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CONCEPT NOTULEN  van de Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V., gehouden op          
18 mei 2018 in Tivoli Vredenburg te Utrecht 

 

1. Opening 
De voorzitter, de heer De Geus, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Hij stelt 
vervolgens de leden van de Raad van Commissarissen voor, te weten mevrouw Van der Weerdt, de 
heer Boers, de heer Philipp, mevrouw Van der Lecq en de heer Page. 
Namens de Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (“SAAT”) zijn in de zaal aanwezig 
mevrouw De Zwaan, de heer Nawas, mevrouw Van Boeschoten, de heer De Clerck en de heer 
Schoors. De heer Lageweg is iets verlaat. Namens de Raad van Bestuur zijn aanwezig de heer 
Blom, de heer Aeby en mevrouw Banga.  
Vervolgens heet de voorzitter de heer Heuvelink van de controlerend accountant 
PricewaterhouseCoopers en de notaris, de heer Bossenbroek van NautaDutilh welkom. Beide heren 
zijn aanwezig om waar nodig eventuele vragen te beantwoorden. De heer Heuvelink zal daarnaast 
een presentatie over de controlewerkzaamheden van de jaarrekening geven.  
 
De voorzitter wijst conform artikel 12, lid 12 van de statuten mevrouw Verheul als notulist aan. De 
concept notulen zullen binnen drie maanden op de website van de bank worden geplaatst. In lijn met 
artikel 13 lid 13 van de statuten worden de notulen vastgesteld en getekend door de voorzitter, de 
notulist en de voorzitter van SAAT.  
 
De voorzitter stelt vervolgens vast dat de oproep voor de vergadering conform artikel 12, lid 4 t/m 6 
van de statuten van Triodos Bank heeft plaatsgevonden. De aankondiging van de vergadering is op 
13 april 2018 in een landelijk verspreid dagblad gepubliceerd. Zoals vorig jaar toegezegd hebben de 
aandeelhouder en alle certificaathouders een uitnodiging per e-mail of per post ontvangen. Verder 
hebben de agenda en de bijbehorende bijlagen ter inzage gelegen bij de bank en zijn deze ook op 
de website geplaatst. De voorzitter constateert daarmee dat in deze vergadering rechtsgeldige 
besluiten kunnen worden genomen. Als er over een voorstel wordt gestemd, dan gebeurt dit conform 
de toelichting bij dat punt zoals deze is opgenomen in de toelichting op de agenda. 
 
Per agendapunt zal er gelegenheid zijn tot het stellen van vragen, waarbij elke certificaathouder in 
eerste instantie één vraag per keer mag stellen. Indien een certificaathouder het woord wenst te 
voeren, wordt hij/zij verzocht alvast bij een microfoon te gaan staan. Vragen kunnen alleen via de 
microfoon of via de live webcast worden gesteld. De certificaathouders worden verzocht om, voor zij 
het woord nemen, duidelijk hun naam en woonplaats te noemen, ten behoeve van de notulen. Er is 
tijdens de pauze ook gelegenheid tot het stellen van vragen aan medewerkers van de bank. Die zijn 
te vinden bij de informatiestand in de foyer. 
 
De voorzitter stelt punt 2 van de agenda aan de orde: 
 

2. Jaarverslag en jaarrekening 2017  
De voorzitter geeft het woord aan de leden van de Raad van Bestuur, die ieder een deel van de 
presentatie over het afgelopen jaar voor hun rekening zullen nemen. De heer Blom zal als eerste 
een korte algemene beschouwing geven, daarna zal mevrouw Banga ingaan op de ontwikkeling in 
de branches en de business units. Vervolgens zal de heer Aeby een toelichting geven op het 
financieel verslag over 2017, inclusief de milieu impact cijfers en tot slot zal de heer Blom ingaan op 
het sociaal verslag en de positionering van Triodos Bank.  

2a.  Verslag van de Raad van Bestuur 2017 
Namens de Raad van Bestuur heet de heer Blom de aanwezigen van harte welkom. Hij begint 
met het noemen van een paar hoofdpunten van 2017. Er was sprake van een groei van 19% in 



 

2 

de kredietverlening. De bank mag hier trots op zijn, omdat daarmee meer impact wordt 
gerealiseerd. Ondanks dat het geen eenvoudige tijd is, is er toch sprake van een hoger 
resultaat dan verwacht en ook hoger dan vorig jaar. De impact neemt toe en Triodos Bank is 
een gezonde bank. De heer Blom geeft aan dat de heer Aeby later die vergadering in meer 
detail op de resultaten zal ingaan.  Daarnaast zal later in de vergadering worden ingegaan op 
de veranderingen in het financiële systeem die Triodos Bank beoogt en de betrokkenheid van 
de bank bij het maatschappelijk debat. Tot slot zal worden ingegaan op de strategische 
perspectieven voor het komende jaar en de richting waar Triodos Bank naar kijkt. In het 
jaarverslag, maar vooral ook op de website, is veel interessante informatie te vinden over de 
resultaten en de impact, waarbij certificaathouders zelf interactief de gewenste informatie uit het 
jaarverslag kunnen opvragen.  
 
De heer Blom geeft vervolgens het woord aan mevrouw Banga voor een nadere toelichting op 
de ontwikkelingen van de kernactiviteiten en de daarbij behorende uitdagingen.  
Mevrouw Banga merkt op dat er in het afgelopen jaar sprake was van een verschuiving naar het 
verdere digitaliseren. Triodos Bank moet daarop inspelen om te voorzien in de behoeften op dat 
gebied van haar klanten. Zij geeft aan dat er wordt geïnvesteerd in het verbeteren van de 
website en de apps. Digitalisering is ook voor Triodos Bank een belangrijk hulpmiddel in de 
ondersteuning, verdieping en verbreding van de relatie met de klant. Anderzijds zijn als gevolg 
van de toegenomen digitalisering de vraagstukken rond privacy nog belangrijker geworden, ook 
in verband met de implementatie van nieuwe wetgeving op dat gebied. Met de data die de bank 
verwerkt voor de dienstverlening moet zorgvuldig en bewust worden omgegaan. Mevrouw 
Banga geeft aan dat mensen niet mogen worden gereduceerd tot data en dat een menselijke 
blik moet blijven bestaan.  
Er is sprake van een bredere bewustwording voor duurzaamheid. Mevrouw Banga verwijst naar 
het Klimaatakkoord van Parijs en de efforts die ook in Nederland worden gedaan om aan de 
doelstellingen daarvan te voldoen. Dat zijn ontwikkelingen die door Triodos Bank worden 
toegejuicht. Triodos Bank wil hier een actieve rol in spelen door het ontwikkelen van producten 
en diensten, die de klanten helpen om hier actief aan mee te doen. 
 
De activiteiten in Nederland hebben een mooie ontwikkeling laten zien qua groei in duurzame 
leningen. De verhouding tussen leningen en spaargelden heeft zich verbeterd tot 70%. De 
onderliggende groei van 19% in de duurzame kredietverstrekking komt onder meer voort uit 
duurzame hypotheekverstrekking aan particulieren. Het aanvraagproces is verbeterd en er 
wordt gewerkt aan een verdere verduurzaming van de propositie. In 2018 is een nieuw element 
toegevoegd, te weten werken aan energiebesparing. Triodos had al een hypotheek waarbij de 
maandelijkse rente is gekoppeld aan de energieprestatie van het huis. Nu is er ook de 
mogelijkheid om met 50% korting op de rente bij te lenen voor het financieren van 
energiebesparende maatregelen. De rente op spaargeld is begin 2017 naar nul gebracht. De 
klanten van Triodos Bank hebben hier begripvol op gereageerd en het spaargeld is gestaag 
blijven stijgen. 
 
In België werd de viering van het 25-jarig bestaan gemarkeerd met het doorbreken van een 
balanstotaal van EUR 2 miljard. De dialoog met klanten en stakeholders is verder verdiept, 
waarbij gekeken wordt naar welke afwegingen gemaakt worden bij investeringsvraagstukken als 
het gaat om de duurzaamheidsimpact. Het is van belang om te weten wat de klanten van 
Triodos Bank belangrijk vinden. Eind 2017 is een nieuw product gelanceerd, de Triodos Impact 
Portfolio, waarbij Triodos Bank van klanten het mandaat krijgt om een deel van hun vermogen 
te beleggen, aan de hand van een bepaald risicoprofiel, in een mandje van Triodos fondsen. 
Hiermee worden ook klanten in België in staat gesteld om te beleggen in impact fondsen en 
micro krediet. Dit laatste was eerder niet mogelijk.  
 
In het Verenigd Koninkrijk is in 2017 de persoonlijke betaalrekening geïntroduceerd. Dit heeft 
geresulteerd in zo’n 4.000 nieuwe klanten voor dit product in de periode september-december 
2017. Triodos Bank is in staat geweest om de groei in duurzame leningen op pijl te houden in 
sectoren zoals cultuur en sociale woningbouw. Naar verwachting zullen de gevolgen van de 
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Brexit op korte termijn relatief beperkt zijn. Voor de langere termijn ligt dat anders. In het 
afgelopen jaar zijn de nodige voorbereidende stappen gezet om te zorgen dat Triodos Bank, 
ook na de Brexit, de klanten in het Verenigd Koninkrijk goed kan blijven bedienen. In 
samenspraak met de lokale en de Nederlandse toezichthouder worden voorbereidingen 
getroffen om een dochteronderneming in het Verenigd Konikrijk op te richten en een aparte 
bankvergunning aan te vragen. Begin 2018 is in het Verenigd Koninkrijk een crowd funding 
platform opgericht. Dit stelt de klanten van Triodos Bank in staat om rechtstreeks en voor eigen 
risico te participeren in duurzame ontwikkelingen. 
 
Ook in Spanje is de grens van een balanstotaal van EUR 2 miljard bereikt en Triodos Bank is 
daarmee een relevante speler op de Spaanse markt geworden. In Spanje staan de resultaten 
onder druk als gevolg van de lage rente. Dit effect is hier meer voelbaar gezien het grote 
aandeel kortrentende financieringen. Dit heeft geleid tot een negatief resultaat in 2017. 
Onderliggend wordt hard gewerkt aan een transitie van grote kredieten in de hernieuwbare 
energiesector naar meer kleine kredieten in MKB bedrijven met meer impact. De Triodos 
gemeenschap in Spanje groeit hard met circa 1.400 nieuwe klanten per maand naar ongeveer 
220.000 klanten eind 2017. In Spanje wordt gewerkt met lokale kantoren, waar klanten en 
medewerkers met elkaar het gesprek aangaan over de transitie naar meer duurzaamheid en 
een socialere economie. Ten aanzien van de kostenstructuur wordt gekeken naar de 
mogelijkheid van betere doorbelasting naar klanten van gemaakte kosten. 
 
De activiteit in Duitsland is nog een jonge activiteit. Na een lange opstartperiode kon in 2017 
een belangrijke mijlpaal worden bereikt: het kantoor noteerde een operational break-even. 
Daarmee draagt Duitsland op positieve wijze bij aan het resultaat van Triodos Bank. Er was 
sprake van een groei in duurzame kredieten met meer dan 50%. Dat is belangrijk. Bovendien is 
deze groei goed gespreid over verschillende sectoren. Er is een -voor Triodos Bank- eerste 
energieopslag project gefinancierd. Een andere belangrijke activiteit is duurzaam vastgoed, 
vooral in Berlijn en omgeving. 
 
In Frankrijk worden met een klein team vanuit Parijs leningen verstrekt op de Franse markt. In 
het afgelopen jaar werd voor zo’n EUR 100 miljoen aan leningen verstrekt. Eerst alleen in 
hernieuwbare energie, maar nu ook in de zorg en duurzaam vastgoed. Triodos Bank wil deze 
activiteiten verder uitbouwen en kijken wat het geschikte moment is om hier een officieel 
bijkantoor van te maken. 
 
Vervolgens gaat mevrouw Banga in op Triodos Investment Management, een andere 
belangrijke kernactiviteit, waar op een andere wijze impact wordt gerealiseerd. Er zijn 18 
beleggingsfondsen, die in verschillende duurzame sectoren beleggen. Er wordt ook belegd in 
beursgenoteerde ondernemingen met een bovengemiddelde milieu en sociale prestatie. In het 
afgelopen jaar is een groot project gestart om de propositie voor beleggen in beursgenoteerde 
ondernemingen verder te versterken. Daarvoor is de asset management activiteit in huis 
gebracht. Dit biedt een goede basis om deze propositie verder uit te bouwen. 
In 2017 is een aantal activiteiten overgenomen van het SFRE fonds, opgericht door de Global 
Alliance for Banking on Values. In dat fonds wordt belegd in kapitaal van duurzame banken om 
de basis van waardegedreven banken te versterken.  

Al deze activiteiten moeten uiteindelijk leiden tot vergroting van de impact en een bijdrage 
leveren aan de transitie naar een duurzamere en socialere economie. Dat is naast de vraag of 
het past binnen het risicoprofiel en of er voldoende rendement op wordt gerealiseerd, de 
grondslag voor elke investering. Impact is meer dan een cijfer. De context waarin impact wordt 
gerealiseerd zegt vaak veel meer.  
 
Tot slot geeft mevrouw Banga een paar voorbeelden van de impact op het gebied van de 
cultuur en energieproducerende projecten. Voor uitgebreide informatie hierover verwijst zij naar 
het online jaarverslag.  
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Vervolgens geeft mevrouw Banga het woord aan de heer Aeby voor een toelichting op de 
financiële resultaten van 2017. De heer Aeby geeft aan dat de omgevingsfactoren redelijk 
ongewijzigd en uitdagend zijn gebleven. De lage rentevoet duurt voort en de bank moet voldoen 
aan veel regelgeving en eisen van de toezichthouder. Daarnaast moet de bank blijven 
investeren in de toekomst en het efficiënter maken van de activiteiten. De grootste uitdaging 
blijft echter de lage rentevoet, de regelgeving en de toezichtseisen. De invloed van de 
maatregelen van de Europese Centrale Bank op de economie in Europa neemt toe. Die 
maatregelen hebben een beperkende invloed op de inflatie, dus de rente blijft laag. De 
regelgeving houdt ook Triodos Bank sterk bezig en het kost veel tijd en extra werk. Daarnaast 
leidt de aankomende Brexit tot een forse investering om de activiteit in het Verenigd Koninkrijk 
om te vormen in een dochteronderneming met een lokale bankvergunning. 
 
De heer Aeby gaat aan de hand van een aantal slides in meer detail in op de resultaten. Deze 
slides maken onderdeel uit van dit verslag en zijn terug te vinden op www.triodos.com/agm. Hij 
geeft een toelichting op de groei in volume. De omvang van de bank en de beheerde fondsen is 
gestegen met 8%. Dat is lager dan in voorgaande jaren, maar dat is een bewuste keuze. Als 
teveel spaargelden worden aangetrokken moet daarvoor meer reserve worden aangehouden bij 
de Europese Centrale Bank, wat met de huidige stand van de bankrente geld kost. De impact is 
toegenomen, als gevolg van de groei van de kredietportefeuille, met name de 
hypotheekverstrekking in Nederland. Er is duidelijk een markt voor duurzame investeringen. De 
spaarrekeningen zijn met 9% toegenomen, ondanks het feit dat in de meeste landen geen rente 
wordt uitgekeerd. De verhouding tussen leningen en spaargelden is verbeterd naar 70% en 
voldoet hiermee aan de doelstelling van tussen de 65% en 70%. Ook het eigen vermogen is 
toegenomen, gedeeltelijk als gevolg van uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen. Dat heeft 
de bank in staat gesteld om de kapitaalratio’s in stand te houden. Triodos Bank is een van de 
best gekapitaliseerde banken in Europa en dat is belangrijk voor een middelgrote bank als 
Triodos Bank. De inkomsten zijn met 10% toegenomen. Daartegenover staat dat de kosten met 
11% zijn gestegen. De voornaamste reden daarvoor zijn de kosten in verband met de 
maatregelen rondom de Brexit. Daarnaast zijn er de kosten in verband met het deposito 
garantie stelstel, het resolutiefonds en de bankbelasting, die is gebaseerd op het volume. 
Verder zijn er investeringen in verband met de toenemende digitalisering en het in huis halen 
van het asset management bij Triodos Investment Management. Het operationeel resultaat blijft 
redelijk stabiel over de jaren. 

2b.   Milieu- en sociaal jaarverslag 2017 
Vervolgens gaat de heer Aeby kort in op de milieu impact binnen Triodos Bank. De grootste 
impact komt van het verstrekken van leningen en investeringen in duurzame projecten. Triodos 
Bank is een klimaat neutrale organisatie. De ambitie is de CO2 footprint zoveel als mogelijk te 
reduceren en het restant te compenseren door CO2 certificaten. Hier wordt van jaar tot jaar veel 
aandacht aan besteed en de CO2 footprint neemt bemoedigend af. 
 
De heer Aeby geeft het woord aan de heer Blom voor een toelichting op het sociaal jaarverslag. 
De heer Blom wijst erop dat de medewerkers een belangrijke asset zijn. De groei van het aantal 
medewerkers is met 8% lager dan in voorgaande jaren. De bank wil efficiënter werken en meer 
met minder realiseren. De gerealiseerde efficiency wordt deels teniet gedaan door meer wet- en 
regelgeving. De werkdruk is behoorlijk hoog; er wordt veel van de medewerkers gevraagd. Het 
ziekteverzuim is iets hoger dan verwacht, namelijk 3,3% ten opzichte van de norm van 3%. De 
heer Blom geeft aan dat daar aandacht aan wordt besteed. Diversiteit en inclusiviteit staat hoog 
op de agenda. De opmerkingen van certificaathouders daarover zijn serieus genomen. Er wordt 
bijvoorbeeld samengewerkt met een organisatie voor autistische mensen. Er wordt natuurlijk 
goed gekeken of ze binnen het profiel passen, maar er zijn op dit gebied goede stappen gezet.  
Het remuneratiebeleid in de bancaire sector blijft onderdeel uitmaken van het maatschappelijk 
debat. Triodos Bank volgt hier een eigen weg en kijkt niet naar andere banken. Uitgangspunt is 
dat het gemiddelde salaris en het hoogste salaris niet te ver uit elkaar lopen, allemaal vanuit het 
idee dat we het samen moeten doen. De betrokkenheid van de medewerkers bij de verdere 
ontwikkeling van de bank staat centraal. Er is recent een breed medewerkersonderzoek 

http://www.triodos.com/agm
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gedaan, met vragen over wat zij als belangrijke zaken zien die moeten worden verbeterd en ook 
welke dingen goed gaan. Er was een response van 83% en daaruit blijkt dat er sprake is van 
grote betrokkenheid van de medewerkers bij de doelstellingen en de missie van de bank. Maar 
daarnaast waren er ook aanbevelingen voor efficiënter werken, meer aandacht voor de klanten 
en de wens van meer betrokkenheid bij de besluitvorming op alle niveaus. 
 
In zijn inleiding heeft de heer Blom al aangegeven dat Triodos Bank een behoorlijke stap heeft 
gedaan in de deelname aan het debat over de positie van de financiële sector in de 
samenleving. Waar Triodos Bank vroeger wat meer aan de zijlijn stond, komt Triodos Bank 
steeds meer in het centrum van het debat. Het is mooi om te zien dat geloofwaardigheid en 
vertrouwen belangrijke factoren worden in dat debat. De heer Blom memoreert de financiële 
crisis van tien jaar geleden en geeft aan dat het toen al interessant was om te zien dat Triodos 
Bank eigenlijk niet geraakt werd omdat Triodos Bank in de kern een heel transparant en direct 
business model heeft. De crisis heeft tegelijkertijd geleid tot een vraag naar meer transparantie 
en regelgeving, betere kapitalisering en meer toezicht. Dit heeft veel van Triodos Bank 
gevraagd en de bank heeft hier mee om moeten leren gaan. De maatschappelijke rol van een 
bank wordt in toenemende mate belangrijk. Er moet gezorgd worden voor de transitie naar een 
duurzamere en socialere economie en daar worden initiatieven van de sector zelf in gevraagd. 
Veel bankiers zijn voorstander van investeren in meer ‘groene’ groei als ze daar minder kapitaal 
voor aan hoeven te houden. Triodos Bank heeft een andere visie. Als een bank teveel in 
vervuilende assets zit, zou er juist extra kapitaal moeten worden aanhouden, om zo het 
klimaatrisico in te prijzen. Dat standpunt begint navolging te vinden. Niet alleen kijken naar 
positieve, maar ook naar negatieve impact. 
De heer Blom geeft aan dat Triodos Bank ook actief is in het energiedebat en wil proberen met 
de sector afspraken te maken om de doelstelling van 49% minder uitstoot in 2030 te realiseren 
en daar ook fors in te investeren. De heer Blom wijst op een initiatief waarin ook ABN AMRO en 
ASN/Volksbank deelnemen, waarbij de portefeuilles meer vergelijkbaar worden door de CO2 
uitstoot van de gefinancierde portefeuille inzichtelijk te maken. Triodos Bank draagt hier graag 
aan bij. 
 
Vervolgens gaat de heer Blom in op het strategisch perspectief. De uitgangspositie van Triodos 
Bank is goed. De missie is duidelijk en geloofwaardig. De financiële positie is goed en Triodos 
Bank heeft een brede klantenbasis, betrokken en professionele medewerkers en duurzaamheid 
wordt steeds meer gedragen in de samenleving. Maar er zijn ook uitdagingen en wij moeten 
alert blijven. Digitalisering is voor een bank van de omvang en met een missie zoals Triodos 
Bank een uitdaging. De regelgeving brengt hoge kosten met zich mee. Triodos Bank moet 
efficiënter gaan werken, want de cost/income ratio is te hoog. De winstgevendheid is stabiel, 
maar dat blijft wel een uitdaging. Er zijn ook kansen. Een aandachtspunt daarbij is hoe Triodos 
Bank haar propositie concreter kan maken en zichtbaarder kan maken wat de vernieuwing is. 
Ook moet meer gekeken worden naar samenwerkingsverbanden. De strategische focus is 
gericht op de relatie met de klant, hoe kan Triodos Bank daar meer kwaliteit aan leveren en de 
relatie versterken. Processen die niet uniek zijn voor Triodos Bank moeten gestandaardiseerd 
worden en door efficiënter te werken moet de bank kosteffectiever gemaakt worden. Triodos 
Bank wil geen dure bank zijn voor een kleine groep, maar samenwerking realiseren en andere 
activiteiten ontwikkelen, zoals het crowd funding platform in het Verenigd Koninkrijk en andere 
financieringsvormen aanbieden waarlangs de missie van de bank kan worden gerealiseerd. 
 
De heer Blom rondt zijn toelichting af en geeft daarbij aan dat de missie van Triodos Bank 
onveranderd is: bewust omgaan met geld en een positieve impact leveren. Die missie sluit meer 
dan ooit aan bij waar mensen naar zoeken. Verdieping van het economisch en ecologisch 
landschap. Hoe kunnen wij van elkaar leren en de eigen belangen samenbrengen met 
gemeenschapsbelangen en anderzijds de industrialisering. Vanuit die principes werkt Triodos 
Bank en dat sluit naadloos aan bij de vragen vanuit de samenleving. In 1968 kwam een groep 
mensen bij elkaar met de eerste ideeën. Sinds die tijd heeft Triodos Bank veel bereikt, maar de 
echte uitdagingen moeten nog komen. Triodos Bank is goed gepositioneerd en kijkt met 
vertrouwen naar de toekomst.  
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De voorzitter dankt de leden van de Raad van Bestuur voor hun toelichting en gaat over naar 
punt 2c van de agenda. 

2c. Verslag van de Raad van Commissarissen 2017 
Voor het verslag van de Raad van Commissarissen, waarin de belangrijkste zaken die de 
aandacht van de Raad van Commissarissen hebben gevraagd zijn opgenomen, verwijst de 
voorzitter naar pagina 72 t/m 77 van het jaarverslag. In aanvulling daarop gaat hij nader in op een 
aantal aspecten van het werk van de Raad van Commissarissen.  
 
Een belangrijk aspect voor de Raad van Commissarissen is erop toe te zien dat de bank voldoet 
aan wet- en regelgeving. Maar het toezicht van de Raad van Commissarissen begint al eerder in 
het proces. Triodos Bank is ‘a means to an end’. De bank wil met geld de samenleving 
veranderen en daar meer duurzaamheid in brengen. Triodos Bank heeft een missie en de Raad 
van Commissarissen moet daaraan bijdragen en toezien dat de bank winst maakt in zowel geld 
als impact en kijken hoe Triodos Bank haar rol in het maatschappelijk debat invult en vertaalt in 
haar strategie. 
De Raad van Commissarissen volgt of de bank haar werk goed doet. De regels en 
rapportagevereisten zijn veel complexer en omvangrijker dan een aantal jaren geleden. In de 
context van deze lastige omgeving moet Triodos Bank toch impact realiseren en winst maken en 
dat kan, dankzij de inzet van de Raad van Bestuur en alle medewerkers van Triodos Bank. Er 
komen steeds meer initiatieven in de samenleving om verder te verduurzamen en daar kan 
Triodos Bank een bijdrage aan leveren, omdat zij begrijpt hoe daar een succes van kan worden 
gemaakt. De Raad van Commissarissen ziet er op toe dat de balans tussen impact en 
winstgevendheid goed blijft. 
Vervolgens gaat de voorzitter kort in op de rol van Triodos Bank in het maatschappelijk debat. 
Triodos Bank als ‘change agent’, met de sustainable development goals als leidraad. De Raad 
van Commissarissen heeft met de Raad van Bestuur afgesproken op basis van de sustainable 
development goals te handelen en dat ook zichtbaar te maken. De Raad van Commissarissen is 
een actieve ‘sparring partner’ voor de Raad van Bestuur om die ontwikkeling te realiseren. 
De Raad van Commissarissen ondersteunt de Raad van Bestuur actief ten aanzien van de 
strategie en de toekomstplannen en ziet erop toe dat die vertaald worden in efficiënte business 
processen en nieuwe producten en kijkt daarbij of Triodos bank koers houdt. Dat alles doen de 
leden van de Raad van Commissarissen met veel enthousiasme, ieder vanuit de eigen expertise 
en achtergrond. 
 
De voorzitter geeft de certificaathouders vervolgens de mogelijkheid om vragen te stellen. 
 
De heer Tse (Amsterdam) geeft aan dat in de presentatie een ziekteverzuimpercentage getoond 
werd van 3.3%. In het jaarverslag (pagina 219) staat dat het ziekteverzuim in Nederland 5,9% 
bedroeg, een uitzonderlijk hoge stijging ten opzichte van vorig jaar. Hij vraagt wat de oorzaak 
daarvan is. 
 
Mevrouw Schuurman (Nieuwegein) heeft een vraag over diversiteit. Zij begint met een 
welgemeend compliment. Het is goed te horen dat de positie van vrouwen bij Triodos Bank 
belangrijk is, met 44% vrouwen in management posities. Het beeld achter de bestuurstafel is 
echter wat eenkleurig. 
 
Mevrouw Speelpenning (Utrecht) complimenteert de Raad van Bestuur met het gerealiseerde 
resultaat. Zij wijst op de missie van de bank: de functie van geld en bewust omgaan met geld. Zij 
wil graag aandacht vragen voor de harde werkers die hun spaargeld ondergebracht hebben bij 
Triodos Bank en vraagt zich af wat de bank doet om die mensen het idee te geven dat zij iets van 
zeggenschap hebben over waar hun geld in wordt geïnvesteerd. 
 
Naar aanleiding van de vraag over de toename van het ziekteverzuim in Nederland, geeft de heer 
Blom aan dat daar geen specifieke reden voor aan te wijzen is. Het heeft de volle aandacht van 
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HR en het management van de Nederlandse vestiging. Dit moet nog nader worden onderzocht. 
 
Vervolgens gaat de heer Blom in op de vraag over diversiteit. Het is een belangrijk onderwerp en 
er is sprake van een duidelijke verbetering. De eenkleurigheid achter de bestuurstafel is gelukkig 
niet representatief voor de diversiteit door de hele bank heen. De voorzitter sluit zich hierbij aan 
en geeft aan dat diversiteit hoog op de agenda staat. Niet alleen in de samenstelling van de Raad 
van Commissarissen en de Raad van Bestuur, maar ook dieper in de bank. Er wordt hierbij 
gekeken naar nationaal/internationaal, man/vrouw, maar het is hierbij ook van belang dat mensen 
met de juiste talenten en kwalificaties kunnen doorstromen. Daarvoor is tijd nodig. Deze 
ontwikkeling is belangrijk en de Raad van Commissarissen gaat hierover regelmatig het gesprek 
aan met de Raad van Bestuur. 
 
Ten aanzien van de vraag over de zeggenschap van spaarders, geeft de heer Blom aan dat er 
een duidelijk verschil is tussen spaarders en certificaathouders. Certificaathouders verbinden zich 
voor de langere termijn aan de bank en nemen ook bewust risico en realiseren zich dat ook. 
Spaarders kunnen snel weer weg gaan. Toch heeft Triodos Bank heel betrokken spaarders, die 
ook vaak ideeën hebben over wat zij met hun geld willen doen. Helaas kan niet precies worden 
aangegeven in welk project hun spaargeld wordt geïnvesteerd. Als ze dat precies willen weten, 
dan zouden zij moeten investeren in micro krediet projecten of het Triodos Fair Share fund. 
  
De heer Buizer (Langbroek) merkt op dat de laatste tijd in de pers te lezen is dat het economisch 
fantastisch gaat in Nederland. Er is sprake van een soort hoogconjunctuur. Hij heeft echter altijd 
het idee dat dit grotendeels komt door het feit dat de ECB zoveel geld in de Europese economie 
pompt. Hij vraagt zich af wat er gebeurt als de ECB dat niet meer zou doen. 
 
Mevrouw Speelpenning komt terug op haar eerdere vraag en vraagt zich af wat Triodos Bank 
doet om de gewone man, die het vertrouwen in de banken verliest, het vertrouwen dat er bewust 
met zijn spaargeld wordt omgegaan weer terug te geven. 
 
Mevrouw Anröchte (Zaandijk) verwijst naar het pensioendebat en vraagt zich af of Triodos Bank 
een rol kan spelen in het opzetten van een nieuw soort pensioenstelsel, waardoor meer 
duurzaam geïnvesteerd wordt en er niet zoveel geld naar de bestuurders van pensioenfondsen 
gaat. 
 
De heer Aeby gaat in op de vraag van de heer Buizer waarbij hij aangeeft hij dat hij geen 
econoom is en hij een antwoord als bankier geeft. De rente is laag en de ECB heeft een 
belangrijke rol om de Europese economie op peil te houden. De heer Aeby is van mening dat 
wanneer de ECB zich terug zou trekken, dat tot onrust in de markten zou leiden en een hogere 
rente in het zuidelijk deel van Europa tot gevolg zou hebben, tegenover een blijvend lage rente in 
het noordelijk deel. De vraag is wat er gaat gebeuren en wat de verantwoordelijkheden zijn. Er is 
één Europese munt. Er zou meer solidariteit moeten komen tussen de noordelijke en zuidelijke 
landen van Europa om het goed te doen.  
 
Naar aanleiding van de vraag ten aanzien van het vertrouwen van de kleine spaarder, geeft 
mevrouw Banga aan dat vooral de toegankelijkheid van de diensten van belang is. De drempels 
moeten laag zijn en laag blijven. De financiële regelgeving maakt het soms moeilijk, maar het is 
een recht voor iedereen om te kunnen investeren in dingen die er toe doen in de samenleving. 
De verschillende vestigingen van Triodos Bank dragen daar op verschillende manieren aan bij. 
 
Vervolgens gaat de heer Blom in op de vraag over pensioenen. Een Triodos pensioen fonds staat 
op dit moment niet op de agenda. Op een heel eigen manier probeert de bank in de Spaanse 
markt wel lokaal pensioenproducten aan de klanten aan te bieden om te kijken of in een 
bepaalde behoefte kan worden voorzien. Dat is een tussenvorm en betreft geen pensioenfonds 
als zodanig. Het is wel een belangrijk maatschappelijk thema en Triodos Bank probeert bewust 
en duurzaam beleggen onder de aandacht te brengen. De voorzitter geeft aan dat pensioenen 
inderdaad veel aandacht hebben in het maatschappelijk debat. Een van de leden van de Raad 
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van Commissarissen is hoogleraar Pensioenmarkten. De voorzitter vraagt mevrouw Van der 
Lecq dan ook om kort op deze problematiek in te gaan. Verwijzend naar een recent tv 
programma over pensioenen, geeft mevrouw Van der Lecq aan dat zij daar genoemd werd als 
hoogleraar met een groot aantal nevenfuncties. Dat hoeft niet persé slecht te zijn, want het geeft 
de mogelijkheid om op veel fronten mee te kijken en mee te denken. Pensioenen is een heel 
eigen vakgebied en Triodos Bank is primair een bank. De Raad van Commissarissen is met de 
Raad van Bestuur in dialoog over de mogelijkheden van een andere manier van werken met 
betrekking tot pensioenopbouw. Het is goed dat Triodos Bank daarover gaat nadenken. Ten 
aanzien van bewust beleggen kan Triodos Bank een grote invloed uitoefenen en het is goed om 
overal in de financiële sector het ‘Triodos Geluid’ te laten horen, zij doet dat zelf ook. Zij beaamt 
dat er in de pensioenwereld veel is dat zich aan het zicht onttrekt en daar moet iets aan 
gebeuren.  
 
De heer Brouwer (Amsterdam) geeft aan dat hij overal hoort dat de economie moet groeien, maar 
hij vraagt zich af of dat wel zo is. Wat is de visie van Triodos Bank daarop en wat denkt Triodos 
Bank daarin te kunnen doen. 
 
De heer Hoverda (Barneveld) geeft aan dat hij het woord ‘uitdaging’ vandaag meerdere keren  
heeft gehoord. Hij vraagt zich af of er ook uitdagingen zijn op het gebied van fintech, block chain, 
bitcoins en start ups en hoe Triodos Bank daarin zit.  
 
De heer Braakman (Schagen) vraagt zich of hoe het gesteld is met de rechtsbescherming van de 
natuur. Moet dat niet anders vastgelegd worden. Er zijn concrete gevallen waar dat nodig is en hij 
pleit daar dan ook voor. 
 
De heer Tse (Amsterdam) merkt op dat de cost/income ratio te hoog is en wat eraan wordt 
gedaan om dat -efficiënt- te verbeteren. Hij vraagt zich af wat de besparingstarget is en op welke 
termijn dit gerealiseerd zal gaan worden, De heer Tse vindt het een punt van zorg dat de 
resultaten in Spanje teruglopen. De laatste jaren worden veel hypotheken verstrekt in Nederland, 
en de heer Tse vraagt zich af wat de value ratio is en in hoeveel gevallen hypotheken worden 
verleend op basis van de nationale hypotheekgarantie. 
 
De heer Visser (Oss) geeft aan dat voorheen werd uitgegaan van de verhouding hoogste/laagste 
salaris. Nu wordt de vergelijking gemaakt mediaan/hoogste salaris. Hij zou graag willen weten 
wat de verhouding hoogste/laagste salaris op dit moment is. 
 
De heer Verburgh (Woerden) complimenteert de Raad van Bestuur met de prachtige leverage die 
Triodos Bank heeft. Zijn compliment wordt met applaus uit de zaal ondersteund. Er is sprake van 
een zeer onzekere Euro markt. Hij verwijst naar de bijeenkomst van het Sustainable Finance Lab 
van 14 maart 2018 en de vraag wat er geleerd is in de tien jaar sinds de crisis. Het antwoord 
daarop is helemaal niets. Hij wil graag weten hoe Triodos Bank hier naar kijkt en hoe de bank ten 
opzichte van andere banken kan laten zien waar de bank sterk en goed in is. 
 
De heer Blom gaat in op de vraag over de noodzaak van economische groei. Het lijkt inderdaad 
een soort ideologie te worden. Het zou meer moeten gaan over een verschuiving naar minder 
vervuilend en van minder duurzaam naar duurzaam. Niet alleen groei om de groei. Het 
klimaatakkoord is daar een instrument voor. Economische groei is geen voorwaarde, het gaat om 
de kwaliteit van de transitie naar een duurzamere en socialere economie en daar draagt Triodos 
Bank graag aan bij. 
 
Mevrouw Banga beantwoordt vervolgens de vraag over hoe Triodos Bank in de tijd van fintech 
naar de toekomst kijkt. Wat is de uitdaging van fintech, cryptomunten en de onderliggende 
technologie. Fintech is een benaming voor bedrijven die zich bezig houden met financiële 
technologie. Als het ten dienste staat aan de dienstverlening aan de klant zal Triodos Bank er 
zeker gebruik van maken. Voor Triodos Bank staat de verbetering van de relatie met de klant en 
de dienstverlening aan de klant voorop. Cryptomunten is een heel breed begrip. De missie van 
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Triodos Bank is functie van geld en bewust omgaan met geld. Als het gaat om het ondersteunen 
van het veranderen van de wereld, dan kan Triodos Bank er positief tegenover staan. 
Speculatieve doeleinden staan daar voor Triodos Bank buiten. Ten aanzien van blockchain merkt 
mevrouw Banga op dat bepaalde aspecten van deze technologie oplossingen zouden kunnen 
bieden, maar dat er ook negatieve aspecten zitten aan deze technologie, zoals bijvoorbeeld de 
hoge energieconsumptie. 
 
Vervolgens gaat de heer Blom in op de opmerking over de rechtsbescherming van de natuur en 
of dit niet anders en beter vastgelegd moet worden. Triodos Bank werkt hier al haar hele bestaan 
expliciet aan. Triodos Bank begint met te kijken wat het effect van een potentieel krediet op de 
ecologische omgeving en de natuur is. Dat maakt deel uit van de missie van Triodos Bank. De 
voorzitter voegt hier aan toe dat het recht van de natuur net als de rechten van de mens 
gerespecteerd moet worden. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Soms is daar een hulpmiddel bij 
nodig en dat is een omstandigheid waar Triodos Bank graag aan wil bijdragen. 
 
Ten aanzien van de vraag over de cost/income ratio geeft de heer Aeby aan dat ook gekeken 
moet worden naar wat het goede evenwicht is, kijkend naar de missie van de bank. De bank 
heeft kosten en inkomsten, hoe meer de leverage afneemt hoe beter de cost/income ratio wordt, 
maar wat is het goede evenwicht. Efficiency is maar een deel. Een ander aspect is ontwikkeling. 
Er moet gekeken worden wat het goede evenwicht is tussen een solide bank en een solide 
rendement voor aandeelhouders/certificaathouders. Een eerste stap is om de cost/income ratio 
terug te brengen naar 70% en op de langere termijn nog iets verder. Triodos Bank zal in dit 
opzicht echter nooit vergelijkbaar zijn met de grootbanken in Nederland. Triodos Bank kan niet 
dezelfde efficiency realiseren, maar stuurt wel op verlaging van de cost/income ratio. Naar 
aanleiding van de vraag over de hypotheekverstrekking geeft de heer Aeby aan dat dit strak 
gereguleerd wordt door wetgeving. Hij denkt dat de value ratio rond de 80% zit. Hij vraag de heer 
Bierman hier in de pauze het precieze antwoord op te geven, tezamen met het antwoord op de 
vraag over de nationale hypotheekgarantie. 
Mevrouw Banga gaat in op de vraag over Spanje. Het resultaat over het afgelopen jaar was 
negatief. Daar zijn twee hoofdoorzaken voor, te weten het lage rente klimaat en grote impact die 
dat heeft op een balans met veel kort lopende leningen, wat in Spanje de marktpraktijk is. Een 
andere oorzaak is de verhouding tussen kredieten en spaargelden die in Spanje met rond de 
50% aan de lage kant is. Dit heeft een drukkend effect op het resultaat. . 
 
De voorzitter geeft aan dat de vraag over het beloningsbeleid onder agendapunt 2e aan de orde 
zal komen. 
 
Tenslotte gaat de heer Blom in op de vraag over de financiële crisis en wat ‘wij’ daarvan geleerd 
hebben. De heer Blom zegt dat de eerste vraag is, wie zijn ‘wij’. De financiële sector heeft er 
absoluut lering uit getrokken. Er worden hogere ratio’s verlangd en er wordt bewuster gekeken 
naar risico’s. Maar het inzichtelijk maken van wat banken met geld doen is nog steeds een heel 
andere vraag en daar richt Triodos Bank zich op. Het is belangrijk dat je dicht bij de kern van de 
rol van geld blijft. Mensen die geld beleggen laten zien waar dat geld in belegd wordt en de 
waarde creatie inzichtelijk maken. Het draait allemaal om vertrouwen. 
 
Aangezien er geen vragen meer zijn stelt de voorzitter agendapunt 2d aan de orde: 

2d. Toepassing herziene Nederlandse Corporate Governance Code 
 Op 8 december 2016 is de herziene Nederlandse Corporate Governance Code gepubliceerd, die 
geldig is voor boekjaren vanaf 2017. Deze code is van toepassing op beursgenoteerde 
vennootschappen. Deze is dus niet van toepassing op Triodos Bank, maar de governance van de 
bank is wel geïnspireerd door deze Code. Op pagina’s 65 t/m 66 van het jaarverslag wordt 
toegelicht hoe Triodos Bank de best practices toepast en op welke punten de bank afwijkt en 
waarom. De voorzitter noemt één voorbeeld. Het stemrecht op de certificaten van aandelen is 
opgedragen aan SAAT om de identiteit van Triodos Bank te beschermen. 
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De voorzitter nodigt de certificaathouders uit tot het stellen van vragen over de toepassing van de 
herziene Code door Triodos Bank. 
 
Aangezien er geen vragen zijn, stelt de voorzitter agendapunt 2e aan de orde: 

2e.Uitvoering beloningsbeleid in 2017 
De voorzitter legt uit dat voorafgaand aan de behandeling van de jaarrekening in de Algemene 
Vergadering verantwoording moet worden afgelegd over de uitvoering van het beloningsbeleid 
gedurende het afgelopen boekjaar. Die verantwoording betreft de vergoedingen die in 2017 zijn 
betaald aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Dit overzicht is 
te vinden op pagina’s 129 t/m 130 van het jaarverslag 2017.  
Daarnaast geeft het verslag ook nog een samenvatting van de uitgangspunten van het 
beloningsbeleid van Triodos Bank. Deze informatie is te vinden op pagina 127 t/m 130 van het 
jaarverslag.  
 
De voorzitter gaat in op de belangrijkste uitgangspunten van het beloningsbeleid. De inkomsten 
van de bank worden gegenereerd door de inspanning van alle medewerkers gezamenlijk. De 
Raad van Bestuur krijgt een faire beloning. De loonstijging voor de Raad van Bestuur en de 
medewerkers zijn in verhouding met elkaar. De bank biedt geen bonussen of optieregelingen aan 
bestuursleden of aan medewerkers aan. Een laatste element betreft de interne verhouding van 
salarissen. Daarvoor wordt de methode van het Global Reporting Initiative gehanteerd. Zo wordt 
de mediaan van de salarissen van de medewerkers berekend. De Bank is van mening dat het 
hoogste salaris maximaal 7x dit gemiddelde mag zijn. Die verhouding was in 2017 5,7x.  
 
De voorzitter stelt de certificaathouders in de gelegenheid tot het stellen van vragen over het 
beloningsbeleid.  
 
In aansluiting op een eerdere vraag hierover merkt de heer Freudenreich (Alkmaar) op dat 
voorheen uitgegaan werd van de verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris. Hij zou 
graag willen weten wat die verhouding was over het afgelopen jaar om een betere vergelijking te 
maken.  
De heer Boers, voorzitter van de Nomination and Compensation Committee van de Raad van 
Commissarissen, geeft aan dat die informatie te vinden is op pagina 128 van het jaar jaarverslag. 
Op pagina 216 is de informatie te vinden op basis van de methode van het Global Reporting 
Initiative, waarbij de cijfers voor de jaren vanaf 2012 ook conform die methode zijn herrekend om 
voor goede vergelijkbaarheid te zorgen. 
 
Aangezien er geen verdere vragen zijn over de uitvoering van het beloningsbeleid, gaat de 
voorzitter over tot agendapunt 2f.  

2f. Vaststelling van de jaarrekening 2017 
Zoals reeds gemeld, is er een verkort financieel verslag in het Nederlands opgesteld. Het 
Engelstalige jaarverslag, inclusief jaarrekening, wordt aan deze vergadering voorgelegd ter 
vaststelling.  
 
De voorzitter gaat vervolgens hoofdstuk voor hoofdstuk door de jaarrekening heen en stelt 
achtereenvolgens de geconsolideerde cijfers, de toelichting op de balans en winst- en 
verliesrekening, inclusief segmentatierapport, het risicomanagement, de vennootschappelijke 
jaarrekening en de overige gegevens - inclusief de accountantsverklaring - aan de orde en stelt 
de certificaathouders in de gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
Aangezien er geen verdere vragen zijn, geeft de voorzitter het woord aan de heer Heuvelink van 
PricewaterhouseCoopers (PWC) om een toelichting te geven op de accountantsverklaring en de 
controle werkzaamheden van de accountant. De heer Heuvelink merkt op dat dit het tweede jaar 
is dat PWC de controlerend accountant is. PWC heeft bijzonder inspirerende gesprekken gevoerd 
met de Raad van Bestuur en medewerkers van de bank om het inzicht in Triodos Bank verder te 
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vergroten. Dit maakte de controle voor het team van PWC leerzaam en interessant.  
Aan de hand van een aantal slides, die deel uitmaken van dit verslag en terug te vinden zijn via 
www.triodos.com/agm geeft de heer Heuvelink vervolgens een toelichting op de controle 
opdracht, de materialiteitscriteria, die gebaseerd op zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten, 
de uitvoering en aansturing van de controle, de kernpunten van de controle, de beoordeling van 
de impact informatie in het jaarverslag en de overige werkzaamheden, die bij elkaar geleid 
hebben tot een goedkeurende verklaring.  
 
De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid om vragen te stellen over de 
accountantscontrole.  
 
Aangezien er geen vragen zijn met betrekking tot de accountantscontrole dankt de voorzitter de 
heer Heuvelink voor zijn toelichting. De voorzitter merkt op dat Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank (“SAAT”) de formele aandeelhouder van de bank is en in deze 
vergadering het stemrecht uitoefent. Hij nodigt mevrouw De Zwaan, voorzitter van het bestuur 
van SAAT uit om conform artikel 14 sub b van de statuten namens SAAT haar stem uit te 
brengen over de jaarrekening 2017.  
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat SAAT voor vaststelling van de jaarrekening stemt.  
In een korte stemverklaring geeft zij aan dat SAAT een onafhankelijk orgaan is en niet tot de bank 
behoort. Voorafgaand aan het uitoefenen van het stemrecht heeft SAAT de gelegenheid gehad 
om de jaarstukken te bespreken met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen. In 
die gesprekken neemt SAAT mee wat de certificaathouders het jaar ervoor hebben opgebracht 
en wat tijdens de bezoeken aan de branches en gesprekken met de lokale certificaathouders is 
besproken. SAAT heeft ook een besprek gehad met PWC, de controlerend accountant. SAAT 
laat zich bij het uitoefenen van het stemrecht leiden door heb belang van de certificaathouders, 
het belang van de bank en de doelstellingen en de missie van de bank. De wijze waarop dit 
allemaal gebeurt, is door SAAT nader geconcretiseerd in een document dat op de website van 
Triodos Bank te vinden is. Er is dit jaar een aantal thema’s specifiek aan de orde gekomen tijdens 
de gesprekken met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen, zoals de missie en 
strategie, de impact risk return, stakeholder betrokkenheid en financiële parameters. Hier zal die 
middag in de vergadering van certificaathouders in meer detail op worden ingegaan. 
 
De voorzitter constateert dat de jaarrekening is vastgesteld en hij dankt de voorzitter van het 
bestuur van SAAT voor de stem en de toelichting. 

3. Dividend 

3a. Dividendbeleid 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Aeby voor een toelichting op het dividendbeleid. De 
heer Aeby verwijst naar pagina 118 van het jaarverslag voor het dividendvoorstel. Er wordt een 
dividend voorgesteld van EUR 1,95 per (certificaat van een) aandeel. De pay out ratio van 61% 
valt binnen het beleid om tussen de 50% en de 70% van de winst uit te keren en een stabiel 
dividend uit te keren. 

3b.Dividend over 2017 
De voorzitter meldt dat het definitieve bedrag dat aan dividend wordt uitgekeerd EUR 24.426.820 
bedraagt. Het definitieve bedrag dat wordt toegevoegd aan de reserves bedraagt 
EUR 12.967,827. Ten aanzien van het uit te keren dividend kan gekozen worden uit twee opties. 
Het dividend kan in contanten (EUR 1,95) worden uitbetaald. Daarnaast kan ook voor iedere 
42,049 (tweeënveertig negen-en-veertig duizendste) certificaten van aandelen kan 1 nieuw 
certificaat van een aandeel worden verkregen. Deze nieuwe certificaten worden geboekt ten laste 
van de agio reserve. De ex dividend datum is 22 mei 2018 en het dividend zal betaalbaar worden 
gesteld op 25 mei 2018. 
 
De voorzitter nodigt uit tot het stellen van vragen over het dividendvoorstel.  

http://www.triodos.com/agm
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Aangezien er geen vragen zijn, verzoekt de voorzitter mevrouw De Zwaan om namens SAAT 
conform artikel 16, lid 1 van de statuten van Triodos Bank, haar stem uit te brengen over het 
dividend over 2017. Mevrouw De Zwaan geeft aan dat SAAT instemt met het voorgestelde 
dividend, mede gezien het feit dat het past in het beleid en de toets die daarop is uitgeoefend.  
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering het dividend over 2017 heeft 
goedgekeurd en gaat over tot punt 4 van de agenda: 

4. Decharge  

4a. Decharge leden Raad van Bestuur 
De voorzitter vraagt mevrouw De Zwaan om, conform artikel 14 sub c van de statuten van 
Triodos Bank, namens de aandeelhouder haar stem uit te brengen met betrekking tot het 
verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Bestuur voor het door hen gevoerde 
bestuur gedurende het afgelopen boekjaar, zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2017 en de 
mededelingen die zijn gedaan tijdens deze vergadering.  
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat SAAT de leden van de Raad van Bestuur de gevraagde 
decharge van harte verleent. Dit geeft de aandeelhouder de gelegenheid om de Raad van 
Bestuur te feliciteren met het goede resultaat. Het resultaat is niet alleen goed, maar ook 
betekenisvol in de zin van de impact die is gerealiseerd en de inzet die ten grondslag heeft 
gelegen aan dit resultaat.  
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering decharge heeft verleend aan de leden 
van de Raad van Bestuur en stelt vervolgens aan de orde: 

4b. Decharge leden Raad van Commissarissen 
De voorzitter verzoekt mevrouw De Zwaan om, conform artikel 14 sub d van de statuten van 
Triodos Bank, namens de aandeelhouder haar stem uit te brengen met betrekking tot het 
verlenen van decharge aan de leden van de Raad van Commissarissen voor het door hen 
uitgeoefende toezicht gedurende het afgelopen boekjaar, zoals dit blijkt uit het jaarverslag 2017 
en de mededelingen die zijn gedaan tijdens deze vergadering.  
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat SAAT graag voor decharge van de leden van de Raad van 
Commissarissen stemt en maakt ook hier van de gelegenheid gebruik voor een woord van 
waardering voor de enorme inzet en de kennisbijdrage die door de Raad van Commissarissen 
wordt geleverd. Zij dankt de Raad van Commissarissen voor de uitermate plezierige interactie die 
SAAT in het zoeken naar achterliggende informatie ook met de Raad van Commissarissen heeft.  
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering decharge heeft verleend aan de leden 
van de Raad van Commissarissen.  
 
De voorzitter schorst de vergadering voor de lunch.  
 
De voorzitter heropent de vergadering en stelt punt 5 van de agenda aan de orde: 

5. Samenstelling Raad van Commissarissen 
De voorzitter geeft aan dat de Raad van Commissarissen op dit moment uit zes leden bestaat. 
Gezamenlijk beschikken zij over ruime ervaring en de relevantie competenties die in deze tijd nodig 
zijn om toezicht te houden op het bestuur van een bank, deze te adviseren en waar nodig uit te 
dagen. Volgens het rooster van aftreden van de Raad van Commissarissen zijn de heer Boers, 
mevrouw Van der Weerdt en de voorzitter zelf aan de beurt om na afloop van deze Algemene 
Vergadering af te treden. Alle drie zijn beschikbaar voor herbenoeming. De heer Boers en de 
voorzitter voor een termijn van vier jaar en mevrouw Van der Weerdt voor een termijn van één jaar. 
Mevrouw Van der Weerdt zou haar lidmaatschap van de Raad van Commissarissen na afloop van 
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deze termijn beëindigen, in lijn met het interne beleid van de Raad van Commissarissen om twee 
termijnen van vier jaar aan te blijven. Gezien de transitiefase van de Raad van Commissarissen door 
de recente en aanstaande benoemingen van nieuwe commissarissen heeft zij ermee ingestemd om 
nog één jaar aan te blijven om te zorgen voor een goede overgang.  
 
De Raad van Commissarissen stelt voor om mevrouw Oldenhof als nieuw lid van de Raad van 
Commissarissen te benoemen voor een termijn van vier jaar, effectief aan het einde van deze 
jaarlijkse Algemene Vergadering. De voorzitter geeft aan dat De Nederlandsche Bank met de 
voorgenomen benoeming heeft ingestemd. Daarnaast is SAAT betrokken bij het selectieproces van 
de kandidaat. Ook is de Ondernemingsraad van Triodos Bank in de gelegenheid geweest zijn 
standpunt te bepalen en heeft daarbij aangegeven zich in de voordracht van mevrouw Oldenhof te 
kunnen vinden, net als in de voorgenomen herbenoemingen. 

5a. Benoeming van mevrouw Dineke Oldenhof 
De voorzitter stelt het voorstel tot benoeming van mevrouw Oldenhof aan de orde. De affiniteit 
van mevrouw Oldenhof met de missie en de wortels van Triodos Bank is van grote waarde voor 
zowel de Raad van Commissarissen als de bank. Daarnaast heeft mevrouw Oldenhof uitgebreide 
kennis en ervaring of het gebied van human resources management bij overheidsinstellingen en 
grote ondernemingen. In de toelichting bij de agenda is een verkort CV van mevrouw Oldenhof 
opgenomen. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Oldenhof voor een korte toelichting op 
haar kandidatuur. 
 
Mevrouw Oldenhof geeft aan dat zij het een eer vindt toe te treden tot de Raad van 
Commissarissen van Triodos Bank. Zij heeft een veeljarige ervaring op het gebied van HRM. De 
tijdsthema’s die op Triodos Bank afkomen, zoals digitalisering, globalisering en snelheid van 
verandering leiden tot hele specifieke eisen aan de medewerkers. Belangrijke onderwerpen zijn 
ook cultuur, integratie en vakbekwaamheid. Vooral dat laatste is een heel interessant onderwerp. 
Als men echt vakbekwaam is, moet men ook in staat zijn om in roerige situaties dicht bij het 
probleem te komen en daar een oplossing voor te zoeken. Mevrouw Oldenhof hoopt met haar 
brede ervaring, een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan de verdere ontwikkeling van 
Triodos Bank.  

Aangezien er geen vragen zijn, verzoekt de voorzitter aan mevrouw De Zwaan om, conform 
artikel 9 lid 6 van de statuten, mevrouw Oldenhof te benoemen tot lid van de Raad van 
Commissarissen. 
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat SAAT uitvoerig de gelegenheid heeft gehad om met mevrouw 
Oldenhof te spreken. De herkomst en de missie van de bank zijn haar zeer vertrouwd. De bank 
maakt het verschil door de mensen die er deel van uitmaken en vanuit dat perspectief juicht 
SAAT het dan ook toe dat de Raad van Commissarissen wordt versterkt met kennis en ervaring 
op het gebied van human capital. SAAT stemt dan ook van harte in met de voorgestelde 
benoeming van mevrouw Oldenhof.  
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering mevrouw Oldenhof heef benoemd tot lid 
van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, effectief aan het eind van deze 
Algemene Vergadering.  
 
De voorzitter stelt punt 5b van de agenda aan de orde: 

5b. Herbenoeming van de heer Ernst-Jan Boers 
De voorzitter stelt het voorstel tot herbenoeming van de heer Boers aan de orde. De heer Boers 
maakt sinds 2014 deel uit van de Raad van Commissarissen. Met zijn gedegen bancaire ervaring 
heeft hij in zijn eerste termijn een waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Raad van 
Commissarissen en zijn commissies. Sinds 2017 is hij voorzitter van de Nomination and 
Compensation Committee. De Raad van Commissarissen stelt voor om de heer Boers te 
herbenoemen voor een termijn van vier jaar. De voorzitter geeft het woord aan de heer Boers om 
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zijn kandidatuur kort toe te lichten. 
 
De heer Boers geeft aan dat hij zich de afgelopen jaar bevoorrecht heeft gevoeld om als lid van 
de Raad van Commissarissen mee te mogen helpen aan de ontwikkeling van Triodos Bank en 
een bijdrage heeft mogen leveren aan de missie van de bank. Hij heeft in de afgelopen jaren met 
veel bevlogen mensen gesproken en dat heeft hem veel gebracht. Hij wil dan ook graag de 
volgende vier jaar meemaken en vanuit zijn technische expertise bijdragen aan de toekomst van 
de bank. 
 
De voorzitter stelt de certificaathouders in de gelegenheid om vragen te stellen. 
 
Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Bogaers (Amsterdam) over de commissie van de 
Raad van Commissarissen, waar de heer Boers voorzitter van is, legt de voorzitter uit dat de 
Raad van Commissarissen twee commissies kent, te weten de Audit and Risk Committee en de 
Nomination and Compensation Committee. Deze laatste commissie gaat over de benoeming en 
beloning van de bestuurders van de bank. Naar aanleiding van een volgende vraag van mevrouw 
Bogaers, geeft de voorzitter aan dat Triodos Bank een internationale bank is, daarom is gekozen 
voor de Engelse benaming van beide commissies. 
 
Aangezien er geen verdere vragen zijn, verzoekt de voorzitter aan mevrouw De Zwaan om, 
conform artikel 9 lid 6 van de statuten van Triodos Bank, de heer Boers te herbenoemen.  
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat het bestuur van SAAT met plezier voor deze herbenoeming 
stemt. Afgezien van de gebruikelijke interactie met de Raad van Commissarissen, heeft SAAT de 
gelegenheid van deze herbenoeming gebruikt om met de Raad van Commissarissen terug te 
kijken op de afgelopen jaren en het gesprek te verdiepen op de missie van de bank om de 
inzichten van de betrokkenen nog eens extra tot hun recht te laten komen.  
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering de heer Boers heeft herbenoemd tot lid 
van de Raad van Commissarissen voor een periode van vier jaar, effectief aan het einde van 
deze Algemene Vergadering. 

5c. Herbenoeming mevrouw Carla van der Weerdt-Norder 
 De voorzitter stelt vervolgens de herbenoeming van mevrouw Van der Weerdt aan de orde. 
Mevrouw Van der Weerdt is sinds 2010 lid van de Raad van Commissarissen en sinds 2017 vice-
voorzitter. Met haar ruime ervaring op het financiële en toezichthoudende vlak heeft zij een 
waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Raad van Commissarissen en de Audit and 
Risk Committee. De Raad van Commissarissen stelt dan ook voor om mevrouw Van der Weerdt 
te herbenoemen voor een termijn van één jaar. De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Van 
der Weerdt om haar kandidatuur kort toe te lichten. 
 
Mevrouw Van der Weerdt geeft aan dat zij de afgelopen acht jaar met heel veel plezier deel 
uitgemaakt heeft van de Raad van Commissarissen en een bijdrage heeft kunnen leveren aan 
Triodos Bank. Zij wil de missie van Triodos Bank graag nog een jaar ondersteunen. In principe 
treden leden van de Raad van Commissarissen na acht jaar af om de onafhankelijkheid te 
waarborgen, omdat men in deze rol steeds meer vervlochten raakt met de organisatie. Gezien de 
omstandigheden is het echter goed om nog een jaar aan te blijven om te zorgen voor een goede 
transitie. 
 
De voorzitter geeft certificaathouders de gelegenheid tot het stellen van vragen.  
 
De heer Douma (Rotterdam) heeft een procedurele vraag. De Raad van Commissarissen kent 
een rooster van aftreden. Werkt dat niet adequaat of speelt de beschikbaarheid van 
gekwalificeerde kandidaten voor de Raad van Commissarissen mogelijk een rol.  
 
De voorzitter merkt op dat de opvolging in principe inderdaad via het rooster van aftreden 
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geregeld wordt. De Raad van Commissarissen wil echter bepaalde competenties in de Raad 
vertegenwoordigd houden. Er is nu een lid aangetrokken met kennis en ervaring op het gebied 
van mens en organisatie. De Raad van Commissarissen heeft de behoefte om de capaciteiten 
van mevrouw Van der Weerdt nog een jaar aan boord te houden. Het is inderdaad moeilijk om 
mensen te vinden, maar niet onmogelijk. Triodos Bank is een bijzondere bank en het is niet altijd 
makkelijk om een goede combinatie te vinden van bancaire ervaring en een drive voor de missie 
van de bank. Mevrouw Van der Weerdt is behalve vice-voorzitter van de Raad van 
Commissarissen, ook voorzitter van de Audit and Risk Committee, dat is een zware 
verantwoordelijkheid en het wegvallen van de voorzitter van deze commissie zou op dit moment 
niet wenselijk zijn. De Raad van Commissarissen is dan ook blij dat mevrouw Van der Weerdt 
bereid is nog een jaar aan te blijven. 
 
Aangezien er geen verdere vragen meer zijn, verzoekt de voorzitter mevrouw De Zwaan om, 
conform artikel 9 lid 6 van de statuten van Triodos Bank, namens de aandeelhouder mevrouw 
Van der Weerdt te herbenoemen. Mevrouw De Zwaan geeft aan dat met de vraag en de 
toelichting daarop van de voorzitter uitdrukkelijk inzicht wordt verschaft in onderwerpen die 
uiteraard ook de aandacht van SAAT hebben. De aandeelhouders stemt graag in met de 
herbenoeming van mevrouw Van der Weerdt. 
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering heeft ingestemd met de herbenoeming 
van mevrouw Van der Weerdt voor een periode van één jaar effectief aan het einde van deze 
Algemene Vergadering. 
 
De voorzitter geeft vervolgens het woord aan mevrouw Van der Weerdt, om als vice-voorzitter het 
voorstel voor herbenoeming van de voorzitter te leiden. 

5d.Herbenoeming van de heer Aart de Geus 
Mevrouw van der Weerdt stelt de herbenoeming van de heer De Geus aan de orde. De heer De 
Geus is sinds 2014 lid en voorzitter van de Raad van Commissarissen. Met zijn grondige 
maatschappelijke en bestuurlijke ervaring heeft de heer De Geus in zijn eerste termijn een 
waardevolle bijdrage geleverd aan het werk van de Raad van Commissarissen en de Nomination 
en Compensation Committee. De Raad waardeert zijn constructieve leiderschap en zijn focus op 
strategische thema’s. De Raad van Commissarissen stelt dan ook voor om de heer De Geus te 
herbenoemen voor een termijn van vier jaar. Mevrouw Van der Weerdt geeft het woord aan de 
heer De Geus voor een korte toelichting op zijn kandidatuur. 
 
De heer De Geus geeft aan dat hij zeer betrokken is bij de duurzaamheidsmissie van Triodos 
Bank. Het gaat om mens en natuur, waardigheid en respect. In de tijd dat hij nog politiek actief 
was, was er sprake van een verschuiving van ‘nazorg’ naar ‘voorzorg’. Dat lag politiek niet 
eenvoudig, dus toen de kans kwam om bij Triodos Bank deze rol te kunnen vervullen heeft hij die 
graag aangegrepen. Hij wijst ook op de sustainable development goals die inmiddels door een 
groot aantal landen onderschreven worden. De heer De Geus merkt op dat hij nieuwsgierig is van 
aard. Hij wil graag weten wat zich afspeelt in een onderneming en hoe processen lopen en hoe 
daarop gestuurd wordt. Hoe werken mensen met elkaar samen. Dat is niet altijd makkelijk en 
houdt ook in te proberen mensen in staat te stellen om met hun eigen unieke bijdrage samen te 
werken. Hij vindt het een uitdaging om daar een bijdrage aan te leveren en wil dat ook graag een 
volgende termijn doen. 
 
Aangezien er geen vragen zijn verzoekt mevrouw Van der Weerdt de aandeelhouder om, 
conform artikel 9 lid 6 van de statuten van Triodos Bank, de heer De Geus te herbenoemen. 
Mevrouw De Zwaan dankt de heer De Geus voor zijn toelichting, die een goede weerspiegeling 
vormt van hoe de driehoek van de RvB, de RvC en SAAT voor Triodos Bank werkt met het doel 
om een wezenlijke bijdrage te leveren. De aandeelhouder stemt graag in met de herbenoeming 
van de heer De Geus en wenst de hele Raad veel succes om onder leiding van de heer De Geus 
verder te gaan op de ingeslagen weg. 
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Mevrouw Van de Weerdt constateert dat de Algemene Vergadering heeft ingestemd met de 
herbenoeming van de heer De Geus voor een periode van vier jaar, effectief aan het einde van 
deze Algemene Vergadering. Zij geeft het woord weer aan de voorzitter. 
 
De voorzitter stelt vervolgens punt 6 van de agenda aan de orde: 

6. Vrijwaring aan de leden van de Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur  
De voorzitter geeft aan dat het doel van een vrijwaring is om de leden van de Raad van 
Commissarissen en de Raad van Bestuur enige vorm van zekerheid te bieden tegen oneigenlijke 
claims die worden ingesteld door derden voor hun handelen of nalaten als lid van de Raad van 
Commissarissen of Raad van Bestuur of andere aansprakelijkheden en boetes in dat kader. De 
vrijwaring is natuurlijk niet van toepassing ingeval van opzet, bewuste roekeloosheid of ernstige 
verwijtbaarheid van de leden. De vrijwaring betreft dus alle andere gevallen waar de bestuurder en 
commissarissen aansprakelijk worden gesteld. Dit voorstel tot vrijwaring sluit aan bij de gebruikelijke 
praktijk. De Algemene Vergadering wordt gevraagd om in te stemmen met de voorgestelde 
aanvulling op het beloningsbeleid om een vrijwaring te verlenen aan de leden van de Raad van 
Commissarissen en de Raad van Bestuur.  
 
De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
De heer Douma (Rotterdam) heeft een vraag over de consequenties van het verlenen van deze 
vrijwaring. Hij vraagt zich af of de bank het risico overneemt, of dat er andere maatregelen door de 
bank zijn genomen, zoals een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en wat daarvan het eigen 
risico is. 
 
Mevrouw Westland (Huizen) vraagt zich af waarom dit voorstel zo ineens aan de orde komt. 
Mevrouw Van den Haak (Amsterdam) wil graag weten voor welke periode deze vrijwaring geldt. 
 
Ten aanzien van de vraag van de heer Douma, geeft de voorzitter aan dat er inderdaad voorzien is 
een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Het is niet de bedoeling dat de bank het risico 
draagt. De verzekering dekt niet de gehele vrijwaring. Er blijft altijd een risico voor de personen zelf 
in het geval opzet, bewuste roekeloosheid en ernstige verwijtbaarheid. Dit kan en wil de bank ook 
niet verzekeren. In aanvulling op zijn eerder reactie, merkt de voorzitter op dat de 
bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering ook niet 100% van de kosten dekt. Er blijft altijd enige 
mate van eigen risico en er is een plafond en andere voorwaarden, die in de verzekering verder zijn 
uitgewerkt. 

Met betrekking tot de vraag van mevrouw Westland, merkt de voorzitter op dat er in de afgelopen 
veertig jaar geen aanleiding toe is geweest. Er heeft zich ook geen specifieke zaak voorgedaan, 
maar er is sprake van een algemeen opkomende trend om zaken aanhangig te maken, waarbij 
rechtszaken langer duren en kostbaarder worden. Het heeft meer te maken met het feit dat de bank 
groter wordt, waardoor het risico op juridische geschillen toeneemt.  
Ten aanzien van de vraag voor welke periode de vrijwaring geldt, geeft de voorzitter aan deze voor 
onbepaalde tijd geldt. 

Aangezien er geen verdere vragen meer zijn, verzoekt de voorzitter mevrouw De Zwaan om namens 
de aandeelhouder in te stemmen met de voorgestelde aanvulling op het beloningsbeleid om een 
vrijwaring te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur. 
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat de aandeelhouder instemt met het voorstel.  
 
De voorzitter constateert dat de aandeelhouder heeft ingestemd met de voorgestelde aanvulling op 
het beloningsbeleid om een vrijwaring te verlenen aan de leden van de Raad van Commissarissen 
en de Raad van Bestuur. 
 
De voorzitter stelt vervolgens punt 7 van de agenda aan de orde: 
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7. Uitgifte en inkoop van aandelen 
De voorzitter merkt op dat op grond van Nederlands recht, de periode om de Raad van Bestuur aan 
te wijzen als bevoegd orgaan om rechtshandelingen uit te voeren zoals genoemd onder de 
agendapunten 7a, 7b en 7c, vijf jaar is. Afgelopen jaren was deze periode bij Triodos Bank 
vastgesteld op 18 maanden. Om praktische redenen wordt nu voorgesteld om deze periode uit te 
breiden tot 30 maanden. Dit vermindert de kans dat er een buitengewone Algemene Vergadering 
moeten worden opgeroepen, indien een van de betreffende agendapunten niet past op de agenda 
van de jaarlijkse Algemene Vergadering. 
 
De voorzitter stelt agendapunt 7a aan de orde.  
  
7a. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het doen van uitgifte van nieuwe aandelen en tot het 

verlenen van rechten tot het nemen van aandelen 
Triodos Bank geeft regelmatig nieuwe aandelen uit. Om dit bij voortduring te kunnen blijven doen 
verzoekt de Raad van Bestuur te worden aangewezen als bevoegd orgaan tot het uitgeven van 
aandelen en het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, voor een periode van 30 
maanden, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. Elke uitgifte of verlenen van 
rechten tot het nemen van aandelen zal geschieden tegen de gebruikelijke voorwaarden, zoals 
die zijn beschreven in het prospectus van Triodos Bank dat per de datum van de Algemene 
Vergadering geldig is. De aanwijzing betreft maximaal 5.000.000 aandelen. Dit vertegenwoordigt 
1/6 deel van het maatschappelijk kapitaal van Triodos Bank op 31 december 2017. 

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 19 mei 2017 door de algemene Vergadering 
onder agendapunt 7a is verleend en eindigt op 18 november 2020 of zoveel eerder als deze 
machtiging wordt vernieuwd. 
 
Aangezien er geen vragen zijn, vraagt de voorzitter mevrouw De Zwaan om, conform artikel 4 lid 
1 en 2 van de statuten, namens de aandeelhouder in te stemmen met het voorstel om gedurende 
30 maanden de Raad van Bestuur te machtigen conform het voorstel. 
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat de aandeelhouder instemt met dit voorstel. 
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering de gevraagde machtiging voor een 
periode van 30 maanden heeft verleend en stelt aan de orde: 

7b. Machtiging van de Raad van Bestuur tot beperken of uitsluiten van voorkeursrechten 
De Raad van Bestuur verzoekt te worden aangewezen als bevoegd orgaan tot het beperken of 
uitsluiten van voorkeursrechten van aandeelhouders gerelateerd aan de uitgifte van aandelen en 
het verlenen van rechten tot het nemen van aandelen, zoals bedoeld bij agendapunt 7a, onder 
goedkeuring van de Raad van Commissarissen, voor een periode van 30 maanden.  

Deze machtiging vervangt de machtiging die op 19 mei 2017 door de algemene Vergadering 
onder agendapunt 7b is verleend en eindigt op 18 november 2020 of zoveel eerder als deze 
machtiging wordt vernieuwd. 
 
Aangezien er geen vragen zijn, vraagt de voorzitter mevrouw De Zwaan of de aandeelhouder 
instemt met dit voorstel (conform artikel 4 lid 6 van de statuten).  
 
Mevrouw De Zwaan bevestigt dat de aandeelhouder instemt met dit voorstel.  
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel om 
gedurende 30 maanden de Raad van Bestuur te machtigen tot het beperken of uitsluiten van 
voorkeursrechten conform het voorstel en stelt aan de orde: 
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7c.Machtiging Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten van aandelen in Triodos Bank 
De Raad van Bestuur verzoekt te worden gemachtigd tot het verkrijgen van certificaten van 
aandelen in het kapitaal van Triodos Bank tot een maximum totaalbedrag van EUR 28,2 miljoen 
voor een periode van 30 maanden tegen de prijsstelling en op de wijze zoals beschreven in het 
prospectus van Triodos Bank zoals dat geldt ten tijde van de Algemene Vergadering. Deze 
machtiging bevordert de verhandelbaarheid van de certificaten. 
 
Deze machtiging vervangt de machtiging die op 19 mei 2017 door de algemene Vergadering 
onder agendapunt 7c is verleend en eindigt op 18 november 2020 of zoveel eerder als deze 
machtiging wordt vernieuwd.  
 
Mevrouw Van Zon (’s Hertogenbosch) vraagt hoe de certificaathouders zich verhouden ten 
opzichte van de aandeelhouder. De voorzitter geeft aan dat Triodos Bank één aandeelhouder 
kent, SAAT. Voor elk aandeel dat SAAT heeft, wordt een certificaat van aandeel uitgegeven aan 
de certificaathouders. Deze certificaten van aandelen delen in alle economische rechten van het 
aandeel, behalve het stemrecht. Alle stemrechten zijn ondergebracht in SAAT (Stichting 
Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank). 
 
Aangezien er geen vragen zijn vraagt de voorzitter aan mevrouw De Zwaan of de aandeelhouder 
instemt met het voorstel de Raad van Bestuur te machtigen tot het verkrijgen van eigen 
certificaten (artikel 4 lid 11 en 12 van de statuten). 
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat de aandeelhouder instemt met dit voorstel. 
 
De voorzitter concludeert dat de Algemene Vergadering heeft ingestemd met het voorstel om 
gedurende 30 maanden de Raad van Bestuur te machtigen eigen certificaten van aandelen te 
verkrijgen conform het voorstel. 
 
De voorzitter stelt agendapunt 8 aan de orde: 

8. Mededelingen en rondvraag 
De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Mevrouw Anröchte (Zaandam) geeft aan dat Triodos Bank, weliswaar een kleine bank is, maar wel 
een belangrijke plaats inneemt in het bankenlandschap. Triodos Bank is onafhankelijk en heeft een 
brede achterban, ook in het buitenland. Als je in de rapportage kijkt is het moeilijk om daar informatie 
over te vinden. Ook de website biedt weinig informatie over de achterban in het buitenland. Zij zou 
ervoor willen pleiten om in het jaarverslag en op de website meer informatie te geven over wat er in 
de buitenlandse vestigingen gebeurt, want zij vormen een belangrijk onderdeel van Triodos Bank. 
Haar tweede vraag betreft het nieuwe hoofdkantoor. Er is besloten om een heel bijzonder nieuw 
hoofdkantoor te bouwen en zij heeft daar niets over gehoord vandaag. Waarom wordt dit zo opgezet 
en hoe denkt men de internationale organisatie te bemensen om het echt een internationale 
organisatie te maken. Ook zou zij graag wat meer horen over de specifieke inbreng van de  
buitenlandse leden van de Raad van Commissarissen.  
 
De voorzitter geeft eerst het woord aan zijn buitenlandse collega’s. De heer Philipp geeft aan dat hij 
sinds 2015 deel uitmaakt van de Raad van Commissarissen. Hij is lid geweest van de Nomination 
and Remuneration Committee, maar is nu lid van de Audit and Risk Committee. Hij vindt het een eer 
deel uit te mogen maken van deze Raad van Commissarissen en zo bij te kunnen dragen aan de 
internationale ontwikkeling van Triodos Bank. De vestiging in Duitsland is nog klein, maar groeit snel, 
ook qua impact. Vorig jaar is voor het eerst winst gerealiseerd in Duitsland. 
Vervolgens neemt de heer Page het woord. Zijn achtergrond ligt in de internationale dienstverlening. 
Hij heeft twaalf jaar geleden afscheid genomen van de bancaire sector. Hij is vorig jaar benoemd tot 
lid van de Raad van Commissarissen van Triodos Bank. Hij is voorzitter van een 
liefdadigheidsorganisatie in het Verenigd Koninkrijk en een grote organisatie op het gebied van 
internationale gezondheidszorg. Hij geeft aan dat Triodos Bank vorig jaar in het Verenigd Koninkrijk 
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is gestart met een betaalrekening en dat er initiatieven zijn ontplooid op het gebied van crowd 
funding. 
 
De voorzitter dankt zijn collega´s voor hun toelichting. Hij heeft in de vraag ook een duidelijke 
uitnodiging gehoord aan de Raad van Bestuur om meer inzichtelijk te maken hoe Triodos Bank in de 
verschillende landen actief is. Hij denkt dat er veel mogelijkheden zijn om dit op de website naar 
voren te brengen. Deze suggestie zal door de Raad van Bestuur graag meegenomen worden. 
 
De laatste vraag betrof de nieuwbouw. De voorzitter geeft hiervoor het woord aan de heer Bierman 
om hier nader op in te gaan. De heer Bierman geeft aan dat de eerste paal op 9 april 2018  in de 
grond is gegaan. De ambitie is dat de nieuwbouw in het najaar van 2019 gereed is en Triodos Bank 
Nederland en Triodos Private Banking hun intrek in het nieuwe gebouw kunnen nemen. Ten aanzien 
van de internationale dynamiek geeft hij aan dat het een duidelijk internationaal contactpunt zal 
worden voor ondernemers uit de hele wereld en Nederland, die zich met duurzame ontwikkelingen 
bezighouden. Het wordt een buitengewoon duurzaam gebouw. De voertaal op het hoofdkantoor is 
Engels, gezien de vele collega´s uit de buitenlandse vestigingen. Ten aanzien van de locatie voor 
het nieuwe hoofdkantoor is lang gezocht naar een locatie die veel beter bereikbaar zou zijn met 
openbaar vervoer. De achterliggende gedachte is om tot uitdrukking te brengen wat voor soort bank 
Triodos Bank is. Triodos Bank is oorspronkelijk opgericht op landgoed De Reehorst en de bank gaat 
hiermee weer terug naar haar wortels. De voorzitter voegt hier aan toe, dat de Raad van 
Commissarissen bij het zoeken naar een nieuwe locatie de vraag heeft gesteld, waarom niet 
gebruikt kon worden gemaakt van een bestaand gebouw. Gebleken is dat het merendeel van de 
bestaande gebouwen zeer ongunstig waren qua energieverbruik en ligging ten opzichte van 
openbaar vervoer: Met dit nieuwe gebouw krijgt Triodos Bank een energieneutraal kantoor dat één is 
met de natuur en dichtbij openbaar vervoer. 
 
De heer Delhaise (Bosch en Duin) merkt op dat internationalisatie steeds belangrijker lijkt te worden. 
Een jaar of acht geleden is in Zeist de Global Alliance for Banking on Values opgericht. Daarbij is 
aangegeven dat het niet de bedoeling was dat Triodos Bank zelf een wereldbank zou worden en dat 
daarom juist deze Alliance werd opgericht. 
 
De heer Blom geeft aan dat de Global Alliance for Banking on Values in 2009 is opgericht door 
negen banken. Dit aantal is inmiddels uitgegroeid tot 50 banken over de laatste twee jaar. De 
betekenis van de Global Alliance neemt toe en veel regeringen zijn geïnteresseerd in de 
werkzaamheden. Het is een ´kindje´ van Triodos Bank en vindt nu zijn eigen weg in de wereld. Het 
secretariaat is nog steeds gehuisvest bij Triodos Bank, maar ook daar zal de Global Alliance zijn 
eigen weg vinden. De banken die aangesloten zijn bij de Global Alliance realiseren een beter 
rendement dan andere banken.  
 
Aangezien er geen verdere vragen zijn voor de rondvraag, geeft de voorzitter het woord aan de heer 
Aeby voor een mededeling. De heer Aeby merkt op dat hij volgend jaar na de Algemene 
Vergadering zal aftreden als lid van de Raad van Bestuur en CFO van Triodos Bank. Hij doet deze 
mededeling nu al, om de organisatie de tijd te geven om een opvolger te vinden. Hij memoreert dat 
toen hij 20 jaar geleden startte bij Triodos Bank in België, Triodos Bank nog een kleine bank was. Nu 
is hij bestuurder van een bank met bijna 1.400 medewerkers. Hij kijkt met veel trots terug op wat er 
door de bank en haar medewerkers is gerealiseerd. De ontwikkelingsweg is nooit klaar, maar hij 
vindt het nu tijd om zijn functie aan een andere bestuurder over te dragen. Hij voegt hier aan toe dat 
zijn besluit in goede afstemming met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen is 
genomen en dat er voldoende tijd wordt gecreëerd voor een goede transitie. Hij blijft ook de 
komende periode volledige gecommitteerd. Er is vandaag dus geen sprake van afscheid, maar een 
aankondiging van een voorgenomen vertrek. 
 
De voorzitter dankt de heer Aeby voor zijn mededeling. Het is goed dat er voldoende tijd is om een 
opvolger te zoeken en goed vorm te geven aan de transitie.  
 
Sluiting 
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De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun vragen en opmerkingen en sluit de vergadering. 
 
 
 
 
A.J. de Geus    J.G.J.M. de Zwaan   E.L. Verheul 

voorzitter van de    voorzitter van het bestuur van  Notulist 
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