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De heer J. Rijpkema, CEO 
Triodos Bank NV  
Landgoed De Reehorst  
Hoofdstraat 10  
3972 LA Driebergen-Rijsenburg  
jeroen.rijpkema@triodos.com   
 
 

Den Haag, 19 oktober 2022  
 
 
Betreft: nadere informatie over routekaart MTF 
 
Geachte heer Rijpkema, 
 
Op uw WhatsApp bericht van donderdag 13 oktober 2022 aan Hugo Hurts, 
bestuurslid van de Stichting Certificaathouders Triodos Bank, reageren wij in deze 
brief graag als Bestuur van de Stichting. Om te beginnen vermelden wij dat wij het op 
prijs stellen dat u met uw bericht opvolging hebt gegeven aan wat u tijdens de BAVA 
op 13 oktober jl. hebt gezegd naar aanleiding van de bijdrage van ons bestuurslid 
aan de discussie. In deze brief leggen wij de denkrichting van onze Stichting met 
betrekking tot de routekaart MTF aan u voor.  
 
Wij hebben in eerdere besprekingen toegezegd graag met de Triodos Bank mee te 
willen denken over een regeling voor schrijnende gevallen ongeacht een eventuele 
procedure bij de Ondernemingskamer. Hangende deze procedure sluiten wij verdere 
gesprekken tussen de Stichting en de Raad van Bestuur van de Triodos Bank niet 
principieel uit. De routekaart (soms ook aangeduid als roadmap) voor de MTF zou 
daarbij een onderwerp kunnen zijn. Op dit moment geven wij er echter de voorkeur 
aan om eerst schriftelijk aan u over te brengen wat de Stichting voor ogen staat, 
omdat wij denken dat dit voldoende houvast biedt voor handelen van de kant van de 
bank. Mocht op enig moment alsnog bij u de wens bestaan om met ons te 
overleggen, dan zal de Stichting per geval serieus overwegen om daarop in te gaan, 
zoveel als mogelijk en nuttig.  
 
Echter, ter voorkoming van misverstanden: de Stichting heeft om een 
enquêteonderzoek gevraagd naar de oorzaken van de problemen en de wijze 
waarop de besluitvorming in de Raad van Bestuur van Triodos Bank heeft 
plaatsgevonden over het vinden van een oplossing voor de gerezen problemen 
rondom de certificaten. De reden daarvoor is het totale gebrek aan transparantie en 
verantwoording van de zijde van Triodos Bank. Werkelijk vertrouwen in een 
toekomstige oplossing voor de gerezen problemen is ons inziens geworteld in een 
grondige en onpartijdige analyse van gevoerd beleid in het verleden. We willen 
daarom nogmaals benadrukken dat wat ons betreft in de communicatie tussen de 
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Raad van Bestuur van Triodos Bank en onze Stichting momenteel het accent moet 
blijven liggen op beantwoording van de vragen die we in de verschillende 
gesprekken, de twee Bezwarenbrieven en recentelijk in het Verzoekschrift (zoals dat 
op 11 oktober 2022 aan de Ondernemingskamer is toegestuurd) zijn geformuleerd. 
 
Zoals in onze twee Bezwarenbrieven en het Verzoekschrift aangegeven, heeft u ons 
tot op heden niet kunnen overtuigen van de noodzaak van een Multilateral Trading 
Facility, en/of dat deze optie de beste keuze is voor het oplossen van de gerezen 
problemen (zoals de onverhandelbaarheid van de certificaten, de waardedaling van 
de certificaten en het geschonden vertrouwen). 
 
Indien de Stichting dus met Triodos Bank een onderwerp zoals de MTF bespreekt en 
mogelijke andere elementen rondom de opschorting van de handel, dan doet de 
Stichting dat vanuit een constructieve houding en in het kader van haar rol als 
belangenbehartiger, maar tegelijkertijd zonder enig recht weg te geven in het kader 
van de enquêteprocedure. Uit onze gesprekken hangende de enquêteprocedure kan 
niet worden afgeleid dat de Stichting de instelling van een MTF goedkeurt dan wel 
enig standpunt prijsgeeft en/of niet langer fundamentele bezwaren heeft tegen de 
gang van zaken. 
 
Hieronder geven wij onze denkrichting met betrekking tot de routekaart aan. 
 
Wat ons voor ogen staat met een routekaart, is dat er snel een document 
beschikbaar komt ten behoeve van alle certificaathouders, waarin in een behoorlijke 
mate van detail wordt aangegeven: 

 Welke stappen zullen worden gezet tussen nu en het moment waarop de 
MTF daadwerkelijk van start gaat; 

 Wat de momenten zijn waarop over die stappen beslissingen zullen en/of 
moeten worden genomen; 

 Wie die beslissingen zal nemen en zal moeten bekrachtigen; 

 Of certificaathouders individueel toestemming zullen moeten geven voor de 
overdracht van hun persoonlijke gegevens door Triodos Bank aan de provider 
van de MTF; 

 Of er wel of niet een moment komt waarop de certificaathouders zich kunnen 
uitspreken in een stemming over een wijziging van de 
Administratievoorwaarden en – zo ja –, wat dat moment dan zal zijn; 

 Wanneer de certificaathouders zullen worden geïnformeerd over 
onderwerpen die voor hen van eminent belang zijn, bijvoorbeeld (niet 
uitputtend): inschrijven/aanmelden bij de provider van de MTF, inrichting van 
de handel op de MTF, governance/mogelijkheid om eigen stemrecht op te 
vragen, positie/rol van de SAAT onder de MTF; 

 Of bij de stappen die zullen worden gezet in de richting van de MTF wel of 
niet sprake is omkeerbaarheid. 

 
Een gedetailleerd routekaartdocument is in onze ogen noodzakelijk voor alle 
certificaathouders om te voorkomen dat zij in een trein stappen met geblindeerde 
ramen en zonder een duidelijke dienstregeling op het moment waarop zij stappen 
(moeten) gaan zetten waartoe de Triodos Bank hen uitnodigt met de mailing van 
vrijdag 14 oktober jl.  
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De inhoud van die mailing concretiseert uw toelichting op agendapunt 3 tijdens de 
recente BAVA. Zowel uit uw toelichting als uit de mailing van de bank leiden wij af dat 
de Triodos Bank beschikt over een draaiboek (routekaart) voor de invoering van de 
MTF. Mocht dat niet zo zijn, dan vrezen wij dat sprake is van onverantwoorde 
stappen in het duister. Hoe dan ook moet dat draaiboek (de routekaart) naar onze 
mening heel snel ter beschikking komen van alle certificaathouders om hen in staat 
te stellen op geïnformeerde en verantwoorde wijze beslissingen te nemen. Dat is in 
het belang van een voor alle betrokkenen transparant proces. 
 
Wij hopen hiermee onze positie voldoende duidelijk te hebben gemaakt. Wij zullen de 
inhoud van deze brief binnenkort publiceren in onze Nieuwsbrief en op onze website. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 

 
 
Fons van der Velden 
Voorzitter 
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