pelijke 
vraagstukken, en bij het bevorderen 
van de onderlinge verbondenheid. 

Aan het Visionary Leadership 
Programma namen 13 mede-
werkers uit de verschillende 
business units deel. Er vonden 
introductieprogramma’s plaats voor 
nieuwe medewerkers in de 
vestigingen, en een internationaal 
programma op het hoofdkantoor. 

Er vond driemaal een Values 
seminar plaats voor medewerkers 
die één tot drie jaar in dienst zijn. 

Er werden bijeenkomsten georga-
niseerd voor medewerkers en 
zakelijke klanten, waaronder  
vier ‘encounters’ in Spanje.

Eenmaal per jaar komen ca. 40 
senior managers uit alle business 
units bij elkaar. Deze bijeenkomst is 
gericht op het versterken van de 
onderlinge relaties en samen-
werking, en het onderling delen  
en uitwisselen van kennis over 
ontwikkelingen en uitdagingen 
binnen de organisatie. 

Er vonden verschillende lokale bij - 
eenkomsten plaats met klanten en 
boeiende sprekers. Er werden be- 
zoeken aan klanten georgani seerd 
ter inspiratie en versterking van de 
verbondenheid tussen de Triodos-
medewerkers enerzijds en onze 
klanten en stakeholders anderzijds. 

Er vonden trainingen Dynamische 
Oordeelsvorming plaats en er 
werden meditatie- en mindfulness- 
sessies verzorgd. 

Implementeren van een nieuw 
organisatiebreed communicatie 
platform om samenwerking en 
betrokkenheid te bevorderen. 
Actieve deelname door tenminste 
vijf business units. 

Het streven naar een meer inter - 
nationaal georiënteerd hoofd-
kantoor wordt bevorderd door het 
benoemen van tenminste één 
niet-Nederlander in een senior 
management functie, en door 
medewerkersbijeenkomsten op 
het hoofdkantoor regelmatig in 
het Engels te voeren. 

Introductie van tenminste zes 
studiegroepbijeenkomsten voor 
nieuwe medewerkers. 
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Het totaal beheerd vermogen 
kwam uit op EUR 2,66 miljard 
door een gestage groei van de 
meeste Beleggingsfondsen. 
Gespecialiseerde micro-
financieringsfondsen zijn 
betrokken bij financieringen aan 
102 microfinancieringsinstituten 
(2013: 97) in 44 landen (2013: 44), 
met in totaal 8,2 miljoen 
spaarders (2013: 7,9 miljoen), en 
11 miljoen kredietklanten (2013: 
8,4 miljoen).

Triodos Organic Growth Fund,  
een langetermijn private equity 
evergreen fund, werd gelanceerd 
in januari 2014 en heeft twee 
investeringen gedaan in de loop 
van het jaar. 

De Triodos SRI fondsen braken 
door de grens van de EUR 1 miljard. 
De aanpak en methodo logie van 
deze fondsen is verder ontwikkeld 
in 2014.

Het beheer van het Ampere Equity 
Fund is begin 2014 overgedragen 
aan een andere vermogens-
beheerder.

Er was sprake van een intensieve 
dialoog met klanten. Die vond 
plaats in de vorm van 
verschillende bijeenkomsten rond 
de vraag naar een andere inzet 
van geld.

Uitbreiding van advies diensten 
aan klanten met een te beleggen 
vermogen van meer dan  
EUR 500.000naar investeren  
in duurzame bedrijven. 

Triodos Investment Management 
zet in op een groei van het beheerd 
vermogen tot EUR 3,2 miljard  
in 2015. 

Triodos Investment Management 
richt zich ook in op het uitbreiden 
van het internationale distributie-
netwerk, en op het versterken van 
zijn positie onder High Net Worth 
Individuals en onder semi-
institutionele beleggers. 

Triodos Investment Management 
zet in op uitbreiding binnen 
bestaande beleggingsfondsen,  
en op het ontwikkelen van nieuwe 
investeringsmogelijkheden met 
‘social impact’. 

Triodos Investment Management 
zal de verdere ontwikkeling van  
de SRI fondsen onderzoeken. 

Doorontwikkeling van diensten 
voor cliënten die tussen de  
EUR 300.000 en EUR 500.000 
willen beleggen. 

Inzet op verdere systeemontwik-
kelingen en -verbeteringen,  
zodat klanten beter kunnen 
worden bediend.

Triodos Investment Management 
zet in op het verdiepen en ver-  
breden van haar impact. Er wordt 
voortgebouwd op haar positie als 
ervaren en professionele impact 
investment partner: een ‘partner 
of preference’.

Triodos Investment Management 
blijft inzetten op de ontwikkeling 
van nieuwe mogelijkheden binnen 
impact investment.

Private Banking 

Ontwikkel Private Banking tot een 
belangrijke aanvulling op het 
retailproductaanbod van Triodos 
Bank. Dit om in te spelen op de 
vraag naar een geïntegreerde 
benadering waarbij financieel 
advies, financiële rendementen 
en persoonlijke waarden voor 
klanten worden gecombineerd.

Triodos Investment Management (TIM)
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Resultaten
In aanvulling op de kerncijfers, staan hieronder de 
belangrijkste resultaten die Triodos Bank in 2014 
boekte. Er wordt in meer detail ingegaan op de 
verschillende onderdelen van de bank. Ook komen  
de geleverde producten en diensten aan de orde en  
is er aandacht voor hun impact in bredere zin.  
Tot slot worden de vooruitzichten voor de komende 
jaren besproken. Omdat er bij Triodos Bank een 
directe link is tussen haar missie en strategie komen 
zowel de financiële als de niet-financiële resultaten 
aan de orde. 

Triodos Bank 

De inkomsten van Triodos Bank zijn in 2014 met  
16% gestegen tot EUR 190 miljoen (2013: EUR 164 
miljoen). De bijdrage van Triodos Investment 
Management hieraan bedroeg EUR 31 miljoen  
(2013: EUR 25 miljoen). De provisie-inkomsten in 
2014 bedroegen 33% (2013: 31%) van de totale 
baten, conform de verwachtingen. 

Het totale beheerd vermogen – bestaande uit  
Triodos Bank, de Triodos beleggingsfondsen en 
Private Banking – is met EUR 1,0 miljard (10%) 
gestegen tot EUR 10,6 miljard.

Het balanstotaal van Triodos Bank steeg met 11%  
tot EUR 7,2 miljard. Dit dankzij gestage groei van de 
toevertrouwde middelen en de succesvolle uitgifte 
van certificaten van aandelen in alle vestigingen.  
De verwachte groei was 5 tot 15% vanwege de 
moeilijke marktomstandigheden bij krediet-
verstrekking, de extra aandacht die de bank moest 
besteden aan het versterken van de interne 
governance, en de aandacht die nodig was om  
aan toegenomen regelgeving te voldoen.

Het aantal klanten van Triodos Bank steeg met 13% 
naar een totaal van 530.000 klanten. De verwachte 
groei was 15 tot 20%. In 2014 hebben we de definitie 
van het begrip ‘klant’ verder verfijnd, zodat het aantal 
klanten opgegeven door de verschillende vestingen 
consistenter en eenduidiger is. Dit leidt er bijvoor-
beeld toe dat alleen een rekeninghouder – bijvoor-

beeld een kind – wordt geteld als klant, en niet daar 
bovenop de beheerder(s) (ouder(s)) van die rekening. 
We hebben ook met terugwerkende kracht deze klant 
aantallen over 2013 aangepast op basis van de 
nieuwe definitie. Dit is gedaan in het kader van een 
betere vergelijkbaarheid. In de samenvatting met 
kerngetallen zullen we het aantal rekeningen blijven 
vermelden. 

De lagere groei in klanten is het directe gevolg van 
onze terughoudendheid om zo tot een beter even-
wicht in de verhouding tussen kredieten en spaar-
tegoeden te komen. Anderzijds laat de gerealiseerde 
groei zien dat – ondanks de bescheiden rente-
percentages – steeds meer mensen bewust kiezen 
voor een bank die transparant laat zien wat ze met 
het geld doet. 

Een door de Nederlandse overheid opgelegde 
belasting in verband met de redding van SNS Bank, 
had een negatief effect op de winst. Voor Triodos 
Bank ging het om een bedrag van EUR 8,3 miljoen.  
De operationele kosten stegen met 23% door onder 
meer de genoemde bijdrage. Ook andere factoren 
speelden mee bij het stijgen van de kosten zoals het 
voldoen aan Basel III, het verbeteren van het 
risicomanagement en de governance, investeringen 
in ICT en lokale bankbelasting in België en Spanje. 
Dit alles had effect op de verhouding operationele 
uitgaven en inkomen. Die bedroeg 73% (2013: 69%). 
Het had ook effect op de winst vóór belastingen, en 
op de netto winst. De winst vóór belasting en 
toevoeging aan kredietvoorzieningen nam licht toe 
van EUR 51,0 miljoen in 2013 naar EUR 51,2 miljoen.

De netto winst steeg met 17% naar EUR 30,1 miljoen 
(2013: EUR 25,7 miljoen). Het verschil tussen de groei 
van de netto winst enerzijds, en de groei van de winst 
vóór belasting en kredietvoorzieningen anderzijds, 
was het resultaat van een significant lagere 
toevoeging aan kredietvoorzieningen in 2014.

De toevoeging aan voorzieningen voor dubieuze 
debiteuren daalde naar 0,28% van de gemiddelde 
kredietportefeuille, vergeleken met 0,49% in 2013. 
Deze ontwikkeling illustreert de hoge kwaliteit van 
de kredietportefeuille in alle vestigingen.
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Het rendement op eigen vermogen van Triodos Bank 
bedroeg 4,4% in 2014 (2013: 4,3%). De doelstelling 
op middellange termijn is om het rendement op het 
eigen vermogen van Triodos Bank te laten stijgen tot 
7%, bij normale economische omstandigheden.  
Dit is een realistisch lange termijngemiddelde voor 
het type bancaire activiteiten van Triodos Bank.  
De al langer bestaande vestigingen van de bank 
hebben aangetoond dit niveau van winstgevendheid 
te kunnen bereiken onder stabiele economische en 
financiële omstandigheden. 

De huidige uitdagende economische en financiële 
omstandigheden hebben ertoe geleid dat centrale 
banken de rentetarieven historisch gezien extreem 
laag houden. Dat zet rendementen onder druk. 
Tegelijkertijd heeft Triodos Bank ervoor gekozen  
om hogere kapitaalratio’s en liquiditeitsbuffers aan 
te houden. Die resulteren in een lager rendement.  
De netto winst staat verder onder druk vanwege de 
hogere kosten die nodig is om te voldoen aan wet-  
en regelgeving. 

De termijn waarbinnen Triodos Bank de winst doel-
stelling van 7% haalt, is ook afhankelijk van de 
kansen die de bank kan benutten in een markt 
waarin het thema duurzaamheid sterk in de belang-
stelling staat. De bank verwacht onder de huidige 
marktomstandigheden de genoemde winstdoel-
stelling niet binnen de komende drie jaar te bereiken. 
Voorlopig geven we de voorkeur aan een relatief hoge 
kapitaalbasis en een aanzienlijk liquiditeits over-
schot. Dit resulteert in een lager Return on Equity. 
Daarnaast verwachten we een substantiële stijging 
als het gaat om overheadkosten. Dit als gevolg van 
de implemen tatie van ECB-regelgeving op het gebied 
van toezicht. 

De winst per aandeel – berekend over het in het 
boekjaar gemiddelde aantal uitstaande aandelen 
– bedroeg EUR 3,41 (2013: EUR 3,23). Dit is een 
stijging van 5%. De winst staat ter beschikking van 
de aandeelhouders.

Triodos Bank stelt voor een dividend te betalen van 
EUR 1,95 per aandeel (2013: EUR 1,95). De pay-out 
ratio (het gedeelte van de winst dat als dividend 
wordt uitgekeerd) komt daarmee op 57% (2013: 60%). 

Het aandelenkapitaal van Triodos Bank groeide met 
EUR 23 miljoen (+4%). Deze groei werd gerealiseerd 
dankzij campagnes voor de uitgifte van certificaten 
van aandelen. Die campagnes waren in de eerste 
plaats gericht op particuliere beleggers. De campagnes 
liepen gedurende heel 2014 in Nederland, België, het 
Verenigd Koninkrijk en Spanje, en voor het eerst ook 
in Duitsland. 

Het aantal certificaathouders is gestegen van 31.304 
naar 32.591. Het eigen vermogen groeide met 8% 
(van EUR 654 miljoen tot EUR 704 miljoen).  
Deze groei bestaat uit netto nieuw kapitaal en uit 
ingehouden winst (minus dividend). De interne markt 
voor de aan- en verkoop van certificaten van aan-
delen functioneerde in 2014 opnieuw goed.  
De intrinsieke waarde per certificaat van aandeel 
bedroeg eind 2014 EUR 78 (eind 2013: EUR 77). 

De Total Capital Ratio werd van 2008 tot 2013 
berekend volgens de Basel II-richtlijnen. De ratio  
is een belangrijke maat voor de solvabiliteit van 
banken. In 2014 is de bepaling van de Total Capital 
Ratio gebaseerd op de rapportage-eisen van de 
Capital Requirement Directive (CRD) en de Capital 
Requirement Regulation (CRR). Eind 2014 bedroeg de 
Total Capital Ratio 19,0% (2013: 17,8%). Triodos Bank 
streeft naar een solvabiliteitsratio van ten minste 
14%. De Core Tier I-ratio (kernkapitaalratio) bedroeg 
19,0% (2013: 17,8%).

Onze impact
Triodos Bank wil rapporteren over haar de 
maatschappelijke, culturele en ecologische impact 
van haar financieringsactiviteiten. Deze impactdata 
over 2014 zijn opgenomen in dit Directieverslag 
zodat ze nu ook integraal onderdeel zijn van de 
externe controle door de accountant. Deze aanpak is 
een logische uitbreiding van de controle op onze 
financiële cijfers. Immers, de duurzame impact is 
een integraal onderdeel van al onze activiteiten. 

Kijk voor verdere gegevens en over de achtergrond  
en de methodologie die we hebben gebruikt op  
www.annual-report-triodos.com. 
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Triodos Bank wil voorop lopen in duurzaamheid-
verslaglegging (impact-driven reporting) in de 
financiële sector. Als onderdeel van die doelstelling 
doen we hieronder verslag van onze impact. Hoewel 
deze cijfers op zich niet alles zeggen, geven ze wel 
een kwantitatief beeld van de impact van de missie 
van Triodos Bank in de praktijk. 

De data geven een indruk van de niet-financiële 
impact van Triodos Bank. De data – afkomstig van 
alle vestigingen – zijn gebaseerd op een aantal 
aannames. In het algemeen geldt dat wanneer 
Triodos Bank een project gedeeltelijk of volledig 
heeft gefinancierd, de volledige impact van een 
project wordt meegeteld. Verder geldt dat we een 
tamelijk conservatieve benadering hanteren als het 
gaat om de data. Dat betekent dat we projecten niet 
meetellen als we niet zeker zijn over hun 
impact(cijfers). In 2015 zullen we onze manier van 
rapporteren verder harmoniseren en verbeteren.

Kijk voor een hoofdstuk met verdere gegevens  
over de impact van Triodos Bank, op  
www.annual-report-triodos.com. 

Triodos Bank financiert ondernemingen die duur-
zame energieprojecten ontwikkelen en exploiteren. 
Daarnaast richt de bank zich op projecten op het 
gebied van energiebesparing en schoner gebruik  
van fossiele brandstoffen. Eind 2014 financierden 
Triodos Bank en haar beleggingsfondsen gezamenlijk 
379 projecten in heel Europa (2013: 376).  
De finan ciering van Triodos Bank droeg bij aan een 
opwekkingscapaciteit van 2.100 MW (2013: 2.300 
MW). Dit is voldoende om 1 miljoen Europese 
huishoudens een jaar lang van energie te voorzien 
(2013: 1,3 miljoen). 

Dankzij de kredietverlening door Triodos Bank 
konden in 2014 6,2 miljoen bezoekers in Europa 
genieten van cultuur in onder meer bioscopen, 
theaters en musea (2013:16,3 miljoen). Het hoge 
cijfer voor 2013 was met name het gevolg van 
eenmalige kredietverlening aan filmmakers 
gedurende dat jaar.

Dankzij de kredieten van Triodos Bank konden  
– net als in 2013 – in totaal ongeveer 20.000 mensen 
gebruikmaken van ouderenzorg. Deze zorg vond 
plaats in 249 door Triodos Bank gefinancierde 
zorghuizen (2013: 217). 

De microfinancieringsfondsen van Triodos Invest-
ment Management verstrekten in 2014 leningen aan 
102 (2013: 97) microfinancieringsinstellingen en 
andere financiële partijen. Deze instellingen waren 
gevestigd in 44 verschillende landen (2013: 44). 
Gezamenlijk bereikten ze in 2014 in totaal  
8,2 miljoen spaarders (2013: 7,9 miljoen) en 11 
miljoen kredietnemers (2013: 8,4 miljoen).

De biologische landbouwbedrijven die Triodos Bank 
financiert, produceerden het equivalent van 23,6 
miljoen maaltijden. Dat is voldoende om 21.600 
mensen gedurende een jaar te voorzien van 
duurzaam geproduceerd voedsel (2013: 21.400).

Er maakten 821.500 mensen gebruik van scholen en 
andere educatieve instellingen die door Triodos Bank 
zijn gefinancierd (2013:587.300). De toename was 
grotendeels het gevolg van een omvangrijk nieuw 
krediet in Spanje. 

Vooruitzichten

Triodos Bank is nu uitgegroeid tot een middelgrote 
bank. We hebben in 2014 veel tijd en aandacht 
besteed aan het versterken van ons risico-
management en van de interne governance, zodat 
die voldoen aan de kwaliteit die nodig is bij een bank 
van onze omvang. In 2015 zetten we in op het verder 
in de organisatie verankeren van de verbeteringen 
die zijn bereikt.

We investeren in het versterken van de relatie met 
onze stakeholders. Dit doen we door de dialoog  
te zoeken met meer mensen die zich bij de bank 
betrokken voelen. Die dialoog wordt in alle 
vestigingen van de bank ondersteund door een 
gestructureerd programma. 
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Onvoorziene omstandigheden buiten beschouwing 
gelaten, verwacht Triodos Bank over 2015 een 
winstniveau gelijk aan dat van 2014. We willen  
onze impact verder vergroten. Dit doen we op 
verschillende manieren: door de diversiteit van onze 
kredietportefeuille verder uit te bouwen, door het 
bieden van hoogwaardige financiële diensten die 
gericht zijn op duurzaamheidsresultaten en door het 
financieren van ondernemingen die we daarmee 
stimuleren om hun prestaties op het gebied van 
duurzaamheid verder te verbeteren. Tegelijkertijd 
zijn we ons ervan bewust dat de economische 
recessie als gevolg van de financiële crisis en een 
traag herstel in een aantal landen, zich ook in 2015 
zal voortzetten. Dit kan een negatieve invloed hebben 
op de resultaten van de bank. Ondanks deze externe 
factoren verwacht Triodos Bank haar winst in 2015 
op peil te kunnen houden.

Sociaal Jaarverslag
Triodos Bank wil een bijzondere organisatie zijn om 
voor te werken. Een organisatie waar medewerkers 
zich kunnen ontplooien, en waar ze hun kennis en 
expertise volledig kunnen inzetten.

Het jaar op hoofdlijnen 

Triodos Bank is een organisatie in ontwikkeling.  
Als gevolg van de gestage groei, is Triodos Bank nu 
een middelgrote bank. Dit betekent dat we ook de 
manier waarop we onze medewerkers ondersteunen 
in hun werk, steeds weer verder ontwikkelen.  
In 2014 trok de bank 199 nieuwe medewerkers aan 
(2013: 189). Het totaal aantal medewerkers steeg in 
2014 met 11,7%: van 911 naar 1.017. 

We zijn tevreden over de verhouding man/vrouw.  
Aan het beter in evenwicht brengen daarvan is de 
afgelopen jaren veel aandacht besteed. In 2014 had 
Triodos Bank 541 vrouwen (53,2%) en 476 mannen 
(46,8%) in dienst. Het aantal vrouwen op manage-
mentposities is stabiel gebleven op 40%.  
De gemiddelde leeftijd van de medewerkers,  
de gemiddelde duur van het dienstverband en het 
niveau van het ziekteverzuim is passend bij de 
organisatie. De gemiddelde leeftijd ligt stabiel op 

39,6 jaar. De gemiddelde duur van het dienstverband 
bedroeg 4,8 jaar aan het einde van 2014 (2013: 4,7 
jaar). Het ziekteverzuim was in 2014 stabiel op 2,6%. 
Dat is lager dan de doelstelling van maximaal 3%.

Het medewerkersverloop steeg naar 9,5% in 2014 
(2013: 7,2%). Het verloop tijdens het eerste dienst-
jaar van medewerkers steeg van 7,4% in 2013 naar 
11,6% in 2014. Dit ondanks onze inspanningen om 
hierin juist verbetering te brengen door een grondig 
selectieproces – waarin helderder wordt wat de 
verwachtingen over en weer zijn. Ook een betere 
begeleiding tijdens de eerste fase van het dienst-
verband (introductie programma) moest hierbij 
helpen. De verloopcijfers zijn niet los te zien van 
verbeterende arbeidsmarktomstandigheden, met 
name in Spanje en het Verenigd Koninkrijk. 
Triodos Bank wordt gedragen door vakbekwame en 
gemotiveerde medewerkers. Mensen die in staat zijn 
om de missie van de bank te vertalen naar hun 
dagelijkse werkzaamheden. Werkzaamheden die 
variëren van kredietverlening aan duurzame 
ondernemingen, tot aan persoonlijke dienstverlening 
aan klanten. De organisatie investeert in opleiding, 
ontwikkeling en begeleiding van haar medewerkers. 
Daarbij wordt uitgegaan van de leervragen en 
-behoeften van medewerkers. Triodos Bank maakt 
daarbij gebruik van externe deskundigen. Daarnaast 
biedt de Triodos Academy ontwikkelingstrajecten 
aan die gebaseerd zijn op de waarden van Triodos 
Bank. In 2014 namen aan de verschillende trajecten 
van de Triodos Academy 118 (2013: 82) medewerkers 
deel. 

De jaarlijkse medewerkersconference vond in 2014 
plaats in Brussel. Het thema was ‘Living Unity & 
Diversity’. Er namen 120 medewerkers aan deel.

Er is in 2014 geïnvesteerd in het verbeteren van de 
interne governance. Daarbij werd erop gelet dat het 
formaliseren van de bedrijfsvoering de cultuur van 
de organisatie niet nadelig zou beïnvloeden. Er werd 
voor gezorgd dat de veranderingen in de interne 
processen juist leidden tot versterking en onder-
steuning van de bedrijfscultuur. Die cultuur is gericht 
op samenwerking.
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Triodos Bank hecht veel waarde aan een goede en 
passende beloning voor al haar medewerkers. De 
bank kijkt daarbij naar de verschillen in beloning 
tussen medewerkers onderling en die met de rest 
van de financiële en bancaire sector. In Nederland 
was bij Triodos Bank het verschil tussen het laagste 
en hoogste salaris in 2014 een factor 9,6 (2013: 9,4). 
In Nederland zetelt de Directie en het hoofdkantoor, 
bovendien is de Nederlandse vestiging de grootste 
vestiging van de bank. Triodos Bank is van mening 
dat een gematigd beloningsbeleid zonder bonussen 
tot een gezond en eenvoudig systeem leidt dat 
slechts beperkte controle nodig heeft. Het 
internationale beloningsbeleid van Triodos Bank is 
ontwikkeld met deze uitgangspunten. 
Zie voor een samenvatting van het internationale 
beloningsbeleid www.triodos.com/remuneration.

Vooruitzichten
Ook in 2015 en in de periode daarna richt Triodos 
Bank zich op het verder versterken van de 
organisatie en het HR-beleid. Daarbij gelden de 
volgende prioriteiten:

• Extra aandacht voor nieuwe senior medewerkers  
op het hoofdkantoor, met name op het steeds 
belangrijker terrein van risicomanagement.  
In dit kader is aandacht voor het verdiepen van 
inzicht in onze cultuur en missie. 
• Er zullen studiebijeenkomsten worden georga-
niseerd om te komen tot een dieper inzicht in Triodos 
Bank en haar waarden. De bijeenkomsten willen 
daarnaast nieuwe medewerkers ondersteuning 
bieden bij het reflecteren op ontwikkelingen in de 
samenleving, en hun relevantie voor Triodos Bank.
• Het internationale karakter van het hoofdkantoor 
zal worden versterkt door het bevorderen van 
uitwisseling tussen de vestigingen, en door het 
werven van meer medewerkers met verschillende 
nationaliteiten.
• We willen werken aan een afname van het verloop 
in het eerste jaar door het verder verbeteren van het 
werving- en selectieproces. 
• Medewerkers worden gestimuleerd om deel te 
nemen en bij te dragen aan een lerende organisatie 
(zie ook de tabel met strategische doelstellingen). 

Milieujaarverslag
De grootste positieve impact van Triodos Bank wordt 
gerealiseerd door het financieren van duurzame en 
innovatieve projecten en ondernemingen. Maar als 
instelling zelf is de bank uiteraard ook 
verantwoordelijk voor de eigen ecologische impact.

Uitgangspunt van het milieubeleid van Triodos Bank 
is de trias energetica.

Dat betekent dat de bank haar energieverbruik 
zoveel mogelijk beperkt, dat daar waar mogelijk 
duurzame energie of duurzame bronnen worden 
gebruikt, en dat de klimaateffecten van opgewekte 
energie worden gecompenseerd. Zo minimaliseert  
en compenseert de bank haar milieubelasting. 
Triodos Bank is een klimaatneutrale (CO2-neutrale) 
organisatie.

Het jaar op hoofdlijnen

Alle door Triodos bank ingekochte elektriciteit was 
100% duurzaam. Het ging om 54% windenergie en 
35% zonne-energie. De rest was afkomstig van 
andere hernieuwbare bronnen.

Voor een van de gebouwen van Triodos Bank in 
Nederland zijn we gestart met een analyse op basis 
van BREEAM. Dit is een toonaangevend methode en 
systematiek voor de milieukundige beoordeling en 
waardering van gebouwen. De score in deze initiële 
zelfassessment was een ‘zeer goed’. We zullen 
concrete stappen formuleren om deze score in 2015 
nog verder te verbeteren. Mogelijke aandachts-
gebieden daarbij zijn onder meer: verminderen van 
bedrijfsafval en handhaven van een stabieler 
binnenklimaat in het gebouw.

De gemiddelde CO2-uitstoot van het wagenpark van 
Triodos Bank (NB: alle auto’s van de bank voldoen 
aan hoge duurzaamheidseisen) daalde van 
gemiddeld met 3,5% van 107gr in 2013 naar 103gr  
in 2014. Het aantal vliegkilometers per ‘full time 
medewerker’ (per fte) – een onderwerp dat speciale 
aandacht kreeg gedurende het jaar – is gedaald  
met 20% (tegenover een stijging van 8% in 2013).  
Het gebruik van videoconferencing is bijna verdrie-
dubbeld. Dit droeg bij aan de afname van vluchten.
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Het totale aantal kilometers woon-werkverkeer  
per medewerker was vrijwel stabiel: het daalde met 
0,22% in 2014. Medewerkers van Triodos Bank 
reisden 39% van de totale afstand woon-werk-
verkeer met het openbaar vervoer (2013: 37%).  
Het gebruik van de auto voor woon-werkverkeer 
daalde met 4% per fte.

Het gebruik van kantoorpapier per fte daalde in 2014 
met 11%. Het gebruik van bedrukt papier steeg met 
4% per fte, en met 14% per klant. 

Vooruitzichten 

Een organisatiebreed driejarenplan gaat in 2015 van 
start en is gericht op het verbeteren van het meten 
van de milieuprestaties, op de verslaglegging 
daarvan en de controle daarop. Bovendien is het plan 
gericht op een strategie voor het reduren van de 
CO2-uitstoot. Het plan bevordert de effectieve 
betrokkenheid van medewerkers. 

Voorgenomen activiteiten zijn onder meer: 

• Introductie van een intern CO2 Management 
System.
• Benchmarking van de CO2-uitstoot met een  
externe referentiegroep.
• De eerste fase van BREEAM In-Use uitvoeren voor 
alle gebouwen van Triodos Bank.
• Frequenter gebruik van videoconferencing 
bevorderen. 
• Beoordelen van de effectiviteit van de methoden 
om de CO2-uitstoot te verminderen en goede praktijk 
voorbeelden zoeken.
• Betrekken van leveranciers, zodat ze beter inzicht 
ontwikkelen in de effecten van verantwoord keten 
beheer bij CO2-reductie. 

Divisies en resultaten Triodos Bank
De activiteiten van Triodos Bank zijn onderverdeeld 
in drie kern divisies: 
• Retail en Business Banking, dat haar diensten 
aanbiedt via een netwerk van Europese vestigingen 
en verantwoordelijk is voor circa 71% van de netto-
winst van Triodos Bank in 2014; 

• Triodos Investment Management, dat goed is voor 
26% van de nettowinst van de bank; 
• en Triodos Private Banking, dat zich richt op 
vermogende particulieren en instellingen. Triodos 
Private Banking is momenteel nog alleen actief in 
Nederland en België. 

Deze divisies bieden verschillende producten en 
diensten aan spaarders en beleggers. Op hun beurt 
stellen de spaarders en beleggers Triodos Bank in 
staat om nieuwe en bestaande ondernemingen te 
financieren. Daarbij gaat het om ondernemingen die 
bijdragen aan milieuverbetering of die toegevoegde 
waarde hebben op maatschappelijk of cultureel 
gebied. Nadere gegevens over deze producten en 
diensten volgen hieronder. 

Europees vestigingennetwerk
(Retail- en Business Banking)

Het ontwikkelen van een netwerk van vestigingen in 
Europa is van doorslaggevend belang voor Triodos 
Bank. Het stelt ons in staat expertise op te bouwen 
en uit te wisselen. De snel groeiende Triodos 
gemeenschap kan daarvan profiteren. Via een 
Europees vestigingennetwerk kan Triodos Bank 
diensten verlenen aan honderdduizenden zakelijke 
en particuliere klanten en de impact van duurzaam 
bankieren verder vergroten. 

De kernwaarden van de bank verbinden ons met 
onze klanten. Er zijn ook belangrijke verschillen per 
land. Regelgeving, fiscale stimuleringsmaatregelen 
en overheidsbeleid op het gebied van duurzaamheid, 
variëren soms fors. Specifieke culturele kenmerken 
beïnvloeden de manier waarop wij werken in een 
bepaald land of een bepaalde lokale markt.

Zowel particulieren als bedrijven kiezen in 
toenemende mate voor Triodos Bank. Daardoor 
ontwikkelden onze bankactiviteiten zich ook in 2014 
in positieve zin. 
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Toevertrouwde middelen

Toevertrouwde middelen (waaronder spaartegoeden) 
stellen Triodos Bank in staat ondernemingen en 
organisaties te financieren met een sociale, culturele 
of ecologische meerwaarde. De groei van de toe-
vertrouwde middelen is een belangrijke indicator 
voor de maatschappelijke relevantie van Triodos 
Bank bij het financieren van duurzame ondernemers.

Zoals eerder in dit verslag is aangegeven, hebben de 
vestigingen een gevarieerd aanbod aan duurzame 
producten en diensten. Dit is onderdeel van onze 
strategische doelstelling om een volledig pakket  
aan bankdiensten te bieden aan klanten. Deze 
doel stelling is in enkele vestigingen al gerealiseerd  
en bevindt zich in andere vestigingen nog in de 
ontwikkelingsfase. Dit heeft geleid tot groei van de 
toevertrouwde middelen met EUR 639 miljoen (11%). 
De verwachte groei was 15%. 

De groei was deels het gevolg van een duidelijker 
profilering. Ook relevant in dit kader waren 
efficiëntere en klantvriendelijker processen voor het 
openen van rekeningen. Bovendien was sprake van 
een markt die ontvankelijk is voor ‘bewust omgaan 
met geld’. 

Triodos Bank wil de huisbank voor haar klanten zijn. 
Dat streven leidde er bijvoorbeeld in Spanje toe dat 
het aantal nieuwe betaalrekeningen het aantal 
nieuwe spaarrekeningen overtrof. Dat was in 2014 
voor het eerst.

Triodos Bank biedt spaarders in een aantal landen 
de mogelijkheid om een deel van de rente die zij 
ontvangen, te schenken aan een goed doel. Met dat 
geld worden jaarlijks vele maatschappelijke 
organisaties ondersteund. In 2014 ontvingen 403 
organisaties (2013: 401) in totaal een bedrag aan 
schenkingen van EUR 0,3 miljoen (2013: EUR 0,4 
miljoen).

Kredieten

De groei in kwaliteit en omvang van de krediet-
portefeuille is een belangrijke indicator voor de 
impact van Triodos Bank op het verduurzamen van 
de economie. De bank richt zich volledig op duur-
zame sectoren. De ondernemingen en projecten die 
de bank financiert, dragen bij aan het realiseren van 
de missie van Triodos Bank (zie onderstaand voor 
details). 

Triodos Bank wil er zeker van zijn dat zij inderdaad 
alleen duurzame initiatieven financiert. De bank 
beoordeelt potentiële kredietnemers op dit punt 
daarom nauwkeurig. We kijken allereerst naar de 
toegevoegde waarde op het vlak van duurzame 
ontwikkeling. Vervolgens beoordelen we het onder-
nemingsplan en of de onderneming op een verant-
woorde wijze bancair gefinancierd kan worden.  
De criteria die Triodos Bank hanteert bij de 
beoordeling van ondernemingen zijn te vinden  
op de websites van de bank. 

Triodos Bank concentreert zich op de sectoren 
waarin zij inmiddels een aanzienlijke expertise heeft 
opgebouwd. Het zijn ook de sectoren waar we 
verdere groei, diversificatie en innovatie verwachten. 

Milieu (44%, 2013: 49%)
Deze sector bestaat uit projecten op het gebied van 
duurzame energie (zoals wind- en zonne-energie, 
biomassa en waterkracht) en uit energiebesparings-
projecten. De sector omvat verder initiatieven binnen 
de biologische landbouw. Daarbij gaat het om 
bedrijven in de hele keten: van landbouwproductie-
bedrijven tot productverwerking, en van groot-
handelsondernemingen tot natuurvoedingswinkels. 
Ook milieutechnologie is in deze sector vertegen-
woordigd (denk aan kringloopbedrijven en 
natuurbehoudprojecten).

Sociaal (26%, 2013: 29%)
Deze sector omvat kredietverlening aan ambach-
telijke bedrijven en non-profit organisaties.  
Verder gaat het om sociaal relevante en innovatieve 
dienstverleners. Denk bij die laatste categorie aan 
dienstverleners in de sociale woningbouw. Maar ook 
aan partijen die eerlijke handel financieren.  
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Verder gaat het om initiatieven die de sociale 
integratie bevorderen van mensen met een handicap 
of van mensen die anderszins buitengesloten 
dreigen te worden. Tot slot vallen zorginstellingen 
binnen deze sector. 

Cultuur (14%, 2013: 15%)
Deze sector omvat kredietverlening aan bijvoorbeeld 
onderwijsinstellingen, meditatiecentra, religieuze 
groeperingen, kunstenaars, en culturele centra en 
organisaties. 

Het resterende deel van de kredietportefeuille 
bestaat onder andere uit kortlopende kredieten aan 
gemeenten, en uit particuliere hypotheken voor 
duurzame woningen. 

Bovengenoemde kredietsectoren zijn de belang-
rijkste sectoren waar Triodos Bank bij betrokken is. 
Deze sectoren worden door zowel Triodos Bank als 
door de Triodos beleggingsfondsen gefinancierd  
(zie hierna onder beleggingen).

De kredietportefeuille als percentage van het bedrag 
aan toevertrouwde middelen, steeg in 2014 tot 68% 
(2013: 63%). Triodos Bank streeft ernaar om 65% tot 
70% van de toevertrouwde middelen uit te lenen. 
Voldoen aan die doelstelling blijft een belangrijke 
uitdaging voor de bank. De toename in de krediet-
verlening was vooral het gevolg van kortlopende 
kredieten aan gemeenten. Als die niet worden 
meegerekend, blijft de verhouding op ongeveer 
hetzelfde niveau.

De kwaliteit van de kredietportefeuille bleef over  
het geheel genomen goed. Dit ondanks de lastige 
economische omstandigheden en weinig groei-
mogelijkheden in diverse landen. Dit, en een aan-
houdende focus op behoud en diversificatie van  
de kredietportefeuille, heeft geleid tot een daling in 
de totale voorziening voor dubieuze debiteuren tot 
0,28% van de gemiddelde kredietportefeuille (2013: 
0,49%). Dit ligt dichterbij de lange-termijn interne 
criterium voor voorzieningen van Triodos Bank van 
0,25%. De voorzieningen worden getroffen voor het 
geval dat kredietnemers niet aan hun betalings-
verplichtingen kunnen voldoen, en de bank 
potentieel verliezen zou kunnen leiden.

De groei van de kredietportefeuille bedroeg EUR 722 
miljoen (20%). De verwachting was een groei van 
15%. De belangrijkste reden voor deze groei is een 
aanzienlijke toename van grotere kredieten aan 
Nederlandse gemeenten, voornamelijk in verband 
met liquiditeitsbeheer. Deze beleggingen zijn opge-  
nomen in de kredietportefeuille. Dit in overeen-
stemming met regelgeving op het gebied van 
financiële verslaglegging. Zonder dit laatste zou  
de groei van de kredietportefeuille ongeveer 12%  
zijn geweest, vooral als gevolg van de groei in 
hypotheekverstrekking (47%) en de groei in de 
kredietverlening aan bedrijven (9,3%). De verdeling 
van de groei over deze drie sectoren was een 
bewuste keus: het was bedoeld om meer diversiteit 
en een lager risicoprofiel te bewerkstelligen. 

Uitstaande kredieten per sector in 2014

MILIEU   44%
SOCIAAL  26%
CULTUUR  14%
GEMEENTEN EN PARTICULIERE KREDIETEN 16%
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De concurrentie tussen banken in de conventionele 
kredietmarkt nam weer toe na een periode van 
herstructurering en herkapitalisatie. Banken zien 
duurzaamheid als een opkomende markt waaraan ze 
graag aan deel willen nemen.

Vooruitzichten

Het balanstotaal van Triodos Bank zal naar 
verwachting een bescheidener groei vertonen.  
Voor 2015 wordt een groei verwacht van 5 tot 15%. 

Alle vestigingen richten zich op het aanbieden of 
ontwikkelen van een volwaardig dienstenpakket.  
Er worden bijvoorbeeld voorbereidingen getroffen 
voor de introductie in 2016 van een rekening-courant 
in het Verenigd Koninkrijk. Het aantal klanten van de 
groep als geheel zal naar verwachting toenemen met 
10 tot 15%. 

We zetten in op het verbeteren van de ratio tussen 
kredieten en toevertrouwde spaartegoeden naar  
65 tot 70% (zonder kortlopende kredieten aan 
gemeenten).

De kredietportefeuille zal naar verwachting met 5  
tot 15% toenemen, en de toevertrouwde middelen 
met 10%. Triodos Bank wil zich primair richten op  
de kwaliteit en diversificatie van haar krediet-
portefeuille. We zullen ons concentreren op 

kredieten die passen bij de inspanningen van Triodos 
Bank om koplopers te financieren: de ondernemers 
die de duurzame sectoren van de toekomst ont-
wikkelen. We verwachten dat het niveau van de 
kredietvoorzieningen in de komende jaren gestaag 
zal afnemen. 

Triodos Investment Management
Beleggingen vinden plaats via beleggingsfondsen of 
beleggingsinstellingen die de naam Triodos dragen 
en die worden beheerd door Triodos Investment 
Management BV. Dit is een 100% dochteronder-
neming van Triodos Bank.

Triodos Beleggingsfondsen beleggen op basis van 
verschillende thema’s. Denk aan ‘inclusive finance’, 
duurzame handel, biologische landbouw en voeding, 
klimaat en energie, duurzaam vastgoed, kunst en 
cultuur. De fondsen beleggen ook in beursgenoteerde 
ondernemingen die bovengemiddeld presteren op 
het gebied van milieu, maatschappelijke verant-
woordelijkheid en governance (de ESG-benadering: 
Environment, Social, Governance).

Deze fondsen publiceren elk hun eigen jaarverslag. 
De meeste fondsen hebben elk een eigen Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders. 

20%
De groei van de
kredietportefeuille bedroeg 
EUR 722 miljoen (20%).
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Triodos Investment Management is verantwoordelijk 
voor 17 beleggingsfondsen voor zowel particuliere 
als institutionele beleggers. Het totaal aan beheerd 
vermogen bedraagt EUR 2,66 miljard. De groei van de 
gezamenlijke beleggingsfondsen bedroeg EUR 149 
miljoen: een stijging van 6% (2013: 15%). De omvang 
van het totale beheerde vermogen daalde aan-
vankelijk met 221 miljoen als gevolg van de over-
dracht van het Ampere Equity Fund naar een andere 
beheerder per 1 januari 2014. Deze afname werd 
gedurende het jaar gecompenseerd door een gestage 
instroom bij de meeste investeringsfondsen.  
Het resulteerde al met al in een netto groei van  
het beheerd vermogen. 

De stijging van de totale aan Triodos Investment 
Management toevertrouwde vermogen, weerspiegelt 
de belangstelling van beleggers voor duurzaam 
beleggen. Wereldwijd zoeken investeerders – naast 
financieel rendement – in toenemende mate naar 
betekenisvolle en meetbare impact. Dit is van groot 
belang voor de ontwikkeling naar een meer duur-
zame samenleving. Vooral Triodos Sustainable Funds 
(SICAV I), Triodos Fair Share Fund en Triodos Micro-
finance Fund, profiteerden van de kansen die deze 
ontwikkeling biedt. De drie genoemde fondsen 
realiseerden een substantiële groei van respectieve-
lijk 53%, 26% en 40% (2013: 33%, 32% en 33%). 

Vooruitzichten

Er is sprake van positieve groeiverwachting, omdat 
beleggers in impact investing in toenemende mate 
behoefte hebben aan een ervaren, betrouwbare en 
professionele partner. Triodos Investment Manage-
ment blijft gericht op het verder ontwikkelen en 
versterken van haar reputatie als een innovatieve 
fondsbeheerder. Dit gebeurt door zich blijvend te 
richten op het ontwikkelen en uitbreiden van 
bestaande beleggingsfondsen, en door het opzetten 
van nieuwe beleggingsmogelijkheden met positieve 
maatschappelijke impact. Triodos Investment 
Management wil in het bijzonder de verdere ont-
wikkeling van haar SRI fondsen onderzoeken.  
Dit alles zal blijven bijdragen aan het realiseren  
van de missie van Triodos Investment Management, 
en zal bovendien de impact van haar fondsen verder 
versterken. 

Dit alles in een markt die steeds competitiever wordt. 
Er dienen zich ook steeds meer partijen aan als 
sociaal verantwoorde beleggers. De strategie van 
Triodos Investment Management zal blijvend gericht 
zijn op individuele investeerders, maar in toenemende 
mate ook op High Net Worth Individuals, family offices 
en semi-institutionele beleggers. Triodos Investment 
Management zal ook haar internationale distributie 
verder versterken. 

1.232 miljoen
Het beheerd vermogen van  
Private Banking steeg met 13%  
naar EUR 1.232 miljoen.
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Triodos Investment Management streeft in 2015  
naar een groei van beheerd vermogen naar EUR 3,1 
miljard. Dit tegen de achtergrond van haar eigen 
ambities als het gaat om het vergroten van haar 
impact, en van uitdagender marktomstandigheden 
en toenemende regelgeving. 

Triodos Private Banking
Triodos Bank Private Banking biedt een breed pakket 
financiële en niet-financiële diensten voor ver-
mogende particulieren, stichtingen, verenigingen en 
religieuze instellingen. Duurzaam vermogensbeheer 
vormt de kern van de dienstverlening van Triodos 
Private Banking en omvat zowel de Triodos 
beleggingsfondsen als individueel vermogensbeheer. 

Triodos Private Banking richt zich in eerste instantie 
op het ontwikkelen van een effectieve dialoog met 
investeerders, en minder op het realiseren van groei 
in assets. Toch steeg het beheerd vermogen met 13% 
naar EUR 1.232 miljoen. De groeidoelstelling was  
15 tot 20%. EUR 419 miljoen van het beheerd 
vermogen wordt beheerd door Triodos Private 
Banking, maar staat op de balans van de Neder-
landse vestiging van de bank. 

Vooruitzichten

Triodos Private Banking verwacht aanhoudende 
grote belangstelling voor haar duurzame beleggings-
aanbod in Nederland en België, en in toenemende 
mate ook in Duitsland, en voorziet een groei op lange 
termijn van 15% tot 20%.

Meer gegevens over de lokale vestigingen, Triodos 
Investment Management en Triodos Private Banking, 
zijn te lezen in het online jaarverslag van Triodos 
Bank op www.triodos.annual-report-triodos.com.

Risico en Compliance
Risicomanagement

Risicomanagement is een fundamenteel onderdeel 
van bankieren. Triodos Bank beheert risico in het 
kader van haar lange termijn strategie om een 
robuuste bank te zijn.

Risicomanagement is in de hele organisatie ver-
ankerd. Het management is primair verantwoordelijk 
voor een robuuste bedrijfsvoering. Bij de vaststelling, 
beoordeling en het managen van risico’s, wordt het 
management ondersteund door risicomanagers met 
lokale marktkennis. Op groepsniveau is een ‘risk 
appetite process’ geïmplementeerd, met als doel het 
risicoprofiel van Triodos Bank af te stemmen op haar 
bereidheid om risico’s te nemen bij het bereiken van 
haar doelstellingen. 

Tijdens dit proces voert elke businessunit een 
strategische risicobeoordeling uit. Daarmee worden 
potentiële risico’s die het bereiken van de doel-
stelling kunnen belemmeren, vastgesteld en 
gemanaged. De uitkomsten van deze exercities 
worden geconsolideerd en gebruikt als input voor  
de risicobeoordeling door de Directie, en voor het 
bepalen van de risicobereidheid van Triodos Bank.

Er werd een integratie gerealiseerd van het 
strategische risicomanagementdoelstellingen, als 
onderdeel van de risicobereidheid, het recoveryplan 
en interne kapitaal- en liquiditeitsassessment-
processen.

De uitkomst van de strategische risicobeoordelingen 
en strategische risicomanagementdoelstellingen is 
benut om scenario’s vast te stellen die zijn gebruikt 
bij stresstesten op de solvabiliteit, liquiditeit en 
winstgevendheid van Triodos Bank in 2014. De 
uitkomsten van deze tests waren bevredigend.

Een volledig geïntegreerd risicomanagement verslag 
wordt vier keer per jaar gemaakt en besproken in de 
Audit and Risk Committee van de Raad van 
Commissarissen.Dit verslag geeft inzicht in het 
risicoprofiel van Triodos Bank (afgezet tegen de 
geaccepteerde risicobereidheid). Het verslag geeft 
helderheid over specifieke risicothema’s en biedt 
daarnaast een integraal risicobeeld op bedrijfs-
unitniveau. 
De maandelijkse bijeenkomst van Asset and Liability 
Committee is verantwoordelijk voor het bepalen  
van renterisico, liquiditeitsrisico, valutarisico en 
kapitaalbeheer.
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De kredietrisicofunctie speelt een belangrijke rol bij 
het bepalen van de risico’s van kredietenaanvragen. 
Verder speelt de functie een cruciale rol bij managen 
van het kredietrisico van de gehele kredietportefeuille.

Het bepalen van het risico van een kredietaanvraag 
hangt sterk samen met de aard van het bedrijf en de 
dagelijkse activiteiten. Daarom is het bepalen van 
het risico in eerste instantie een verantwoordelijkheid 
van de lokale vestigingen van de bank. De centrale 
kredietrisicofunctie stelt normen, beoordeelt grote 
kredietaanvragen en bekijkt en beoordeelt het 
kredietrisico van de volledige kredietportefeuille  
van Triodos Bank.

Het hoofdstuk Risicomanagement van de jaar-
rekening van Triodos Bank beschrijft de belangrijkste 
risico’s met betrekking tot de strategie van de 
onderneming. Het beschrijft bovendien het ontwerp 
en de effectiviteit van de interne risicomanagement- 
en controlesystemen voor de belangrijkste risico’s 
gedurende het boekjaar. Er zijn in het boekjaar geen 
grote gebreken in de interne risicomanagement-  
en controlesystemen aan het licht gekomen.  
De ontwikkelingen van de belangrijkste risico’s binnen 
Triodos Bank zijn beschreven in het geïntegreerde 
risicomanagementverslag en worden regelmatig 
besproken met de Audit and Risk Committee van  
de Raad van Commissarissen.

Kapitaaleisen en Basel III-richtlijnen

Regelgeving is steeds nadrukkelijker gericht op het 
versterken van de solvabiliteit van banken en strenge 
liquiditeitseisen, zoals ontwikkeld door het Basel 
Comité van bank toezichthouders. Op basis van de 
meest actuele informatie, voldoet Triodos Bank al 
aan de kapitaal- en liquiditeitseisen die vanaf 2019 
zullen gelden en die zijn vastgelegd in Basel III. 

De kapitaalpositie van Triodos Bank is sterk.  
Dit is een nog belangrijker strategische doelstelling 
geworden sinds de kapitaaleisen zijn verscherpt  
in de nasleep van de financiële crisis. Triodos Bank 
streeft naar een solvabiliteitsratio van ongeveer 
14%. Dit is ruim boven het economisch kapitaal dat 
volgens onze eigen berekeningen nodig is om een 
gezond en veilig risicoprofiel te garanderen.  

Van belang hierbij is de kwaliteit van het kapitaal  
en de solvabiliteit. Bijna 100% van de solvabiliteit 
van Triodos Bank is afkomstig van vermogen. Het eco - 
nomisch kapitaal wordt berekend volgens het jaar - 
lijkse Internal Capital Adequacy Assessment Process. 
Daarop houdt De Nederlandsche Bank toezicht.

In 2014 waren we succesvol bij het aantrekken van 
kapitaal. We hebben onze doelstellingen ruim-
schoots gehaald en trokken EUR 23 miljoen aan. 
Mede hierdoor konden we onze solvabiliteitsratio 
eind 2014 houden op 19%: ruim boven de interne  
en ook externe eisen die voor ons gelden. 

De financiële positie van Triodos Bank bleef in 2014 
zeer liquide. Ons beleid is om het overschot aan 
liquiditeiten in principe te beleggen in uiterst liquide 
activa in de landen waar we deze liquide middelen 
ook hebben aangetrokken. In Nederland hebben we 
onze liquiditeiten vooral belegd in Nederlandse 
staatsobligaties, gemeenten, banken en bij de 
Europese Centrale Bank. In België hebben we onze 
liquiditeiten voornamelijk belegd in Belgische 
staatsobligaties en andere banken. In Spanje is  
het liquiditeitsoverschot belegd in Spaanse staats-
obligaties. Dit is ook het geval in het Verenigd 
Koninkrijk, waar een deel van de liquiditeiten is 
gelegd in Britse staatsobligaties. In Duitsland 
hebben we ons overschot aan liquiditeiten belegd  
bij andere banken.

De Liquidity Coverage Ratio (LCR) en de Net Stable 
Funding Ratio (NSFR) zijn beide ruim boven de 
minimumeisen van Basel III.

Meer informatie over de benadering van Triodos 
Bank als het gaat om risico, is opgenomen in de 
Engelstalige Annual Accounts (pag. 116).

In control-verklaring

De Directie is verantwoordelijk voor het ontwerpen, 
implementeren en handhaven van een adequate 
interne controle met betrekking tot financiële 
verslaglegging. Financiële verslaglegging is het 
resultaat van een gestructureerd proces dat door 
diverse functies en in de vestigingen wordt 
uitgevoerd. Het staat onder leiding en toezicht van 
het financieel management van Triodos Bank.
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De Directie is verantwoordelijk voor de risicomanage-
ment- en compliancefunctie. De risicomanagement-
functie 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 compliance-
functie speelt een sleutelrol bij het toezicht op een 
correcte naleving van de externe regels, regelgeving 
en interne beleidsregels door Triodos Bank.  
Het adequaat functioneren van de risicomanagement- 
en compliancefunctie als onderdeel van het interne 
controlesysteem wordt regelmatig besproken met de 
Audit and Risk Committee. De interne auditfunctie 
van Triodos Bank biedt onafhankelijke en objectieve 
zekerheid van de corporate governance, interne 
controles en compliance en risicomanagement-
systemen van Triodos Bank. De Directie is, onder 
toezicht van de Raad van Commissarissen en de 
Audit and Risk Committee, verantwoordelijk voor  
het vaststellen van het algehele systeem van interne 
audit-activiteiten en voor het toezicht op de 
integriteit van deze drie systemen.

Het raamwerk voor het risicomanagement vormt  
de basis voor een integraal proces van in control-
verklaringen. De Directie verwacht dat dit proces  
in de komende jaren zal leiden tot positieve 
verklaringen.

De Directie van Triodos Bank verklaart dat er geen 
aanwijzingen zijn dat de risicomanagement- en 
controlesystemen in 2014 niet toereikend en/of 
effectief hebben gefunctioneerd.

De risicomanagement- en controlesystemen bieden 
redelijke, maar geen absolute zekerheid inzake de 
betrouwbaarheid van de financiële verslaglegging en 
inzake de voorbereiding en getrouwe presentatie van 
de jaarcijfers. 

Compliance en integriteit 

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 voert de afdeling Compliance 

onafhankelijk toezicht uit op de mate waarin Triodos 
Bank haar eigen regels en procedures naleeft.  
De externe aspecten van de afdeling Compliance 
hebben voornamelijk betrekking op de procedures 
rond het accepteren van nieuwe klanten, het toezicht 
op financiële transacties en het voorkomen van 
witwaspraktijken. De interne aspecten betreffen 
voornamelijk het controleren van privé transacties 
van medewerkers, het voorkomen en zo nodig op 
transparante wijze beheersen van tegenstrijdige 
belangen en het afschermen van vertrouwelijke 
informatie. Voorts betreffen zij het verhogen en 
handhaven van bewustzijn op het gebied van 
bijvoorbeeld financiële regelgeving, compliance 
procedures en fraude- en anti-corruptiemaatregelen. 
Triodos Bank heeft een Europees compliance team 
dat wordt geleid vanuit het hoofdkantoor in Zeist.  
In iedere vestiging zijn compliance medewerkers 
werkzaam. Het hoofd van de afdeling Compliance 
rapporteert aan de Directie en heeft rechtstreeks 
contact met de voorzitter van de Raad van 
Commissarissen. 

In 2014 zijn er geen significante incidenten geweest 
op het gebied van compliance en integriteit. Triodos 
Bank is niet betrokken geweest bij noemenswaardige 
gerechtelijke procedures of sancties die samen-
hangen met het niet nakomen van wet- en regel-
geving op het gebied van financieel toezicht, 
corruptie, reclame-uitingen, mededinging, data-
protection of productaansprakelijkheid.

Duurzaamheidsbeleid 

Aandacht voor duurzaamheid is in alle activiteiten 
van Triodos Bank terug te vinden en vormt een 
integraal onderdeel van de bedrijfsvoering. Bij alle 
beslissingen die de bank neemt worden de sociale  
en milieuaspecten meegewogen. Triodos Bank heeft 
daarom geen aparte afdeling die zich bezighoudt  
met duurzaamheid of Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO).

Om de duurzaamheid van de producten en diensten 
te kunnen waarborgen, werkt Triodos Bank met 
specifieke criteria. De bank hanteert daarbij zowel 
positieve criteria (om te garanderen dat zij actief het 
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goede doet) als negatieve (uitsluitings)criteria  
(om te garanderen dat zij geen schade aanricht).  
De negatieve criteria sluiten leningen of beleggingen 
uit in sectoren of activiteiten die schadelijk zijn voor 
de samenleving. Door de positieve criteria worden 
koplopers geïdentificeerd en gestimuleerd om bij te 
dragen aan een duurzame samenleving. Twee keer 
per jaar worden deze criteria getoetst en eventueel 
aangepast. Ook heeft Triodos Bank voor de interne 
organisatie duurzame uitgangspunten geformuleerd. 
Deze zijn terug te vinden in de Business Principles. 
Alle genoemde duurzaamheidscriteria zijn te vinden 
op www.triodos.com/businessprinciples.

De Code Banken

De Code Banken 2015 werd op 1 januari 2015 van 
kracht, en speelt daarom voor het eerst een rol in  
het boekjaar 2015. Triodos Bank bestudeert de 
nieuwe best practices, om zo te beoordelen of er 
aanpassingen nodig zijn van de organisatie om te 
voldoen aan de Code Banken 2015.

Zeist, 27 februari 2015

Triodos Bank Executive Board 
Pierre Aeby
Jellie Banga
Peter Blom, Chair
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Biografieën

Peter Blom (1956), CEO

Peter Blom is sinds 1989 statutair directeur van 
Triodos Bank NV en is voorzitter van de Directie. 
Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos 
Holding, statutair directeur van Triodos Ventures BV, 
bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, 
bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable 
Finance Foundation, bestuursvoorzitter van 
Stichting Global Alliance for Banking on Values, 
bestuurslid van de Nederlandse Vereniging van 
Banken, bestuurslid van Stichting Sustainable 
Finance Lab, bestuurslid van Stichting Nationaal 
Restauratiefonds, bestuurslid van Stichting 
NatuurCollege, lid van de Scientific Advisory Council 
for Integrated Sustainable Agriculture and Food, 
bestuurslid van Triodos Invest CVBA, lid van de Raad 
van Commissarissen van Triodos Venture Capital 
Fund BV en lid van de Club van Rome. Hij heeft in 
totaal 12 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de 
Verordening Kapitaalvereisten (CRR). Peter Blom 
heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit  
1 certificaat Triodos Bank.

Pierre Aeby (1956), CFO

Pierre Aeby is sinds 2000 statutair directeur  
van Triodos Bank NV en lid van de Directie.  
Daarnaast is hij bestuurslid van Stichting Triodos 
Holding, statutair directeur van Triodos Ventures BV, 
bestuurslid van Stichting Hivos Triodos Fonds, 
bestuurslid van Stichting Triodos Sustainable 
Finance Foundation, lid van de Raad van Commis-
sarissen van Triodos Fair Share Fund, bestuurs-
voorzitter van Stichting Triodos Foundation, directeur 
van Triodos Fonds Vzw, bestuursvoorzitter van 
Triodos SICAV I en Triodos SICAV II, bestuurslid van 
Triodos Invest CVBA, bestuursvoorzitter van  
Enclude Ltd, lid van de Raad van Commissarissen 
van Triodos Venture Capital Fund BV en bestuurslid 
van Vlaams Cultuurhuis De Brakke Grond. Hij heeft  
in totaal 14 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in 
de CRR. Pierre Aeby heeft de Belgische nationaliteit 
en bezit 21 certificaten Triodos Bank.

Jellie Banga (1974), COO

Jellie Banga is sinds september 2014 statutair 
directeur van Triodos Bank NV. Ze is Chief Operating 
Officer en sinds 2013 lid van de Directie van Triodos 
Bank. Jellie Banga is lid van de Raad van Advies van 
Stichting Lichter. Ze heeft in totaal 1 bestuursfunctie 
zoals gedefinieerd in de CRR. Jellie Banga heeft de 
Nederlandse nationaliteit en bezit geen certificaten 
Triodos Bank.
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Corporate governance
 

Triodos Bank heeft een Corporate Governance-
structuur die haar missie weerspiegelt en beschermt 
en die voldoet aan alle relevante wettelijke ver-
plichtingen. Algemene informatie over de naleving 
door Triodos Bank van de Nederlandse Corporate 
Governance Code en de Code Banken vindt u op de 
volgende pagina’s.

Nadere gegevens over de governancestructuur van 
Triodos Bank vindt u op www.triodos.com/governance.

Intern bestuur Triodos Bank
Triodos Bank is een Europese bank met vestigingen 
in Nederland (Zeist), België (Brussel), het Verenigd 
Koninkrijk (Bristol), Spanje (Madrid) en Duitsland 

(Frankfurt). De bank heeft een agentschap in 
Frankrijk (Parijs). Het hoofdkantoor bevindt zich in 
Zeist. Dit is tevens de statutaire vestigingsplaats.

Stichting Administratiekantoor Aandelen  
Triodos Bank

Triodos Bank vindt het van groot belang haar missie 
en identiteit zoveel mogelijk te waarborgen. Om die 
reden zijn alle aandelen van Triodos Bank 
ondergebracht bij Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank (hierna te noemen 
Administratiekantoor). Het Administratiekantoor 
geeft op zijn beurt certificaten van aandelen Triodos 
Bank uit aan particulieren en instellingen. Deze 
certificaten belichamen de economische aspecten 

Overzicht aantal certificaten per certificaathouder

Bedragen in miljoenen euro’s Certificaathouders Geplaatst kapitaal

 2014 2013 2014 2013

1 – 50  12.981  12.901  19,1 18,5 
51 – 500  16.557  15.691  225,7 209,4 

501 – 1.000 1.994  1.770  106,2 93,6 

1.001 en meer  1.059  942  352,6  332,5 

Totaal  32.591  31.304  703,6  654,0 

Aantal certificaten per land

 Certificaten x 1.000 Certificaathouders

 2014 2013 2014 2013

Nederland 5.328 5.257 17.019 16.968
België 1.785 1.672 5.917 5.650

Verenigd Koninkrijk 245 228 1.982 1.954

Spanje 1.613 1.376 7.508 6.698

Duitsland 44 16 165 34

Totaal 9.015 8.549 32.591 31.304
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van de aandelen van Triodos Bank. Daarnaast oefent 
het Administratiekantoor het aan de aandelen 
Triodos Bank verbonden stemrecht uit. In zijn stem  - 
gedrag laat het Bestuur van het Administratiekantoor 
zich leiden door de doelstelling en missie van de 
bank, het belang van de certificaathouders en het 
belang van de bank als onderneming. De certificaten 
Triodos Bank zijn niet beursgenoteerd. In plaats 
daarvan onderhoudt Triodos Bank zelf een platform 
voor transacties in certificaten van aandelen.  
De bank stelt dagelijks de emissiekoers van de 
certificaten van aandelen vast, aan de hand van een 
vastgesteld berekeningsmodel dat de intrinsieke 
waarde per certificaat berekent.

Certificaathouders

Certificaathouders hebben stemrecht in de 
Algemene Vergadering van certificaathouders tot een 
maximum van 1.000 stemmen per certificaathouder. 
De Algemene Vergadering van certificaathouders 
benoemt de leden van het Bestuur van het 
Administratiekantoor, op voordracht van het Bestuur. 
Voor deze voordracht is de goedkeuring van de 
Statutair Directeuren en de Raad van Commis-
sarissen van Triodos Bank vereist. Een certificaat-
houder kan maximaal 10% van alle uitgegeven 
certificaten in bezit hebben.

Raad van Commissarissen Triodos Bank

Triodos Bank heeft een Raad van Commissarissen. 
De Raad van Commissarissen houdt toezicht op de 
bedrijfsvoering van de bank, staat de Directie met 
raad en daad ter zijde, en handelt daarbij in het 

belang van de bank als onderneming. Nieuwe leden 
van de Raad van Commissarissen worden benoemd 
door de Algemene Vergadering van Triodos Bank, op 
voordracht van de Raad van Commissarissen.

Directie en Statutair Directeuren Triodos Bank

De Directie is verantwoordelijk voor het dagelijks 
bestuur van Triodos Bank. De Directie bestaat uit de 
Statutair Directeuren. Daarnaast kunnen de 
Statutair Directeuren een of meer Niet-statutair 
Directeuren benoemen. De Statutair Directeuren zijn 
formeel verantwoordelijk voor het bestuur van 
Triodos Bank en worden benoemd door de Raad van 
Commissarissen.

Stichting Triodos Holding

Stichting Triodos Holding is niet juridisch, maar wel 
organisatorisch verbonden met Triodos Bank. De 
Stichting is 100% aandeelhouder van Triodos 
Ventures B.V., een investeringsfonds voor 
risicovollere en strategisch belangrijke activiteiten 
die nauw samenhangen met de missie en activiteiten 
van Triodos Bank. Het bestuur van Stichting Triodos 
Holding en de Directie van Triodos Ventures B.V. 
bestaan uit de Statutair Directeuren van Triodos 
Bank NV. Stichting Triodos Holding kent een Raad 
van Toezicht die op voordracht van het Bestuur van 
het Administratiekantoor wordt benoemd.

Stichting Triodos Foundation

Stichting Triodos Foundation is een zusterinstelling 
van Triodos Bank, die niet juridisch, maar wel 
organisatorisch is verbonden met de bank.  

Overzicht instellingen met een belang van 3% of meer

 2014 2013

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank BA 5,8 6,0 
Delta Lloyd Levensverzekering NV 4,1 4,2

Stichting Grafische Bedrijfspensioenfondsen 3,0 3,1

Bovenstaande instellingen zijn de grootste van de in totaal 5 (2013: 6) instellingen met een belang van ten minste 1%.  
Hun totale belang bedraagt 16,8% (2013: 20,2%).
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Op dit moment bestaat het Bestuur van Stichting 
Triodos Foundation uit medewerkers van Triodos 
Bank en één Statutair Directeur van Triodos Bank.  
De Stichting doet donaties aan initiatieven die 
bijdragen aan de ideële doelstellingen van Triodos 
Bank. In België, het Verenigd Koninkrijk en Spanje 
bestaan vergelijkbare stichtingen.

Corporate Governance Code
De Nederlandse Corporate Governance Code (‘de 
Code’) is alleen van toepassing op organisaties 
waarvan de aandelen zijn genoteerd aan een 
gereguleerde markt. Ondanks het feit dat de 
certificaten van aandelen van Triodos Bank aan  
geen enkele gereguleerde markt zijn genoteerd, 
onderschrijft de bank de beginselen en best 
practices van de Code. De gehele onder de Code 
vereiste ‘pas toe of leg uit’-verklaring is te lezen  
op www.triodos.com/governance.

Triodos Bank voldoet in algemene zin aan de 
beginselen en best practices van de Code. Zij heeft 
echter een weloverwogen beslissing genomen om  
op een aantal specifieke punten van de Code af te 
wijken.

Het eerste punt heeft betrekking op het stemrecht 
op aandelen. Om de continuïteit van de doelstelling 
en missie van Triodos Bank zo veel mogelijk te 
waarborgen, kunnen certificaathouders niet zelf  
het stemrecht op de onderliggende aandelen uit 
oefenen, maar is dat recht ondergebracht bij het 
Administratiekantoor. Om diezelfde reden kunnen 
certificaathouders ook geen voordracht doen voor  
de benoeming van leden van het Bestuur van het 
Administratiekantoor.

Het tweede punt betreft de zittingstermijn van de 
Statutair Directeuren. Deze periode is niet beperkt 
tot vier jaar, aangezien Triodos Bank van mening is 
dat dit de ontwikkeling van de organisatie op lange 
termijn niet ten goede komt.

Triodos Bank wijkt ook af van de best practice van de 
Code die bepaalt dat iemand slechts voor maximaal 
drie termijnen van vier jaar tot lid van de Raad van 
Commissarissen mag worden benoemd. Volgens de 
statuten van de bank kan de Algemene Vergadering 

namelijk op grond van bijzondere omstandigheden 
een lid van de Raad van Commissarissen herbe-
noemen, ook nadat zijn/haar maximale zittings-
termijn is bereikt. Het doel van deze bepaling is om 
de Raad van Commissarissen extra tijd en ruimte te 
geven om vacatures op te vullen.

Het vierde punt betreft het feit dat Triodos Bank om 
praktische redenen haar beleid op het gebied van 
tegenstrijdige belangen heeft gewijzigd voor gevallen 
waarin de bank voornemens is een transactie aan te 
gaan met een rechtspersoon waarin een lid van de 
Directie een bestuurs- of toezichthoudende functie 
vervult. Indien een dergelijk tegenstrijdig belang 
betrekking heeft op een rechtspersoon buiten de 
Triodos Bank Groep en voor de groep van materieel 
belang is, voorziet het gewijzigde beleid in controle-
mechanismen (bijvoorbeeld door de betrokkenheid 
van de Audit and Risk Committee van de Raad van 
Commissarissen) en garandeert het beleid 
voldoende transparantie. Indien een dergelijk 
tegenstrijdig belang betrekking heeft op een 
rechtspersoon binnen de Triodos Bank Groep gelden 
geen regels. Dit is in overeenstemming met de 
laatste ontwikkelingen in regelgeving en juris-
prudentie. Voor andere (persoonlijke) tegenstrijdige 
belangen van leden van de Directie (zoals 
gedefinieerd in best practicebepaling II.3.2, onder i) 
en ii) van de Code) geldt het bepaalde in de Code.

Het vijfde punt heeft betrekking op het feit dat de 
Raad van Commissarissen van Triodos Bank geen 
afzonderlijke nominatiecommissie en belonings-
commissie heeft, maar wel een geïntegreerde 
Nomination and Compensation Committee. De 
relatief bescheiden omvang van Triodos Bank ligt 
hieraan ten grondslag.

Voorts wijkt Triodos Bank af van de best practice van 
de Code door alle voorstellen inzake wezenlijke 
wijzigingen in de Statuten als afzonderlijke 
agendapunten voor te leggen aan de Algemene 
Vergadering. Om praktische redenen wenst Triodos 
Bank de mogelijkheid te behouden om naar keuze 
van de Directie en de Raad van Commissarissen een 
voorstel voor meervoudige wijzigingen in de Statuten 
als één agendapunt voor te leggen indien de voor-
gestelde wijzigingen onderling sterk gerelateerd zijn.



51

Ten slotte is een aantal bepalingen van de Code 
inzake beloningen van directieleden niet van 
toepassing op Triodos Bank, aangezien zij geen 
aandelen- of optieregelingen kent. De totale kosten 
voor beloningen van de Directie, die voor het over-
grote deel bestaan uit gewoon loon en pensioen-
elementen, zijn opgenomen in dit jaarverslag.

Code Banken
Op 1 januari 2010 is de Code Banken van kracht 
geworden. De code bestaat uit een aantal 
aanbevelingen en principes om het optimaal 
functioneren van banken te bevorderen. In de Code 
Banken wordt grote nadruk gelegd op goed bestuur 
(governance) en staan de belangen van de klant 
centraal. Dit past volledig bij de visie en de uit-
gangspunten (Business Principles) van Triodos Bank. 
De klant is bij alle activiteiten en de missie van 
Triodos Bank een belangrijke stakeholder.

Triodos Bank leeft de beginselen van de Code 
Banken na. Hierbij geldt echter één uitzondering: 
Triodos Bank keert geen variabele beloningen uit op 
basis van vooraf vastgestelde financiële 
doelstellingen of prestaties. Dit om te voorkomen dat 
een cultuur waarin onverantwoorde risico’s worden 
genomen in de hand wordt gewerkt.

Triodos Bank houdt voortdurend toezicht op de 
naleving van de Code Banken. Daar waar de bank 
afwijkt van de Code, wordt dit duidelijk aangegeven 
en gemotiveerd. Meer informatie over de implemen-
tatie door Triodos Bank van de Code Banken, en de 
gehele onder de Code Banken vereiste ‘pas toe of leg 
uit’-verklaring vindt u op www.triodos.com/governance.

In september 2014 heeft de Nederlandse Vereniging 
van Banken (NVB) een pakket nieuwe ontwikkelingen 
voor de banksector geïntroduceerd onder de naam 
‘Toekomstgericht Bankieren’. Het pakket omvat een 
Maatschappelijk Statuut, een herziene Code Banken 
(’Code Banken 2015’) en gedragsregels verband 
houdend met de Nederlandse bankierseed. De Code 
Banken 2015 werd van kracht op 1 januari 2015, en 
zal derhalve pas van toepassing zijn op het boekjaar 
2015. Triodos Bank is op dit moment bezig met het 
analyseren van de nieuwe best practices om te 
kijken of haar interne organisatie verder moet 
worden aangepast en zo ja, welke maatregelen er 
moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat de 
Code Banken 2015 wordt nageleefd. 

Verklaring Corporate Governance Code 
en Code Banken
Conform het besluit van 23 december 2004 tot 
vaststelling van nadere voorschriften omtrent de 
inhoud van het jaarverslag (zoals gewijzigd op 20 
maart 2009) en het Besluit van 1 juni 2010 tot 
vaststelling van nadere voorschriften omtrent de 
inhoud van het jaarverslag van banken, heeft de 
Directie van Triodos Bank een Verklaring Corporate 
Governance Code en Code Banken opgesteld, welke 
deel uitmaakt van het jaarverslag 2014 en geldig is 
per die datum. De verklaring is te lezen in het online 
jaarverslag en op www.triodos.nl/jaarverslag.
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Bericht van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen houdt toezicht op en 
beoordeelt de werkzaamheden en de besluitvorming 
van de Directie, de ontwikkeling van de activiteiten 
van Triodos Bank, de realisering van haar missie, en 
levert tevens een bijdrage aan strategieontwikkeling. 
Daarnaast staat de Raad de Directie met raad en 
daad terzijde. De beoordeling is gebaseerd op 
verslagen over zakelijke, financiële en overige 
aspecten, alsmede op presentaties en bezoeken. 
Deze worden zo ingepland dat alle inhoudelijke 
gebieden van Triodos Bank binnen een tijdsbestek 
van twee jaar aan bod komen. 

Triodos Bank en het economische en 
financiële klimaat
De Raad van Commissarissen constateert met 
tevredenheid dat Triodos Bank gestaag blijft groeien 
onder de uitdagende economische omstandigheden. 
De bank heeft in 2014 haar impact wederom vergroot 
en een redelijke winst geboekt, en is zowel relevant 
als een referentiepunt gebleven voor degenen die op 
zoek zijn naar een op waarden gebaseerde manier 
van bankieren.

Zoals voorzien, was de druk door regelgeving in 2014 
groot, hetgeen invloed had op de winstgevendheid 
van Triodos Bank. De bank heeft actief op het  
nieuwe regelgevingskader ingespeeld en heeft haar 
governance aangepast zodat deze aansluit bij de 
huidige omvang van de organisatie. De Raad van 
Commissarissen is van mening dat Triodos Bank 
door deze wijzigingen beter is voorbereid op de 
toekomst en zich verder zal kunnen ontwikkelen.  
In het Verslag van de Directie wordt de omgeving 
waarin Triodos Bank opereert belicht; een 
perspectief dat de Raad van Commissarissen deelt. 
De Raad van Commissarissen herkent zich volledig 
in de inhoud van het Verslag en staat volledig achter 
de inspanningen van de Directie en de medewerkers 
van Triodos Bank om een positief verschil te maken 
om zo de levenskwaliteit van mensen te bevorderen.

Hoogtepunten in 2014
2014 werd gekenmerkt door beheerste groei en een 
grotere impact. Het verschil tussen de toevertrouwde 
middelen en de activa is wederom groter geworden. 
De Raad van Commissarissen ziet hierin een 
uitdaging, zowel vanuit financieel oogpunt als vanuit 
de missie van de bank, en was tevreden over de 
maatregelen die de bank neemt om het evenwicht  
te herstellen. In de loop van het jaar is een project 
uitgevoerd ter beoordeling en verbetering van de 
operationele doeltreffendheid van het interne 
governancemodel van Triodos Bank. De Raad van 
Commissarissen werd geraadpleegd over de invoering 
ervan en hield toezicht op de voortgang, en beide 
ontwikkelingen waren tot volle tevredenheid.  
Ook dit jaar werden er inspanningen verricht om  
de risicomanagementsystemen van Triodos Bank  
te verbeteren die deels verband hielden met dit 
bankbrede governance project.

Activiteiten van de Raad  
van Commissarissen

(Corporate) governance en risico

De Raad van Commissarissen volgde het intern 
project ter actualisering van de governance en  
het risicomanagement op de voet. De Raad van 
Commissarissen was verheugd over de actieve en 
proactieve houding van de Directie daarbij, hetgeen 
een randvoorwaarde is voor naleving van (nieuwe) 
regelgeving en verdere groei. De Raad van Commis-
sarissen constateerde dat de relatie tussen Triodos 
Bank en De Nederlandsche Bank als gevolg hiervan 
is versterkt.

Triodos 2025 

In 2014 heeft de Raad van Commissarissen een 
bijdrage geleverd aan strategieontwikkeling in het 
kader van Triodos 2025, en aan een tienjarig lange 
termijn strategisch perspectief. De Raad van 
Commissarissen keek daarbij met name naar 
uitdagingen en potentieel op het gebied van 
innovatie, en hoe de essentie van Triodos Bank de 
visie en missie voor strategische ontwikkeling 
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ondersteunt. Een lid van de Raad van Commis-
sarissen is bij de hele voorbereiding van Triodos  
2025 betrokken geweest.

Andere onderwerpen

Onderwerpen die tijdens de bijeenkomsten en 
contacten van de Raad van Commissarissen met  
de Directie in 2014 aan de orde kwamen, waren 
onder andere:
• Strategie: Triodos 2025, ontwikkelingen in diverse 
landen en bij Triodos Investment Management,  
en de belangrijkste strategische risico’s van de 
onderneming, de werkplannen voor 2014 en 2015,  
en de driemaandelijkse SWOT-analyse.
• Financieel: De financiële en economische 
ontwikkelingen van Triodos Bank en de mogelijke 
gevolgen daarvan voor de activiteiten van Triodos 
Bank, de financiële resultaten over 2013,  
het jaarverslag 2013 en de management letter,  
en het halfjaarverslag.
• Risico: het ontwerp en de effectiviteit van het 
interne framework voor risicomanagement en 
interne controlesystemen, de risicobereidheid,  
de auditbevindingen, de accountantsrapporten, 
kwartaalverslagen en kredietrapportages. 
• Human resource management: de ontwikkeling van 
het seniormanagement, organisatorische verande-
ringen, de bedrijfscultuur, en de jaarlijkse herziening 
van het internationale beloningsbeleid. 
• Interne organisatie: de rollen en verantwoordelijk-
heden van de Raad van Commissarissen, het Bestuur 
van het Administratiekantoor en de Directie ten 
opzichte van elkaar, en een update van het intern 
reglement van de Raad van Commissarissen (waar-
onder een herziene procedure inzake nevenfuncties 
van commissarissen). 
• Vestigingen en business units: Er werden vergade-
ringen belegd met het lokale management door 
individuele leden van de Raad van Commissarissen, 
samen met een vertegenwoordiger van het Bestuur 
van het Administratiekantoor en de Directie.  
Er werd een presentatie gegeven door het 
management van Triodos Private Banking. De Raad 
van Commis sarissen volgde de ontwikkelingen in de 
vestigingen in Spanje (directiewijziging) en Duitsland 

(bedrijfsresultaten) op de voet. In beide gevallen 
werden beslissingen genomen en goedgekeurd  
om positieve vooruitzichten te creëren voor 2015. 
• Contacten met De Nederlandsche Bank: De voorzitter 
en vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen 
hebben contact gehad met De Nederlandsche Bank 
om de activiteiten van de Raad van Commissarissen 
en de relatie met de Directie toe te lichten.  
Het frequentere contact met de toezichthouder  
is het gevolg van de groeiende balans en de zich 
uitbreidende activiteiten van Triodos Bank.
• Contact met het Bestuur van het 
Administratiekantoor: Een afvaardiging van de Raad 
van Commissarissen heeft een informele bijeen-
komst gehad met een afvaardiging van het Bestuur 
van het Administratiekantoor naar aanleiding van de 
Algemene Vergadering.

Interne organisatie

Samenstelling van de Raad van Commissarissen

De statuten van Triodos Bank bepalen dat de Raad 
van Commissarissen uit drie of meer leden bestaat. 
Op dit moment heeft de Raad zeven leden. Tijdens de 
Algemene Vergadering van Triodos Bank in mei 2014 
traden Hans Voortman en Jan Lamers af als lid van 
de Raad van Commissarissen. Zij werden vervangen 
door Aart Jan de Geus (voorzitter) en Ernst-Jan Boers 
(aangetrokken vanwege zijn uitgebreide bancaire 
ervaring). Margot Scheltema en Carla van der Weerdt 
werden herbenoemd voor perioden van één respec-
tievelijk vier jaar. De samenstelling van de Raad van 
Commissarissen werd hierbij zorgvuldig in acht 
genomen. De nieuwe voorzitter van de Raad van 
Commissarissen werd in de zomer van 2014 ernstig 
ziek; de vicevoorzitter heeft hem tijdens zijn 
afwezigheid vervangen als voorzitter. De Raad van 
Commissarissen werd ondersteund door een 
Corporate Secretary voor een professionele invulling 
van het Bestuurssecretariaat. 
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Evenwichtige verdeling man/vrouw
De Raad van Commissarissen streeft naar diversiteit 
in samenstelling, door een evenwichtige verdeling 
van zetels naar nationaliteit, leeftijd, ervaring, 
achtergrond en geslacht. Meer in het bijzonder 
streeft de Raad naar een situatie waarin niet meer 
dan 70% van de zetels worden bezet door mannen of 
vrouwen. In 2014 bestond de Raad van 
Commissarissen uit vijf mannelijke leden (ongeveer 
70%) en twee vrouwelijke leden (ongeveer 30%).

Commissies van de Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen heeft twee 
commissies zoals uiteengezet in het hoofdstuk 
Corporate Governance: de Audit & Risk Committee 
en de Nomination & Compensation Committee. Beide 
commissies zijn in de loop van het jaar separaat 
bijeengekomen. Hun belangrijkste overwegingen en 

conclusies zijn gedeeld met de Raad van 
Commissarissen, waar de formele besluitvorming 
plaatsvindt.

De samenstelling van de commissies is als volgt:

Audit & Risk Committee

• Margot Scheltema (Voorzitter)
• Marcos Eguiguren Huerta
• Carla van der Weerdt
• Ernst-Jan Boers (vanaf 23 mei 2014)

Nomination & Compensation Committee

• Mathieu van den Hoogenband (Voorzitter) 
• David Carrington 
• Aart Jan de Geus (vanaf 23 mei 2014)

Voor nadere informatie over de leden van  
de Raad van Commissarissen, zie de biografieën.

Belangrijkste expertisegebieden

Naam (nationaliteit) Geb. jaar M/V Verantwoordelijk  
voor land

Duurzame 
ontwikkeling

Banking Risicomanagement Multi-stakeholder 
relaties

Financiën / Audit Overige expertise

Aart Jan de Geus (NL) 
(voorzitter)

1955 M Nederland l      
Maatschappelijk, langetermijn-
ontwikkeling,  juridische zaken

Margot Scheltema (NL) 
(vice-voorzitter)

1954 V Nederland  l  l Corporate governance, juridische zaken

Ernst-Jan Boers (NL) 1966 M Nederland l l l l
Marketing, bankzaken,   
openbare accountants

David Carrington (UK) 1946 M Verenigd Koninkrijk l   l  
'Impact'-beleggingen, corporate governance 
in de sociale sector

Marcos Eguiguren Huerta 
(ES) 

1959 M Spanje  l l  l  

Mathieu van den 
Hoogenband (NL)

1944 M Nederland l     Consumentenmarkt

Carla van der Weerdt (NL) 1964 V Nederland l l  l  



55
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Naam (nationaliteit) Geb. jaar M/V Verantwoordelijk  
voor land

Duurzame 
ontwikkeling

Banking Risicomanagement Multi-stakeholder 
relaties

Financiën / Audit Overige expertise

Aart Jan de Geus (NL) 
(voorzitter)

1955 M Nederland l      
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ontwikkeling,  juridische zaken

Margot Scheltema (NL) 
(vice-voorzitter)

1954 V Nederland  l  l Corporate governance, juridische zaken

Ernst-Jan Boers (NL) 1966 M Nederland l l l l
Marketing, bankzaken,   
openbare accountants

David Carrington (UK) 1946 M Verenigd Koninkrijk l   l  
'Impact'-beleggingen, corporate governance 
in de sociale sector

Marcos Eguiguren Huerta 
(ES) 

1959 M Spanje  l l  l  

Mathieu van den 
Hoogenband (NL)

1944 M Nederland l     Consumentenmarkt

Carla van der Weerdt (NL) 1964 V Nederland l l  l  

Competentiematrix  
Raad van Commissarissen 
Onderstaande matrix bevat de kerncompetenties  
van de afzonderlijkeleden van de Raad van Commis-
sarissen die van belang zijn voor hun toezicht-
houdende functie. Een kandidaat-commissaris dient 
over de volgende drie kwalificaties te beschikken:
• affiniteit met de missie en waarden van Triodos 
Bank,
• ervaring op seniormanagementniveau, en
• internationale ervaring.

Alle leden van de Raad van Commissarissen voldoen 
aan deze criteria.

Onderstaande tabel vermeldt verdere competenties 
op de sleutelgebieden beschreven in het profiel van 
de Raad van Commissarissen. In de matrix staan de 
vakgebieden waarin Commissarissen aanzienlijke 
expertise hebben; met behulp van de matrix kan 
worden beoordeeld of de Raad van Commissarissen 
over de juiste vaardigheden beschikt om zijn taken  
te verrichten. De matrix is gebaseerd op de vereisten 
zoals vermeld in het collectieve profiel van de Raad 
van Commissarissen, dat regelmatig wordt 
bijgewerkt.
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Activiteiten van de Audit & Risk 
Committee

Bijeenkomsten, samenstelling, werkwijze

De Audit & Risk Committee (ARC) is in 2014 vier keer 
bijeengekomen. Alle bijeenkomsten werden bijge-
woond door de Chief Financial Officer, het Hoofd 
Interne Audit, het Hoofd Risicomanagement en de 
externe accoun tant van Triodos Bank. Daarnaast is 
er eenmaal in afwezigheid van de Directie met de 
externe accountant gesproken. De voorzitter van de 
ARC heeft ook enkele afzonderlijke besprekingen 
met de externe accountant gevoerd.

Ernst-Jan Boers is na zijn benoeming als Commis-
saris in mei toegetreden tot de ARC. De Commissie 
zal bij haar beraadslagingen profiteren van zijn 
recente bancaire ervaring. Het secretariaat van de 
ARC is eveneens versterkt.

In de loop van het jaar heeft de ARC haar werkwijze 
in lijn gebracht met de sterkere focus van Triodos 
Bank op risicomanagement. Als gevolg hiervan zullen 
twee van de vier bijeenkomsten van de ARC gericht 
zijn op risico, terwijl audit- en andere kwesties 
minder promi nent op de agenda zullen staan. 
Resultaat en audit kwesties zullen in de andere  
twee vergaderingen bovenaan de agenda staan.

In haar eindejaarsevaluatie heeft de ARC zich ervan 
overtuigd dat de cijfers door de externe accountant 
zonder materiële wijzigingen waren goedgekeurd, er 
geen onvoorziene omstandigheden onder haar aan - 
dacht zijn gebracht en alle administratieve beslis-
singen en aannames afdoende zijn onderbouwd en 
goedgekeurd. De ARC heeft ook de kwartaal-
resultaten van Triodos Bank grondig bestudeerd.

De interne-auditfunctie bleef werken aan de ont-
wikkeling van haar positie als derde verdedigingslinie 
binnen Triodos Bank. De Directie brengt nu uit-
staande auditkwesties inzake haar bezoeken aan 
vestigingen en business units standaard te berde.  
Er dient nog verdere aandacht te worden besteed 
aan de follow-up van de audit. De efficiëntie van de 
auditafdeling, zoals gemeten aan de hand van een 
aantal KPI’s, is in 2014 verbeterd. Deze ontwikkeling 
zal in 2015 worden voortgezet en de ARC zal een en 
ander nauwgezet volgen.

In het kader van haar reguliere agenda heeft de ARC 
de jaarlijkse update van risicobereidheidsframework 
en -verklaringen bestudeerd, evenals de jaarlijkse 
ICAAP- en ILAAP-rapportages aan De Nederlandsche 
Bank (DNB). Onder leiding van een nieuwe Directeur 
Risk is een aantal verbeteringen op het gebied van 
risicomanagement doorgevoerd. De reguliere beoor - 
deling van het concentratierisico van Triodos Bank 
heeft geleid tot verdere diversificatie maatregelen, 
met name door zich minder te richten op zonne-
energie sector. Er is met succes een nieuwe risico-
classificatiemethode doorgevoerd die in de toekomst 
een aantal andere voordelen, waaronder kansen voor 
dynamische krediettarifering, met zich mee zal 
brengen. Er is een grondige analyse gemaakt van 
zowel het kredietrisico als het renterisico en er zijn 
nieuwe benaderingen gepresenteerd aan de ARC en 
vervolgens aan de DNB. De ARC is verheugd over het 
creëren van deze instrumenten en bijbehorende 
beleidsdocumenten, die deel uitmaken van het 
verbeterde framework voor risicomanagement dat  
in de loop van het jaar is ingesteld. 

Ten slotte was de ARC nauw betrokken bij het 
selectieproces voor een nieuwe accountant met 
ingang van het verslagjaar 2016. Er is een zorgvuldig 
aanbestedingsproces uitgevoerd en in mei 2015 zal 
een voorstel worden gepresenteerd aan de Algemene 
Vergadering.

Activiteiten van de Nomination  
& Compensation Committee
De Nomination & Compensation Committee (NCC)  
is zes keer formeel bijeengekomen. De leden van de 
NCC hebben ervaring op seniormanagementniveau 
en kennis van – en ervaring met – performance-
management en beloningen. Bovendien winnen zij  
in specifieke gevallen advies in bij onafhankelijke, 
externe deskundigen.

Een van de belangrijkste taken van de NCC is het 
adviseren van de Raad van Commissarissen over  
het algemene beloningsbeleid van Triodos Bank  
en het vaststellen van het beloningspakket van de 
Statutaire Directie. Ook adviseert NCC de Raad van 
Commissarissen over de algemene voorwaarden die 
van toepassing zijn op het beloningspakket van 
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Managing Directors die direct onder de Statutaire 
Directie vallen. Het internationale beloningsbeleid 
van Triodos Bank is in lijn met Europese en Neder-
landse regelgeving op het gebied van beloningen in 
de bancaire sector. Nadere informatie over het 
internationale beloningsbeleid vindt op pagina 83 
van de Engelstalige Annual Accounts. In 2014 
hebben externe adviseurs een 3-jaars benchmark-
vergelijking met de markt uitgevoerd, hetgeen heeft 
geleid tot een kleine aanpassing van de marktrefe-
renties die werden gebruikt om dit beleid te beheren.

De nominatiekwesties in 2014 bestonden onder 
andere uit de samenstelling van de Raad van 
Commissarissen, de voordracht van Jellie Banga als 
Statutair Directeur, en de werving van een Corporate 
Secretary. De voorzitter van de NCC en de voorzitter 
van de Raad van Commissarissen hebben samen 
persoonlijke beoordelingsgesprekken gevoerd met 
de Statutair Directeuren en hebben daarbij priori-
teiten gesteld voor 2015. De NCC was tevens 
betrokken bij een exitgesprek met een directeur.

De NCC heeft in het kader van een programma voor 
permanente educatie een tweedaagse trainings-
sessie georganiseerd voor de Raad van Commis-

sarissen en de Directie. In 2014 was het programma 
gericht op interne governancekwesties en op de 
essentie van Triodos Bank in de bredere strategie 
van de bank.

Vergaderingen van de Raad van 
Commissarissen
Alle bijeenkomsten worden gezamenlijk met de 
Directie gehouden. Elke bijeenkomst in 2014 (zes in 
totaal) werd voorafgegaan door een interne bijeen-
komst waaraan uitsluitend Commissarissen deel-
namen. Eén interne vergadering was gewijd aan een 
bespreking van het interne evaluatieverslag en aan 
de beoordeling van de Statutair Directeuren.

Sinds 2012 komt de Raad van Commissarissen 
jaarlijks ten minste één keer bijeen in een land waar 
de bank een vestiging heeft. In 2014 werd deze 
vergadering gehouden op het kantoor van de 
Belgische vestiging van Triodos Bank. Er werden 
presentaties gehouden en besprekingen gevoerd  
met het seniormanagement van de vestiging, 
waardoor de Raad meer inzicht kreeg in de Belgische 
activiteiten van Triodos Bank. 

Leden van de Raad van 
Commissarissen

Bijeenkomsten van 
de Raad van 

Commissarissen (6)

Bijeenkomsten van 
de Audit & Risk 

Committee (4)

Bijeenkomsten van de 
Nomination & 

Compensation 
Committee (6)

Hans Voortman* 3/3 3/3

Margot Scheltema 6/6 4/4

David Carrington 6/6 6/6

Marcos Eguiguren Huerta 6/6 4/4

Mathieu Van Den Hoogenband 6/6 6/6

Jan Lamers* 3/3

Carla Van Der Weerdt 5/6 4/4

Aart Jan De Geus** 3/3 3/3

Ernst-Jan Boers** 3/3 2/2

* De heer H. Voortman en de heer J. Lamers zijn op 23 mei 2014 afgetreden. 
** vanaf 23 mei 2014

Aanwezigheid van de commissarissen in 2014:
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De voorzitter van de Raad van Commissarissen en de 
voorzitter van de Directie onderhielden gedurende het 
jaar veelvuldig contact met elkaar, de voorzitter van de 
Audit & Risk Committee onderhield regelmatig en 
nauw contact met de Chief Financial Officer, en de 
voorzitter van de Nomination & Compensation 
Committee met de Chief Executive Officer.

Onafhankelijkheid en zelfevaluatie
Onafhankelijkheid

Tot de Algemene Vergadering van 23 mei 2014 waren 
alle leden van de Raad van Commissarissen in de zin 
van de bepalingen van de Nederlandse Corporate 
Governance Code “onafhankelijk” van Triodos Bank. 
In die vergadering is de samenstelling van de Raad 
van Commissarissen gewijzigd; vanaf dat moment 
voldoen alle commissarissen aan de onafhankelijk-
heidscriteria van de Nederlandse Corporate 
Governance Code. Een uitzondering hierop is  
Aart Jan de Geus: een familielid van hem is in dienst 
van Triodos Bank. De samenstelling van de Raad was 
zodanig dat leden kritisch en onafhankelijk van 
elkaar, van de Directie en van enig belang konden 
handelen.

Belangenverstrengeling

In overeenstemming met de vereisten van de 
Nederlandse Corporate Governance Code beschikt 
de Raad van Commissarissen over interne regels die 
gelden voor (potentiële) belangenverstrengelingen 
van Commissarissen. Er was in 2014 geen sprake van 
belangenverstrengeling.

Educatie

In het kader van het programma voor permanente 
educatie van de Raad van Commissarissen 
organiseert de Raad jaarlijkse bijeenkomsten met 
externe deskundigen om op de hoogte te blijven van 
ontwikkelingen in de maatschappij en de sectoren 
die van belang zijn voor de activiteiten van Triodos 
Bank. Nadere gegevens treft u aan in het verslag van 
de Nomination & Compensation Committee.

Zelfevaluatie

De resultaten van de zelfevaluatie in 2013 werden 
besproken in de Raad van Commissarissen, en de 
daaruit voortvloeiende aanbevelingen werden 
doorgevoerd. De jaarlijkse zelfevaluatie van de Raad 
van Commissarissen als geheel, de individuele leden 
en de commissies van de Raad vond eind 2014 
plaats door middel van gesprekken van de voorzitter 
met elk lid van de Raad van Commissarissen.  
De resultaten van de evaluatie werden eind 2014 
door de Raad van Commissarissen besproken en 
bevestigden dat alle vereiste vaardigheden en 
capaciteiten in de Raad van Commissarissen 
aanwezig waren. De leden van de Directie hebben 
hun persoonlijke voornaamste prioriteiten voor 2015 
met de Raad van Commissarissen besproken. Een en 
ander zal begin 2015 worden geëvalueerd.

Tot slot
De Raad van Commissarissen is van mening dat de 
jaarrekening en het verslag van de Directie een 
getrouw beeld geven van de positie van Triodos Bank. 
De Raad stelt voor dat de aandeelhouder de jaar-
rekening 2014 goedkeurt en de Statutair Directeuren 
decharge verleent voor het gevoerde beleid van 
Triodos Bank, en de Raad van Commissarissen voor 
het door de Raad uitgeoefende toezicht in 2014.

De Raad van Commissarissen steunt het 
dividendvoorstel van de Directie van EUR 1,95  
(per certificaat van aandeel).

De Raad van Commissarissen wil graag alle 
stakeholders van Triodos Bank dank zeggen voor  
hun vertrouwen in Triodos Bank en de Directie, en 
alle medewerkers van de bank bedanken voor hun 
inzet. De Raad van Commissarissen heeft er alle 
vertrouwen in dat Triodos Bank de uitdagingen in 
2015 het hoofd zal kunnen bieden en zal blijven 
fungeren als referentiepunt voor de banksector.
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Zeist, 27 februari 2015

Namens de Raad van Commissarissen,
Aart Jan de Geus, Voorzitter
Margot Scheltema, Vice-voorzitter
Ernst-Jan Boers 
David Carrington
Marcos Eguiguren Huerta
Mathieu van den Hoogenband
Carla van der Weerdt
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Biografieën

Aart Jan de Geus (1955), Voorzitter 

Aart Jan de Geus is voorzitter van de Raad van 
Commissarissen en lid van de Nomination and 
Compensation Committee van Triodos Bank.  
Hij is voorzitter van het College van Bestuur van  
de Bertelsmann Stiftung, een Duitse stichting die 
zich richt op maatschappelijke vraagstukken in 
Duitsland en daarbuiten. Hij was onder andere 
plaatsvervangend secretaris-generaal van de 
Organisatie voor Economische Samenwerking en 
Ontwikkeling (OESO) in Parijs en minister van  
Sociale Zaken en Werkgelegenheid in de kabinetten 
Balkenende I, II en III (2002-2007). Hij was tevens 
partner bij Boer & Croon Strategy & Management 
Group en werkte voor Industriebond CNV. Daarnaast 
was hij vanaf 1993 vicevoorzitter van de Vakcentrale 
CNV. Hij heeft in totaal 2 bestuursfuncties zoals 
gedefinieerd in de Verordening Kapitaalvereisten 
(CRR) (en 2 toezichthoudende functies zoals 
gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht).  
Aart Jan de Geus is voor het eerst benoemd in 2014 
en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. 
Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen 
certificaten Triodos Bank. 

Margot Scheltema (1954), Vicevoorzitter 

Margot Scheltema is vicevoorzitter van de Raad van 
Commissarissen van Triodos Bank en voorzitter van 
de Audit and Risk Committee van Triodos Bank. Ze 
was tot eind 2008 financieel directeur van Shell 
Nederland BV. Ze is voorzitter van de monitoring-
commissie Code Pensioenfondsen en lid van de  
Raad van Commissarissen van ASR NV, Schiphol NV, 
TNT Express NV en van Lonza Group Ltd. Margot 
Scheltema is vervangend raadslid bij de Onder-
nemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam. 
Daarnaast is ze lid van de Raad van Toezicht van het 
Rijksmuseum en World Press Photo, lid van de Raad 
van Commissarissen van Warmtebedrijf Rotterdam 
en Penningmeester van het Genootschap Onze Taal. 
Ze heeft in totaal 9 bestuursfuncties zoals 
gedefinieerd in de CRR (en 4 toezichthoudende 
functies zoals gedefinieerd in de Wet Bestuur en 

Toezicht). Margot Scheltema is voor het eerst 
benoemd in 2006 en haar huidige benoemings-
termijn eindigt in 2015. Ze heeft de Nederlandse 
nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.
 
Ernst-Jan Boers (1966) 

Ernst-Jan Boers is lid van de Audit and Risk 
Committee van Triodos Bank. Hij was tot 1 maart 
2014 Chief Executive Officer SNS Retail Bank,  
waar hij eerder ook de positie van Chief Financial 
Risk Officer vervulde. Tot maart 2007 was hij 
werkzaam bij ABN AMRO Hypotheken Groep B.V., 
onder andere als Chief Financial Officer. Daarvoor 
was hij in dienst bij Reaal Groep N.V. als hoofd 
Interne Audit en als Controller. Hij is bestuurslid van 
Stichting Nationaal Energiebespaarfonds. Hij heeft 
in totaal 2 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de 
CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals 
gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht).
Ernst-Jan Boers is voor het eerst benoemd in 2014 
en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 2018. 
Hij heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit geen 
certificaten Triodos Bank.
 
David Carrington (1946) 

David Carrington is tevens lid van de Nomination  
and Compensation Committee van Triodos Bank.  
Hij is sinds 2001 zelfstandig adviseur en is 
gespecialiseerd in de ontwikkeling van filantropie  
en maatschappelijk verantwoord financieren en in 
het besturen van charitatieve instellingen en sociale 
ondernemingen. Hij kan putten uit 25 jaar ervaring  
in senior-managementfuncties bij charitatieve 
instellingen – waarvan de afgelopen 13 jaar als Chief 
Executive – en als bestuurslid bij een scala aan 
organisaties in het Verenigd Koninkrijk. Hij is toe - 
zicht houdend directeur van Big Society Capital, 
voorzitter van de Programme Board of Inspiring 
Impact, lid van de Raadgevende Groep van het 
Stepping Stones Fund van City Bridge Trust en lid van 
de Adviesraad van het Amerikaanse Centre for 
Effective Philanthropy. Hij is directeur van Stichting 
SOFII en van GULAN. Hij heeft in totaal 4 bestuurs-
functies zoals gedefinieerd in de CRR (en 1 toezicht-
houdende functie zoals gedefinieerd in de Wet 
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Bestuur en Toezicht). David Carrington is voor het 
eerst benoemd in 2009 en zijn huidige benoemings-
termijn eindigt in 2017. Hij heeft de Britse 
nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank.
 
Mathieu van den Hoogenband (1944) 

Mathieu van den Hoogenband is voorzitter van de 
Nomination and Compensation Committee van 
Triodos Bank. Hij is voormalig directievoorzitter van 
Weleda Groep AG te Arlesheim, Zwitserland. Hij is lid 
van het Aandeelhouderscollege Rhea Holding B.V. 
(Eosta B.V.), voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen van Stichting Widar centrum voor eerste-
lijns gezondheidszorg en lid van de Adviesraad 
Antroposofische Medische Faculteit van de particu-
liere universiteit Witten/Herdecke. Mathieu van den 
Hoogenband doceert Leiderschap en Ethiek aan de 
SRH Hochschule in Berlijn en ‘Levensfasen’ aan de 
Alanus Hochschule in Bonn-Alfter. Hij heeft in totaal 
2 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in de CRR (en 
1 toezichthoudende functie zoals gedefinieerd in de 
Wet Bestuur en Toezicht). Mathieu van den Hoogen-
band is voor het eerst benoemd in 2007 en zijn 
huidige termijn eindigt in 2015. Hij heeft de 
Nederlandse nationaliteit en bezit 954 certificaten 
Triodos Bank. 

Marcos Eguiguren Huerta PHD. (1959) 

Marcos Eguiguren is tevens lid van de Audit and Risk 
Committee van Triodos Bank. Hij heeft uitgebreide 
ervaring op het gebied van advisering van financiële 
entiteiten in Spanje en in diverse landen in Latijns-
Amerika. Daarnaast is hij toezichthoudend partner 
en medeoprichter van SingularNet, een Spaanse 
professionele dienstverlener die zich richt op 
ondernemingsstrategie, menselijke ontwikkeling  
en communicatie. Hij is Chief Executive Officer Ixum 
Servicios e Inversiones en lid van de Raad van 
Commissarisen van Catalunya en Miniatura SA.  
Ook vervult hij leidinggevende functies bij Barclays 
Bank en BBVA. Marcos Eguiguren is tevens 
Universitair Hoofddocent in bedrijfskunde aan de 
Politechnische Universiteit van Catalonië. Hij heeft  
in totaal 3 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in  
de CRR (en 1 toezichthoudende functie zoals 

gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht). Marcos 
Eguiguren is voor het eerst benoemd in 2008 en zijn 
huidige benoemingstermijn eindigt in 2016. Hij heeft 
de Spaanse nationaliteit en bezit 194 certificaten 
Triodos Bank. 

Carla van der Weerdt (1964) 

Carla van der Weerdt is tevens lid van de Audit- en 
Risicocommissie van Triodos Bank. Ze is eigenaar/
directeur van Accent Organisatie Advies B.V. Ze heeft 
vijftien jaar bij ABN AMRO Bank NV gewerkt, onder 
andere als CFO/COO van Global Transaction Banking, 
als wereldwijd hoofd Operationeel Risicomanage-
ment en als wereldwijd hoofd Risicomanagement  
& Compliance in Vermogensbeheer. Carla van der 
Weerdt is lid van de Raad van Commissarissen en lid 
van de Audit Committee van BinckBank N.V. Ze heeft 
in totaal 3 bestuursfuncties zoals gedefinieerd in  
de CRR (en 2 toezichthoudende functies zoals 
gedefinieerd in de Wet Bestuur en Toezicht).  
Carla van der Weerdt is voor het eerst benoemd in 
2010 en haar huidige benoemingstermijn eindigt in 
2018. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit en bezit 
geen certificaten Triodos Bank. 
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Bericht van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank (SAAT)

De Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos 
Bank (hierna kortweg het Administratiekantoor) is 
verantwoordelijk voor het beheer van alle aandelen 
van Triodos Bank NV. Om die aandelen te financieren 
geeft het Administratiekantoor certificaten van 
aandelen uit. Certificaathouders hebben de eco-
nomische rechten die aan deze aandelen verbonden 
zijn (zoals het recht op dividend), maar hebben niet 
de zeggenschap die aan de aandelen verbonden is. 
Die zeggenschap berust bij het Administratiekantoor. 
Een meer gedetailleerde beschrijving van de 
corporate governance van Triodos Bank, en in het 
bijzonder van de rechten en verantwoordelijkheden 
van het Administratiekantoor en de certificaat-
houders, treft u aan in het hoofdstuk over corporate 
governance op pagina 48 van dit jaarverslag. 

Voor een overzicht van de in beheer genomen 
aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV 
per 31 december 2014 verwijzen wij naar pagina 48 
van dit jaarverslag.

Bij het uitoefenen van zijn stemrecht in de Algemene 
Vergadering van Triodos Bank (“Algemene Vergade-
ring”) hanteert het Bestuur van het Administratie-
kantoor de volgende principes:
• behouden van de missie van Triodos Bank;
• waarborgen van de onafhankelijkheid van Triodos 
Bank;
• zorgdragen voor de economische belangen van 
certificaathouders met betrekking tot de continuïteit 
en winstgevendheid, het dividendbeleid en de 
waardeontwikkeling van certificaten van aandelen 
van Triodos Bank. 

Het Bestuur van het Administratiekantoor streeft 
ernaar de belangen van zijn certificaathouders, 
zowel van economische aard als betrekking hebbend 
op de missie, integraal te behartigen. Dit blijkt uit de 
volgende bepalingen in de administratievoorwaarden 
van het Administratiekantoor:

Artikel 6
Het Administratiekantoor oefent onafhankelijk het 
stemrecht uit dat rust op de aandelen die het in zijn 
bezit heeft. Daarbij laat het Administratiekantoor zich 
leiden door de belangen van de certificaat houders 
en die van de bank, evenals door de beginselen die  
in de doelstellingen van de bank zijn vastgelegd.

Het stembeleid van het Administratiekantoor is 
gebaseerd op artikel 6 van de administratie-
voorwaarden en bovengenoemde principes.

Het Administratiekantoor wil ook een betrokken 
aandeelhouder zijn. Dat geeft specifieke verant-
woordelijkheden, welke onder meer zijn terug te 
vinden in de principes zoals hiervoor beschreven. 
Ook leeft het Administratiekantoor vrijwillig de 
desbetreffende principes en best practices van de 
Corporate Governance Code en overige regelgeving 
op het gebied van verantwoord en betrokken 
aandeelhouderschap na.

Het Bestuur van het Administratiekantoor besteedt 
in het bijzonder aandacht aan de prestaties van 
Triodos Bank op middellange en lange termijn.  
Het volgt interne en externe ontwikkelingen om de 
eventuele gevolgen ervan op de essentie, de missie 
en de waarden van Triodos Bank te beoordelen en 
daar zo nodig op in te spelen. De activiteiten van het 
Bestuur van het Administratiekantoor in dat kader 
omvatten onder meer:
• vergaderingen met de Directie van Triodos Bank en 
vergaderingen tussen de voorzitter van het Bestuur 
van het Administratiekantoor, de voorzitter van de 
Directie en de voorzitter van de Raad van Commis-
sarissen, zowel afzonderlijk als gezamenlijk;
• vergaderingen van certificaathouders, klanten-
dagen en overige vergaderingen op uitnodiging,  
in landen waar Triodos Bank vestigingen heeft;
• het bijwonen van themadagen en bijeenkomsten 
over het langetermijnperspectief georganiseerd  
door de bank;
• het bijwonen van bijeenkomsten over ontwikke-
lingen in verantwoord en betrokken aandeelhouder-
schap, in corporate governance en in de sectoren 
waarin Triodos Bank actief is.

Besprekingen en vergaderingen kunnen vertrouwelijk 
van aard zijn. Voor het geval het Bestuur van het 
Administratiekantoor niet tevreden is over de reactie 
van Triodos Bank op door het Bestuur gestelde 
vragen, beschikt het Bestuur over een duidelijk 
escalatiebeleid om eventuele zorgpunten onder de 
aandacht te brengen.
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Algemene Vergadering 2014
Het Administratiekantoor is enig aandeelhouder van 
Triodos Bank. Als zodanig heeft het Administratie-
kantoor tijdens de Algemene Vergadering die op  
23 mei 2014 te Zeist werd gehouden, zijn stem 
uitgebracht over onderstaande onderwerpen en  
het stemgedrag toegelicht. Nadere gegevens  
an de goedgekeurde voorstellen vindt u op  
www.triodos.com/agm. 

Het Administratiekantoor heeft ingestemd met de 
volgende voorstellen:
• goedkeuring van de jaarrekening 2013 en de 
voorgestelde winstbestemming;
• decharge van de Directie voor het gevoerde beleid 
in 2013.
• decharge van de Raad van Commissarissen voor 
het door de Raad uitgeoefende toezicht in 2013;
• herbenoeming van Margot Scheltema als lid van de 
Raad van Commissarissen voor één jaar;
• herbenoeming van Carla van der Weerdt als lid van 
de Raad van Commissarissen;
• benoeming van Aart de Geus als nieuw lid van de 
Raad van Commissarissen;
• benoeming van Ernst-Jan Boers als nieuw lid van 
de Raad van Commissarissen;
• machtiging van de Directie om certificaten van 
aandelen Triodos Bank te verkrijgen en aandelen uit 
te geven.

In de stemverklaring van het Bestuur van het 
Administratiekantoor inzake de voorstellen wordt 
een en ander als volgt toegelicht: 
• relevante onderwerpen uit de jaarrekening werden 
besproken met de Directie vanuit het perspectief van 
de individuele vestigingen en business units alsmede 
vanuit het perspectief van Triodos Bank als geheel. 
Deze onderwerpen betroffen onder andere groei, 
impact, innovatie, kredietsectoren, menselijk 
kapitaal en de autonomie van de vestigingen van 
Triodos Bank, de synergieën tussen die vestigingen 1. 
en het resultaat daarvan voor Triodos Bank als 
geheel. 

• Bij de (her)benoeming van de kandidaten werd 
verwezen naar de deelname van het Bestuur van het 
Administratiekantoor aan het selectieproces en de 
gesprekken met de kandidaten. 
Voor een webcast van de Algemene Vergadering zie 
www.triodos.com/agm. 

Algemene Vergadering van Certificaat-
houders
De Algemene Vergadering van Certificaathouders 
werd gehouden op 23 mei 2014 op het hoofdkantoor 
van Triodos Bank. 

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft  
zijn stemverklaring nader gemotiveerd tijdens  
de vergadering. Het verwees naar de input van 
certificaathouders tijdens de informele 
vergaderingen van certificaathouders in Madrid, 
Brussel en Bristol, en naar de vragen die zij stelden 
tijdens de Algemene Vergadering. Het Bestuur van 
het Administratiekantoor informeerde certificaat-
houders over zijn besprekingen met de Directie,  
over het Jaarverslag en de Jaarrekening.

De resultaten van de jaarlijkse enquête onder 
certificaathouders, die door meer dan 5.000 
respondenten werd ingevuld (tegenover bijna  
3.000 in 2013), werden tevens in de vergadering 
gepresenteerd. De enquete geeft het Bestuur van  
het Administratiekantoor belangrijke inzichten in de 
mate waarin certificaathouders tevreden zijn met 
het financiële rendement en de mate waarin Triodos 
Bank aan haar missie voldoet. Volgens de deel-
nemers aan de enquête denkt meer dan 90% van de 
certificaathouders (evenveel als in 2013) dat Triodos 
Bank een goede balans houdt tussen haar missie en 
haar financiële prestaties.  
Een samenvatting van de resultaten vindt u op  
www.triodos.com/corporateinformation.

De Algemene Vergadering van Certificaathouders 
heeft ingestemd met de benoeming van Mike Nawas 
als nieuw lid van het Bestuur van het Administratie-
kantoor. 
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Vergaderingen en besluiten van het 
Bestuur van het Administratiekantoor
In 2014 heeft het Bestuur van het Administratie-
kantoor tien keer vergaderd, vier keer face to face  
en zes keer telefonisch. Ook is het Bestuur vier keer 
bijeengekomen met leden van de Directie van  
Triodos Bank. 

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft bij 
de diverse onderwerpen die in de loop van het jaar 
werden besproken bijzondere aandacht besteed aan 
kwesties die voor de certificaathouders van Triodos 
Bank als belangrijke stakeholders essentieel waren, 
zoals: 

• De missiegedreven strategie van Triodos Bank.  
De vertaling van de missie van Triodos Bank naar  
de strategie en de realisering van deze strategie is 
essentieel. Binnen deze context is in 2014 gesproken 
over de essentie van Triodos Bank en de neerslag van 
de essentie in de integratie van impact, rendement 
en risico. Daarbij geeft het Bestuur van het Admini-
stratiekantoor naast rendement prioriteit aan 
impact. De essentie van Triodos Bank of “bewust 
omgaan met geld” werd bezien vanuit het perspectief 
van de missie en de waarden, de oprichting en de 
geschiedenis van Triodos Bank, haar toekomst in de 
context van maatschappelijke ontwikkelingen. 
• Dit onderwerp was ook relevant voor de ontwik-
keling van Triodos 2025, het 10-jarenperspectief van 
Triodos Bank. De voorzitter van het Bestuur van het 
Administratiekantoor was – ondersteund door het 
voltallige bestuur – betrokken bij de ontwikkeling 
van dit 10-jaren perspectief in de loop van 2014, 
voornamelijk gericht op de mogelijkheden en 
uitdagingen die de toekomst Triodos Bank biedt voor 
het voldoen aan haar missie en behouden van haar 
onafhankelijkheid en het belang daarvan voor de 
ontwikkeling van de mede werkers, ofwel het 
menselijk kapitaal, van Triodos Bank. 
• De governance en het aangescherpt risico 
management en de implicaties daarvan voor de 
onafhankelijkheid van Triodos Bank op de lange 
termijn zijn onderwerp van gesprek geweest. 

• Voorts werd het jaarverslag 2013 (en later het 
halfjaarverslag 2014) besproken ten behoeve van 
een zorgvuldige overweging van de uit te brengen 
stemmen tijdens de Algemene Vergadering van 
Triodos Bank. Het jaarverslag is besproken vanuit  
het perspectief van het mandaat van het Bestuur  
van het Administratiekantoor om de missie, 
onafhankelijkheid en de economische belangen  
van de certificaathouders van Triodos Bank te 
waarborgen. 

Werkzaamheden van het Bestuur  
van het Administratiekantoor
Het overige werkzaamheden van het Bestuur 
bestonden onder andere uit:
• Bijwonen van vergaderingen met het lokale 
management van alle vestigingen van Triodos Bank 
en het management van Triodos Investment 
Management.
• Bijwonen van internationale themadagen, verga-
deringen met klanten en certificaathouders en 
informele besprekingen met certificaathouders in 
het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje en Nederland;
• Bijwonen van vergaderingen van aandeelhouders 
van beleggingsfondsen die Triodos Investment 
Management worden beheerd.
• Deelname aan het selectie- en herbenoemings-
proces van leden van de Raad van Commissarissen. 
Een belangrijk aandachtspunt hierbij was de 
betrokkenheid van de kandidaten bij de missie van 
Triodos Bank;
• De voorzitter van het Bestuur van het Admini-
stratiekantoor heeft regelmatig, zowel individueel  
als in driehoeksoverleggen, overleg gepleegd met  
de voorzitter van de Directie en voorzitter van de 
Raad van Commissarissen van Triodos Bank. 
• De focus van het Bestuur van het Administratie-
kantoor was de essentie en missie van Triodos Bank.  
Dit heeft geresulteerd in een document van het 
Bestuur van het Administratie kantoor getiteld 
“Circular approach from vision to impact, embedding 
the Essence of Triodos”; 
• Selecteren van nieuwe leden van het Bestuur van 
het Administratiekantoor en daarover overleg voeren 
met de voorzitter van de Directie;
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• De voorzitter van het Bestuur van het Administra-
tie kantoor heeft een bijeenkomst met de externe 
accountants bijgewoond.

Het Bestuur van het Administratiekantoor heeft in 
2014 geen extern advies ingewonnen om zijn taken 
uit te voeren.

Samenstelling van het Bestuur van het 
Administratiekantoor en onafhankelijk-
heid van leden van het Bestuur
Gezien het feit dat het Bestuur van het Administra-
tie kantoor verantwoordelijk is voor bescherming van 
de identiteit en missie van Triodos Bank, is het van 
essentieel belang dat de leden van het Bestuur 
onafhankelijk zijn. Daarom mogen de Statutair 
Directeuren of leden van de Raad van Commis-
sarissen van Triodos Bank geen lid zijn van het 
Bestuur van het Administratiekantoor.

Volgens de statuten van het Administratiekantoor 
bestaat het Bestuur uit drie of meer leden.
Op dit moment heeft het Bestuur vijf leden: twee uit 
Nederland en één uit respectievelijk het Verenigd 
Koninkrijk, België en Spanje. In 2014 is de samen-
stelling van het Bestuur gewijzigd. Mike Nawas werd 
benoemd tot lid van het Bestuur. Jan Nijenhof is 
tijdens de vergadering van certificaathouders van  
23 mei teruggetreden als lid en voormalig voorzitter 
van het Bestuur. Hij heeft zich bijna 10 jaar actief  
en effectief ingezet voor de certificaathouders.  
Wij danken hem hartelijk voor zijn bijdrage. 

Meer informatie over de beloning van de leden van
het Bestuur van het Administratiekantoor vindt u op 
pagina 86 van de Engelstalige Annual Accounts van 
Triodos Bank. Het Bestuur van het Administratie-
kantoor verwacht in 2015 zijn rol als betrokken 
aandeelhouder te kunnen verdiepen. De betrokken-
heid van het Administratiekantoor bij het voeren en 
intensiveren van de dialoog tussen Triodos Bank,  
het Bestuur van het Administratiekantoor en de 
certificaat houders is hier een essentieel onderdeel 
van. Niet alleen tijdens de internationale Algemene 
Vergadering van Certificaathouders in Nederland, 
maar ook in België, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, 
Duitsland en tijdens een aparte vergadering in 
Nederland, waar informele bijeenkomsten voor 
certificaathouders worden georganiseerd.

Zeist, vrijdag 27 februari 2015

Namens het Bestuur van het Administratiekantoor
Josephine de Zwaan, Voorzitter
Marjatta van Boeschoten
Sandra Castañeda Elena
Frans de Clerck
Mike Nawas

Het Administratiekantoor is gevestigd op 
Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist.
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Overzicht van aandelen
Overzicht van de in beheer genomen aandelen en uitgegeven certificaten Triodos Bank NV per 31 december 2014.

in duizenden euro’s 31.12.2014 31.12.2013

In beheer genomen aandelen Triodos Bank NV 
à EUR 50 nominaal 450.732 427.452

Uitgegeven certificaten van aandelen Triodos Bank NV 
à EUR 50 nominaal 450.732 427.452

Zeist, 27 februari 2015

Bestuur Administratiekantoor
Marjatta van Boeschoten
Sandra Castaneda Elena
Frans de Clerck
Mike Nawas
Josephine de Zwaan, Voorzitter
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Biografieën

Josephine de Zwaan (1963), Voorzitter 

Josephine de Zwaan is tevens lid en voorzitter van  
de Raad van Toezicht van Stichting Triodos Holding. 
Zij is meer dan dertien jaar advocaat geweest, 
gespecialiseerd in grote vastgoedprojecten.  
De laatste vijf jaar van die periode was zij lid van  
het maatschap (CMS) Derks Star Busmann, waar zij 
leiding gaf aan een team van vastgoed advocaten. 
Hoewel zij niet langer als advocaat werkzaam is, is 
zij nog steeds betrokken bij dit kantoor als adviseur 
van het bestuur. Vanaf 2000 is zij werkzaam in 
bestuurs- en toezichthoudende functies, in het 
bijzonder op het gebied van onder wijs, gezondheids-
zorg en cultuur (Weleda, Vereniging van Vrijescholen, 
Bureau Promotie Podiumkunsten, Iona Stichting; 
tegenwoordig is zij actief voor Hogeschool Leiden, 
Stichting Vilans, Raphael Stichting en Academie voor 
Liberal Arts). In 2009 is Josephine de Zwaan 
benoemd tot arbiter bij het Scheidsgerecht Gezond-
heidszorg en is zij lid van de Governancecommissie 
van het Scheidsgerecht Gezondheidszorg. In 2013  
is zij ook benoemd als lid van de Raad van Toezicht 
van Stichting Cito, sinds 2015 is zij voor zitter van de 
Raad van Commissarissen, en vice-voorzitter van 
Cito B.V. Josephine de Zwaan is voor het eerst 
benoemd in 2010 en haar huidige benoemings-
termijn eindigt in 2016. Ze heeft de Nederlandse 
nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. 

Marjatta van Boeschoten (1946) 

Marjatta van Boeschoten was van 2001 t/m 2009 lid 
van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. 
Ze werkte zeven jaar als jurist bij de Britse Supreme 
Court alvorens aan de slag te gaan als management 
development consultant. Ze is directeur van Phoenix 
Consultancy en heeft gewerkt met grote organisaties 
in de publieke en private sectoren in het Verenigd 
Koninkrijk. Ze heeft zitting in de Adviesraad van 
Neuguss Verwaltungsgesellschaft en is algemeen 
secretaris van de Anthroposophical Society in 
Groot-Brittannië. Marjatta van Boeschoten is voor 
het eerst benoemd als lid van het Bestuur van het 
Administratiekantoor in 2009 en haar huidige 
benoemingstermijn eindigt in 2015. Ze heeft de 
Britse nationaliteit en bezit 1 certificaat Triodos 
Bank. 

Sandra Castañeda Elena (1974) 

Sandra Castañeda Elena is momenteel Senior 
Advisor Sustainability bij Inditex S.A. (eigenaar van 
Zara). Zij heeft zich sinds 2005 in verschillende 
functies een bijdrage geleverd aan de integratie van 
maatschappelijke en milieunormen in de bedrijfs-
strategieën van ondernemingen en instellingen voor 
hoger onderwijs. Ze is vanaf 2014 lid van de Raad van 
Toezicht van Stichting Triodos Holding. Voorheen 
maakte ze deel uit van het kernteam dat Triodos 
Bank heeft opgezet in Spanje. Sandra Castañeda 
Elena is voor het eerst benoemd in 2013 en haar 
huidige benoemingstermijn eindigt in 2016. Ze heeft 
de Spaanse nationaliteit en bezit 49 certificaten 
Triodos Bank. 

Frans de Clerck (1945) 

Frans de Clerck is medeoprichter van Triodos Bank 
België (1993) en voormalig statutair directeur van 
Triodos Bank NV. Hij is lid van de Raad van Toezicht 
van Stichting Triodos Holding en lid van de Raad van 
Toezicht van Boss Paints NV en de Hélène De Beir 
Foundation. Frans de Clerck is voor het eerst 
benoemd in 2010 en zijn huidige benoemingstermijn 
eindigt in 2016. Hij heeft de Belgische nationaliteit 
en bezit 211 certificaten Triodos Bank. 
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Mike Nawas (1964) 

Mike Nawas (1964) is medeoprichter van Bishops-
field Capital Partners Ltd (BCP), een in Londen 
gevestigd financieel adviesbureau. Daarnaast is  
hij sinds 2011 als Associate Professor Financial 
Markets verbonden aan Nyenrode Business 
University in Nederland. Vóór de oprichting van BCP 
was hij twintig jaar werkzaam bij ABN AMRO waar hij 
verschillende functies bekleedde. Vanaf 2005 was hij 
als concerndirecteur wereldwijd verantwoordelijk 
voor het bieden van toegang tot de kredietmarkten 
aan klanten, door middel van kredieten, obligaties of 
gestructureerde financiering. Sinds 2013 is hij 
voorzitter van de Academie voor Liberal Arts, een 
organisatie die zich richt op filosofische ontwikkeling 
en ethische betrokkenheid van ervaren professionals 
in Nederland. Mike Nawas is voor het eerst benoemd 
in 2014 en zijn huidige benoemingstermijn eindigt in 
2017. Hij heeft de Nederlandse en Amerikaanse 
nationaliteit en bezit geen certificaten Triodos Bank. 
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Over dit verslag

Meer informatie kunt u online vinden op  
www.triodos.nl/jaarverslag. Het Jaarverslag 2014  
is een geïntegreerd jaar- en duurzaamheidsverslag 
en heeft betrekking op de activiteiten van Triodos 
Bank NV in Nederland, België, het Verenigd 
Koninkrijk, Spanje en Duitsland (zie ook de Triodos 
organisatietructuur). De rapportageperiode is van  
1 januari tot en met 31 december 2014. Het vorige 
integrale jaar- en duurzaamheidsverslag van Triodos 
Bank verscheen in april 2014 en had betrekking op 
het kalenderjaar 2013. 

In het verslag over 2014 wordt volgens dezelfde 
principes en uitgangspunten verslag gedaan als over 
2013. Indien andere rekenmethodes zijn gehanteerd, 
wordt dat in de tekst toegelicht. Bij het maken van 
het jaarverslag van Triodos Bank wordt door een 
werkgroep nauwkeurig bekeken op welke manier de 
nieuwste richtlijnen en goede voorbeelden van 
verslaglegging kunnen bijdragen aan de verbete-
ringen van het jaarverslag. Dit jaar hebben we onze 
accountant voor het eerst om assurance met een 
beperkte mate van zekerheid verzocht bij het 
hoofdstuk “Verslag van de Directie”, waarin de 
impactgegevens 2014 zijn opgenomen. Wij maken  
u erop attent dat geen zekerheid is verstrekt met 
betrekking tot de impactgegevens over 2013.  
De cijfers over 2013 zijn enigszins aangepast om ze 
in lijn te brengen met die over 2014. De assurance bij 
het Verslag van de Directie heeft alleen betrekking 
op het originele Engelstalige Verslag. In die uitgave  
is tevens de Engelstalige jaarrekening opgenomen, 
die door KPMG Accountants N.V. is gecontroleerd.  
Wij verwijzen u verder naar het Engelstalige Annual 
Report 2014.

Transparantie en verslaglegging 
Sinds 2001 maakt Triodos Bank gebruik van de 
richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI). 

GRI is in 1997 opgericht door de Verenigde Naties  
en de Coalition for Environmentally Responsible 
Economies (CERES). Het wil duurzaamheidsverslag-
legging op een consequente wijze inrichten en 
daarmee prestaties objectiveren en de vergelijk-
baarheid bevorderen. Triodos Bank is een 
‘organisational stakeholder’ van GRI. 

In 2013 heeft GRI nieuwe G4-richtlijnen gelanceerd 
om verslaglegging relevanter te maken voor de 
duurzaamheidsimpact van de instelling en 
tegelijkertijd zinvoller voor haar stakeholders.  
Dit gebeurt door ons te focussen op die vraagstukken 
die onze stakeholders en wijzelf als het belangrijkst 
of het meest ‘wezenlijk’ vinden. We hebben deze 
aanpak voor het eerst toegepast in 2013 en 
vervolgens verder ontwikkeld, waarbij we alle 
G4-richtlijnen hebben gevolgd in dit verslag in 
combinatie met ons online verslag. Meer informatie 
hierover vindt u op www.triodos.nl/jaarverslag.

Onze aanpak is ontwikkeld op basis van interne en 
externe input. Het jaarverslag over 2014 is mede 
gebaseerd op gesprekken die wij hebben gevoerd 
met een aantal externe partijen, waaronder 
stakeholders die hebben deelgenomen aan een 
speciale stakeholder bijeenkomst, de International 
Integrated Reporting Council (IIRC), EY, GRI en met 
name leden van de Global Alliance for Banking on 
Values. We zijn hen erkentelijk voor hun bijdragen  
en inzichten. 

Publicatievereisten
In het jaarverslag dient bepaalde informatie te 
worden gepubliceerd op grond van Nederlands  
recht en andere regelgeving, waaronder de Capital 
Requirements Regulation (CRR) en de Capital 
Requirements Directive (CRD). De CRR betreft 
rechtstreekse regelgeving van de Europese Unie.  
De CRD is Europese regelgeving door de Nederlandse 
overheid vertaald in nationale wet- en regelgeving 
die van toepassing is op Triodos Bank.

Het belangrijkste deel van de te publiceren 
informatie is opgenomen in dit jaarverslag. Verder 
vereiste informatie vindt u op onze lokale websites 
en op de corporate website: www.triodos.com en 
www.triodos.nl/jaarverslag.
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Adressen

Internationaal hoofdkantoor

Nieuweroordweg 1, Zeist
Postbus 55, Nederland
3700 AB Zeist, Nederland
Telefoon +31 (0)30 693 65 00
www.triodos.com

Vestigingen

Nederland

Utrechtseweg 44, Zeist
PO Box 55, Nederland
3700 AB Zeist, Nederland
Telefoon +31 (0)30 693 65 00
www.triodos.nl

België

Hoogstraat 139/3 – Rue Haute 139/3
1000 Brussels, België
Telefoon +32 (0)2 548 28 28
www.triodos.be

Verenigd Koninkrijk

Deanery Road
Bristol BS1 5AS, Verenigd Koninkrijk
Telefoon +44 (0)117 973 9339
www.triodos.co.uk

Bijkantoor Edinburgh
24 Hanover Street
Edinburgh EH2 2EN, Verenigd Koninkrijk
Telefoon +44 (0)131 220 0869
www.triodos.co.uk

Spanje

C/ José Echegaray 5-7
Parque Empresarial Las Rozas
28232 Madrid, Spanje
Telefoon +34 91 640 46 84
www.triodos.es

Bijkantoor Barcelona
Avenida Diagonal 418 bajos
Casa de Les Punxes
08037 Barcelona, Spanje
Telefoon +34 93 476 57 47

Bijkantoor Albacete 
C/ Francisco Fontecha 5
02001 Albacete

Bijkantoor Badajoz
Avda. de Fernando Calzadilla,1
06004 Badajoz

Bijkantoor Bilbao
C/ Lersundi 18
48009 Bilbao

Bijkantoor A Coruña
Avenida Finisterre 25
15004 A Coruña

Bijkantoor Gironda
Pça. Catalunya 16
17004 Girona

Bijkantoor Granada
C/ Gran Vía de Colón 29
18001 Granada

Bijkantoor Las Palmas de G.C.
c/ Manuel González Martín 2
35004 Las Palmas de Gran Canaria

Bijkantoor Madrid
C/ Ferraz 52
28008 Madrid

Bijkantoor Madrid
C/ Mártires Concepcionistas 18
esq. C/ Ortega y Gasset
28006 Madrid

Bijkantoor Murcia
Avenida de la Libertad s/n
30009 Murcia

Bijkantoor Oviedo 
C/ Cabo Noval 11
33007 Oviedo
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Bijkantoor Palma de Mallorca
Avenida de Portugal 5
07012 Palma de Mallorca

Bijkantoor Pamplona
Avda. del Ejército, 30
31002 Pamplona

Bijkantoor Sevilla
C/ Marqués de Paradas 24
41001 Seville

Bijkantoor S.C. de Tenerife
Rambla de Santa Cruz 121
38004 Santa Cruz de Tenerife

Bijkantoor Valladolid
Acera de Recoletos 2
47004 Valladolid

Bijkantoor Valencia
C/ Del Justícia 1
46004 Valencia

Bijkantoor Zaragoza
Avenida César Augusto 23
50004 Zaragoza

Duitsland

Mainzer Landstr. 211
60326 Frankfurt am Main, Duitsland
Telefoon +49 (0)69 717 19 100
Fax +49 (0)69 717 19 222
www.triodos.de
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Colofon
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Verschijning
April 2015

Tekst
Triodos Bank

Coördinatie
RRED Communications, ’s-Gravenhage, Nederland

Concept & Art Direction
Michael Nash Associates, Londen,
Verenigd Koninkrijk

Ontwerp
Grafisch ontwerp PI&Q, Zeist, Nederland

Drukwerk
Drukkerij Pascal, Utrecht, Nederland

Oplage
1.000 exemplaren

Contact
Voor reacties of vragen over dit verslag kunt u 
contact opnemen met de lokale vestiging van 
Triodos Bank. De adressen staan vermeld op 
pagina 70.

Dit verslag is ook beschikbaar en te downloaden  
via www.triodos.nl/jaarverslag

Deze versie van het verslag is een vertaling  
en samenvatting van de originele Engelstalige versie.  
In geval van strijdigheid tussen de Engelstalige  
versie en de Nederlandstalige versie is het  
Engelstalige jaarverslag leidend.
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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.


