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Beste Collega’s, 

 

De afgelopen weken zijn voor Triodom hectisch geweest.  Wij zijn er nu pas aan toegekomen om de vele 

vragen bij  uw aanmelding zo goed mogelijk te beantwoorden. Wij doen dat in vraag/antwoordvorm: 

1. Hoeveel aanmeldingen heeft Triodom? 
 

Per 22 januari 2022 zijn er >1280 aanmeldingen, die een certificatenkapitaal vertegenwoordigen van ruim € 

86.000.000,= 

  

2. Waarom vragen jullie naar het aantal certificaten? 
 

Om het totaal van het certificatenkapitaal te kunnen vaststellen en dus het gewicht van onze stem (Triodom 
of haar rechtsopvolger zal nimmer het individuele aantal per aanmelding bekend maken)  

  

3. Wat is de juridische status van “Triodom”? 
 

Er wordt hard gewerkt aan een zorgvuldige oprichting van een Stichting Certificaathouders Triodos Bank 

(juridisch afgestemde statuten, screening van bestuursleden). 

  

4. Wat is jullie doelstelling ? 
 

Triodosbank: zoek voor overleving samenwerking met een financieel sterke partij, zodat: 

 De missie duurzaamheid overeind blijft 

 De Handel in certificaten weer op gang komt 

 De koers zich weer herstelt. 

  

5. Kan Triodom dit garanderen? 
 

Helaas niet! De  “Stichting Certificaathouders Triodos Bank  (rechtsopvolger van “Triodom”) spant zich tot 

het uiterste in om dat te bereiken. Als de Triodosbank meewerkt, kan binnen afzienbare tijd een oplossing 

worden gevonden. Verzet de Triodosbank zich dan kunnen ellenlange (juridische) procedures het gevolg 

zijn. 

  

6. Hebben jullie al contact opgenomen met de AFM ? 
 

Onze grote belangengroep wil daarmee goed onderbouwd en juridisch waterdicht omgaan. Nader 

onderzoek is in gang gezet.  Maar, als u het nog niet heeft gedaan: 

 

Belangrijk: Het helpt zéér wanneer u zelf de AFM overspoelt met klachten. Dat hoeft niet “juridisch” te 

zijn maar laat ze weten wat u pijn doet! Het kan per e-mail op de website: https://www.afm.nl/nl-

nl/consumenten/themas/klacht/klachtenprocedure 

 

 

 

  

https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/klacht/klachtenprocedure
https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/klacht/klachtenprocedure


7. Hebben jullie al contact gehad met de DNB? 
 

Hiervoor geldt hetzelfde als bij de AFM-vraag. Juridisch onderbouwen vergt tijd en aandacht en ook hier is 

e.e.a. in gang gezet. Als u het nog niet heeft gedaan: 

 

Belangrijk: Ook hier helpt het zéér om uw klacht te laten weten ook al is die niet juridisch onderbouwd! 

Het trekt de aandacht voor ons probleem! Het kan per e-mail op de 

website: https://www.dnb.nl/contact/klacht-of-misstand-melden/ 

  

8. Kunnen wij zelf naar de Triodosbank iets doen? 
 

Zeker wel! Bij de vele aanmeldingen hebben wij hartverscheurende verhalen te horen gekregen. U kunt de 

Triodosbank overspoelen met beschrijving van de persoonlijke moeilijkheden die  u overkomen door de 

blokkering van de handel en de afwaardering van de koers. U kunt dit doen op e-

mailadres: kwaliteitszorg@triodos.nl 

  

9. Hebben jullie de VEB ingeschakeld? 
 

Wij hebben de VEB voorzien van gegevens en mogelijk reageren zij binnenkort. 

  

10. Wat is de rol van de SAAT (Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodosbank)? 
 

Even kort: De Triodosbank geeft aandelen met zeggenschap uit. Die hebben ze ondergebracht in de SAAT. 

De SAAT geeft certificaten uit en die hebben géén stemrecht, maar zorgen alleen voor financiering 

waartegenover (een deel van de) winst staan (= dividend). 

  

11. Kunnen we juridische stappen nemen tegen de SAAT en de Triodosbank? 
 

Ook dit vergt uiterste juridische zorgvuldigheid en studie. Daarvoor dienen vele stukken te worden 

doorgenomen en daarmee is een begin gemaakt. 

  

12. Kunnen we schadevergoeding eisen van de SAAT of Triodosbank? 
 

De vraag of SAAT of de Triodosbank schadeplichtig is komt voort uit een eventuele beoordeling door de 

rechter. 

  

13. Waarom is de koers van de certificaten ineens afgewaardeerd? 
 

Tot 22 december 2021 gold de volgende koersberekening van certificaten: 

  

Intrinsieke waarde van de bank_ = Koers van het certificaat 

 

Uitgegeven certificaten van de bank 

  

Vanaf de 22
e
 december geldt het besluit van de bank om de certificaten op een intern handelsplatform te 

gaan verhandelen (MTF) en dan geldt de prijs van “vraag en aanbod”. De Triodosbank heeft op voorhand 

een fiscale afwaardering gedaan (en op uw beleggingsrekening doorgevoerd) van ca. 33% (als “fiscale” 

Box III waarde). https://www.triodos.nl/certificaathouders 

  

14. Kunnen zij dat zomaar doen? 
 

Feit is dat de Triodos Bank dit gedaan heeft! 

Beantwoording van de vraag, vergt diepgaand juridisch onderzoek. 

https://www.dnb.nl/contact/klacht-of-misstand-melden/
mailto:kwaliteitszorg@triodos.nl
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15. Verzaakt de Triodosbank met deze handelwijze niet de “zorgplicht”? 
 

Kopers van certificaten zijn meerdere malen aangemoedigd om certificaten zonder kosten en met “praatjes 

over veiligheid en betrouwbaarheid” te kopen. 

Het oordeel over “zorgplicht” is  ter bepaling aan de rechter. 

  

16. De Triodosbank had het over € 14 miljoen “vergoeding” voor de meest knellende gevallen. Hoe zit 

dat? 
 

De ellende is begonnen met de beperking van de DNB om niet meer dan 3% van het eigen vermogen op te 

kopen van de certificaathouders. Dat is 35 miljoen. Daarvan was al ingekocht 21 miljoen. Dus blijft er 14 

miljoen over.  Voor dat bedrag gaat de Triodos Bank naar eigen zeggen certificaten inkopen van de “meest 

schrijnende gevallen”. (En die zijn er velen). Maar…. wie bepaalt dat en onder welke criteria? En welke 

andere certificaathouders blijven in de kou staan? 

  

17. Waarom zijn de resultaten van de Ipsos enquête door de Triodos Bank nooit bekend gemaakt? 
 

Triodom heeft daar per aangetekend schrijven om gevraagd. Inzage is geweigerd. 

  

18. Is de actie ook internationaal ? 
 

Ja, in België heeft zich een geroep gevormd, waarmee we contact hebben. Verder hebben zich veel  Duitse, 

Engelse en Spaanse certificaathouders bij ons gemeld. 

  

19. Wat doen we met de kosten van juridisch onderzoek en juridische actie? 
 

Mocht het zover komen dan hebben veel aanmelders  al spontaan toegezegd een financiële bijdrage te 

willen leveren. Dankzij het grote aantal aanmeldingen (ca. 1.300)  kan vooralsnog een bijdrage laag worden 

gehouden. Veel voorbereiding gebeurt bovendien door vrijwilligers. De Stichting i.o. komt t.z.t. met een 

voorstel. 

  

20. Kunnen we de rechtsbijstand van iedere certificaathouder niet bundelen? 
 

Dat zal een hele toer zijn, maar we houden dat als suggestie zeker in gedachten. 

  

21. Wat is er voor Triodom aan publiciteit geweest tot nu toe? 
 

Er zijn artikelen verschenen in Het Financieel Dagblad, Trouw, AD, de Volkskrant, PZC, Duurzaam 

beleggen en NOS, RTLZ en BNN radio hebben er aandacht aan besteed. 

  

22. Waarom schakelen jullie geen TV programma’s in? 
 

Achter de schermen zijn we daarmee zeer actief geweest. Tot op heden nog zonder resultaat. 

  

23. Zijn er gedupeerden in/om Zeeland die geïnterviewd willen worden door de PZC ? 
 

Zij kunnen zich melden bij PZC (Provinciale Zeeuwse Courant) , Mevrouw Ondine van der Vleuten 0631 

6942 78 

 

 



  

24. Is het creëren van spaarcertificaten een oplossing? 
 

Dit dient nader onderzocht te worden, maar heeft geen prioriteit. 

  

25. Raakt de handelsstop van certificaten ook de andere investeringsfondsen van de Triodos Bank ? 
 

U kunt dit beter bij de Triodos Bank navragen 

  

26. Wordt er ook gelobbyd bij de politiek? 
 

Ook hier is alle aandacht voor. 

  

 
www.triodom.nl 

Evert C.A. Versluis 

Certificaathouder 

http://www.triodom.nl/

