Beste Collega’s,
De huidige status:
In onze Nieuwsbrieven is een aantal keren aangegeven dat er gewerkt wordt aan de
oprichting van een Stichting om het werk van TRIODOM verder voort te zetten. Wij zijn blij u
nu te kunnen melden dat na grondig voorbereidend werk en extern advies de Stichting
Certificaathouders Triodos Bank inmiddels bij notariële acte is opgericht.
Zoals u weet hebben we TRIODOM.nl indertijd opgezet als platform voor en spreekbuis van
de certificaathouders. Klaarblijkelijk voorziet TRIODOM in een behoefte: meer dan 2050
certificaat houders met een totale inleg van € > 119 miljoen hebben zich ondertussen bij ons
aangemeld! De activiteiten van TRIODOM hebben bijgedragen aan de bekendheid van de
problematiek in de Nederlandse pers. De Triodos Bank directie is zich meer dan ooit bewust
van een groep van betrokken maar zeer kritische kapitaalverstrekkers. Spijtig genoeg heeft
dat echter nog niet geleid tot aanpassingen in het beleid van de Triodos Bank.
De juridische status:
Daar is meer voor nodig: aanhoudende druk, samenwerking met andere belanghebbenden
(ook in Spanje, België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk), intensieve dialoog, een mars
door de instituties (AFM, Ondernemerskamer, et cetera), juridische actie en, vooral, een
lange adem. Dat vraagt aandacht, toewijding en tijd op een schaal die TRIODOM
momenteel als platform niet kan bieden. TRIODOM heeft daarom besloten – zoals eerder
aangekondigd – haar activiteiten over te dragen aan de Stichting Certificaathouders
Triodos Bank. De Stichting zal de strijd continueren totdat er een passende oplossing
gevonden is voor de problemen van de certificaathouders en de functies van de bank als
sociale en duurzame bank in de samenleving zijn gewaarborgd. Nadere informatie over de
Stichting kan gevonden worden op www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl
De Stichting:
De Stichting gaat functioneren als een brede maatschappelijke organisatie met vrijwilligers
en sympathisanten; een Raad van Advies; een Bestuur. Gelukkig zijn er al de nodige
mensen bij het opzetten en uitbouwen van de Stichting betrokken. Zo is de website van de
Stichting gebouwd door een externe professional met behulp van een van onze
sympathisanten. Ook zijn al enkele mensen aangezocht voor de Raad van Advies. Om
gezondheidsredenen treedt Evert Versluis zelf niet toe tot het bestuur of de Raad van Advies
van de Stichting, maar blijft natuurlijk wel nauw betrokken bij deze zaak en zal als adviseur
aan de Stichting verbonden blijven.
Het kernbestuur van de Stichting bestaat uit Allert van den Ham, Ronald Kramer en Fons
van der Velden. Fons zal daarbij als voorzitter optreden. Als onderdeel van de
Nieuwsbrieven heeft TRIODOM eerder zijn artikelen over de Triodos Bank, zoals die
gepubliceerd zijn op Joop.nl, met jullie gedeeld. Fons en ik hebben vanaf november 2021,
(Fons voornamelijk achter de schermen), intensief samengewerkt. Hij is een sociaal
ondernemer en ik heb er alle vertrouwen in dat hij samen met anderen al het werk dat we

met TRIODOM gedaan hebben naar een volgende fase kan brengen. Ronald Kramer is een
ervaren jurist, die de afgelopen maanden op de achtergrond veel belangrijke juridische
adviezen heeft gegeven. Allert van den Ham is een ervaren bestuurder die vanwege zijn
vorige werkervaringen (o.a. directeur projecten van de Stichting Hivos) de Triodos Bank van
binnenuit kent. Het bestuur van de Stichting wordt op korte termijn aangevuld met nog twee,
wellicht wat jongere , bestuursleden.
De Voortgang:
Tot nu toe heeft platform TRIODOM geheel belangeloos gefunctioneerd. Ook de
bestuursleden van de Stichting zullen hun werk onbezoldigd uitvoeren. Maar we zijn nu wel
in een fase aanbeland dat er, vooral ten behoeve van de inschakeling van externe
deskundigen, kosten gemaakt gaan worden (voor de oprichting van de stichting, website,
notaris, juridisch advies et cetera). Aan degenen die zich bij de Stichting gaan aanmelden
wordt daarom in eerste instantie een bijdrage van € 25,- gevraagd. (Als er ten behoeve van
juridische procedures eventueel meer financiën nodig mochten zijn, zal later aan
deelnemers in goed overleg een bijdrage naar rato van het aantal certificaten gevraagd
worden, en kunt u op dat moment beslissen of u al dan niet wilt meedoen). TRIODOM steunt
deze aanpak van harte.
Overdracht:
TRIODOM vraagt u om toestemming uw gegevens over te dragen aan deze nieuwe
Stichting. Mocht u daar niet mee instemmen, laat u ons dat dan zo spoedig mogelijk, doch
uiterlijk zondag 27 maart 2022, weten via een bericht op de website . Op maandag 28 maart
2022 gaat er dan een persbericht uit over de oprichting van de Stichting. De bestuursleden
van de Stichting zullen vervolgens contact opnemen met al degenen die ermee ingestemd
hebben dat hun gegevens aan de Stichting worden overgedragen. TRIODOM kan namens
hen alvast aankondigen dat als een van de eerste activiteiten van de Stichting een enquête
wordt gehouden onder de mensen die zich bij de Stichting hebben aangemeld, om zo te
weten wat er onder de aangesloten certificaathouders leeft. De enquête zal worden
uitgevoerd door een betrokken certificaathouder, die veel ervaring heeft met dergelijke
opiniepeilingen.
Persoonlijk:
TRIODOM heeft een explosieve groei doorgemaakt van certificaathouders die zich (op zijn
zachtst gezegd) “onheus behandeld” voelen. Ik zal u de schrijnende en verdrietige verhalen
besparen, maar neemt u van mij aan dat de handelwijze van (het management van) de
Triodos Bank héél veel verdriet en ultieme frustratie veroorzaakt. Het gevecht daartegen
komt nu in een nieuwe fase. Een fase waar ik om gezondheidsredenen slechts beperkt kan
bijdragen maar die geleid wordt door professionals, die alle vertrouwen verdienen.
Evert C.A.Versluis
Initiator platform Triodom
Vanaf nu wordt alle informatie verstrekt via www.stichtingcertificaathouderstriodosbank.nl

