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AVA/Certificaathoudersvergadering  21 mei 2021 – achteraf beantwoorde vragen aan betreffende certificaathouders 
 

 
Naam Vraag 

1 Liesker (Ossenzijl) 

 

Triodos heeft een liquiditeitsoverschot dat tegen kosten moet worden gestald bij de ECB. Waarom kan dit geld 
niet beschikbaar komen voor certificaathouders die hun tegoed willen verzilveren? Financieel is dit gunstiger 
voor de bank lijkt me, en ook voor degenen die willen verzilveren. Mogelijk is hier al in enig verband op ingegaan, 
maar ik zou het op prijs stellen wanneer u kunt toelichten waarom dit (kennelijk) geen begaanbare weg is. Ik 
weet bijvoorbeeld niet wat voor regelgeving er is dit zoiets zou belemmeren. Ook weet ik niet of de 
certificaatgelden en de gestalde gelden van dezelfde orde van grootte zijn. Met dank voor uw antwoord. 

2 Oen (Amsterdam) 

 

Hoorde ik nou NautaDutilh? Is het wel verstandig na het verhaal van "witwas praktijken" daarmee in zee te 
blijven gaan? 

3 Rhijn (Breda) 

 

Ik heb aan ExtinctionRebellionNL gevraagd, waarom ze geen rekening bij de Triodosbank hebben. Het antwoord 
was, dat voorwaarden van de Triodosbank en een wachtlijst dwars lagen. 

Kan de Triodosbank deze beweging niet wat liefdevoller omarmen, zodat het openen van een rekening geen 
problemen geeft? 

4 Pertz (Amsterdam) 

 

Graag volgende jaar een diversiteitspercentage toevoegen in uw jaarverslag... 

5 Van Reusel (Onbekend) 

 

 

De belgische tak van de triodos bank biedt nog steeds geen zichtrekening aan. dit is volgens mij een 'drempel' 
om klant te worden van de bank. zelf ga ik dit gemis steeds meer voelen. 

6 De Meyer (Onbekend) 

 

Zijn er al stappen gezet om de samenwerking te stoppen met Puillaetco en daardoor de Qatarese partij Precision 
Capital. 
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7 Pruis (Voorburg) Waarom wordt er niets gezegd over de schorsing van het handelen in certificaten, wat is momenteel de status? 

8 Douma (Rotterdam) Enkele jaren geleden maakte CFO Pierre Abey zijn afscheid bekend en liet CEO Peter Blom doorschemeren 
binnen afzienbare tijd eveneens afscheid te zullen nemen. Enige tijd later vertrok directeur TBNL Matthijs 
Bierman na een dienstverband van 24 jaar! Enige tijd na de formele aankondiging van het afscheid van Peter 
Blom treedt COO Jellie Banga terug, zelfs voor (het afleggen van verantwoording in) de AVA van vandaag. Nu 
de aankondiging van de benoeming van een tijdelijke CEO van buiten. Allemaal toeval? Gefnuikte en /of 
misplaatste (persoonlijke) ambities? Of een haperend successiebeleid? Met alle waardering voor de visie, 
prestaties en onvervangbaarheid van Peter Blom toch hoogst opmerkelijk voor een organisatie die opereert 
vanuit de lange termijn. 

 


