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04/05
RENDEZ-VOUS 
MET TRIODOS
Alle klanten van Triodos 
Bank zijn welkom op 
deze jaarlijkse afspraak 
met directieleden en 
medewerkers van 
de bank. Naast de 
voorstelling van de 
jaarresultaten van de 
bank biedt de voormid
dag ook volop ruimte 
voor inspirerende 
gesprekken en ontmoe
tingen waar klanten het 
woord hebben.
Enkele dagen later, op 
17 mei 2019, vinden 
de jaarlijkse Alge
mene Vergadering van 
Aandeelhouders (AVA) 
van Triodos Bank NV 
en de Vergadering van 
Certificaathouders van 
Stichting Administra
tiekantoor Aandelen 
Triodos Bank (SAAT) 
plaats in Utrecht 
(Nederland). 
WWW.TRIODOS.BE

16/06
BEURS VOOR 
COHOUSING IN 
BRUSSEL
Deze beurs, georga
niseerd door de vzw 
Habitat et Participation, 
biedt een ontmoetings
plek voor (toekomstige) 
bewoners en experts 
uit verschillende 
sectoren. Triodos Bank 
is al lang overtuigd 
van de voordelen van 
cohousing en heeft 
een lange ervaring en 
expertise opgebouwd in 
de financiering van dit 
woontype. Hebt u een 
cohousingproject of 
wilt u aansluiten bij een 
bewonersgroep? Kom 
naar de Triodos stand 
en stel uw vragen!
WWW.TRIODOS.BE

Katowice, Bonn, Marrakesh, Parijs, … 
De klimaattrein volgt een hobbelig 
parcours, met momenten van optimisme, 
maar ook met momenten van ongeloof en 
moedeloosheid. 
Is het ‘too little too late’? Of volgt er een 
exponentiële verbetering? Dat weten 
we nu nog niet. Wat we wel weten, is 
dat zonder de gezamenlijke inzet van 
iedereen, burgers en consumenten, 
organisaties uit het middenveld, 
werknemers en ondernemers, politici 
en ambtenaren, in het Noorden en het 
Zuiden, we er waarschijnlijk niet in 
zullen slagen om een leefbare aarde aan 
de volgende generaties te schenken. 
Deze Kleur van Geld staat in het licht 
van hoe Triodos Bank haar engagement 
daarvoor neerzet. We financieren 
bijvoorbeeld kleine en grote projecten 
die de omwenteling naar groene energie 
mogelijk maken,  van een krediet voor 
een energie-efficiënt cohousing-
project tot de cofinanciering van een 
windmolenpark in de Noordzee.  We 
steunen de campagne Sign for my Future  
en haar doel: onze politici het mandaat 
en de moed geven daadkrachtig de 
opwarming van de aarde aan te pakken. 
Ook u kunt hiervoor tekenen!
We volgen de ontwikkelingen op 
nationaal, Europees en wereldniveau 
van nabij op en dragen - regelmatig met 
succes - actief bij aan de consultaties die 
tot nieuw beleid leiden. 
Hierbij vergeten we nooit dat we dit 
samen met u doen, al meer dan 25 jaar. 
Veel leesgenot.

Thomas Van Craen
Directeur
thomas.vancraen@triodos.be

ENGAGEMENT 
& ACTIE

Febelfin, de financiëlesectorfederatie, 
heeft in februari 2019 een 
kwaliteitslabel gecreëerd dat 
minimumvereisten stelt aan financiële 
producten en diensten die op de 
Belgische markt worden aangeboden 
onder de noemer ‘duurzaam’ en 
‘maatschappelijk verantwoord’. 
Voor Triodos Bank legt de nieuwe 
kwaliteitsnorm de lat te laag: het label 
sluit olie en gas niet uit terwijl het 
label net moet tonen dat de toekomst 
fossielvrij moet zijn. Een fonds dat 
bijvoorbeeld investeert in een bedrijf dat 
60 procent van zijn inkomsten uit olie 
haalt, komt nog altijd in aanmerking voor 
het kwaliteitslabel.  Zelfs bedrijven die 
schaliegas en teerzanden ontginnen, 
kunnen  weliswaar met enkele 
restricties –opgenomen worden in een 
duurzaam fonds. 
Als we een CO2neutrale economie 
willen realiseren, moeten we hogere 
eisen stellen. Des te meer omdat het 
label enkel van toepassing zal zijn 
op 5 à 10 procent van de financiële 
producten. Die duurzame producten 
en diensten moeten net het voorbeeld 
stellen en in voldoende mate aan de 
noden van de planeet en de samenleving 
beantwoorden. En dat is evengoed van 
belang voor het financieel rendement op 
lange termijn.

LEES DE INTEGRALE VERSIE VAN DE OPINIE 
GETEKEND DOOR THOMAS VAN CRAEN OP 
TRIODOS.BE

DUURZAAMHEIDS
LABEL

Op 9 mei worden met de steun van 
Triodos Bank de HERA Awards (Higher 
Education & Research Awards for 
Future Generations) uitgereikt aan de 
universiteit SaintLouis in Brussel. 
Deze awards belonen studenten 
en onderzoekers die duurzame 
ontwikkeling systemisch integreren 
in hun afstudeerprojecten en 
doctoraatsthesissen. De ondersteuning 
en begeleiding van een nieuwe generatie 
innovatieve denkers lijken ons dan 
ook essentieel om de uitdagingen van 
vandaag en morgen aan te gaan. 
Ook dit jaar zullen Triodos Bank, Cosucra 
en D’ici de HERA Master’s Thesis Award 
in de categorie ‘Sustainable Food 
Systems’ uitreiken aan een eindwerk 
dat de voedings en landbouwketen 
systemisch benadert, vanaf de 
grondstoffen over de consumptie tot 
de afvalverwerking. Triodos Bank zal 
daarnaast ook jurylid zijn voor de HERA 
Master’s Thesis Award in de categorie 
‘Sustainable & Responsible Finance’.

BIJKOMENDE INFORMATIE: WWW.HERA.
FOUNDATIONFUTUREGENERATIONS.ORG/NL

HERA 
AWARDS: 
DENKEN 
IN 360°

Triodos Bank steunt actief de campagne 
‘Sign for my future’. Vzw Klimaatmandaat 
heeft hiermee het grootste 
klimaatinitiatief ooit in België opgezet. 
Zeventig middenveldorganisaties, 
bekende personen, honderd 
bedrijfsleiders en mediagroepen 
vragen om een krachtig klimaatbeleid. 
U kunt nog altijd aan deze beweging 
deelnemen door de volgende verklaring 
te ondertekenen en te verspreiden:
“Ik wil dat de volgende regeringen 
samen doen wat nodig is om de 
klimaatopwarming ruim onder de 2 
graden te houden en te blijven streven 
naar maximaal 1,5 graad. België moet 
klimaatneutraal worden vóór 2050 
en al in de komende 5 jaar de uitstoot 
noemenswaardig verminderen. Ik 
wil dat er een klimaatwet komt, een 
investeringsprogramma om burgers 
en bedrijven te helpen bij de transitie 
en een onafhankelijke klimaatraad 
die het beleid opvolgt. Ik besef dat dit 
inspanningen zal vragen van elk van ons, 
maar geloof tegelijk dat het kansen biedt 
en dat het nodig is om te bouwen aan 
onze toekomst.”
Triodos Bank nodigt iedereen uit om deel 
te nemen aan dit initiatief.

SURF NAAR WWW.SIGNFORMYFUTURE.BE !

NIEUWE WEBSITE EN
EEN MOBIELE APP
Informeren, inspireren en 
verbinden, dat is het doel van onze 
nieuwe website. U ontdekt er onze 
producten, diensten, getuigenissen 
en analyses. Maar ook alle 
projecten die Triodos Bank heeft 
gefinancierd. Zo weet u waar uw 
geld voor wordt gebruikt en waar 
u partners vindt die uw waarden 
delen. Ontdek ook deze functie 
in de nieuwe Triodos Mobile 
Banking App voor smartphone 
of tablet. Professionals verrichten 
er makkelijk hun dagelijkse 
betalingen en controleren hun 
inkomsten. Particulieren beheren 
hun spaargeld en beleggingen 
op eenvoudige en veilige wijze. 
Bezoek Triodos.be

DIGITALE
ONTWIKKELINGEN

DOWNLOAD DE APP VOOR IPHONE OF ANDROID


