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Beste Collega’s, 

Hoeveel inschrijvingen heeft Triodom? 

Per 24 februari 2022 hebben zich bijna 2.000  certificaathouders ingeschreven met een 

totaal certificaatwaarde van ruim € 114.000.000,=. Nog dagelijks komen er aanmeldingen 

binnen. 

De Webinars van de Triodos Bank: 

Op 15 en 17 februari heeft de Triodos Bank Webinars en wij hebben bewust gewacht om 

deze in de nieuwbrief op te nemen. Door de webinars zijn er véél aanmeldingen 

binnengekomen, die allemaal verwerkt moesten worden voor deze nieuwsbrief. 

De korte conclusie is, dat na de voordracht van de CEO, Jeroen Rijpkema, met dedain 

duidelijk werd (voor zover al niet bekend) dat niemand en niets de Triodos Bank kan 

weerhouden haar autonomische koers te varen en dat de certificaathouders dat alles maar 

moeten slikken. 

De presentatie van de bestuursvoorzitter van de SAAT, Josephine de Zwaan, was 

beschamend. Opvallend was de onderdanigheid aan de CEO van de Triodos Bank. Niets 

wees er op dat zij (de SAAT) de belangen van de certificaathouders vertegenwoordigde. 

Het aanbod om de meest schrijnende certificaathouders “uit te kopen” (tegen een 

afgewaardeerde koers van € 59,=) is een bizarre maatregel, die uitsluitend bedoeld is om het 

straatje voor de Triodos Bank schoon te vegen van claims. Het zal je maar gebeuren dat je 

door de Triodos Bank in moeilijkheden bent gekomen en dat je je hele hebben en houwen 

moet neerleggen bij de bank om je zuurverdiende (spaar)geld tegen 33 % minder mag terug 

te halen. 

Zie ook het artikel van Fons van der Velde in de bijlage van de mail. 

In het “vragenuurtje” (veel vragen van Triodom-sympathisanten!) bleef Jeroen Rijpkema bij 

zijn beleefde, maar botte weigering om de certificaathouders tegemoet te komen.  De SAAT 

volgde lijdzaam.  

De conclusie moet zijn dat de certificaathouders een lange en bittere juridische strijd 

staat te wachten! 

Wat was het antwoord op onze laatste brief aan de SAAT?  

Op 29 januari 2022 hebben wij namens het toenmalige bestand van 1.350 certificaathouders  

aan de SAAT een aangetekende brief gestuurd, waarin wij alle relevante documenten 

hebben opgeëist, die van toepassing waren op de aandeelhoudersbesluiten m.b.t.  

 De blokkade van de verhandelbaarheid van de certificaten 

 De keuze voor een MTF platform voor verhandelbaarheid 

 Het besluit tot afwaardering van de koers van de certificaten van € 88,= naar € 59,= 

Nieuwsbrief 24 februari 2022 
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Het antwoord van de SAAT luidde als volgt: 

Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank ("SAAT") 
Landgoed De Reehorst 
Hoofdstraat 10 
3972 LA Driebergen-Rijsenburg 
E.C.A. Versluis en ECMA Holding B.V. 
Tolhiuslaan 16 
3862 WL Nijkerk 
www.triodom.nl 
certificaathouders@triodom.eu 
Driebergen-Rijsenburg, 8 februari 2022 
Geachte heer Versluis, 
Het bestuur van de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT) heeft uw brief van 
29 januari jl. in goede orde ontvangen. In uw brief vraagt u interne documenten op terzake van 
verschillende aandeelhoudersbesluiten die door SAAT genomen zouden zijn in het kader van de 
stopzetting van de handel in certificaten in Triodos Bank en terzake van de huidige initiatieven van 
Triodos Bank om de structuur voor die handel te herzien. 
Vooropgesteld, er lijkt een misverstand te bestaan over de verantwoordelijkheid en bevoegdheden 
van SAAT en over besluiten die SAAT genomen heeft. Er zijn op de door u genoemde onderwerpen 
geen aandeelhoudersbesluiten genomen omdat SAAT die bevoegdheid en verantwoordelijkheid niet 
heeft. 
Het besluit tot opschorting is tot tweemaal toe genomen door Triodos Bank zelf, waarna SAAT 
hierover is geïnformeerd net zoals de certificaathouders. Dit besluit tot opschorting is uitsluitend een 
bevoegdheid van Triodos Bank. Ditzelfde geldt voor de andere door u genoemde besluiten en de door 
Triodos Bank voorgenomen initiatieven. Ik verwijs u in dit kader graag naar het prospectus en de 
'Principes voor het faciliteren van transacties in Certificaten van aandelen in het kapitaal van Triodos 
Bank' dat door Triodos Bank hierover is uitgegeven en beschikbaar is gesteld op haar website. 
Dit neemt niet weg dat SAAT, als aandeelhouder van Triodos Bank, deze stappen en besluiten van 
Triodos Bank – net zoals u – kritisch volgt. SAAT is daarover in regelmatig overleg met Triodos Bank. 
SAAT legt over haar werkzaamheden in dat kader verantwoording af in zowel de Algemene 
Vergadering 
(AV en BAVA) als in de vergaderingen van certificaathouders. Ook in het jaarverslag van SAAT, dat in 
hetzelfde boekje zit als het jaarverslag van Triodos Bank, legt SAAT verantwoording af. In de 
verschillende informele overleggen die in de periode voor de corona pandemie werden georganiseerd 
tussen SAAT en certificaathouders gaf SAAT ook altijd een toelichting op haar werkzaamheden. Bij 
gelegenheid van de informele overleggen die zijn en nog worden georganiseerd tussen Triodos Bank 
en de certificaathouders is SAAT altijd aanwezig en aanspreekbaar. 
SAAT realiseert zich dat het juist nu belangrijk is dat er afdoende overleg is tussen SAAT, de 
certificaathouders en Triodos Bank, zodat voornoemde misverstanden worden voorkomen over de 
verschillende bevoegdheden en verantwoordelijkheden en alle stakeholders goed kunnen begrijpen 
welke moeilijke afwegingen (moeten) worden gemaakt over de toekomst van (de certificaten in) 
Triodos Bank. SAAT benadrukt dit voortdurend richting Triodos Bank. Uw brief benadrukt nog weer 
eens hoe belangrijk dit is en hoe snel er misverstanden kunnen ontstaan. 
Vanuit datzelfde perspectief worden op 15 en 17 februari a.s. verschillende online informatiesessies 
georganiseerd voor certificaathouders. Triodos Bank zal daarin verder inzicht geven in de door 
Triodos Bank gemaakte afwegingen en het verdere proces. SAAT is ook daar aanwezig en zal inzicht 
geven in de activiteiten van SAAT en de door SAAT gemaakte afwegingen tot nu toe. Daarnaast 
bestaat er de ruimte voor certificaathouders om vragen te stellen en/of opmerkingen te plaatsen. 
SAAT stelt voor nu eerst de aankomende informatiesessies af te wachten om te bezien of dit uw 
vragen  en de misverstanden over de verantwoordelijkheden en bevoegdheden kan wegnemen. 
Mocht dit niet het geval zijn, dan stel ik voor nader contact te hebben teneinde te bezien hoe een 
oplossing kan worden bereikt. 
Zekerheidshalve stuur ik u dit bericht zowel per mail als per aangetekende post toe. 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur van SAAT, 
Josephine de Zwaan 

Helaas een nietszeggend antwoord waarmee een grote groep certificaathouders op afstand 

wordt gehouden. Het is eenzelfde ervaring die velen van u kregen op hun individuele acties 



richting SAAT of de Triodos Bank. Vriendelijk maar nietszeggend! Zoals de eerder 

genoemde Webinars zijn verlopen.  

Wat is nu het vervolg van de activiteiten van Triodom.nl? 

Als gezegd, door de botte en ontwijkende opstelling van de SAAT en de Triodos Bank zal 

ons een lange juridische strijd te wachten staan. Die komt bij alle recente ontwikkelingen 

meer te staan in het licht van een schadeclaim in plaats van de door ons voorgestelde 

koerswijziging. Daarmee is (veel) te lang gewacht en daardoor is het vertrouwen in de 

Triodos Bank niet toegenomen.  

Velen van u hebben de Triodos Bank en de SAAT individueel ter verantwoording geroepen. 

Steeds werden zij met een nietszeggend antwoord het bos ingestuurd.  

Vandaar de conclusie dat na de webinars eerder een schadeprocedure moet worden 

overwogen. Dit is in nader onderzoek bij juristen.  

Helaas heeft de oprichting van de “Stichting Triodom.nl” enige vertraging opgelopen, maar 

zodra deze een feit is zal op grond van de bevindingen van de juristen verdere juridische 

acties worden genomen. 

Mijn geduld is ten einde! 

Wij kunnen ons dat goed voorstellen! Eenzelfde gevoel hebben wij! Maar het is beter een 

weloverwogen juridisch onderzoek te doen, dat kans op slagen geeft en dat kost nu eenmaal 

tijd. Helaas moeten wij u vragen om zich voor te bereiden op een langdurige actie. 

Véél van de door u aangedragen oplossingen zouden prima kunnen werken als de Triodos 

Bank mee zou werken. We moeten vaststellen dat dat definitief niet het geval is. 

Wees er van overtuigd, dat er achter de schermen hard gewerkt wordt. 

Nog wat anders:  

Internationaal:  

Ook Belgische certificaathouders hebben zich aangemeld. Zij zijn zéér welkom! 

Relatief veel Spaanse certificaathouders hebben zich aangemeld. 

Relativamente muchos certificados españoles se han registrado en Triodom.nl. Son 
bienvenidos y para más información pueden contactar con nuestra persona de contacto en 
España: Pank Bedaux (Pbedaux@gmail.com) 
 

 
www.triodom.nl 

Evert C.A. Versluis 

Certificaathouder 
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