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NOTULEN van de Vergadering van Certificaathouders van Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank, gehouden op vrijdag 20 mei 2016 te Zeist 

 

1. Opening 
Mevrouw De Zwaan, voorzitter van het Bestuur van Stichting Administratiekantoor Aandelen 
Triodos Bank (SAAT), opent de vergadering. Zij heet de aanwezigen welkom, ook de 
certificaathouders die via webcast deelnemen aan de vergadering. De voorzitter stelt zichzelf en 
de overige leden van het Bestuur van de stichting voor: mevrouw Castañeda, de heer Nawas, de 
heer De Clerck en mevrouw Van Boeschoten.  
  
De voorzitter meldt dat de heer Bossenbroek, notaris bij Nauta Dutilh aanwezig is om toe te zien 
op het correct verlopen van de stemprocedure. 
 
De voorzitter wijst conform artikel 9, lid 9 van de Administratievoorwaarden SAAT mevrouw 
Verheul, van Verheul Executive Support, aan als notulist. Het streven is om de notulen binnen 
drie maanden op de website te plaatsen. 
 
De voorzitter constateert dat de oproep voor de vergadering conform artikel 9 van de 
Administratievoorwaarden van SAAT heeft plaatsgevonden. Certificaathouders hebben een 
schriftelijke uitnodiging ontvangen. De stukken voor de vergadering lagen ter inzage, konden 
worden opgevraagd en zijn op de website gepubliceerd.  
 
De voorzitter meldt dat 160 certificaathouders ter vergadering aanwezig zijn, die 50.203 stemmen 
vertegenwoordigen. Daarnaast heeft de Raad van Bestuur van Triodos Bank volmachten 
ontvangen voor 236.352 stemmen, met daaraan gekoppeld een duidelijke steminstructie van de 
certificaathouders. In totaal zijn daardoor 286.555 stemmen ter vergadering aanwezig en/of 
vertegenwoordigd. Personen die na aanvang van de vergadering zijn gearriveerd kunnen niet 
stemmen, zoals ook in de brief is aangekondigd die de certificaathouders hebben ontvangen bij 
aanmelding. Dit is nodig om de geldigheid van de stemming te kunnen waarborgen.  
 
Iedere certificaathouder heeft het statutaire recht om in de vergadering het woord te voeren; in 
eerste instantie één vraag per keer onder vermelding van hun naam en woonplaats .  Alleen via 
de microfoon of via de Live Webcast kunnen vragen worden gesteld of opmerkingen worden 
gemaakt. Niet certificaathouders zijn als toehoorder natuurlijk van harte welkom, maar hebben 
niet het statutaire recht het woord te voeren.  
 
De voorzitter merkt op dat telkens weer blijkt dat het nuttig is om kort stil te staan bij de unieke 
structuur van Triodos Bank en de positie van het Bestuur van SAAT daarin. Aan de hand van een 
aantal slides geeft de voorzitter een toelichting over de governancestructuur. SAAT beheert alle 
aandelen en oefent stemrecht uit in de Algemene Vergadering. Daarbij laat SAAT zich leiden 
door de belangen van de certificaathouders, het belang van andere stakeholders, en door de 
missie en de doelstelling van de Bank, zoals verwoord in artikel 2.2 van de statuten van Triodos 
Bank. In dit artikel is opgenomen dat de Bank beoogt bij te dragen aan maatschappelijke 
vernieuwing, met als uitgangspunt dat ieder mens zich in vrijheid dient te kunnen ontwikkelen, 
gelijke rechten heeft en verantwoordelijk is voor de gevolgen van zijn economisch handelen voor 
de medemens en de aarde. Alles in de ruimste zin van het woord.  
 
Op basis van de regelmatige dialoog tussen het Bestuur van SAAT en de Raad van Bestuur en 
de Raad van Commissarissen van de Bank en de ontmoetingen met de certificaathouders door 
het jaar heen, brengt SAAT formeel stem uit in de Algemene Vergadering van Triodos Bank NV, 
zoals dat die ochtend is gebeurd over onder meer het vaststellen van de jaarrekening en de 
winstverdeling. Daarnaast oefent zij ook stemrecht uit ten aanzien van de benoeming van leden 
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van de Raad van Commissarissen en wijziging van de statuten. De certificaathouders hebben 
stemrecht in de vergadering van certificaathouders waarin wordt gestemd over de benoeming 
van leden van het Bestuur van SAAT, aanpassing van de statuten en de administratie-
voorwaarden van SAAT en de bezoldiging van het Bestuur van SAAT.  
 
Vervolgens stelt de voorzitter punt 2 van de agenda aan de orde. 
 

2. Verslag van het Bestuur van SAAT 2015 
 
De voorzitter geeft aan op een aantal aspecten wat dieper in te zullen gaan. Ten eerste een 
nadere toelichting op hoe SAAT komt tot de stemverklaring in de Algemene Vergadering. Verder 
een toelichting op de activiteiten van het afgelopen jaar en vervolgens zal zij de vergadering 
meenemen in de thema’s waarvan SAAT denkt dat zij in de komende jaren belangrijk zullen zijn. 
 
Vanochtend heeft SAAT namens de certificaathouders stem uitgebracht in de Algemene 
Vergadering, waarin is aangegeven dat SAAT onafhankelijk is van de Bank. In het afgelopen jaar 
heeft het Bestuur van SAAT het initiatief genomen om haar visie over het vervullen van haar rol 
op papier te zetten. Dit is nagenoeg afgerond, maar moet nog formeel vastgesteld worden in het 
bestuur. SAAT wil gedurende het jaar informatie ontvangen van de Bank over een aantal 
belangrijke onderwerpen. Over de koers van de Bank en de keuzes die gemaakt worden en of 
hierin de missie van de Bank voldoende weerspiegeld wordt en hoe dat zich vertaalt naar impact, 
rendement en risico. Ook informatie over de kerncijfers van de bank en het risicoprofiel, het 
kapitalisatiebeleid en de omvang van de Bank in de context van de regelgeving en het human 
capital beleid is onderwerp van gesprek met de Raad van Bestuur. Dit alles om te komen tot een 
goede afweging over het uitbrengen van de stem in de jaarlijkse Algemene Vergadering.  
 
Daarnaast is de inbreng van de certificaathouders van belang en deze jaarvergadering is de 
eerste stap in de jaarcyclus voor het uitbrengen van de stem in de Algemene Vergadering van 
2017. De stem die in de Algemene Vergadering die vanochtend is uitgebracht, was onder meer 
gebaseerd op datgene dat de certificaathouders vorig jaar in de vergadering van 
certificaathouders naar voren hebben gebracht. Die input is door het Bestuur van SAAT ook 
meegenomen in het gesprek met de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen in de 
aanloop naar de Algemene Vergadering. 
 
Een ander belangrijk aspect is de middellange termijn rendementsdoelstelling van de Bank. 
Oorspronkelijk was dat 7%, maar deze doelstelling kon om tal van legitieme redenen niet gehaald 
worden. Anderzijds heeft Triodos Bank een zeer solide kredietportefeuille waarop relatief weinig 
voorzieningen nodig zijn. Maar hoe verhoudt dat zich tot het gewenste risicoprofiel en het 
gewenste effect van de kredieten op de samenleving, de impact?  
Een punt van aandacht was het personeelsverloop van 14% van de medewerkers, dat ook door 
de Raad van Bestuur in de Algemene Vergadering is toegelicht. Ook daarover heeft het Bestuur 
van SAAT met de Raad van Bestuur gesproken. Daarnaast is gesproken over de investeringen 
die in het afgelopen jaar zijn gedaan om de strategische koers verder te realiseren. Verder is 
gesproken over de ontwikkelingen in Duitsland en Frankrijk. En natuurlijk blijft ook de ratio 
spaargelden, uitstaande kredieten een terugkerend punt van aandacht. 
 
Vervolgens vraagt de voorzitter de aandacht voor een korte video impressie van informele 
stakeholder bijeenkomsten met certificaathouders en de vergaderingen van certificaathouders in 
de verschillende landen waar Triodos Bank gevestigd is. Daarna zullen haar collega’s en zij een 
nadere toelichting geven van de onderwerpen die in die lokale bijeenkomsten aan de orde 
kwamen.  
 
Na afloop van de video impressie doet mevrouw Van Boeschoten verslag van de bijeenkomst 
van Triodos Bank UK in London in april van dit jaar. Zij geeft aan dat de bijeenkomst begon met 
een officiële meeting die door ongeveer 100 certificaathouders werd bijgewoond, gevolgd door 
een informele bijeenkomst voor klanten en geïnteresseerden van de Bank. Een belangrijk 
onderwerp van gesprek was ook daar het personeelsverloop. Ook werd gesproken over de 
verwachte introductie van een betaalrekening en betaalpas in 2017 en kwam een eventuele 
Brexit aan de orde en de mogelijke gevolgen daarvan voor Triodos Bank. Uit de jaarlijkse 
certificaathoudersenquête kwam naar voren dat in de UK sprake is van de grootste tevredenheid. 
Zij onderschrijft het belang om de structuur van Triodos Bank en de onafhankelijke status van 
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SAAT te blijven uitleggen. Dit soort bijeenkomsten is goed voor het contact met certificaathouders 
en klanten en om beter te begrijpen wat er leeft. 
 
Vervolgens krijgt de heer De Clerck het woord. Bij de vergadering van Triodos Bank België, een 
maand na de aanslagen in Brussel, waren 451 certificaathouders en geïnteresseerde klanten 
aanwezig. Er was sprake van een levendig debat over de missie en de grondslagen van Triodos 
Bank. België draagt in belangrijke mate bij aan de winstgevendheid van Triodos Bank en laat een 
goede balans tussen spaargeld en kredieten zien. Ook in België kent Triodos Bank nog geen 
betaalrekening en betaalpas, maar dat zal er in de toekomst hopelijk wel van komen. Met 
betrekking tot de continuïteit van de Bank in België zijn er goede kansen, maar ook uitdagingen 
voor de toekomst. 
 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Castañeda. Zij doet verslag van de bijeenkomst van 
certificaathouders en het management van de Bank in Spanje. Er waren vragen over de lange 
termijn ratio van deposito’s en kredieten, over human capital en de speciale kennis die vereist is 
voor en vragen over technologie en de beveiliging van systemen. Verder werd stilgestaan bij het 
beloningsbeleid. Een onderdeel van de bijeenkomst was tevens enkele presentaties over 
projecten die door de Bank gefinancierd worden. In de bijeenkomst met de nieuwe Raad van 
Advies en met het management van de Spaanse branche werd gesproken over de vraag hoe de 
activiteiten nog beter afgestemd zouden kunnen worden met wat de Spaanse samenleving 
vraagt.  
 
Vervolgens krijgt de heer Nawas het woord. Hij verwijst nogmaals naar de driehoek van de 
governancestuctuur. Het Bestuur van SAAT heeft een formele en informele dialoog met de Raad 
van Bestuur en de Raad van Commissarissen en daarnaast ook een informele dialoog met de 
branches en met Triodos Investment Management.  De diverse bedrijfsonderdelen hebben het 
bestuur van SAAT inzicht gegeven in onder meer de strategische uitdagingen en kansen; 
onderwerpen van deze gesprekken waren onder andere: diversiteit van de leningenportefeuille; 
de groene hypothekenportefeuille;  in hoeverre er voldoende ruimte is voor andere vormen van 
kredietverlening; invoering van betaalrekeningen.  
 
De voorzitter merkt op dat al deze gesprekken niet in toezichthoudende zin worden gevoerd, 
maar vanuit het perspectief van het toetsen van de missie en het zicht krijgen op de strategie 
voor de middellange termijn. De voorzitter geeft vervolgens een korte toelichting op de in 
Duitsland georganiseerde bijeenkomst met certificaathouders. Er was nog geen sprake van een 
grote opkomst, maar wel van een goede uitwisseling van gedachten.  
Tot slot wijst de voorzitter op de interactie tussen SAAT en de certificaathouders tijdens de Hart 
Hoofddag  in Nederland die ook dit jaar weer wordt georganiseerd, en wel op 25 juni.  
 
Voor het officiële verslag van het Bestuur van SAAT, verwijst de voorzitter naar pagina 66-70 van 
het Nederlandse jaarverslag (pag. 180-183 Annual Report). In dit verslag wordt melding gemaakt 
van het aantal vergaderingen van het Bestuur van SAAT en de belangrijkste onderwerpen die 
aan de orde zijn geweest, zoals zij al eerder in de vergadering heeft toegelicht.  Ook wordt 
gesproken over de samenstelling en bemensing van de Raad van Commissarissen en evalueert 
het Bestuur van SAAT het eigen functioneren, het reglement en het profiel van SAAT. 
 
De voorzitter merkt op dat er een aantal thema’s zijn waarover SAAT in ieder geval met zowel de 
certificaathouders, als de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van gedachten wil 
wisselen in de toekomst. Het zal dan gaan om de lange termijn strategie, vooral het uitbreiden 
van de scope; maar ook het feit dat de Bank een lerende organisatie wil zijn; en het netwerken 
met andere organisaties. Ook wil SAAT graag in gesprek blijven over ‘human capital’. Triodos 
Bank is een bank die relatie-bankieren voorstaat en daarbij gaat het om de mensen waarmee de 
klanten dagelijks te maken hebben. Mensen maken het verschil, leveren de kwaliteit en de 
toegevoegde waarde waar Triodos Bank naar streeft. 
 
Triodos Bank zet ieder jaar een enquête uit onder alle certificaathouders. Dit jaar was de 
response bijzonder hoog. Circa 7.000 (22%) van de  certificaathouders hebben gereageerd. Het 
antwoord op de vraag of er sprake is van een goede balans tussen financieel rendement en 
sociaal, milieu en cultureel rendement blijft sterk positief. De bekendheid met de missie en de 
strategie is het afgelopen jaar behoorlijk toegenomen. De meerderheid van de respondenten was 
tevreden met de stembesluiten van SAAT en de mate waarin de belangen van certificaathouders 
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daarin betrokken zijn.  
 
De voorzitter geeft de aanwezigen de gelegenheid tot het stellen van vragen over het gevoerde 
beleid, die SAAT zal beantwoorden vanuit het perspectief van de 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 Willink uit Zeist merkt op dat hij vandaag veel over de impact heeft gehoord en informatie 
over de toekomst. Wat hij mist bij de plannen voor de toekomst is informatie over de komende 
nieuwbouw en de impact daarvan. 
 
De heer De Haas uit Winterswijk geeft aan dat de voorzitter vanmorgen namens SAAT stemmen 
heeft uitgebracht in de Algemene Vergadering. Ondanks de stemverklaring, vindt hij het een wat 
onwerkelijke situatie. Het geeft de indruk dat er sprake is van ‘drie handen op één buik’, de 
organen van de driehoek steunen elkaar. Hij heeft die ochtend de vraag gesteld waarom bij een 
toename van de winst met EUR 10 miljoen, vastgehouden wordt aan een dividend van EUR 1,95 
en het dividend niet wordt verhoogd. Tijdens de lunchpauze is hij door veel certificaathouders 
benaderd die het met hem eens waren. Hij wil het Bestuur van SAAT dan ook vragen dit 
onderwerp nog eens nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de Raad van Bestuur. 
 
De heer Delhaise uit Zeist wil het Bestuur van SAAT graag complimenteren met het feit dat de 
buitenlandse vestigingen van de Bank hier zo goed zijn gepresenteerd. Hij vraagt zich af wanneer 
in België een ‘zichtrekening’ voor particulieren komt en of dit niet gewoon via Nederland / internet 
kan.  
 
De heer Eijk uit Utrecht merkt op dat human capital verschillende malen is genoemd. Tijdens de 
Algemene Vergadering is de vraag gesteld hoeveel mensen met een beperking bij de bank in 
dienst zijn. Die vraag werd zijns inziens niet volledig beantwoord. Hij zou SAAT graag mee willen 
geven om daar volgend jaar wat meer duidelijkheid in te laten verschaffen. De voorzitter geeft 
aan deze suggestie over te nemen. 
 
Ten aanzien van de zichtrekening in België geeft de voorzitter het woord aan de heer Bierman, 
directeur ad-interim in België, die aangeeft dat hier serieus naar gekeken is, maar dat men op 
een aantal praktische bezwaren is gestuit. Een Nederlandse betaalpas is bijvoorbeeld niet in alle 
winkels in België te gebruiken. Er wordt hard gewerkt aan een stapsgewijze introductie van een 
betaalrekening voor de Belgische klanten van Triodos Bank. 
 
Ten aanzien van het dividend en de oproep aan SAAT dit bij de Raad van Bestuur aan de orde te 
stellen, geeft de voorzitter aan dat ook dit jaar met de Raad van Bestuur hierover is gesproken, 
zeker omdat het een wat uitzonderlijk jaar was. Alle argumenten die vandaag door de Raad van 
Bestuur en de Raad van Commissarissen naar voren zijn gebracht zijn ook in het gesprek met 
het Bestuur van SAAT ter tafel gekomen. Daaraan kan worden toegevoegd het perspectief van 
de sociale ondernemingen, die zich op het standpunt stellen om zo min mogelijk van de winst uit 
te keren. Het besluit van vandaag is geheel in de lijn van de strategie van Triodos Bank. De Bank 
heeft een dividendbeleid dat consistent, transparant en betrouwbaar is, zodat certificaathouder 
weten waar zij op instappen. Mocht het zo zijn, zoals dit jaar, dat een deel van de winst niet wordt 
uitgekeerd maar aan de waarde van de certificaten wordt toegevoegd, dan kan een 
certificaathouder altijd beslissen certificaten te verkopen. 
 
Voor de beantwoording van de vraag over de nieuwbouw geeft de voorzitter het woord aan de 
heer Bierman, directeur van de Nederlandse vestiging van de bank en verantwoordelijk voor het 
nieuwbouwproject. De heer Bierman geeft aan dat de Bank hard groeit. Er zijn niet alleen veel 
nieuwe klanten bijgekomen, maar ook veel nieuwe medewerkers. Door Triodos Investment 
Management is die week ervoor zelfs tijdelijke huisvestiging betrokken. Er wordt hard gewerkt 
aan het ontwikkelen van nieuwbouw voor Triodos Bank op het landgoed De Reehorst in 
Driebergen/Zeist, direct naast het station. De gebouwen aan de Utrechtseweg 60 en aan de 
Nieuweroordweg zijn al voorbeelden van duurzame bouw en het nieuwe kantoor zal een van de 
duurzaamste gebouwen van Nederland zijn.  
 
De heer Joppe uit Epe wil graag nog even terugkomen op het dividend. Dit onderwerp is tijdens 
de lunch uitgebreid aan de orde geweest. Ten aanzien van de suggestie om certificaten te 
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verkopen, geeft hij aan dat het een leuk gebaar zou zijn als zonder courtage verkocht zou kunnen 
worden.  
 
De heer Oerlemans uit Wolfheze merkt op dat duurzaam bouwen natuurlijk goed is, maar er al 
zoveel leegstand is dat het wellicht duurzamer zou zijn om een bestaand gebouw in gebruik te 
nemen op een goede locatie. Verder verbaast hij zich dat de certificaathoudersbijeenkomst in de 
UK in Londen plaatsvond en niet in een stad waar Triodos Bank UK is gevestigd. Mevrouw van 
Boeschoten legt uit dat voor Londen is gekozen omdat dat dit het financiële centrum van het 
Verenigd Koninkrijk is, waardoor een grotere groep van mensen bereikt kan worden en het de 
zichtbaarheid van Triodos Bank aldaar ten goede komt. 
 
De heer Purwanto uit Gouda vraagt de aandacht voor de onderhandelingen over het 
handelsverdrag tussen de Verenigde Staten en Europa. Hij is van mening dat dit soort verdragen 
een bedreiging vormt voor duurzame industrie en de ecologische boeren. 
 
De heer Spek uit Zegveld heeft een vraag over de communicatie van SAAT met de 
certificaathouders. Een enquête is natuurlijk een middel, maar geen directe communicatie. 
Groeiende coöperaties hebben daarover nagedacht en de manier waarop coöperatieve besturen 
met hun leden communiceren zou wellicht als voorbeeld kunnen dienen voor het Bestuur van 
SAAT om meer rechtstreeks met de certificaathouders te spreken.  
De voorzitter dankt de heer Spek voor zijn suggestie. 
 
Met betrekking tot de vraag over het handelsverdrag, antwoordt de voorzitter vanuit het 
perspectief van de aandeelhouder dat de duurzame landbouwsector een belangrijke sector is 
voor Triodos Bank en het Bestuur van SAAT zal blijven monitoren hoe Triodos Bank haar beleid 
ten aanzien hiervan uitdraagt. De heer Blom voegt hier aan toe dat Triodos Bank de voortgang 
van de onderhandelingen nauwlettend volgt. Als het betekent dat het laagste niveau van wat er 
gebeurt op het gebied van duurzaamheid de norm gaat worden, dan betekent dat een stap terug 
in alles wat er in Europa al bereikt is. Triodos Bank laat zich in die zin dan ook kritisch uit. Het zou 
een potentieel gevaar kunnen zijn voor de ontwikkeling van duurzaamheid, maar er is nog 
onvoldoende duidelijkheid. 
 
Aangezien er geen verdere vragen meer zijn, stelt de voorzitter agendapunt 3 aan de orde: 
 

3. (Her) benoeming tot lid van het Bestuur SAAT 
De voorzitter geeft aan dat de aanwezigen in de stukken voor de vergadering informatie hebben 
ontvangen over het nieuw te benoemen bestuurslid, de heer Willem Lageweg. Volgens het  
rooster van aftreden zijn de heer Frans de Clerck, mevrouw Sandra Castañeda en de voorzitter 
zelf aan de beurt om af te treden. Allen zijn beschikbaar voor herbenoeming.  
 
De bestuursleden worden benoemd door de certificaathouders, op voordracht van het Bestuur 
van SAAT. Deze voordracht behoeft de goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen van de Bank. Beiden hebben de voordrachten tot (her)benoeming goedgekeurd.  
 
De voorzitter legt uit dat in de afgelopen jaren het Bestuur van SAAT heeft geconstateerd dat - in 
aanvulling op het profiel voor het Bestuur van SAAT - een aantal kwaliteiten van belang zijn voor 
een goede vervulling van de bestuursfunctie. In het bijzonder dienstbaar willen zijn aan de Bank, 
de missie van de Bank en de belangen van de certificaathouders. Daarnaast waakzaam en 
standvastig zijn en niet alleen vanuit vandaag naar morgen denken, maar ook vanuit de toekomst 
terugdenken naar wat er vandaag nodig is. 
 
De kandidaten zullen een korte motivatie geven, waarna het mogelijk is vragen te stellen. Na 
afloop daarvan wordt over alle vier de kandidaten gestemd. De voorzitter stelt agendapunt 3a aan 
de orde: 
 
3 a. Voorstel tot benoeming van de heer L.W. Lageweg 
Het Bestuur draagt van harte de heer Willem Lageweg voor als bestuurslid van SAAT. Binnen het 
profiel van SAAT en naast de algemene verbinding met de missie van Triodos Bank is meer in 
het bijzonder gezocht naar versterking op de gebieden sociaal en duurzaam ondernemerschap 
en impact vanuit een breed en bestuurlijk perspectief. De heer Lageweg beschikt naast een 
jarenlange bestuurlijke ervaring over een imposante track record op het gebied van duurzaam 
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ondernemen en stakeholder betrokkenheid, die het mogelijk maken om dingen in beweging te 
zetten. Met die kwaliteiten betekent hij een versterking voor het Bestuur van SAAT en voor 
Triodos Bank. 
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Lageweg, die opmerkt dat hij vanuit zijn agrarische 
achtergrond bekend is met eigen ondernemerschap en eigen verantwoordelijkheden nemen. Hij 
heeft ruim 20 jaar bij Rabobank gewerkt en kent Triodos Bank vrij goed uit die tijd. Hij heeft veel 
kennis en ervaring op het gebied van de governance van banken. Hij is inmiddels 10 jaar 
directeur van MVO waar hij per 1 augustus van dit jaar afscheid zal nemen. Hij geeft aan zijn 
ervaring en netwerk graag in te zetten om namens certificaathouders bij te dragen aan het 
borgen en uitbouwen van de unieke voorbeeldrol die Triodos Bank al vanaf haar oprichting 
speelt. 
 
De voorzitter geeft de mogelijkheid om vragen te stellen aan de heer Lageweg. 
 
De heer Blijleve uit Baarn vraagt hoe het Bestuur een nieuwe kandidaat werft. De voorzitter legt 
uit dat er een profiel is voor het voltallige bestuur, waarin is opgenomen waaraan het Bestuur 
gezamenlijk wil voldoen, plus een aantal individuele elementen. SAAT gebruikt geen wervings- of 
selectie bureau, maar er wordt in de periferie rondgekeken naar geschikte mensen en SAAT 
wordt ook vaak geattendeerd op goede kandidaten. SAAT zocht een kandidaat die het Bestuur 
op het gebied van ondernemerschap kon aanvullen. Doorgaans wordt er een lijst opgesteld van 
ongeveer 10 mogelijke kandidaten, die dan intern wordt besproken. Op basis daarvan wordt een 
shortlist opgesteld, waaruit uiteindelijk één kandidaat overbleef. 
 
De heer Westra uit Hoofddorp spreekt zijn zorg uit dat er steeds meer tegen de gevestigde orde 
wordt aangeleund. De heer Lageweg komt van oudsher uit het boerenbedrijf. Er moet zijns 
inziens toch ook meer naar de technische kant gekeken worden. Desgevraagd door de heer 
Westra of hij lid is van een politieke partij, geeft de heer Lageweg aan dat dit niet het geval is en 
door zijn werk voor MVO Nederland is zijn kennis en ervaring veel breder dan uitsluitend de 
agrarische sector. 
 
Aangezien er geen verdere vragen zijn, stelt de voorzitter agenda punt 3b aan de orde: 
 
3.b. Voorstel tot herbenoeming van de heer F.A. de Clerck 
Het Bestuur van SAAT draagt van harte de harte de heer Frans de Clerck voor als bestuurslid 
van SAAT. De heer De Clerck heeft jaren deel uitgemaakt van de Raad van Bestuur van de Bank 
en dat geeft de verbinding tussen het verleden en de toekomst van Triodos Bank. Het Bestuur 
van SAAT is dan ook verheugd dat de heer De Clerck bereid is om zich nog voor een laatste 
termijn verkiesbaar te stellen. Hij zal die termijn niet volmaken, maar de komende twee jaar kan 
SAAT zijn kennis er ervaring nog ten volle benutten. De voorzitter geeft het woord aan de heer 
De Clerck. 
 
De heer De Clerck geeft aan dat hij grote belangstelling heeft voor maatschappelijke 
ontwikkelingen en de rol van geld daarin. Geld behoeft nog wat zorg en hij wil op bescheiden 
wijze bijdragen om de mogelijkheid te scheppen voor certificaathouders, spaarders en 
investeerders om kunstzinnig hiermee aan de slag te gaan om gestalte en zicht te geven aan de 
toekomst. 
 
Aangezien er geen vragen zijn voor de heer De Clerck stelt de voorzitter agenda punt 3c aan de 
orde: 
 
3.c. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw S. Castañeda Elena 
Sandra Castañeda heeft in haar eerste termijn het Bestuur van SAAT versterkt vanuit de 
Spaanse invalshoek en heeft de gemiddelde leeftijd van het Bestuur aanzienlijk naar beneden 
gebracht. Zij is buitengewoon geëngageerd en kritisch jegens Triodos Bank. Dat zijn kwaliteiten 
die het Bestuur van SAAT nodig heeft. Het Bestuur van SAAT is dan ook verheugd dat mevrouw 
Castañeda bereid is om zich herkiesbaar te stellen en draagt haar dan ook van harte voor als 
bestuurslid van SAAT. 
 
Mevrouw Castañeda geeft aan dat zij, sinds zij drie jaar geleden is toegetreden tot het Bestuur 
van SAAT, de Bank heeft zien groeien en zich heeft zien aanpassen aan de veranderingen in de 
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maatschappij, zonder daarbij de missie van de Bank uit het oog te verliezen. In het Bestuur is 
sprake van een goede dialoog en wordt goed gekeken naar de missie van de Bank en de 
financiële stabiliteit. De kwaliteit van en de interactie tussen de mensen maken het verschil bij het 
realiseren van het resultaat en brengt het beste in haar naar boven. Mevrouw Castañeda vindt 
het dan ook een eer dat haar gevraagd is nog een termijn aan te blijven.  
 
Een certificaathoudster stelt een vraag over Monsanto. De voorzitter stelt voor deze vraag in de 
rondvraag te beantwoorden omdat deze vraag geen betrekking heeft op de herbenoeming van 
mevrouw Castañeda. 
 
Vervolgens neemt de heer Nawas het voorzitterschap over en stelt agendapunt 3d aan de orde: 
 
3.d. Voorstel tot herbenoeming van mevrouw J.G.J.M. de Zwaan 
Het Bestuur van SAAT draagt van harte Josephine de Zwaan voor als bestuurslid van SAAT. 
Mevrouw De Zwaan heeft sinds 2010 – en de laatste drie jaar als voorzitter – op actieve en 
toegewijde wijze met haar ervaring en persoonlijk engagement bijgedragen aan de verdieping 
van de rol van SAAT en aan een intensievere dialoog met de Raad van Bestuur. Ook heeft zij het 
Bestuur van SAAT uitgedaagd om als team nadrukkelijk samen te werken. Het Bestuur is dan 
ook verheugd dat zij bereid is om zich voor een laatste termijn beschikbaar te stellen. 
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat het een geweldige ervaring is om met zoveel geïnspireerde 
mensen in gesprek te zijn over de toekomst van Triodos Bank. Zij wil graag blijven bijdragen aan 
de toekomst van de Bank, samen met de andere bestuursleden en de certificaathouders. Zij geeft 
een korte schets van haar achtergrond. Zij is ruim 13 jaar advocaat geweest en heeft zich vanaf 
2000 ingezet voor talkrijke organisaties op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg en cultuur. 
Als lid van het Bestuur van SAAT, wil zij graag bijdragen aan de volgende stap van Triodos Bank, 
waarbij zij met name kijkt vanuit het perspectief van structuur, mensen en processen en om die 
met elkaar te verbinden om sterk en klaar te zijn voor de toekomst. 
 
De heer Nawas geeft de gelegenheid om vragen te stellen over de herbenoeming van mevrouw 
De Zwaan. 
 
De heer Hoyer uit Arnhem merkt op dat er sprake is van drie herbenoemingen en één nieuwe 
benoeming. Hij vraagt zich af of het laatste jaar met een vacature gewerkt is en of er een 
maximum/minimum aantal bestuursleden is. Mevrouw De Zwaan geeft aan dat er een maximum 
aantal is van zeven en een minimum van drie. Er was het afgelopen jaar geen sprake van een 
echte vacature, maar het Bestuur was wel op zoek naar aanvulling in het kader van diversiteit. 
Het aantal leden kan dus variëren. Er is een rooster van aftreden dat erin voorziet dat niet teveel 
leden tegelijk uit het Bestuur vertrekken en een goede overdracht van taken bij aftreden kan 
plaatsvinden. 
 
De heer Cordes uit Hollum (Ameland) vraagt zich af waarom Duitsland niet in het Bestuur van 
SAAT vertegenwoordigd is. Mevrouw De Zwaan geeft aan dat het niet zo is dat Duitsland niet 
vertegenwoordigd is omdat er geen bestuurslid is met de Duitse nationaliteit. Zoals bij de vorige 
vraag al opgemerkt wordt gewerkt vanuit het diversiteitsprincipe, niet met het 
vertegenwoordigingsprincipe. Overigens is er wel een lid van de Raad van Commissarissen 
afkomstig van Duitsland.  
 
Mevrouw De Zwaan neemt het voorzitterschap weer over en stelt de stemming aan de orde:  
  
Na een korte uitleg over de elektronische stemprocedure wordt tot stemming overgegaan. Tijdens 
een korte pauze, waarin een filmische impressie wordt vertoond van het schooltuinen project in 
Spanje, worden de stemmen geteld. 
 
 De voorzitter constateert vervolgens dat de heer Lageweg met 98.50% van de stemmen voor en 
1,50% tegen is benoemd tot lid van het Bestuur van SAAT. Zij nodigt de heer Lageweg uit om 
plaats te nemen achter de bestuurstafel. Vervolgens constateert de voorzitter dat de heer De 
Clerck met 99.56% van de stemmen voor en 0.44% van de stemmen tegen, mevrouw Castañeda 
met 99,88% van de stemmen voor en 0,12% tegen en zijzelf met 98,48% van de stemmen voor 
en 1,52% tegen zijn herbenoemd tot lid van het Bestuur van SAAT. Zij dankt de 
certificaathouders voor het vertrouwen, zoals kenbaar gemaakt in de stemuitslag. 
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De voorzitter gaat vervolgens over tot punt 4 van de agenda: 
 

4. Rondvraag  
Mevrouw Speelpenning zou willen voorstellen om de rondvraag in de komende vergadering naar 
voren te halen, zodat het Bestuur de mogelijkheid heeft de mening van certificaathouders mee te 
nemen. Verder wijst zij erop dat zij eerder die dag het belang van de spaarder heeft uitgedragen, 
maar dat dit belang nergens naar voren komt. Zij zou graag willen aandringen op meer 
zeggenschap voor de spaarder over waar het eigen geld in wordt belegd. 
 
De heer Hoyer uit Arnhem vraagt of SAAT een financieel jaarverslag en begroting heeft en of de 
kosten door Triodos Bank worden betaald. 
 
Mevrouw Anrögte uit Zaandijk vraagt zich af of in de nieuwbouw alle medewerkers van de Bank 
komen. Nederland en internationaal zijn nu gescheiden. 
 
Vervolgens vraagt de heer Van der Beek uit Haarlem of Triodos Bank, als gebruik gemaakt wordt 
van andere bedrijven, kijkt of en hoe die bedrijven scoren op het gebied van duurzaamheid.  
 
Ten aanzien van de nieuwbouw antwoordt de heer Bierman dat de oorspronkelijke gedachte was 
om iedereen bij elkaar in één gebouw onder te brengen. In eerste instantie is gezocht naar een 
geschikte bestaande locatie met hergebruik van het bestaande gebouw. Dat heeft niets 
opgeleverd. Daarom is gekozen voor nieuwbouw. Aangezien het leeg achterlaten van kantoren 
niet strookt met duurzaamheid is besloten niet langer te zoeken naar een plek voor alle 
activiteiten. De twee bestaande gebouwen blijven in gebruik door het hoofdkantoor. Het nieuwe 
pand zal onderdak gaan bieden aan de medewerkers van Triodos Bank Nederland en Triodos 
Investment Management en tevens een ontmoetingsplaats voor klanten en ondernemers bieden. 
 
Naar aanleiding van de vraag over toeleveranciers en duurzaamheid, geeft de heer Blom aan dat 
de Bank beschikt over een research afdeling die bedrijven screent voor de beleggingsfondsen. 
Die afdeling wordt ook ingezet voor de screening van toeleveranciers. In specifieke gevallen, 
wanneer er geen duurzame toeleverancier beschikbaar is, kan een uitzondering gemaakt 
worden.  
 
Ten aanzien van de vraag over een financieel jaarverslag van SAAT, geeft de voorzitter aan dat 
de kosten van SAAT uit twee elementen bestaan, te weten de bezoldiging van de bestuursleden 
van SAAT en reis- en verblijfskosten. De bezoldiging staat vermeld in het jaarverslag. Bezoldiging 
en reis- en verblijfkosten wordt door Triodos Bank voldaan. SAAT heeft geen apart financieel 
jaarverslag. 
 
De oproep over het belang van de spaarder is door het Bestuur van SAAT goed gehoord en 
wordt meegenomen in de dialoog met de Raad van Bestuur. Het voorstel om de rondvraag naar 
voren te brengen, zal in overweging worden genomen. 
 
De heer Blom beantwoordt de nog openstaande vraag over Monsanto, dat in 
duurzaamheidskringen niet een heel goede naam heeft. Er wordt door Triodos Bank dan ook niet 
in belegd. Wel wordt opgemerkt dat de beschikbaarheid van zaden voor biologische boeren een 
belangrijk gegeven is. Als de Bank daar initiatieven kan ondersteunen wordt dat gedaan, maar 
het moet primair vanuit de boeren komen. Het concept dat individuen of bedrijven  eigendom van 
bepaalde zaken die de natuur voortbrengt kunnen claimen is tegen het principe van integrale 
duurzaamheid. Triodos Bank zal zich daar tegen teweerstellen. 
 
Een certificaathouder sluit zich bij de woorden van de heer Blom aan. Hij is blij dat Triodos Bank 
kan en wil helpen om jongere generaties de kans te geven op het gebied van duurzame 
landbouw en om te kijken hoe elke m

2 
grond zo goed mogelijk gebruikt kan worden. 

 
Aangezien er geen verdere vragen meer zijn, gaat de voorzitter over tot punt 5 van de agenda: 
 

5. Sluiting 
De voorzitter dankt de certificaathouders van hun komst en hun betrokkenheid bij Triodos Bank 
en wenst iedereen wel thuis.  
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J.G.J.M.  de Zwaan     E.L. Verheul 
Voorzitter Bestuur van     Notulist 
Stichting Administratiekantoor 
Aandelen Triodos Bank  
 


