
(N4) Nieuwbrief 15 november 2021. De belangrijkste punten uit de: 

Online Informatiebijeenkomst Certificaathouders. 

 

 
 

Woensdag 10 november 16:00 – 17:30 uur 
 

Online Informatiebijeenkomst certificaathouders 

  

JR = Jeroen Rijpkema, CEO Triodosbank 

 

PB = Pauline Bieringa, Directeur Triodos Bank Nederland 

 

CvW = Christine van Waveren, Directeur Corporate Communicatie 

  

Reacties van de CEO naar aanleiding van vragen van certificaathouders: 

 

1. CvW: Mededeling: geen notulen of (digitale) vastlegging van deze bijeenkomst 

2. JR: Financieringssysteem van de Triodosbank met certificaten loopt tegen haar grenzen aan en is in 

disbalans geraakt door de COVID-Pandemie. Door deze disbalans in vraag en aanbod naar/van 

certificaten is de handel stilgelegd. 

3. JR: Manoeuvreerruimte van de Triodosbank om de handel in certificaten momenteel te stimuleren 

wordt beperkt door regelgeving 

4. JR: Triodosbank werkt aan een oplossing door creatie van een intern of extern handelscircuit. 

5. JR: De Triodosbank is principieel voor zelfstandigheid en handhaving van haar missie! 

6. JR: Wij hopen eind december (2021) met een oplossing te komen. Geschat wordt dat minimaal 18 

maanden nodig zal zijn voor de implementatie van de herfinanciering. 

7. JR: Alternatieve oplossingen zijn niet overwogen. 

8. JR: De Triodosbank zag de noodzaak tot onderhandeling met andere banken niet, omdat zij vanuit 

eigen kracht en met behoud van de maatschappelijke impact (missie) uit deze situatie denkt te 

kunnen komen. 

9. JR: de Triodosbank is gezond maar er moet hard worden gewerkt aan een beter rendement. 

10. JR: Er zijn ca. 43.500 certificaathouders. 

11. JR: Op 29 oktober en 8 november zijn er fysieke bijeenkomsten geweest in de Reehorst met ieder ca. 

130-140 plaatsen. 

12. JR: De Triodosbank gaat onderzoek doen om onder de certificaathouders te inventariseren welke 

problemen, wensen en ideeën daar leven. 

13. JR: Benadrukt dat de Triodosbank handelt in het belang van alle steakholders handelt met behoud 

van de missie en de onafhankelijkheid. 



14. JR: De vraag “Wat het koerseffect zal zijn na de maatregelen” kan ik niet beantwoorden. Het hangt 

geheel af of er dan een stabiele markt ontstaat. 

 

  

Ons commentaar: 
 

1. Het is betreurenswaardig dat niemand nog eens inhoudelijk kan nalezen of terugkijken. Het was een 

kleine moeite voor de Triodosbank om dit de faciliteren. 

2. De financieringsproblematiek is niet alleen terug te voeren tot te Covidpandemie. Er is vastgesteld 

dat de huidige financierings-methode (certificaten) tegen de grens is aangelopen. Als 

bankprofessional had men dat moeten zien aankomen. 

3. De manoeuvreerruimte kan óók worden uitbesteed aan derden 

4. Bij het ontwikkelen van een intern of extern handelscircuit moet gevreesd worden voor pijnlijke 

koersverliezen. 

5. Moet de missie heilig zijn wanneer er zoveel moeizaam vergaard geld verdampt? Die moet zeker 

veilig gesteld kunnen worden bij onderhandelingen over fusie of overname. 

6. Het vertrouwen in de Triodosbank zal met het voortschrijden van de blokkade aanzienlijk 

verminderen. Vertrouwen is broodnodig voor het aantrekken van nieuw kapitaal! 18 maanden na 

kerst: dan is de handel dus ruim 3,5 jaar geblokkeerd (!) 

7. 2021 kenmerkt zich door gewijzigd sentiment in de bankwereld. Er zijn zeker nog alternatieven: 

Fusie met gelijkgestemde banken, Overname door financieel sterke banken die de missie respecteren, 

steun zoeken bij de EU in Brussel. 

8. Als je coût que coût zelfstandig wil blijven met het enorme financieringsrisico zet je het bestaan van 

onze Triodosbank op het spel. Koersdaling = Prooivorming! Dan wordt de Triodosbank een prooi 

van commerciële hyena’s, die meer om resultaat geven dan om onze missie. 

9. Zie hiervoor onderstaand bericht onder “Nieuws” (N1) van European Investors (VEB). Zij maken 

een vergelijking tussen de diverse Nederlandse banken. Daarbij steekt de Triodosbank uiterst mager 

af. 

10. Met een kapitaal van 1,2 miljard geeft dit een gemiddeld spaarsaldo van € 27.500,= per 

certificaathouder. De schade bij een koersval van 25 % = € 6.900,= per certificaathouder. 

11. Het is toch wel erg naïef als je op 43.500 certificaathouders max 280 plaatsen reserveren voor een 

fysieke voorlichtingsbijeenkomst en denkt daaraan voldoende te hebben. 

12. Intussen is een aankondiging gedaan van een enquête. Dat had natuurlijk VEEL eerder moeten 

gebeuren! Wordt het een zoethoudertje of een beleidsinstrument? 

13. De belangen van de certificaathouders worden geschaad door het stilleggen van de handel en de 

informatie daarover. 



14. Natuurlijk kan Jeroen Rijpkema geen koersvoorspelling doen. Wij moeten rekening houden met een 

linke koersval zeker na een nu nog vage oplossing, waarvan de realisatie minimaal nog 18 maanden 

na de as. Kerstdagen moet duren. 

 

 

Tijdens deze informatiebijeenkomst werd onze naam TRIODOM genoemd. De mailbox is daarna 

geëxplodeerd met aanmeldingen. (En met noodkreten van mensen die door de handelsblokkade in 

liquiditeitsproblemen zijn geraakt met hun bedrijf of niet over pensioengeld konden beschikken!) 

  

De Triodosbank kan binnen de regelgeving geen adressen vertrekken van certificaathouders. 

Daarom een beroep op u: Weet u nog adressen?  Laten ze zich aanmelden! 

  

Wij zoeken nu de publiciteit om al die 43.500 certificaathouders te bereiken met de vraag of zij zich 

bij ons aansluiten. 

  

Onze conclusie: 

Wij zien een oplossing in een fusie met een gelijkgestemde bank. Of overname door een financieel 

sterke bank met oprechte compassie voor de missie. Er zijn commerciële banken, die (intussen 

geïnspireerd) op zoek zijn naar een “Bank met een missie”. Parallel daaraan dienen besprekingen te 

worden geopend over ondersteuning vanuit Den Haag en Brussel (EU). 

De tijd dringt! Bij langer dralen verliest de Triodosbank vertrouwen en lopen we het risico van 

teloorgang van onze Triodosbank, die met terecht idealisme en hard werken en spaarcenten is 

opgebouwd. 

Om zoveel mogelijk certificaathouders te verzamelen zullen wij binnenkort in de publiciteit treden. 
 

 
 

Het Triodom-team 

 


