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Jeroen Rijpkema,,, !, \/,p\Í/

Beieggers in de duurzame Triodos Bank zijn boos: door een
handelsstop kunnen zij hun investering niet verzllveren.
Bestuu rsvoorzitter Jeroen Rijpkema moet een list verzinnen.

illustÍate MausBullhorst
'De pijn van mensen
die nu niet bij
hun geld kunnen,
makt mI het meest'

ietsàan de manier waarop de qÉaldevan
ceriincaten totstand komt.Nu i! die dire.t
veÈonden aàn d. balamwarrde van de
ban\ aan hoeveel eigen Íermogen daaÍop
strat. Deel dat bednS d@r het almàl uir
stande cerc,ncaEn eDrc hebt d€ pnjs van
ééndaaÍEn. nuzo'.88euro.

straks wordt de priis Jhmk€lijk vs
vÉag en asnbod- ls er minder vràag naar,
Tmls wa.ner belegge6 geeí l€Írou$en
mcerhobb€nin de bànl<, dàn daaltde
!.ijs.

voor celr blrrk js dar sc.D njnc o\-c!EJIg,
die !a! eetr koels öc hest \,àn de b.lans-
waarde naar'wat de markt erloor geeíc,
Veel banken hebbenhetmoeilijkopde
beuls. Zo winstgoend àls v!@ger zijn z-e

niet me€r, nu ze op iast lrn roezichthor-
deÍs lrel kosten oo€teD màken om .Íimi
nelegeldstromen op te sporen.

En dan teren ze door de lage rente§ran-
den ook nog e€ns in op hun verdienmodel.

rr'rndra. dat àand@lhoudes Íeel banke.
in Elropa tot tienrallen preeóren lager
lvaarderen dan war ze op de bàlans lan
bezittingan hebben íààr

sommige aulisrendenken daarom dat
dc 1ïandu Íe eenT'iodoyccrdt.aar in
theoriè bdd kan drien, zodB de pdÈ daàr
vàn op de markt wordt bepasld- Met eén
Iage koen is bet moeilijker om nieuw kapi-

Bent u niet béng voor dat ocsnarlo vàn
een kelderènde k@rs zodra ds handel
wordt hervat? Dat grot€en kl€ine
bel€gséF, mede doordéze handels-
stop, willen uitst.ppen zodÍà zé de
moq€liikheid hebben?
"Het is mocilijk t voonlellÉn hoeEel

rhag er zal zirn nàd oMe c€rrificaten Àls de
hàndel wordrhcrar. we 2u len in elk Bevrl
io Soed mosciij)< àJn menren moerenuir
Ieggen hoe we in dze sitlati€ zijD beled.
Dat komt dus sht doordat er voíg jàar een
dishalsns ontsrond: meermeose. wilden op
da. momenr verkopen dàn wat wil wetrelÍk

mochten terugkopen. De rcgels in Neder
lmd schrijlen d! n simpelwes loor dar wij
de handel m@ten sroppen.

"Dat isdus niet omdat on).ebank er
inucieel sl.cht voo! zou s1aar, wut dar
is niet zo. wij zijn uiteimale goed gekatitÈ
lisceld, h.bben veel hogere kapi!.albuÍIers
dan d€ t@zichthouder van ons vereist, ln
de àtgelopen tien jaar zijn se hàrd Eesrocid
en er zijn veel mensen die selown in onzc
6losor,c: c.n pondsc r.trrtschJplclijkc
iq,r.t doó! her{s Xebruit v:n geld.

"vooràl pdtioliere beleggeN mllen
srràks niet alleen kiikeh nalr hoe huí i Ès-
teri.8 rendeeÍ, maàr ook laten meeri€gen
ho. so€d zij ,ich b€$okken voelen bij de
b3nk. !n nàar hoe Triodos haar duurzame

Oe bénk heèft ook te maken met grot€
investeerders. Die zullen meèr loud en
berckeneDd kijkén naar hoeleel
kGten de bank maah ml$.hienzelfs
EÍhàk6n als zi, vÉrwachten d.t de p js
zaldalen op de t€Lirs.
"hsthutionelc beleggcrs kijken mis-

schien inderdaad wat b@khoudkundiger
ruir oN. Ik h@r die gelujden ook, daai sil

"Mau ik lan ook wat inbrens€n tesen
die veNa.hting. Als ik kjjl na{ hr schoon
oMe bàlss is (geen i.Nrsteín8e. in fos
siele industde die door klimÀlrvermderine
in w.arde kunnen afnemen, red.) en als ik
hijk nar aex<e rcl wiiarllenspeleniD de
duurzame tr,tritie, dànzijn èr au€rlei goÈ
de uSumeaten om te Éggen dat Triodc
eer bu íenbeeDtje is. Dàt le oMe populari
teit niet zomaar kunt verg.lijlken Der h@
popllair and€re hrnken in Europà zijn op de

Rrpkem. zietdatte.uS in de greligheid
ràarmee de maÍk zicir sronrc op de gÍoene
obugatie van 25o milj@n die Trionos on
langs h€eft uitgebrà.bt.

"Dààr ws grole intematio.aLe belms-
stelling v@r bii vennogensbehe.rdeB en
investeerde$. ik denk dar dàt eer reken vM
leÍrou*en is. Dàt zeg ik de ook in de ge
sprekken mer c€rof,càaÈhoudeB: wii zijn
een gezondebank metee. mààachàppelijk
doel wààr behoëfte aD is."

Desondanks roept de handelstop bij in-
rcsteerdeBvragen op over her iDtemt@
zichl bij dé bank. Hct lijkr bij uitstek eén
tàak voor de r3ld van commisserissen om
constant te laten d@re&ener hoe ísircbe-
ste.dig dc bank is, ondermeerd@rsrre$
stesten re bten uirvoeren.

Ook t€ste. die bep.len hoe sEcsbesten-
digl)ct.crrinc2r.nsyslrcDl is t D Liidr vdr
een onvenvachte císis.

eryarinS op te doen.
De srichting à.hter dat ttuehuis besloot een
de€l van haar \emog€n tc invesrere. in
TriodG Bdk er oedé darrdooÍ zit ze nu in
de ÍnanLièle prohl€men, schríft ze in sel

Door een handelisrop kunner inresreer
de6nu d bijm andeÍhrjasr lals niet bij
het géld dàt 2e in de bank hebben g61oken.
Vmr het theehuis kan dat welcetr h.r ein
de betekenen, zo s.hriift de sticbting. van
wese de corom.risir doet z, nu haaÍ reser-
!€s aanspr.ken, drràr die zÍrrcn last in

De bnk qir zeisr zk in@fl bstjgparker.
R§im !eertig jaí {aikte hd nnaDciedngs-
model prima: om kàpjtràl aan te trekken,
g€eft Triodos geen aàMele! uit, maar 6ed-
ncatdt. Net als mer aed€le" nrag de ÍFrs-
téerder zich een b.etje eonomisch eigÉ-
nurnoemenvandeba.k en krijgt hij

R'rim 4l.ooo b.leggers hebben op deze
marier wat vàn hun geld ir Triodos g€sto-
ken. voor h.1 rend.ment, maà! !àak ook
om de banÏ ta st€uneD in haàr streven om
de §€.eld drruuaEer te meken.

Het p!.t is: andeB dan gewone sindeleD
,iiD dc?c erdr,caeh hict vni tc vcdriDdc
len op €en beus. Alleen Triodos zelfkan re
terugkopèrl Dts sie e. vànafwil, biivoor
b€eld omdat hij dringend geld nodig heefL,
m@t bii de buk aankloppen.

Dàt ken sinds !rrig loorjaar.ier meer.
D. oromcrisis sloeg t(É en rÈ v.cl mensen
wiLden hun stukkèn teg€lijk teru8 \erko-
peLToezi.hrhoudeÍ De NederlaDdsche
Bank staat nier rmdarrdodosmeerdan 3
procent vàn h$r lrpilaal gebruikt v@r de
teirgkoop, een regel die moet bewaken d.t
ergtnoeB hàpitaal iDde bànk blijft. En die
grcns is in mralt 2o2o bereikt.

Triod6 hervrtk de handel in okob€r van
2o2o,om diein jDueivs dir jaaropnieuw

Beleggers in TrioCcs
zitten klem

op ie schorten. u'eer wilden tè veel beleg-
gcrs hh ho cc(iarcrlcD :l

Die belegsers zin .r in soorren en ma
ten. Er zijn giote institrtionele beleggen
bij, rEàrvooràl v@l kleine.Eer deelv.n
heD is her verEouwen klvtl iD de bank.

Dus stàat de bank nu loor rjgoureuze
keuzs. De net !userieds b6ruu6voóÉ
zitter Ier@n Rjjp[Ëmà, nu rijr màanden ]e-
zig, hl lolgende maand békendmaken hoe
de baík zich uit dea situatie ivil rèdden. Er
liggen twee opties op tafcl. Eén is he1 bd-
lven \€n een handelsplàtform, werop kràr-
ten ondedinS kunncn h deler De rve€de

Welke vm de twe het volgende mrànd
ook mrdt, de uitvoering ermn k6t al snel
lnderhalíiaar Tot die tijd kum€n her the€
huis uit vooGrhonn en iBrirurionele !e'
tegge§ .ls Ràbobank en Nario.ale-Ài.der
landen hun stukken Diet BrkopeD àls zii

tuipken]a staàt regelBatis in zaàliies
m€i tol i!]el tionderdviiftig .erti6.àarlou
den tegelijk, oo hunfrustr.tie ofhun
ideeèn voor oplossingen aa. te horen. Hij
vindt het belangrík on zolke gesprekken
aàn te gaàn, zegt de montere bankier in &n

'De certificatenhandel
is niet stopgezet
omdat onze bank er
slecht voor zou staan'

videogesprek met L"u{,. ook na dit inter
v'ew §2cht hem weer zo'n bijeenkomst.

Hoe is het om voor zoh gro€p

"De pijn vàn mensen dje Íu nietbijhu
geldkunnen, die nakr m, hermeest.lc
voelr soms erht de ontzetting als je een{p-
ccn tnct ccn bdrr cc(ili.urtroudci preL

"ïegel!-ke.tiid zirn er ook bij die zeggen:
In de flospectus stàat gewóon dlt de handel
soms opgeschort kan {oiden, dlrs je bad er
.ékening mee kuDnen houden. Bn du heb
,e ook belcSgris dje boos nin oBdàt ze geen
exrrà certilicaien hrnnen kopen."

Mnhr er een vdjhandelssr*teem to
iien, ofmtrht de beókkiezenvooreeD
beursgang, dan serànden er fundàmenreel
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Riipkema?

sijm zijn hela wat!.zame

bilÀBN Àmro, waar hai
in t985 begon. Tus$n
2O1O on 2017 wBS hij€r
luir Én Gnue i íèiiia
tionaiè v6Ímogonsbo

waromis ií de jaren vooÍ colona
niet dodserek nd hoe t'rctsbaardit
systeèm was? Dan had de bank eerdér
alvoorèen vlucht naar vorèn kunnen
kieén mt, bijrcorbeeld, e€n b€urs'
Irng
"E€nheèlterechtevraag. Dè coronrcrki!

h€eft oa alledaal ovetuàUen.
'Àls eijbegiD 2or9 hadden geveten dat

ditetin2oro aanzoukomen d.n ben ik er
van overruigd dat miln v@rgegeB in het
bestuu. dalrop Scanti.ipe.rd zdden heb-

''Ik d.nk reSeli,kerrijd: di1 sFreem heeft
veertjg jae bng goed gefunctioneerd, zelfs
dj&ns dr ÉMrièlt rrisis lan 2oo 8. Ds
&tjegeneigd bent dadlm vasr re houdefli

'Dit systeem
functioneerde veertig
jaar goed, zelfs tijdens
de crisis v:rr 2008'

Maartwààlf jaàr seleden, tijdens di€
vorige crisis, mocht Iriodos van DNB
nos een vel sroter dèèl van zijn
buffer aànwehden voor het tèrugko-
peo vàn .ertific.teh, véelhèer dah de
huidige 3 prccent. ln die zin is dé
sltuatie m@ilijk verseliikbaar
"la, erzijrzekerdingenveràndeÍd sinds

de vorige okis. Ik denk dal ,e de?€ níelwe
oilis, en de Scvolgen derlanverons, ge-
í-oon nict gmd hebber zien aankomen. We
lopcn er ooL niet veÍ weg- ook àl heb ik
geen pasklare oplosing, we g.àn er rvel orer
in gesprek óet invatèerders."

of het nou e€n beursg.ng wordt oi
iets anders, de koménde pààrj6ar
2ullen de 43.ooo certiilèsathou ders

niet bli hun investedns kun.en. oót
nlet desenen die hierdoor finàncieal
llem zliten. $/at kunt u tesen hen

"we wrrken ats lussntrdse noodoplos-
sinS aan een soofl digitarl prikhord, rqar
mensendie juistèrtnbij kinen koD€n i.
contact kuMen komen mér mersen die er
lanarwillen. M.àrdaar zullen veel nensen
aiet meeBeholpenzijn, zgg€n we óok

"verder kijken weofklanten die kleo
zijn l{omen te ,itten, in aarmerking konen
!oo! een andeÍe oplosing, rcJr een eíia
lening van de bank. Dat mag nicr met de
.ertiÍ.àren alsondcrpàtrd, Dad sonisis
er toch meer mogelijk dan dc klanr


