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CONCEPT NOTULEN van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting 
Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank, gehouden op vrijdag       
18 mei 2018 in Tivoli Vredenburg te Utrecht 

 

1. Opening 
 
Mevrouw De Zwaan, voorzitter van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Triodos Bank, opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen welkom, ook de certificaathouders 
die via de webcast deelnemen aan de vergadering. Zij stelt de agenda vast en vervolgens stellen 
de overige leden van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank 
(“SAAT”) zichzelf voor. De heer Schoors uit België, maakt sinds vorig jaar deel uit van het 
Bestuur van SAAT, Mevrouw Van Boeschoten uit het Verenigd Koninkrijk neemt vandaag na 
negen jaar afscheid van het Bestuur van SAAT, de heer De Clerck uit België, neemt vandaag na 
acht jaar ook afscheid, de heer Nawas, is vier jaar lid van het Bestuur van SAAT en de heer 
Lageweg, die inmiddels twee jaar deel uitmaakt van het Bestuur van SAAT.   
  
De voorzitter meldt dat de heer Bossenbroek, notaris bij NautaDutilh aanwezig is. Hij zal toezicht 
houden op het stemproces en is beschikbaar voor het beantwoorden van eventuele vragen.  
 
De voorzitter wijst conform artikel 10 lid 9 van de administratievoorwaarden SAAT, mevrouw 
Verheul aan als notulist. De concept notulen zullen voor eind augustus op de website worden 
geplaatst en in lijn met de administratievoorwaarden worden vastgesteld. 
 
De voorzitter constateert dat de oproep voor de vergadering conform artikel 10 lid 3 van de 
administratievoorwaarden SAAT heeft plaatsgevonden. De aankondiging van de vergadering is 
op 13 april 2018 in een landelijk verspreid dagblad gepubliceerd. Certificaathouders hebben een 
schriftelijke uitnodiging per post of per e-mail ontvangen. De stukken voor de vergadering lagen 
ter inzage en konden worden opgevraagd en zijn op de website gepubliceerd. De voorzitter 
maakt de aanwezigen voor wat betreft de stemming erop attent dat stemming steeds geschiedt 
over het betreffende agendapunt, zoals aangegeven in de toelichting op de agenda.  
 
De voorzitter geeft aan later in de vergadering te zullen melden hoeveel certificaathouders ter 
vergadering aanwezig zijn en hoeveel stemmen er totaal in de vergadering aanwezig en/of 
vertegenwoordigd zijn. Er zijn mogelijk ook niet-certificaathouders aanwezig. Zij zijn van harte 
welkom, maar hebben niet het statutaire recht om tijdens de vergadering het woord te voeren. 
Personen die na aanvang van de vergadering zijn gearriveerd en zich niet hebben geregistreerd 
kunnen niet stemmen, zoals ook is aangekondigd in de brief die de certificaathouders hebben 
ontvangen nadat zij zich hebben aangemeld voor de vergadering. Dit is nodig om de geldigheid 
van de stemming te kunnen waarborgen.  
 
Iedere certificaathouder heeft het recht om in de vergadering het woord te voeren en mag in 
eerste instantie één vraag per keer stellen. Indien een certificaathouder het woord wil voeren 
wordt hij/zij verzocht om 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.  
 
Voordat de voorzitter overgaat tot punt 2 van de agenda, staat zij stil bij het overlijden, dit 
voorjaar, van de heer Max Rutgers van Rozenburg. Zij memoreert dat de heer Rutgers van 
Rozenburg gedurende een periode van twaalf jaar, in wisselende rollen, deel heeft uitgemaakt 
van het Bestuur van SAAT, laatstelijk als voorzitter. Hij is altijd nauw verbonden geweest met 
Triodos Bank. De heer Rutgers van Rozenburg wist een aantal kwaliteiten te combineren die 
bijdroegen aan een goede dialoog. Hij kon zich verplaatsen in mensen en zo problemen in de 
juiste context plaatsen en dat alles met veel humor en lichtheid. SAAT is de heer Rutgers van 
Rozenburg heel veel dank verschuldigd.  
 
Vervolgens stelt de voorzitter punt 2 van de agenda aan de orde. 
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2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2017 
 
De voorzitter merkt op dat SAAT een onafhankelijk Bestuur heeft dat door de certificaathouders 
benoemd wordt. In de administratievoorwaarden van SAAT is opgenomen dat de stichting het 
stemrecht op de haar toebehorende aandelen zelfstandig uitoefent en zich daarbij laat leiden 
door het belang van de certificaathouders, het belang van de bank en de beginselen die in de 
doelstelling en de missie van de bank zijn uitgedrukt. 
 
Zoals vorig jaar aangegeven heeft het Bestuur van SAAT zich in de afgelopen periode 
ingespannen om een en ander transparant te maken en op papier te zetten. Dit project is 
inmiddels afgerond. De “Vision on fullfilling SAAT’s role” is op de website van Triodos Bank te 
vinden. De voorzitter nodigt de certificaathouders graag uit om dat document te lezen. Hierin 
wordt onder meer tot uitdrukking gebracht hoe het Bestuur van SAAT voeling houdt met de 
missie van de bank en waar het Bestuur aandacht aan besteed om de belangen van de bank en 
de belangen van de certificaathouders te waarborgen. Ook geeft het inzicht in hoe het Bestuur 
zijn verantwoordelijkheid in het algemeen vervult en de activiteiten die daartoe behoren.  
 
Vervolgens gaat de voorzitter kort in op de structuur en de positie die SAAT inneemt ten opzichte 
van de certificaathouders en ten opzichte van de bank. SAAT is de onafhankelijke aandeelhouder 
van de bank, maar beschouwt zich niet als eigenaar, maar als geïnformeerd en betrokken 
aandeelhouder die met de bank de dialoog aangaat.  De certificaten van aandelen worden 
uitgegeven aan de certificaathouders, die de economische rechten op deze certificaten hebben. 
 
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen het jaarverslag van Triodos Bank en het daarin 
opgenomen verslag van het Bestuur van SAAT (pagina 208 t/m 2014) heeft gelezen. Hierin wordt 
aangegeven dat de cyclus van de werkzaamheden van het Bestuur van SAAT start in de 
jaarlijkse Algemene Vergadering. De onderwerpen die daarin door certificaathouders naar voren 
worden gebracht worden door het jaar heen meegenomen in het gesprek met de Raad van 
Bestuur. Daarnaast worden de verschillende bijeenkomsten voor certificaathouders in de 
branches bezocht, waarin de branchemanagers aan de certificaathouders ter plaatse een 
toelichting geven over de activiteiten van het afgelopen jaar in de betrokken branche. Dat geeft 
het Bestuur van SAAT inzicht in de activiteiten van de branches, waarnaar eerder vandaag ook 
door een certificaathouder werd gevraagd. Verder heeft het Bestuur gesprekken met de Raad 
van Bestuur van de bank en de controlerend accountant over de jaarcijfers. 
 
Vervolgens gaat de voorzitter in op de wijze hoe het Bestuur van SAAT het gesprek aangaat met 
de bank.  De voorzitter merkt op dat zij die ochtend bij de stemverklaring ten aanzien van het 
vaststellen van de jaarrekening 2017 al heeft aangegeven dat de dialoog zich in het afgelopen 
jaar heeft toegespitst op vier onderwerpen, te weten de missie en de strategie; de impact, het 
rendement en het risicoprofiel; stakeholder engagement en de financiële resultaten en de 
verschillende financiële ratio’s.  
 
Zij geeft vervolgens samen met heren Nawas en Schoors aan de hand van deze voorbeelden wat 
meer inhoud en inzicht in hoe het Bestuur van SAAT te werk gaat. 
 
De heer Nawas geeft aan dat het bewaken van de missie één van de hoofddoelen van het 
Bestuur van SAAT is, waarbij de vraag wordt gesteld hoe de strategie aansluit bij de missie. De 
onderwerpen van het maatschappelijk debat zijn anders in de verschillende landen waar Triodos 
Bank actief is. Dat blijkt ook uit de gesprekken met certificaathouders in die landen. Een 
belangrijk aspect daarbij is hoe Triodos Bank daar met lokale initiatieven op kan inspelen en daar 
een rol in kan vervullen. In de interactie met de Raad van Bestuur is het voor het Bestuur van 
SAAT belangrijk om inzicht te krijgen hoe de Raad van Bestuur invulling geeft aan de 
verwachtingen van de certificaathouders op basis van de missie van de bank. 
 
De voorzitter voegt hier aan toe dat ook de impact van de bank een belangrijk aspect is. Alle 
energie wordt gericht op het realiseren van de missie en dat drukt zich uit in de impact van de 
bank. Het Bestuur van SAAT wil een goed inzicht hebben in het verloop van de impact. Triodos 
Bank is altijd een voorloper geweest als het gaat om impactrapportage. Met Triodos Bank heeft 
het Bestuur van SAAT de ambitie om ervoor te zorgen dat Triodos Bank die voorloper blijft en dat 
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die impact door de jaren heen naast het financiële rendement consistent in beeld gebracht wordt. 
Het Bestuur van SAAT heeft een nadere toelichting gekregen van de bank op het onderwerp 
impactrapportage. Triodos Bank gaat volgend jaar een slag maken naar een nieuwe 
impactrapportage en het Bestuur van SAAT zal dit onderwerp op de voet blijven volgen.  Impact 
in de vorm van “ finance change” door projecten te financieren en in projecten te investeren en in 
de vorm van ‘change finance’, deelnemen aan het maatschappelijk debat.  
 
Vervolgens gaat de heer Schoors in op de relatie met stakeholders. SAAT beoogt primair met de 
certificaathouders, maar ook met andere belanghebbenden het gesprek aangaan over de visie en 
de missie van Triodos Bank. Wat is van belang voor de stakeholders en wat is van belang voor 
de bank. Daar is veel overeenkomst tussen. Vorig jaar is er weer een enquête gedaan onder de 
certificaathouders. De gegevens die de bank daaruit krijgt geven inzicht van wat de 
certificaathouders van de bank vinden. Het is belangrijk om daarvan kennis te nemen en op basis 
daarvan te handelen.  
 
De voorzitter sluit af met de financiële resultaten en de ratio’s. Daarover wordt door de bank 
buitengewoon helder verslag uitgebracht. 
  
De voorzitter biedt de aanwezigen graag de gelegenheid tot het stellen van vragen over het 
gevoerde beleid. Zij geeft aan dat zij de vragen zal beantwoorden vanuit het perspectief van 
aandeelhouder. Als een vraag direct verband houdt met de activiteiten van de bank, zal zij die 
doorverwijzen naar een vertegenwoordiger van de bank. 
  
De heer Ploeg (Amersfoort) vraagt of er een sprake is van een impact analyse en of de effecten 
van de bank gevolg worden. 
 
Mevrouw Bogaers (Amsterdam) merkt op dat zij niets doet met de computer en alleen post krijgt 
van de bank. Haar is dan ook niets bekend van de enquête. Zij heeft geen inzicht in de 
activiteiten van SAAT en wil daar graag informatie over toegestuurd krijgen. Zij vraagt zich af of 
zij de enige is met een dergelijk verzoek en of het ook mogelijk is de enquête per post te 
ontvangen. 
 
Mevrouw Van den Haak (Amsterdam) refereert aan de vraag wie het verslag gelezen heeft. Het 
jaarverslag is in het Engels opgesteld en zij vraagt of informatie over SAAT in de Nederlandse 
samenvatting opgenomen kan worden. 
 
Ten aanzien van de vraag over de impact analyse geeft de voorzitter aan dat de bank zelf de 
eigen impact analyseert en daar verslag over uitbreng. Het Bestuur van SAAT stelt daar uiteraard 
vragen over. Eén van die vragen is om in ieder geval over een aantal jaren aan eenzelfde wijze 
van verslaglegging vast te houden om een consistent beeld te hebben, zodat de ontwikkeling 
duidelijk gevolgd kan worden. De Raad van Bestuur acteert daarop. Er zijn veel sociale 
vraagstukken in de samenleving. Vragen naar aanleiding daarvan dringen zich op bij het Bestuur 
van SAAT als naar de impact van de bank wordt gekeken en wat de bank nog meer zou kunnen 
bijdragen. 
 
Naar aanleidingen van indringende oproepen van enkele certificaathouders om de 
toegankelijkheid van de informatie te verbeteren qua toon en qua communicatiemiddel, niet 
alleen elektronisch, geeft de voorzitter aan dat gestreefd wordt naar maximale toegankelijkheid, 
maar dat er een afweging moet worden gemaakt over de verwerking. De uitkomsten van de 
enquête bijvoorbeeld zijn primair digitaal, aangezien handmatige verwerking zeer intensief is. 
 
Naar aanleiding van enkele vragen van een certificaathouder over de achterban van SAAT, 
hoeveel certificaathouders zijn er en wat is de verdeling over de verschillende landen waar 
Triodos Bank actief is en hoe in gesprek wordt gegaan, geeft de voorzitter aan dat SAAT primair 
de dialoog voert met certificaathouders. Ten aanzien van de dialoog met andere stakeholders 
van de bank is voor SAAT geen directe rol weggelegd. De bestuursleden van SAAT gaan in de 
verschillende landen waar Triodos Bank actief is naar de bijeenkomsten met de lokale 
certificaathouders. Triodos Bank heeft ongeveer 40.000 certificaathouders, waarvan het 
overgrote deel in Nederland. Daarna België, Spanje een Duitsland. Qua aantal certificaathouders 
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sluit het Verenigd Koninkrijk de rij. Voor de exacte informatie verwijst zij naar pagina 64 van het 
jaarverslag. 
 
Desgevraagd door de mevrouw Bogaers (Amsterdam)dat er ook behoefte is aan een vergadering 
met de Nederlandse branche , geeft de voorzitter aan dat er in Nederland jaarlijks één formele 
vergadering is met de certificaathouders. Dat is de vergadering die nu plaatsvindt. Daarnaast 
organiseren de afzonderlijke branches informele bijeenkomsten voor de lokale certificaathouders. 
De branchemanagers bepalen of deze bijeenkomsten worden georganiseerd.  
 
Aangezien er geen verdere vragen meer zijn, stelt de voorzitter agendapunt 3 aan de orde:  

3. Benoeming van de Nikolai Keller tot lid van het Bestuur van SAAT 

De voorzitter verwijst naar het profiel van het Bestuur van SAAT op de website. Hierin is 
aangegeven welke kennis en kwalificaties het Bestuur nodig heeft om haar rol als aandeelhouder 
van de bank goed te kunnen vervullen. Na het aflopen van de termijn van mevrouw Van 
Boeschoten en de heer De Clerck, beschikt het zittende Bestuur van SAAT over uitgebreide 
kennis op het bancaire en bestuurlijk/juridische vlak en op het gebied van maatschappelijk 
verantwoord ondernemen. Het Bestuur streeft er naar deze ervaring aan te vullen met een 
kandidaat die beschikt over ondernemingservaring en met een sterke verbinding met de missie 
van Triodos Bank. Het Bestuur van SAAT zou graag ook nog versterkt willen worden met een 
kandidaat vanuit Spanje, maar is verheugd om de heer Nikolai Keller te kunnen nomineren als 
bestuurslid. De heer Keller woont en werkt in Duitsland. Zijn op waarden gebaseerde oriëntatie 
en zijn handelswijze worden geïnspireerd door antroposofie als een bron voor kwaliteit van leven 
en menselijke waardigheid. 
 
Het Bestuur van SAAT stelt voor de heer Keller te benoemen als lid van het Bestuur van SAAT 
voor een termijn van vier jaar, effectief na afloop van deze jaarlijkse vergadering van 
certificaathouders. De Raad van Commissarissen van Triodos Bank N.V. heeft, conform artikel 8 
lid 1 sub m van de statuten van Triodos Bank, zijn voorafgaande goedkeuring gegeven aan het 
positieve besluit dat de Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V., conform artikel 6 lid 4 van de 
statuten van SAAT heeft genomen in verband met de voordracht tot benoeming van de heer 
Keller. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Keller voor een korte toelichting. De heer Keller geeft 
aan dat hij geen specifieke bancaire achtergrond heeft, maar hij kent de bancaire wereld vanuit 
zijn achtergrond als advocaat. Hij voelt een grote verbondenheid met de missie van Triodos Bank 
en de ambitie van de bank om de wereld beter te maken. Hij vindt het een eer om met de bank 
samen te werken en hoopt dat hij met zijn kennis en ervaring een bijdrage kan leveren aan het 
werk van het Bestuur van SAAT en aan het realiseren van de missie van Triodos Bank. 
 
De voorzitter geeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan de heer Keller. 
 
De heer Purwanda (Gouda) wijst erop dat beschermingsconstructies eigenlijk alleen in Nederland 
gemeengoed zijn en vraagt of de heer Keller bekend is met een dergelijke governance structuur. 
 
De heer Keller geeft aan dat Mahle Stiftung, waar hij in het bestuur zit,  een soortgelijke structuur 
kent. Hij is dan ook bekend met de rechten en plichten van de verschillende bestuursniveaus. De 
voorzitter voegt hier aan toe dat het vanuit het perspectief van het Bestuur van SAAT van groot 
belang is dat kandidaat bestuursleden de structuur begrijpen en de dynamiek en de interactie met 
de betrokkenen begrijpen. Daarover wordt vooraf het gesprek met de kandidaten aangegaan om 
eventuele teleurstellingen achteraf te voorkomen. Ze dankt de vraagsteller voor de vraag. Het is 
een belangrijk aspect waar zeker naar gekeken wordt. 
 
De voorzitter geeft vervolgens aan dat er 114 certificaathouders met stemrecht in de zaal 
aanwezig zijn, die tezamen 35.613 stemmen vertegenwoordiger. Er zijn voorafgaand aan de 
vergadering aan een onafhankelijke vertegenwoordiger van de bank door 870 certificaathouders 
volmachten met steminstructie verleend, tezamen voor 218.211 stemmen. In totaal kunnen 
vandaag dus 253.834 stemmen worden uitgebracht, 
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Na een korte toelichting over de stemprocedure wordt overgegaan tot stemming over de 
benoeming van de heer Keller.  
 
De voorzitter constateert dat de heer Keller is benoemd tot lid van het Bestuur van SAAT. Zij heet 
de heer Keller hartelijk welkom als bestuurslid en geeft aan uit te kijken naar de samenwerking. 
 
Vervolgens gaat de voorzitter over tot punt 4 van de agenda: 

4. Rondvraag 
 
De heer Douma (Rotterdam) heeft een boodschap die eigenlijk bedoeld is voor de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen van de bank. Hij wijst erop dat in het jaarverslag veel 
aandacht wordt besteed aan de cost/income ratio, die aan de hoge kant is. Daar zijn goede 
redenen voor, maar het is goed dat er aandacht aan wordt besteed. Hij komt echter vaak het 
woord ‘efficiency’ tegen bij een bank waarbij aarde en mens centraal staan. Hij krijgt veeleer de 
indruk dat hij het verslag van een private equity leest. Dat combinerend met de uitkomst van het 
medewerkers onderzoek, waaruit de grote commitment van de medewerkers blijkt, terwijl 
gevraagd wordt om een efficiencyslag te maken en de uitgesproken zorg van de hoge werkdruk, 
brengt hem ertoe om te suggereren misschien wat minder te praten over efficiency, maar te 
kijken naar doelmatigheid. Doelmatigheid is ook kostenbewust, omdat het een link heeft met de 
impact en het resultaat. Hij zou willen voorstellen de boodschap met betrekking tot 
kostenbewustzijn, meer in die context te zetten. De voorzitter dankt de heer Douma voor zijn 
suggestie. Het is eigenlijk ook een compliment voor de medewerkers van de bank voor alle 
inspanning die gedaan worden. 
 
De heer Braakman (Schagen) geeft aan dat hij gelezen heeft dat de heer Kees Vendrik een 
functie heeft gekregen om aan energie te werken en vraagt zich af hoe dat wordt aangepakt voor 
de landbouw, omdat daar veel energie te winnen is. 
 
Mevrouw Speelpenning (Utrecht) vraagt het Bestuur van SAAT te overwegen om het dividend 
naar beneden te brengen. Oorspronkelijk was de rol van Triodos Bank niet om winst te maken. 
De missie is belangrijker dan winst. Als spaarders nul rendement ontvangen, vindt zij het niet juist 
als certificaathouders 2% krijgen. De voorzitter hoort de oproep en de Raad van Bestuur heeft 
hier ook kennis van genomen. Zij herkent de vraag van vorig jaar. De rendementsdoelstelling is 
het prerogatief van de bank zelf, maar het gesprek wordt wel gevoerd. De heer Aeby voegt 
hieraan toe dat de 1,95 euro’s betreft en geen percentage.  
 
De heer Blom merkt, in aanvulling op het antwoord van de voorzitter dat de heer Kees Vendrik is 
benoemd tot Chief Economist van de bank,  opdat de Kees Vendrik, bijdraagt om het 
gedachtengoed van Triodos Bank publiek te maken en vanuit Triodos Bank mee te doen aan het 
debat over energietransitie. Het tweede onderwerp dat Triodos Bank in voorbereiding heeft is 
landbouw en voeding en ook daar gaat Triodos Bank een coördinerende rol in spelen. 
 
De heer Douma (Rotterdam) geeft aan dat hij twee jaar geleden heeft gepleit voor verhoging van 
het dividend. Dat had zijns inziens destijds ook gekund aangezien er toen sprake was van een 
pay-out ratio van 34%. Nu is de pay-out ratio rond 60% is. Hij vindt het een vreemd idee om te 
pleiten voor verlaging van het dividend. 
 
De voorzitter geeft aan dat er een aantal begrippen meegenomen wordt in de bepaling van het 
dividend. Het rendement dat de bank realiseert, het dividend dat de bank uitkeert en de pay-out 
ratio, hoeveel er wordt uitgekeerd. Daar heeft de bank een heel helder beleid voor opgesteld en 
daar is die ochtend door de heer Aeby ook naar gerefereerd. Het huidige rendement, het dividend 
en de pay out ratio zijn in overeenstemming met dat beleid. Maar de oproep is duidelijk. 
 
Voordat zij tot sluiting van de vergadering overgaat, richt de voorzitter het woord tot mevrouw Van 
Boeschoten en de heer De Clerck. Beiden nemen vandaag afscheid, na een zittingsperiode van 
negen respectievelijk acht jaar in het Bestuur van SAAT. De voorzitter geeft aan dat woorden 
eigenlijk tekortschieten om de erkentelijkheid tot uitdrukking te brengen. Mede namens haar 
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collega’s en de certificaathouders spreekt de voorzitter haar dank en waardering uit voor de 
enorme inzet en de waardevolle bijdrage van mevrouw Van Boeschoten en de heer De Clerck in 
de werkzaamheden van SAAT en het beschermen en uitdragen van de missie van Triodos Bank. 
Zij wenst hun beiden alle goeds voor de toekomst. Zowel de heer De Clerck als mevrouw Van 
Boeschoten sluiten af met een korte reflectie op de bank en de periode dat zij bestuurslid van 
SAAT zijn geweest.  

 

5. Sluiting 
 
De voorzitter dankt de certificaathouders voor hun komst en hun betrokkenheid bij Triodos Bank 
en wenst iedereen wel thuis.  

 
 

 
J.G.J.M de Zwaan      E.L. Verheul 
Voorzitter van het Bestuur van    Notulist 
Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank  

 


