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IMPACT FACTSHEET

SDG-BIJDRAGE

WAT
• In 2019 vertegenwoordigde hernieuwbare energie bijna 27% van de

wereldwijde elektriciteitsproductie (volgens het IEA). Zonneceltechnologie was
goed voor ongeveer 10% hiervan. Volgens het IEA kunnen de duurzame
ontwikkelingsdoelen alleen gehaald worden als hernieuwbare energie in 2030
50% van de wereldwijde energieproductie vertegenwoordigt.

• Zonne-energie zal naar verwachting een belangrijke bijdrage leveren aan de
groei van de productie van hernieuwbare energie. Volgens het IEA vereist het
duurzame ontwikkelingsscenario dat de zonne-energiecapaciteit in de periode
tot en met 2030 een samengestelde jaarlijkse groei van 15% laat zien.

WIE
• De zonneceltechnologie van First Solar is een duurzame en betaalbare energie-

bron die een alternatief biedt voor de productie van elektriciteit met fossiele
brandstoffen, die schadelijk is voorde menselijke gezondheid en het milieu.

• First Solar wil opkomende landen helpen met het ontwikkelen van de productie
van zonne-energie en deze markten een betaalbaar alternatief bieden voor
elektriciteit die wordt opgewekt met fossiele brandstoffen.

HOEVEEL
• De modulaire technologie van First Solar voorkomt tot 98% van de uitstoot van

broeikasgassen en andere luchtvervuilende stoffen wanneer deze traditionele
vormen van energieproductie vervangt.

• Bovendien hebben de modules van First Solar, doordat tijdens het
productieproces efficiënter gebruik wordt gemaakt van grondstoffen, een CO2-
voetafdruk die tot zes keer kleiner is, een watervoetafdruk die tot 24 keer kleiner
is en een energie terugverdientijd die tot vier keer korter is dan van concurrerende
zonnecelmodules op basis van kristallijn silicium die worden geproduceerd op
locaties met een CO2-intensief netwerk.

BIJDRAGE
• Uitgaande van de gemiddelde wereldwijde irradiatie en uitstoot door

netwerkelektriciteit, wordt door toepassing van de producten van First Solar
gedurende de levensduur van ruim 25 jaar elk jaar de uitstoot van ruim 17 miljoen
ton aan CO2e vermeden.

• Dit staat gelijk aan het energieverbruik van ruim 12 miljoen gemiddelde woningen,
het planten van 290 miljoen bomen en de besparing van 45 miljard liter water (of
18.000 Olympische zwembaden) per jaar op basis van wereldwijde gemiddelden.

RISICO
• De kernactiviteit van First Solar - de productie van zonnecelmodules - zorgt ervoor

dat de onderneming goed is gepositioneerd om te profiteren van de behoefte aan
de duurzame energietransitie op lange termijn.

• Het is uiterst onwaarschijnlijk dat First Solar zich niet zal blijven inzetten om het
wereldwijde aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix te vergroten,
omdat dit de kern vormt van het ondernemingsmodel.

• Naar onze mening zijn het beleid van First Solar voor de inkoop van mineralen en
de due diligence ten aanzien van de toeleveringsketen beter dan het
sectorgemiddelde. Anders dan sommige concurrenten gebruikt First Solar geen
componenten voor modules die afkomstig zijn uit de Chinese autonome regio
Xinjiang Uyghur, waar mensenrechten worden geschonden. Verder gebruikt First
Solar de Conflict Minerals Reporting Template (CMRT) van het Responsible
Minerals Initiative’s (RMI) om te beoordelen of smelters zich houden aan de
standaarden.

First Solar

PRODUCTPRESTATIES FIRST SOLAR

SDG 7: Betaalbare en duurzame energie -
Doelstelling 7.2: Het aandeel van hernieuwbare
energie wereldwijd verhogen --
Indicator 7.2.1: Het aandeel van hernieuwbare energie
in de totale uiteindelijke energieconsumptie

Belangrijkste impactgebied

WAT Is de uitkomst 
belangrijk?

De langetermijn-klimaatdoelen 
vereisen grotere productie van 
hernieuwbare energie

WIE Helpt dit mensen in 
nood?

Fossiele brandstoffen hebben een 
groot belang in de energiemix en 
bedreigen de menselijke 
gezondheid en het milieu

HOEVEEL Schaal

Diepgang

Duur

De technologie van First Solar kan 
de uitstoot van broeikasgassen 
verminderen met 98% t.o.v. tradi-
tionele energieproductie

BIJDRAGE Hoe doen de 
alternatieven het?

First Solar draagt bij aan het 
verminderen van de CO2e-uitstoot 
met 17 miljoen ton per jaar

RISICO Wat als het niet 
volgens plan gaat?

Geringe kans
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