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Triodos in één oogopslag
Geld heeft positieve veranderkracht
Triodos Investment Management

Triodos Bank
•

Onafhankelijke Europese bank

•

30+ ervaring met impact beleggen

•

Koploper in duurzaam bankieren sinds 1980

•

Investeren in 3 impact thema’s

•

Vestigingen in 5 landen | 700.000+ klanten

•

750+ directe investeringen wereldwijd

•

EUR 15,5 miljard AuM | 1,400+ werknemers

•

EUR 4,2 miljard AuM

•Data
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2016 17,7%

Data per 31 december 2018

185+ werknemers

• as of 31 December 2016
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De Regeling
Groenprojecten

Regeling groenprojecten
Een gezamenlijke regeling van de ministeries van IenW en Financiën
Belastingdienst: “Groene beleggingen zijn beleggingen in
fondsen die deelnemen in projecten voor
milieubescherming.”

• De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland certificeert groenprojecten middels een
groenverklaring.
• Indien beleggingen voor ten minste 70% geïnvesteerd zijn in groenverklaarde projecten
kwalificeren ze als groene beleggingen.

RVO: “De overheid stimuleert met de Regeling
groenprojecten groene investeringen in de nieuwste
ontwikkelingen in milieutechnologie en duurzame en
innovatieve (bouw)projecten.”

Regeling groenprojecten
De groenverklaring
• Er zijn 13 groene projectcategorieën
• RVO beoordeelt het project namens de minister van IenW. Duurt circa 5 weken.
• Leningen die passen binnen een of meer van deze categorieen en die een rentekorting
verstrekken om het project financierbaar te maken kunnen Groenverklaard worden

• Groenverklaring is voor de meeste projecten 10 jaar geldig

Regeling groenprojecten
Fiscale behandeling groen beleggen
Naast rendement, mogelijk fiscaal voordeel:
Hoogte van vrijstelling in 2019:
Vrijstelling VRH box 3

0,58-1,68%

Heffingskorting groene beleggingen

0,70% +

Totaal maximaal fiscaal voordeel

2,38%

• Deze vrijstelling is van toepassing bij een vermogen boven € 30.360 (heffingsvrij vermogen per persoon in 2019) en
geldt voor een maximaal bedrag van € 58.540 per belastingplichtige.
• U geniet van dit belastingvoordeel wanneer u de stukken in bezit heeft op 1 januari van het jaar waarover u
aangifte doet.
• Het fiscaal voordeel hangt af van de individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig
zijn.

Regeling groenprojecten
Wat is het nut van de regeling?
Belang voor betrokkenen:
✓ Leningnemers ontvangen lagere financieringskosten (circa 0,5%-1,0%) gedurende de
looptijd van de groenverklaring (veelal 10 jaar).
✓ Investeerders ontvangen rendement plus fiscaal voordeel oplopend tot 2,38%.

✓ Overheid cq de belastingbetaler: bespaart CO2, bevordert biodiversiteit en stimuleert een
duurzame landbouwsector tegen lagere kosten.

Impact groene beleggingen
Toegevoegde waarde voor de overheid
Een voorbeeld: CO2 besparen via groene beleggingen (cijfers 2017)
• Het Triodos Groenfonds investeerde 398 miljoen euro in CO2 besparende maatregelen.
• De fiscale vrijstelling scheelde 8,4 miljoen euro belastingopbrengsten.
• Hiermee werd 1,35 miljoen ton CO2 bespaard.
• 1 ton CO2 besparen via de Groenregeling kostte daarmee EUR 6,22 (8,4 / 1,35)
• 1 ton CO2 kostte circa 8 euro op de ETS markt (eind februari 2019: 22 euro).
• Hiermee is de belastingbetaler 22,6% goedkoper uit ofwel 2,4 miljoen euro.

Overzicht fondsen en beleggingen met belastingvoordeel
Welke partijen zijn aanbieder van ‘groene’ producten?
Twee mogelijkheden:
• Groensparen
• Groenbeleggen
Risico klasse

Type

Verhandelbaarheid

ABN Amro Groenbank

-

Sparen

-

ASN Groenprojectenfonds

3

Open end beleggingsfonds

Dagelijks

Groenfonds Regionaal Duurzaam 1

3

Open end beleggingsfonds

Maandelijks

Groenwoningen fonds

6

Besloten beleggingsfonds

Beperkt

Rabo Groen Bank

-

Sparen

-

Stichting Groenfonds

-

Besloten beleggingsfonds

-

Stichting NOTS RE investments

-

Besloten beleggingsfonds

-

Triodos Groenfonds

2

Open end beleggingsfonds

Dagelijks

Groene leningen
Rendementen
2018

2017

2016

2015

2014

ASN Groenprojectenfonds

-1,8%

0,6%

1,1%

0,0%

5,1%

Groenfonds Regionaal Duurzaam 1

3,4%

3,9%

4,2%

2,4%

3,6%

Triodos Groenfonds

0,3%

1,0%

2,7%

1,2%

3,2%

1 jaar

3 jaar

5 jaar

ASN Groenprojectenfonds

-1,8%

0,0%

1,0%

Groenfonds Regionaal Duurzaam 1

3,4%

3,8%

3,5%

Triodos Groenfonds

0,3%

1,3%

1,7%

Werking projectfinanciering
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Groene leningen
Hoe wordt het rendement verdiend?

NAV calculatie
Discounted Cash Flow methode | Fair market value

Waardeverandering
Ongerealiseerde herwaardering | Voorziening oninbare debiteuren

Bedrijfsresultaat fonds
Rente-inkomsten, afsluitfees en gerealiseerde waardeverandering - Kosten

Groene leningen
Risico management
Risico’s

Mitigerende maatregelen

Risico van het wijzigen van de
fiscale status van het fonds

Fondsen hebben de verplichting minimaal 70% van het vermogen te beleggen in
erkende groenprojecten. Indien het fonds daar niet aan voldoet, kan het fonds de
status van groenfonds verliezen. Daarnaast bestaat het risico dat de Nederlandse
overheid de wet- en regelgeving wijzigt. Hierdoor kunnen fiscale voordelen voor
bezittingen in maatschappelijke beleggingen voor de belegger wijzigen of vervallen,
al dan niet met terugwerkende kracht.

Renterisico

Het rendement is (grotendeels) afhankelijk van de ontwikkelingen op de
kapitaalmarkt. Afhankelijk van de samenstelling van de portefeuille heeft een
verandering van de rentevoet op de kapitaalmarkt een positief of negatief effect op
het resultaat.

Kredietrisico

Fondsen investeren in leningen en lopen hierdoor kredietrisico. Het risico bestaat dat
een kredietnemer niet aan zijn rente- en/of aflossingsverplichtingen kan voldoen.

Voorbeeld: Triodos Groenfonds
Kredietrisico
Interne krediet rating
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Zekerheden op basis van:

• Hypotheken
• (Semi-) overheidsgaranties
• Zekerheden op projectcontracten
• Overige zekerheden (vorderingen, e.d.)
Data per eind december 2018

Voorbeeld: Triodos Groenfonds
Looptijd leningen en rente
Miljoenen
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Looptijd leningen

• Triodos Groenfonds belegt in illiquide assets
(niet beursgenoteerde leningen)
• Lineaire aflossingen voor een aanzienlijk deel
van de portefeuille
• Na 5 jaar is circa 50% van de portfolio afgelost

0%

• Aflossingen worden in principe herbelegd
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• Rente looptijd is korter dan de looptijd van de
leningen
• Na 5 jaar is circa 63% van de rente looptijd van
de portefeuille verstreken

VOORBEELDPROJECTEN

Groene beleggingen

Voorbeeldprojecten groene beleggingen
Vier sectoren uitgelicht
Duurzame energie

Duurzaam bouwen

Biologische landbouw

Natuur en landschap

Voorbeeldproject
Duurzame energie – Wind

Windpark Bouwdokken,
Neeltje Jans

•
•
•
•

7 windturbines in Zeeland
Capaciteit van 29MW
Elektriciteit afgenomen door: Google, Philips, Akzo & DSM
Triodos Groenfonds financiert: EUR 43 mln

Voorbeeldproject
Duurzame energie – Zonne-energie

Avri Solar,
Geldermalsen

•
•
•
•

Grootste zonnepark op een voormalige vuilnisbelt in NL
Vermogen: 9,3 MWp
Elektriciteit voor 3.000 huishoudens
Triodos Groenfonds financiert: EUR 9 mln

Duurzame energie projecten in opkomende landen
Max. 20% van de portefeuille
• 404 MW waterkracht
• 21 MW wind
24%

43%
39%

6%

• 73 MW zonne-energie
• 80 MW wind
• 6 MW waterkracht

• 82 MW waterkracht

20%
• 310 MW wind

• 50 MW waterkracht

Data per eind december 2018

12%

Voorbeeldproject
Duurzame energie – Waterkrachtproject

IHC Nicaragua Hydro

•
•
•
•

Eerste waterkrachtproject in Matagalpa
Run-of-river project
Capaciteit 6 MW
Triodos Groenfonds financiert: EUR 5 mln

Sterke internationale speler op duurzame financieringen
Derde jaar op rij meeste duurzame energie deals door Triodos in Europa

•
•

Bron: Clean Energy Pipeline, april 2018

68 deals
EUR 600+ mln

Voorbeeldproject
Duurzaam bouwen

Transformatie
Prinsengrachtziekenhuis,
Amsterdam

•
•
•
•
•

Herontwikkeld tot een kantoorverzamelpand
Energielabel B of hoger
WKO-installaties beschikbaar
Oplaadpalen voor elektrische auto’s
Triodos Groenfonds financiert: EUR 2,7 mln

Voorbeeldproject
Biologische landbouw

Biologisch melkveebedrijf
J. en S. Bouma,
Grou

•
•
•

Biologisch melkveebedrijf
9,4 hectare
Triodos Groenfonds financiert: EUR 1,7 mln

Voorbeeldproject
Natuur en landschap

De Onlanden
Waterschap
Noorderzijlvest

•
•
•

In 2012 in gebruik genomen
Eén van de eerste klimaatbuffers in Nederland
1700 hectare

Investeren in groenprojecten
De impact
Duurzame energie

Biologische landbouw

Duurzaam bouwen

Aantal huishoudens van
duurzame energie
voorzien

Landbouwgrond per
aandeel

Aantal woningen

581.000

6,4 m²

866

CO₂ besparing

Oppervlakte

1.350.000 ton

34.865 m²

Data per eind december 2017

Natuur en landschap
Natuur per
aandeel

3,0 m²

Bijdragen aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

Triodos Investment Management
Contact gegevens

Wouter van Maanen

Dirk Drukker
Triodos Investment Management BV
Arnhemse Bovenweg 140
3708 AH Zeist
The Netherlands
triodos-im.com

Investor Relations Manager (NL)
T +31 30 694 2444
E wouter.vanmaanen@triodos.nl

Investor Relations Manager (NL)
T +31 30 694 8410
E dirk.drukker@triodos.nl

Disclaimer
Important information
This presentation by Triodos Investment Management is copyrighted and proprietary, and all rights are reserved. Any recording,
rebroadcast or other use of this presentation, in whole or in part, without the prior written consent of Triodos Investment Management is
prohibited.
This presentation is based on information generally available to the public and does not contain any material, nonpublic information. The
presentation has been prepared solely for information purposes, it does not constitute advice of any kind, an offer or a recommendation
to buy or sell securities or financial instruments.
This presentation is exclusively for the benefit and internal use of professional investors (as such term is defined in the AIFM Directive).
Please refer to the prospectus of Triodos Microfinance Fund referred to in this presentation for fund availability, investment strategy,
product information and charges, or contact your financial advisor for further information. The prospectus can be obtained via
www.triodos-im.com. Financial intermediaries are required to satisfy themselves that the information in this presentation and an
investment in shares or units of a Fund is suitable for any person in view of that person’s circumstances and purpose in accordance with
applicable laws and regulations.
Past performance is not a guarantee for future performance. Figures shown are intended to demonstrate performance history of a Fund.
The investment value may increase as well as decrease. The capital and income are not guaranteed and an investor in a Fund may get
back less than his/her original investment. Triodos Investment Management and its sources will use reasonable care and skill to ensure
that information contained in this presentation is accurate at the date of publication but do not guarantee the accuracy, adequacy or
completeness of this information and no liability for any error or omission is accepted by Triodos Investment Management or any of their
directors or employees.
Triodos Investment Management is established in the Netherlands as a private limited liability company.
The registered office of Triodos Investment Management is Nieuweroordweg 1, 3704 EC Zeist, the Netherlands. Triodos Investment
Management is authorized and regulated by the Autoriteit Financiële Markten (AFM).

