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Driebergen-Rijssenburg, 6 oktober 2022 

 

Onderwerp: Ons gesprek van 5 oktober 2022 

 

Beste allen, 

 

Wij spraken elkaar gisteren op het kantoor van Triodos Bank. Wij willen u nogmaals bedanken 

voor uw bereidheid om andermaal het gesprek met ons aan te gaan.  

 

Wij zijn blij dat u wilt ingaan op onze uitnodiging om in elk geval samen te blijven werken in 

een verkenning naar mogelijkheden om Certificaathouders die zich in een kwetsbare financiële 

situatie bevinden in de huidige omstandigheden te helpen. Dit onderwerp heeft nadrukkelijk 

onze aandacht en wij zijn ons ervan bewust dat het juist voor deze Certificaathouders 

belangrijk is om binnen afzienbare termijn waar dat mogelijk is hulp geboden te krijgen.  

 

Wij waarderen het voorts dat u in het gesprek van gisteren heeft geprobeerd om de 

beweegredenen voor de Stichting op een 'meta-niveau' toe te lichten. U gaf daarbij aan de 

toon van de brief van Triodos Bank van 3 oktober te waarderen, maar dat u alles overwegende 

het niet opportuun acht om in te gaan op het voorstel van Triodos Bank om desgewenst met 

ondersteuning van een derde (bijvoorbeeld een mediator) de denkrichtingen voor 

alternatieven om aan herstel van vertrouwen te werken samen te verkennen. Wij zien ook na 

reflectie niet waarom een rechtsgang naar de Ondernemingskamer met alle risico's van dien, 

waaronder een mogelijk aanzienlijke vertraging van herstel van verhandelbaarheid, vanuit het 

perspectief van Certificaathouders te verkiezen zou zijn boven een dergelijk gezamenlijk 

proces. Wij doen dan ook een beroep op u om uw standpunt hierin te heroverwegen en de 

mogelijkheden voor een gezamenlijke verkenning samen na de BAVA alsnog actief te 

onderzoeken.  

kopie:

• Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank

• Lemstra van der Korst N.V.



 

 

 

 

Voorts denken wij dat op basis van het gevoerde gesprek op meta-niveau van gisteren, er 

goede grond is aan te nemen dat een gesprek dat dieper op inhoud in gaat op een voor beide 

partijen bevredigende manier kan verlopen. Graag voeren wij dat gesprek met u – al dan niet 

in combinatie met bovenstaande verkenning, kort na de komende BAVA.  

 

Uiteraard hebben wij ook op de andere aspecten van ons gesprek gisteren gereflecteerd. Zoals 

we in onze brief van 3 oktober aangaven, hechten wij er groot belang aan actief de verbinding 

met al onze Certificaathouders te blijven zoeken. De Stichting wijst erop dat er 

Certificaathouders zijn voor wie het lastig blijft om de voorgestelde gang naar het 

verhandelbaar maken van Certificaten op een MTF op persoonlijk niveau te aanvaarden. Dat 

beseffen wij ons terdege, de noodzakelijke aanpassing van het Certificaten-

verhandelbaarheidssysteem is in vele opzichten ingrijpend. Wij zullen ons dan ook blijven 

inspannen om die Certificaathouders zo goed mogelijk te informeren om hen op datzelfde 

persoonlijk niveau te bereiken.  

 

Zoals in de brief van 3 oktober aangekondigd, zal tijdens de aankomende BAVA nog een 

nadere toelichting worden gegeven op het besluit om te streven naar het verhandelbaar 

maken van Certificaten op een MTF en de achtergrond daarvan.  

 

Wij zullen ons uiteraard blijven inspannen om de verbinding met alle Certificaathouders te 

blijven zoeken. Wij denken nog steeds dat het meerwaarde zou hebben om in onderling 

overleg en met ondersteuning van een derde (zoals een mediator) te kijken hoe die verbinding 

het best gelegd kan worden plaats van de gang naar de Ondernemingskamer te maken. Juist 

ook in het belang van de door u vertegenwoordigde Certificaathouders, voor wie herstel van 

een verhandelbaarheid binnen de aangegeven termijn van 12-18 maanden ook heel belangrijk 

is en blijft. In dit kader roepen wij de Stichting dan ook op constructief in te gaan op de door 

ons aangereikte oplossingsrichtingen en niet de afslag naar de Ondernemingskamer te nemen, 

daar deze route een oplossing in het belang van alle belanghebbenden bij Triodos Bank naar 

onze inschatting niet dichterbij brengt.   

 

Wij zien ernaar uit om u in ieder geval op de aankomende BAVA van 11 oktober te mogen 

begroeten. Wellicht dat wij na afloop van de BAVA nog een moment kunnen vinden om over 

de hierboven gedane oproep te spreken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

   

Jeroen Rijpkema   Jacco Minnaar 

 

 


