30 december 2021
Geachte Collega’s,
In deze nieuwsbrief: de zo compleet mogelijke situatie rondom de certificatencrisis
De actuele situatie:
De kogel is door de kerk! Vlak voor de kerstdagen (21 december jl.) kwam de Triodosbank
met een persbericht *) over het beleid ten aanzien van de verhandelbaarheid van de
certificaten. Kortheidshalve komen die maatregelen neer op:
1. De Triodosbank creëert een intern verhandelcircuit (MTF), waarbinnen
(geselecteerde) beleggers certificaten kunnen aan- of verkopen.
2. Het realiseren van dat interne circuit gaat nog 1,5 tot 2 jaar duren en zolang blijven
de certificaten geblokkeerd.
3. De Triodosbank heeft de koers van de certificaten nu reeds (fiscaal) afgewaardeerd
met 35 % (Intussen ook doorgevoerd op uw beleggingsrekening)
4. De Triodosbank heeft nog “ruimte” van 14,4 miljoen Euro om de meest dramatische
gevallen tegemoet te komen.
5. De Raad van Bestuur heeft besloten dat de Triodosbank geheel zelfstandig blijft en
dat die zelfstandigheid de beste garantie biedt voor het uitdragen van de
duurzaamheidsmissie.
Commentaar van de kritische certificaathouders verenigd in www.Triodom.nl:
1. Het creëren van een intern handelscircuit beperkt de toegang van beleggers tot
aanschaf van certificaten. De Triodosbank wenst n.b. grip te houden op de beleggers
en wil een soort “ballotage” doorvoeren en bepaalt zo wie er in Triodos mag
investeren (!). Ongekend in bankenland.
2. Uw certificaten blijven dus voor de eerstkomende 1,5 tot 2 jaar nog geblokkeerd. Dat
is dan dus totaal 3-4 jaar!. Niks aanvullend pensioen, niks verbouwing. Triodom
ontving zo veel verdrietige en schrijnende gevallen: we kunnen niet bij ons
(spaar)geld, dat we in opperste vertrouwen aan de Triodosbank hebben
toevertrouwd.
3. Als de certificaten vrij komen dan moet rekening houden worden met een koersdaling
van 35%. Dat heeft de Triodosbank zelf al aangekondigd (zij het dat de fiscale
waarde bedoeld wordt). De reële koers gaat daar natuurlijk onmiddellijk achteraan.
Het Financieel Dagblad begroot de koersval zelfs op 45-50 % (!)
4. Compensatie van 14,4 miljoen. Dit is werkelijke misleiding. Natuurlijk heeft de
Triodosbank nog de DNB “terugkoopruimte” van 14,4 miljoen, maar……. Wie bepaalt
aan welke certificaathouder wordt uitgekeerd? Op welke gronden? De SAAT (nog
steeds niet in beeld overigens) heeft de opgave iedere certificaathouder gelijk te

behandelen. Deze toezegging is een oneerlijk zoethoudertje voor al te goedgelovige
certificaathouders.
5. Het belangrijkste punt: de Triodosbank wil koste wat het kost zelfstandig blijven en
koerst daarmee af op grote schade. Wie in financiële problemen zit moet
kapitaalkrachtige partners zoeken en alle energie besteden aan het veiligstellen van
de missie, die de certificaathouders zo fel onderschrijven: duurzaamheid. Triodom
heeft de Raad van Bestuur per aangetekend schrijven uitvoerig gevraagd om die
oplossing te onderzoeken. Zij hebben de beantwoording geweigerd. Zie ook het
artikel in het dagblad Trouw van 30 december 2021 hieronder
De gemiddelde certificaathouder van Triodos is een spaarzame, geïnspireerde burger, die in
vertrouwen gaat voor een betere wereld. Zij zijn géén hebzuchtige “belegger” die de markt
afstroopt voor het hoogste rendement en daarmee met koersverliezen speelt. In tegendeel:
zij zijn vertrouwensvolle spaarders die genoegen nemen met een laag rendement voor
duurzaamheid.
Waar staat Triodom nu ?
1. Dankzij de (door lobby gestimuleerde) publiciteit stromen de aanmeldingen voor
Triodom binnen. Ruim 1200 certificaathouders hebben zich aangemeld met een
certificatenkapitaal van ruim € .000.000
2. Nog dagelijks komen er aanmeldingen binnen. Wij kunnen niet bij het
certificatenregister van de Triodosbank en dus moeten we het van publiciteit
hebben. Zegt het dus voort: Sluit aan bij Triodom.nl
3. Dankzij uw aanmelding kunnen wij een (ook door de publiciteit erkende) vuist
maken.
Wat is ons doel ?
1. Triodosbank: zoek steun bij een kapitaalkrachtige instantie en/of zoek financiële
steun bij de Nederlandse of Europese overheid. Dat impliceert dat de Triodosbank
haar autonomie moet opgeven
2. Concentreer je op de instandhouding van de missie.
3. Door aansluiting bij een financieel krachtige instantie zal het vertrouwen mogelijk
terugkeren en de koersdaling beperkt blijven.
Hoe bereiken wij dat ?
1. Alle voorbereiding worden getroffen om binnenkort de “Stichting
Certificaathouders Triodosbank” notarieel vast te leggen als rechtsopvolger van
het platform “Triodom.nl”
2. Deze Stichting onderzoekt alle juridische stappen die de bank en met name de
SAAT heeft ondernomen.
3. De Stichting brengt alle strategische mogelijkheden in kaart. Van klachten en
bezwaren bij o.a. de AFM, Kifid, DNB en alle instanties die met bankieren te
maken hebben. En neemt waar mogelijk en noodzakelijk collectief actie namens
ons.
Bestuur en adviesraad van de Stichting Certificaathouders Triodosbank:
Er wordt dus een bestuur gevormd voor de “Stichting Certificaathouder Triodosbank”, dat
namens ons allen optreedt. Het bestuur kan worden bijgestaan door een adviesraad voor
goede, professionele adviezen en communicatie met derden.

Ofschoon meerdere prominente en ervaren bestuurders zich al aangemeld hebben zoeken
wij in eerste instantie onder de aangemelde certificaathouders invloedrijke en deskundige:





Bestuurders/adviseurs, die verstand/ervaring hebben van/met dit soort juridische
onderwerpen en op niveau kunnen communiceren met gespecialiseerde juristen
Bestuurders/adviseurs die verstand/ervaring hebben binnen de bancaire wereld en
die op niveau kunnen communiceren met banken en bancaire(klachten) instellingen
Bestuurders/adviseurs die goed ingevoerd zijn in de landelijke politiek
Bestuurders/adviseurs, die goed ingevoerd zijn in de wereld van de media.

U kunt zich opgeven op certificaathouders@triodom.eu
Internationale samenwerking:
Recentelijk hebben wij goed overleg met internationale actiegroepen, die het zelfde doel
nastreven als Triodom.
Goede wensen:
2022 zal voor de certificaathouders van de Triodosbank géén gemakkelijk jaar worden. Maar
wij zijn strijdlustig om het beleid stevig te beïnvloeden ten gunste van de certificaathouders
en de missie van de bank.
Wij wensen voor 2022 een goede gezondheid en voorspoed.

Evert C.A. Versluis
Certificaathouder

*) Voor nadere informatie over de persconferentie van de Triodosbank, klik op:
Triodos Bank streeft naar notering op Multilateral Trading Facility | Triodos Bank
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Triodos Bank moet fusiepartner zoeken
EVERT C.A. VERSLUIS, CERTIFICAATHOUDER EN INITIATOR TRIODOM.NL

De certificaathouders van de Triodosbank werden vorige week opgeschrikt door
het volgende bankschandaal. Zij moeten rekening houden met een voorziene
koersdaling van circa 35 procent en kunnen na ruim anderhalf jaar blokkade ook
de volgende 1,5 à 2 jaar niet bij hun spaar- of pensioengeld.
De bank is ruim veertig jaar geleden begonnen als organisatie die bij zou dragen
aan een duurzame wereld. Stukje bij beetje is de bank een eigen koers gaan
varen. Met een prachtige missie: alléén financieren wat de duurzaamheid
bevordert. Zo won dit instituut het vertrouwen van 43.000 certificaathouders.
Door het adagium: wij zijn betrouwbaar en in ons kun je investeren omdat wij
solide en duurzaam zijn. En dat mag best wat minder rendement opleveren.
De gemiddelde certificaathouder van de Triodosbank is de spaarzame en
geïnspireerde burger, die de duurzaamheid aan het hart gaat. Zij hebben (vaak
al) hun spaar- en pensioengeld aan die betrouwbare bank toevertrouwd.
Totdat het veertig jaar geleden gekozen financieringssysteem niet meer voldeed
en de toenmalige directie besloot tot een in de bankwereld extreme maatregel:
wij blokkeren de handel in certificaten. Nu al bijna twee jaar lang. Veel
certificaathouders in radeloosheid achterlatend. Geen aanvullend pensioen,
geen besteding van het spaargeld, geen aanschaf van een huis.
Had nou niemand van het Triodos-bankbestuur deze financieringsellende
kunnen zien aankomen? De raad van bestuur benadrukt koste wat het kost
autonoom te willen blijven om de missie van duurzaamheid maximaal uit te
dragen.
De kritische certificaathouders zijn een andere mening toegedaan. Als de
financiering faalt, zoek je partners die financieel sterk zijn. Of steun bij
financiële (overheids)instellingen. Je spant je in ieder geval tot het uiterste in
om de financiering weer op orde te krijgen. Bij de verwachte koersdaling
verdampt er niet minder dan 430 miljoen. Ten laste van de certificaathouders.
Moet de missie daaronder lijden? Géénszins. Als alle energie die nu gestoken
wordt in het heilloze proces van “zelfstandig overleven” wordt geïnvesteerd in
handhaving en uitbreiding van de missie met overname- of fusiepartners,
ontstaat een win-winsituatie. Het duurzaamheidssentiment van veertig jaar
geleden is breed doorgedrongen in de maatschappij. En dat kan de financiering
oplossen en de missie versterken.

