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 NOTULEN  van de Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V., gehouden op 20 mei 2016 te 
Zeist. 

 

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 de heer Carrington, de heer 
Van den Hoogenband, mevrouw Van der Weerdt, de heer Boers en de heer Phillip. Namens de 
Stichting Administratiekantoor Aandelen Triodos Bank (“SAAT”) zijn in de zaal aanwezig mevrouw 
De Zwaan, de heer Nawas, de heer De Clerck, mevrouw Van Boeschoten en mevrouw Castañeda. 
Namens de Raad van Bestuur zijn aanwezig de heer Aeby en de heer Blom. Mevrouw Banga is niet 
aanwezig in verband met het overlijden van een naaste vriend, waar zij vandaag afscheid van 
neemt. Vervolgens heet de voorzitter de heer De Wit van KPMG welkom en de notaris, de heer 
Bossenbroek van NautaDutilh. Beide heren zijn aanwezig om waar nodig eventuele vragen te 
beantwoorden. De heer De Wit zal daarnaast een presentatie over de controle werkzaamheden van 
de jaarrekening geven. De voorzitter wijst conform artikel 12, lid 11 van de statuten mevrouw 
Verheul, van Verheul Executive Support, aan als notulist.  
 
De voorzitter constateert vervolgens dat de oproep voor de vergadering conform artikel 12, lid 4 en 5 
van de statuten van Triodos Bank heeft plaatsgevonden. De certificaathouders en de aandeelhouder 
hebben een schriftelijke uitnodiging ontvangen. De stukken voor de vergadering lagen ter inzage bij 
de vennootschap, zijn op de website van de bank geplaatst en konden worden opgevraagd en 
toegezonden aan de deelnemers van deze vergadering. De vergadering kan dus rechtsgeldige 
beslissingen nemen. Door de aanwezigheid van SAAT is 100% van het totaal uit te brengen 
stemmen aanwezig. 
 
Conform de statuten zullen de notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter en een 
vertegenwoordiger van de aandeelhouder. Het streven is de notulen voor eind augustus (binnen drie 
maanden) op de website te plaatsen.  
 
Per agenda punt 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. 
 
De voorzitter stelt punt 2 van de agenda aan de orde: 
 

2. Verslag van de Raad van Bestuur 2015 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Blom en de heer Aeby voor een presentatie over het 
afgelopen jaar.  
 
De heer Blom toont zich verheugd met de grote opkomst. Het jaar 2015 was in menig opzicht een 
goed jaar voor de Bank. Er is 16% groei van het beheerd vermogen gerealiseerd en 13% groei in 
duurzame leningen. Het gaat er uiteindelijk om, wat de Bank met het geld van certificaathouders en 
spaarders kan doen in de samenleving. Er was sprake van een aanzienlijke stijging van de netto 
winst (35%), hoger dan verwacht. De kapitaalpositie van Triodos Bank is sterk en is met 19% 
aanzienlijk hoger dan het Europese en Nederlandse gemiddelde. 
 
De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de verbetering van de interne organisatie. Triodos Bank 
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is een middelgrote bank geworden en de procedures en de governance zijn daaraan aangepast. 
Triodos Bank is ook een internationale bank en dat biedt kansen, maar stelt de Bank ook voor 
uitdagingen. Triodos Bank is groter en zichtbaarder geworden en heeft daardoor meer impact, maar 
moet ook voldoen aan de wet- en regelgeving die complexer en omvangrijker is geworden. 
 
Het milieu- en sociaal jaarverslag zijn opgenomen in het Annual Report en ook terug te vinden op de 
website. De heer Blom gaat hier dan ook niet in detail op in. Wel geeft hij aan dat in een aantal 
vestigingen sprake is van een behoorlijk verloop van medewerkers, hetgeen een punt van aandacht 
is. Dit heeft te maken met de groei, de aantrekkende economie en gewijzigde omstandigheden. 
 
De heer Blom schetst vervolgens enkele maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor 
de Bank en op welke wijze de bank hier een bijdrage aan kan leveren. Een van die ontwikkelingen is 
de klimaatverandering. Door de klimaatconferentie in Parijs in november vorig jaar, is wereldwijd 
echt het besef ontstaan dat er wat moet gebeuren. Er zijn afspraken gemaakt, maar de vraag is of 
deze ook daadwerkelijk worden opgepakt. Een belangrijk signaal in het vervolg op deze conferentie 
is dat veel beleggers zich uit het olie, kolen en gas segment hebben teruggetrokken. Daaruit kan 
opgemaakt worden dat dingen stap voor stap aan het veranderen zijn ten gunste van duurzame 
energie. Belangrijk is dat de acceptatie er komt dat er alternatieve oplossingen zijn. 
 
Een tweede ontwikkeling is het vraagstuk van gedwongen migratie en de impact van de 
klimaatverandering in Afrika, waardoor mensen op zoek gaan naar een beter leven. Hoe kunnen wij 
dit met elkaar goed oplossen, dat is een belangrijk vraagstuk dat ook Triodos Bank bezig houdt.  
 
De derde ontwikkeling is technologie. Wat betekent het voor de menselijke relaties, ook bij een bank. 
Triodos Bank wil daar graag over in dialoog met de certificaathouders. De Bank krijgt steeds meer 
klanten en een punt van aandacht is hoe technologie daarbij op de goede manier ingezet kan 
worden. 
 
Na de financiële en economische crisis is er fundamenteel niet echt veel veranderd in ons financiële 
systeem. Er zijn veel pleisters geplakt, ondermeer door verdere regelgeving. Verder probeert de 
ECB de economie aan te zwengelen met extreem lage rentes en pompt met haar opkoopprogramma 
maandelijks aanzienlijke bedragen in de economie. 
 
Veel ontwikkelingen zijn niet meer lineair. Met name ten aanzien van de klimaatverandering versnelt 
het zich. Dat is een belangrijk, maar ook beangstigend gegeven. Er leeft veel angst bij mensen over 
ontwikkelingen die zij niet begrijpen en daar moet moed tegenover gesteld worden. Triodos Bank 
sluit zich daar graag bij aan en probeert initiatieven daartoe te ondersteunen. 
 
Er is een toenemende roep om transparantie. Transparantie wordt bijna een waarde op zich. De 
zekerheden die banken in het verleden boden zijn aan het verdampen. Ook pensioenfondsen en de 
overheid zijn in het geding. Het zal steeds meer op de mensen zelf aankomen en daar moet de bank 
zich op instellen. 
 
Al deze ontwikkelingen hangen met elkaar samen en de vraag is dan ook welke strategie Triodos 
Bank moet kiezen om hier effectief op in te spelen. Mensen moeten bewuste keuzes maken en hun 
eigen verantwoordelijkheden dragen. Dat wil Triodos Bank ondersteunen. Mensen die hun hart laten 
spreken, maar hun hoofd gebruiken is een belangrijk thema om op te bouwen. Geld is een 
uitdrukking van vertrouwen tussen mensen en geen product. Het vertrouwen in banken is 
afgenomen en Triodos Bank wil dit vertrouwen weer opbouwen door het verdiepen van de relatie 
met de klanten, waarbij het menselijk element belangrijk blijft naast technologie. Triodos Bank wil 
zich verbreden en wil andere vormen van financiering ontwikkelen en zij wil innovatieve en 
transparante nieuwe producten op de markt brengen, ook in partnerschap met anderen. 
 
De regelgeving vraagt veel aandacht en dat maakt het niet eenvoudig. Triodos Bank moet nog meer 
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een lerende organisatie worden. Banken weten hoe ze met risk en return om moeten gaan. Triodos 
Bank kijkt daarbij ook naar een derde dimensie, de impact. Wat voor invloed heeft het op het grote 
geheel, de maatschappij. De vraag is hoe men impact meet. Er moeten nog veel stappen gezet 
worden, maar Triodos Bank probeert dit als een project in de wereld te zetten en de discussie 
hierover aan te gaan. 
 
Vervolgens gaat de heer Blom in op de ontwikkelingen bij de verschillende vestigingen van de Bank, 
Investment Management, Private Banking en het beginnende initiatief in Frankrijk. 

 In Nederland is alles in 1980 begonnen. Triodos Bank is inmiddels een volwaardig alternatief 
geworden. Het aantal klanten blijft stijgen. De uitdaging is dat de spaargelden harder groeien dan 
de kredietverlening. Daar moeten een beter evenwicht in gebracht worden. Dat is niet eenvoudig 
omdat Triodos Bank staat voor verantwoorde kredietverlening. Duurzame hypotheken vormen 
een succesvol product. Vorig jaar was er sprake van een stijging van 45% en dat 
vertegenwoordigde de helft van de groei van Triodos Bank in Nederland. Triodos Bank stimuleert 
andere banken dit initiatief van duurzame hypotheken waarbij de rentestelling gekoppeld is aan 
het energielabel, te kopiëren.  

 België is een uitdagende markt, maar er werden vorig jaar goede resultaten gerealiseerd. Er is 
een bijkantoor in Gent geopend om het Vlaamse deel van België beter te kunnen bedienen. 
Gewerkt wordt aan de ontwikkeling van een betaalrekening voor Belgische klanten. Gedurende 
het jaar werd afscheid genomen van de Managing Director, de heer Marquet. Er wordt gezocht 
naar een opvolger. 

 Ook in het Verenigd Koninkrijk was sprake van een directiewissel. De nieuwe directeur, de heer 
Watts, was eerder bij Triodos Bank werkzaam. De markt in het Verenigd Koninkrijk ontwikkelt 
zich goed voor Triodos Bank. Een punt van aandacht is een mogelijke Brexit. Er worden goede 
resultaten gerealiseerd met corporate banking. Er wordt gekeken naar de mogelijkheid dat ook bij 
andere delen van de Bank te introduceren. 

 Triodos Bank in Spanje is inmiddels ook een volwaardig alternatief. In Spanje heeft de Bank door 
middel van een aantal kleine vestigingen een nauwe relatie met de klanten. De grote leningen 
aan zonne-energie projecten zijn opgehouden door veranderingen in overheidsbeleid en de 
activiteiten worden in groeiende mate omgebogen naar kleinere leningen voor duurzame 
projecten. Ook in Spanje groeit het spaargeld sneller dan de kredietverlening. 

 Duitsland is nog een kleine activiteit en heeft problemen gehad met de groei van de 
kredietportefeuille. Het aanloopverlies is afgenomen en de verwachting is dat in de komende 
twee jaar een break-even resultaat gerealiseerd kan worden. 

 Frankrijk is nog geen officiële vestiging, maar er worden stappen gezet om te kijken of Triodos 
Bank in die markt wat kan betekenen, aangezien er absoluut vraag is naar duurzame leningen. 
De verwachting is dan ook dat Triodos Bank op niet al te lange termijn een vestiging in Frankrijk 
kan openen, maar daar is nog geen definitief besluit over genomen. 

 Triodos Investment Management is een belangrijke tak voor de Bank. Het biedt de mogelijkheid 
om te beleggen naast sparen. Er is sprake van gezonde groei en een goede bijdrage aan de 
resultaten en de impact van de Bank. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe 
vormen van beleggen te ontwikkelingen. Crowd funding is nog in de onderzoekfase.  

 Private banking toont gestage groei. In België en Nederland is in totaal EUR 1,5 miljard onder 
beheer. Er was sprake van een groei van 12% ten opzichte van vorig jaar. 

Tot slot gaat de heer Blom kort in op de uitdagingen waar de Bank in de komende periode rekening 
mee moet houden. Een groei van 10% tot 15% lijkt haalbaar. Triodos Bank is een sterk merk dat 
verder moet worden uitgebouwd om zich nog krachtiger te profileren door innovatieve en 
transparante producten te ontwikkelen. De regelgeving is een gegeven en Triodos Bank zal daar aan 
moeten voldoen. De winstgevendheid in het bankwezen zal teruglopen. Dat heeft alles te maken met 
hogere kosten als gevolg van regelgeving en lagere rente marges. Daar heeft Triodos Bank ook mee 
te maken, maar zij ziet nog steeds groeimogelijkheden en een stabiele winstontwikkeling.  
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In het bredere perspectief is er de Global Alliance for Banking on Values, die inmiddels is uitgegroeid 
tot een netwerk van 30 banken wereldwijd en er zijn steeds meer banken die zich willen aansluiten. 
Triodos Bank wil zich op die manier inzetten voor de groei en verbreding van vernieuwend bankieren 
in de wereld. 
 
De heer Blom dankt de certificaathouders voor het vertrouwen in het afgelopen jaar. Hij spreekt de 
verwachting uit dat Triodos Bank in het komend jaar verder zal groeien en daardoor meer impact 
heeft en kan bijdragen aan de verduurzaming van de economie. 
 
Vervolgens gaat de heer Aeby in hoofdlijnen in op de financiële resultaten van 2015 en de invloed 
daarop van buitenaf. Hij noemt hier met name de rente ontwikkeling als gevolg van de stappen die 
de Europese Centrale Bank genomen heeft. Aan de hand van een aantal slides geeft de heer Aeby 
een overzicht van de rente ontwikkeling van de 10-jaars staatsobligaties over de laatste paar jaar in 
de landen waar Triodos Bank actief is. De korte termijnrente is momenteel onder de 0% voor nul 
risico beleggingen. Op de lange termijn is deze situatie niet houdbaar. Hij staat vervolgens stil bij de 
financiële resultaten over 2015, de volumegroei, de verhouding kredieten ten opzichte van de 
toevertrouwde middelen, de solvabiliteit, de inkomsten, de verhouding tussen kosten en inkomsten, 
de voorzieningen en het netto resultaat. Deze slides maken onderdeel uit van dit verslag en zijn 
terug te vinden op www.triodos.com/agm. 
 
 De netto winst is in 2015 gestegen met 35% ten opzichte van 2014. De stijging was dat jaar lager, 
als gevolg van de uitzonderlijke betalingen ten behoeve van SNS. De heer Aeby geeft aan dat niet 
verwacht mag worden dat 2016 eenzelfde stijging in de netto winst zal laten zien. Het jaar 2015 was 
een bijzonder goed jaar. Echter, vanaf dit jaar zal Triodos Bank gaan bijdragen aan het 
depositogarantiestelsel, waarvan de kosten voor de Bank EUR 6 miljoen bedragen. Ook de lage 
rente zal een drukkend effect hebben op het resultaat. Er komt meer regelgeving op de banken af 
waar meer in geïnvesteerd moet worden, net als investeringen in de toekomst en het ontwikkelen 
van nieuwe producten. Dat alles bij elkaar betekent dat het rendement van de Bank over 2016 lager 
zal zijn en weer terug zal gaan naar tussen de 3% en 5%. 
 
De voorzitter dankt de heren Blom en Aeby voor hun toelichting. Voordat hij de gelegenheid geeft 
om vragen te stellen, brengt hij namens de Raad van Commissarissen verslag uit van de activiteiten 
van de Raad in 2015. De Raad van Commissarissen constateert met tevredenheid dat Triodos Bank 
een goed jaar achter de rug heeft, haar impact weer heeft vergroot en een robuust financieel 
resultaat heeft gerealiseerd. De belangrijkste zaken die de aandacht van de Raad van 
Commissarissen hebben gevraagd staan genoemd in het Bericht van de Raad van Commissarissen 
dat is opgenomen in het Nederlandstalige jaarverslag op pagina 57 t/m 65. De voorzitter noemt 
enkele belangrijke aspecten. 
 
De Raad van Commissarissen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de strategie in het kader 
van Triodos 2025 en aan de vertaling hiervan in het Business Plan 2016-2018. Er is specifiek 
gesproken over de essentie van Triodos Bank om ervoor te zorgen dat alle partijen volledig op één 
lijn zitten over de waarden en de rol ervan in de bedrijfsvoering. Veel aandacht is besteed aan 
impact, risico en rendement. Over 2015 was sprake van een beheerste groei, toegenomen impact en 
robuuste financiële resultaten. Het aandeel van de kredietportefeuille ten opzichte van de 
toevertrouwde middelen blijft een punt van zorg. De Raad van Commissarissen ziet erop toe dat 
adequate maatregelen worden genomen en deze worden ook ondersteund vanuit de Raad van 
Commissarissen. 
Met het oog op de gewijzigde kapitaalvereisten van externe toezichthouders let de Raad van 
Commissarissen op de impact van die strengere vereisten. In 2015 is een project afgesloten om de 
interne organisatie te verbeteren, waarmee een belangrijke stap is gezet in de versterking van de 
governance en het risico management. Verder heeft de Raad zich bezig gehouden met de 
samenstelling en het zoeken naar versterking van de Raad van Commissarissen, met name een 
goede balans tussen man-vrouw. Helaas kan op dit moment nog geen voorstel aan de Algemene 
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Vergadering worden voorgelegd, maar er is goede hoop dat dat volgend jaar wel kan. 
 
Vervolgens gaat de voorzitter kort in op de verschillende onderwerpen die in de vergaderingen met 
de Raad van Bestuur aan de orde zijn gekomen. Voor meer details verwijst hij naar het jaarverslag. 
 
De voorzitter nodigt de certificaathouders uit tot het stellen van vragen over het verslag van de Raad 
van Bestuur en de Raad van Commissarissen. Hij geeft daarbij aan dat ook tijdens de pauze met de 
bestuursleden of commissarissen van gedachten gewisseld kan worden. 
 
De heer Tse (Amsterdam) heeft een vraag over de cost/income ratio. Deze is dit jaar gedaald, maar 
deze ratio is bij andere grote banken veel lager. De ratio moet dus nog verder dalen bij Triodos 
Bank. Hij vraag zich af of de Bank een duidelijke lange termijn visie voor de cost/income ratio voor 
zich heeft.  
 
De heer Muller (Woubrugge) geeft aan dat hij vorig jaar een vraag heeft gesteld over het Masterplan 
Duurzame Energie. Het is in Nederland nog vrij gesegmenteerd en er is sprake van een achterstand 
ten opzichte van Duitsland. 
 
De heer Verhagen (Hilversum) zou graag meer keuze hebben in duurzame beleggingsfondsen van 
andere aanbieders, naast de fondsen van Triodos Bank. Hij zou het prettig vinden als de adviseurs 
dan ook advies ten aanzien van de financiële en duurzame aspecten van die andere fondsen 
zouden kunnen geven. 
 
De heer Van den Berg (Epe) heeft de heer Blom horen praten over transities. Hij vraagt zich af of 
iemand binnen de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen specifiek verstand heeft van 
transities. Zo niet, dan zou hij willen voorstellen om Prof. Jan Rotmans uit te nodigen lid te worden 
van de Raad van Commissarissen. 
 
De heer Zuyderwijk (Hoofddorp) vraagt de aandacht voor de verhouding hoogste/laagste salaris. De 
heer Blom heeft hier in 2010 over gezegd dat een verhouding 1: 10 normaal is. Hij zou graag een 
toelichting krijgen waarom dit jaar voor een andere methodiek is gekozen.  
  
De heer Aeby gaat in op de vraag over de cost/income ratio. Banken kunnen niet zomaar met elkaar 
vergeleken worden. Kleinere banken hebben in verhouding meer kosten. Veel grote banken in 
Nederland zijn sterk in het verstrekken van hypotheken, wat gestandaardiseerde processen zijn. 
Triodos Bank is veel specialistischer. De oorspronkelijk doelstelling was onder de 70%, maar deze 
bleek te ambitieus. Op korte termijn wordt de stijging van de kosten bij Triodos Bank bepaald door 
de bijdrage aan het depositogarantiestelsel en investeringen in verband met regelgeving. Daarna is 
het streven om terug te gaan naar de doelstelling van onder de 70%. De ratio zal echter altijd hoger 
liggen dan die bij grote banken, en de cost/income ratio is geen doel op zich. Triodos Bank wil blijven 
groeien en investeren en daarbij een stabiel rendement kunnen leveren aan de certificaathouders. 
 
De heer Blom beantwoordt de vraag over het Masterplan Duurzame energie in het kader van het 
SER energie akkoord van twee/drie jaar geleden. Hij geeft aan dat de uitvoering niet eenvoudig is 
gezien de veelheid van regelgeving. De klimaatconferentie in Parijs heeft wel geholpen om hier bij 
de overheid meer aandacht voor te krijgen. Als er niet één iemand zich permanent bezighoudt met 
de verschillende partijen die erbij betrokken zijn, het bedrijfsleven, de energiebedrijven en de 
overheid, en de zaak op de agenda houdt, gaat het niet lukken. Er is meer nodig dan alleen een 
akkoord. Triodos Bank probeert haar invloed aan te wenden en pleitte al voor een ‘special envoy’. 
Het is tot nu toe nog niet gelukt, maar de Bank voelt zich zeker aangesproken om hiermee door te 
gaan.  
 
De heer Blom merkt op dat het aanbieden van andere duurzame beleggingsfondsen een gevoelig 
punt is. Triodos Bank staat voor haar eigen fondsen en weet hoe deze tot stand komen. Het kan 
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misverstanden oproepen om andere fondsen aan te bevelen alsof het een soort Triodos fondsen 
zijn. Misschien dat het in de toekomst kan met fondsen waar Triodos Bank geen specialiteit in heeft 
en die goed controleerbaar zijn, maar met vergelijkbare fondsen die niet door Triodos Investment 
Management worden beheerd, zal dit vooralsnog niet gebeuren.  
 
Vervolgens gaat de heer Blom in op de vraag over transitie. Transitie is voor Triodos Bank van groot 
belang. Er wordt regelmatig met externen daarover van gedachte gewisseld, maar het is niet zo dat 
kennis op dit punt moet worden ingevlogen. Het zit in de organisatie zelf. De heer Van den 
Hoogenband voegt hier aan toe dat in het profiel van de Raad van Commissarissen wordt uitgegaan 
van een verdere professionalisering om te kunnen voldoen aan de hogere eisen op het gebied van 
human capital, innovatie en talent management om als Raad van Commissarissen daarover het 
gesprek te kunnen voeren. 
 
Ten aanzien van de vraag over de verhouding hoogste/laagste salaris geeft de heer Blom aan dat 
daar later op terug gekomen zal worden in het kader van het beloningsbeleid. De ratio blijft echter 
binnen de grens 1:10. Daarnaast wil Triodos Bank ook aansluiten bij de nieuwe rapportage regels 
om de verhoudingen beter extern vergelijkbaar te maken. 
 
De heer Franzel (Utrecht) verwijst naar pagina 78 van het jaarverslag met informatie over 
ziekteverzuim en het verloop van medewerkers in het eerste jaar. Dat is substantieel hoger dan 
gemiddeld in Nederland. Hij vraagt zich af wat de uitkomsten zijn van het medewerker 
tevredenheidsonderzoek en of er reden is tot zorg. Temeer omdat hier specifiek melding van wordt 
gemaakt in het jaarverslag. 
 
De heer Tse (Amsterdam) heeft nog een aantal vragen en is van oordeel dat hij in de gelegenheid 
moet worden gesteld om meer dan één vraag te stellen, zoals dat vroeger ook het geval was.  
Hij geeft aan dat de heer Aeby het eerder had over verschillende bankenbelastingen en een 
Europees vangnet. Zijn eerste vraag betreft de belasting die in de diverse landen waar Triodos Bank 
gevestigd is betaald wordt en of er dubbele belastingen worden betaald. Hij verwijst hierbij naar een 
recent voorbeeld bij ING.  
Zijn volgende vraag betreft de activiteiten in Frankrijk. Hij is van mening dat voordat een nieuwe 
geografische markt betreden wordt Triodos Bank in Duitsland eerst volwaardig moet zijn. Die 
vestiging is nog niet winstgevend en het lijkt hem niet zinvol om twee ‘bleeders’ in het bedrijf te 
hebben.  
Zijn laatste vraag heeft betrekking op recente publicaties ronds Delta Lloyd en Van Lanschot en hij 
vraagt of Triodos plannen voor overname van en/of samenwerking met andere banken. 
 
De heer Van den Breukel (Vught) merkt op dat de heer Blom sprak over ontwikkelingen en trends in 
de samenleving die vragen om initiatieven met impact. In Nederland bestaat er een vastgeroest 
pensioenstelsel en hij vraagt zicht af in hoeverre Triodos Bank daar mogelijkheden ziet voor 
individualisering van pensioenproducten. 
 
Mevrouw Van der Horst (Amsterdam) heeft een vraag over internet en de veiligheid ervan. Triodos 
Bank is een bank die grotendeels afhankelijk is van internet bankieren. Naar verwachting zal binnen 
vijf tot tien jaar worden overgegaan naar de quantum computer. Zij vraagt zich af of Triodos Bank 
hier al mee bezig is, al dan niet in samenwerking met andere banken.  
 
De heer Purwanto (Gouda) juicht het toe dat Triodos Bank een goed personeelsbeleid heeft. Hij zou 
graag een toelichting op de stijging van de opleidingskosten in Nederland hebben ten opzichte van 
bijvoorbeeld België waar de kosten minder snel toenemen.  
 
De heer Bonger (Gouda) geeft aan dat hij meedoet aan de maandelijkse automatische betaling voor 
het kopen van certificaten in Triodos Bank en vraagt zich af hoe de waardebepaling tot stand komt.  
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De heer Blom gaat in op de vraag over het relatief hoge verloop van medewerkers. Op zich is een 
verloop tussen de 5% en 10% gebruikelijk. Zowel de mensen als de Bank ontwikkelen zich en dan 
zijn wisselingen normaal en nodig. Vorig jaar heeft er veel transitie plaatsgevonden. Dat heeft er toe 
geleid dat sommige mensen zich minder goed voelden passen in de organisatie. Met name in het 
Verenigd Koninkrijk en Spanje zijn veel jonge mensen in dienst en die kijken om zich heen –ook 
buiten de bank- naar volgende stappen en zien nu relatief meer kansen die zij ook willen benutten. In 
het Verenigd Koninkrijk was het verloop erg hoog. Na onderzoek bleek dat dat te maken had met het 
feit dat verwachtingen niet altijd goed gemanaged zijn en veel mensen het werk tijdelijk doen en op 
langere termijn een andere baan zoeken. In Nederland en België is het verloop binnen de norm. 
Maar het verloop heeft de volle aandacht.  
Het ziekteverzuim is redelijk binnen de lijn van de verwachting.  
 
De heer Aeby geeft aan dat ‘belastingen’ een ingewikkelde materie is. Elk land heeft eigen 
belastingregels. In Nederland bestaat het systeem dat als eenmaal belasting betaald is er 
gecompenseerd wordt in geval van dubbele betaling. Gezien de economische situatie introduceren 
overheden nieuwe belastingen. In België is de spaartax geïntroduceerd over het volledige spaargeld. 
Ook Spanje kent een dergelijke belasting. Daarnaast draagt Triodos Bank bij aan het 
depositogarantiestelsel en het Europese Resolutiemechanisme. Er is nog onduidelijkheid over de 
BTW betalingen over interne verrekeningen, maar dat lijkt de goede kant op te gaan. Gemiddeld 
betaalt Triodos Bank 25% belasting over de bruto winst. 
 
Naar aanleiding van de vraag over een mogelijke vestiging in Frankrijk, geeft de heer Blom aan dat 
hier nog geen definitieve beslissing over is genomen. Zoals het er nu uitziet zal niet voor 2018 met 
een vestiging gestart worden en tegen die tijd moet Duitsland een break-even resultaat hebben 
bereikt. Het vraagt een lange voorbereidingstijd. Ten aanzien van de vraag met betrekking tot Delta 
Lloyd en Van Lanschot, merkt de heer Blom op dat er geen plannen zijn voor overname en/of 
samenwerking, ook niet met andere partijen.  
De heer Blom gaat vervolgens in op de vraag over pensioenproducten. Dat wordt serieus door 
Triodos Bank onderzocht. In Spanje is de bank er al mee bezig. Er moet wel aan strikte voorwaarden 
worden voldaan. Hij kan zich voorstellen dat in de komende jaren een pensioenproduct gekoppeld 
aan een duurzaam beleggingsproduct zal worden aangeboden.  
 
Dan de vraag over veiligheid van internet. De heer Blom geeft aan dat dit onderwerp hoog op de 
agenda staat. Het is een punt van constante aandacht voor Triodos Bank gezien de afhankelijkheid 
van internet bankieren. De Bank is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Banken en deelt 
daar de kennis. Triodos Bank doet alles wat mogelijk is om de veiligheid te garanderen, maar kan 
niet garanderen dat het 100% waterdicht is. Het blijft een punt van zorg en een heeft topprioriteit 
door de hele organisatie heen, net als bij de externe accountant en de Raad van Commissarissen. 
 
De heer Blom merkt op dat hij geen precieze verklaring heeft voor het verschil in opleidingskosten. 
Er wordt in ieder geval niet op bespaard. De trend is eerder om meer in opleidingen te investeren 
dan minder. Bij het type bankieren van Triodos Bank gaat het om mensen en daar moet in worden 
geïnvesteerd. 
 
De heer Aeby geeft een toelichting op de waardebepaling van de certificaten. Het is een eenvoudige 
berekening, waarbij maandelijks de waarde van het kapitaal wordt gedeeld door het aantal 
uitstaande certificaten. Markteffecten spelen geen rol.. In de loop van de maand die volgt moet een 
inschatting gemaakt worden van de waardevermeerdering of vermindering. Er wordt een datum 
geprikt waarop de Bank meent dat de waarde met EUR 1,00 omhoog gaat. Soms moet bijgestuurd 
worden om rekening te houden van incidentele winsten of verliezen. Soms wordt een verkeerde 
inschatting gemaakt doordat er sprake van een bijzondere winst of een bijzondere voorziening met 
terugwerkende kracht geboekt moet worden. In het jaarverslag is een waarde opgenomen van EUR 
81,00, terwijl toen de koers EUR 80,00 bedroeg. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat in januari een 
bijdrage aan het depositogarantiestelsel teruggedraaid werd door een wijziging van de 
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reglementering. 
 
Aangezien er geen vragen meer zijn stelt de voorzitter agendapunt 3 aan de orde: 

3. Jaarrekening 

3a. Uitvoering beloningsbeleid in 2015 
De voorzitter legt uit dat met ingang van 1 januari 2014 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.  
 
Bij dit agendapunt wordt een dergelijke verantwoording gegeven. De verantwoording betreft de 
vergoedingen die in 2015 zijn betaald aan de leden van de Raad van Bestuur en de Raad van 
Commissarissen. Dit overzicht is te vinden op pagina’s 38-40 van de Annual Accounts (pagina 84-88 
Annual Report). Daarnaast geeft het verslag ook een samenvatting van de uitgangspunten van het 
beloningsbeleid van Triodos Bank. Dit is te vinden op pagina 36-37 van de Annual Accounts (pagina 
84-85 Annual Report). Het beloningsbeleid voldoet aan alle wettelijke vereisten. De belangrijkste 
uitgangspunten en kernelementen van het beloningsbeleid zijn onder meer dat de inkomsten van de 
Bank worden gegenereerd door de inspanning van alle medewerkers gezamenlijk. De Raad van 
Bestuur krijgt een faire beloning en de loonstijging houdt voor de Raad van Bestuur en medewerkers 
gelijke tred. De Bank kent geen bonussen of optieregelingen voor de Raad van Bestuur of de 
medewerkers. Een laatste element is de verhouding tussen het hoogste en het laagste salaris. In 
2015 was de ratio tussen het hoogste en het laagste salaris 1 : 9,8. 
De voorzitter voegt hier aan toe dat met ingang van 2015 in de key figures in plaats van de 
verhouding van het hoogste tot het laagste salaris, de verhouding van het hoogste fulltime salaris tot 
het mediaan salaris vermeld wordt. Deze factor is bepaald conform de criteria van het Global 
Reporting Institute (GRI) en wordt beschouwd als een ‘best practice’. Dit geeft een betere indicatie 
en vergelijkbaarheid van de verhouding tussen salarissen bij Triodos Bank en andere organisaties. 
Voor meer informatie verwijst de voorzitter naar pagina 5 van het jaarverslag. 
 
De voorzitter stelt de aanwezigen in de gelegenheid vragen te stellen. 
 
De heer Ter Haar (Utrecht) verwijst naar de nieuwe ratio die is ingevoerd. In het jaarverslag wordt 
alleen een vergelijking getoond tussen 2015 en 2014. Hij mist drie jaar in die vergelijking. Het zou 
goed geweest zijn die vergelijkende cijfers te berekenen al was het maar bij benadering. De heer 
Blom antwoordt dat hier niet voor is gekozen, maar dat de trend gelijk is. Er is in feite alleen sprake 
van een andere definitie. De voorzitter voegt hier aan toe dat deze factor pas met ingang van 2014 
beschikbaar is. Bij het opstellen van het jaarverslag van volgend jaar zal gekeken worden of het 
mogelijk is om een iets langere reeks te presenteren om de trend beter te kunnen volgen. 
 
De heer De Maar (Winterswijk) geeft aan dat de winst is gestegen van EUR 30 miljoen naar EUR 40 
miljoen. In het jaarverslag wordt aangegeven dat het bestuur een stabiel dividend wil uitkeren. Hij is 
echter van mening dat bij een dergelijke winststijging ook wel iets meer dividend zou kunnen worden 
uitgekeerd in plaats van EUR 20 miljoen aan de reserve toe te voegen. Het dividend bedraagt al 
jaren EUR 1,95, wat hij een beetje karig vindt.  
 Aangezien de vraag niet gerelateerd is aan het beloningsbeleid, maar betrekking heeft op de 
vaststelling van de winstverdeling, zal de beantwoording bij dat agendapunt aan de orde komen. 
 
Aangezien er geen verdere vragen zijn over het beloningsbeleid gaat de voorzitter over tot 
bespreking van de jaarrekening.  

3b Vaststelling jaarrekening 2015 
Net als vorig jaar is ook dit jaar niet het gehele jaarverslag in het Nederlands vertaald. Er is voor 
gekozen alleen het niet-financiële verslag te vertalen en het financiële deel in het Engels op te 
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stellen. Het Nederlandse jaarverslag is opgebouwd uit twee delen: het Jaarverslag 2015 en de 
Annual Accounts 2015. Het Nederlandstalige verslag is een vertaling van de originele Engelse 
versie. De Engelse versie is leidend.  
 
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, de solvabiliteit, het risicomanagement, de 
vennootschappelijke balans en de overige gegevens aan de orde.  
 
De voorzitter geeft het woord aan de heer De Wit van KPGM om een toelichting te geven op de 
accountantsverklaring en de controle werkzaamheden van de accountant. Aan de hand van een 
aantal slides, die deel uitmaken van dit verslag en terug te vinden zijn op www.triodos.com/agm 
geeft de heer De Wit een toelichting op de opdracht en de controle aanpak, de kernpunten van de 
controle en de kernpunten van de beoordeling, die geleid hebben tot een goedkeurende verklaring.  
 
De heer De Wit voegt hier aan toe dat de overdracht van de accountantscontrole naar PWC goed 
verloopt. KPMG is 35 jaar de externe accountant van Triodos Bank geweest. Hijzelf heeft de laatste 
7 jaar leiding gegeven aan de controle werkzaamheden en kijkt met veel genoegen op deze tijd 
terug. 
 
De voorzitter dankt de heer De Wit voor zijn toelichting en stelt de aanwezigen in de gelegenheid om 
vragen te stellen over de jaarrekening.  
 
De heer Molenaar (’s Heerenberg) vraagt wat het bestuur doet met controleverschillen die kleiner 
zijn dan EUR 0,1 miljoen.  

 
Mevrouw Muller (Woubrugge) vraagt zich af waarom er een andere accountant komt. 
 
De heer Van den Berg (Kampen) verwijst naar de zaak die PWC in Luxemburg is begonnen tegen 
Antoine de la Rue. PWC heeft zich sterk gemaakt voor verschillende constructies om bewust geen 
belasting te betalen. Hij vindt het merkwaardig dat Triodos Bank met deze accountant zaken doet. 
 
De heer Spek (Zegveld) vraagt om een nadere toelichting over het IT risico waarover de heer De Wit 
sprak. 
 
Ten aanzien van de vraag over IT geeft de heer De Wit aan dat het IT risico voorwaardelijk is om tot 
een verantwoording te komen en om die reden wordt bekeken. Met een veranderende buitenwereld 
en cyber risico’s is er een continue dialoog met de Bank over de vraag welke investeringen nodig 
zijn en hoe de risico’s geëvalueerd moeten worden. Daar worden ook IT specialisten van KPMG bij 
betrokken. Over 2015 is geconstateerd dat de systemen goed en robuust waren. 
 
Met betrekking tot de vraag over de wisseling van de accountant, geeft de voorzitter aan dat het 
wisselen van accountant na een aantal jaren een gezonde zaak is, aangezien er een zekere 
vergroeidheid kan ontstaan. Dat is nuttig, maar het vormt ook een risico. Bij het maken van een 
keuze voor een nieuwe externe accountant is goed rondgekeken. PWC Nederland is niet onder 
discussie als het gaat om reputatie. Er zijn persoonlijke gesprekken geweest, ook vanuit de Raad 
van Commissarissen, met de audit partner en de medewerkers van het audit team. Dat gaf 
voldoende vertrouwen. Er is dan ook geen reden om een andere keuze te maken.  
 
De heer Blom voegt hier aan toe dat reputatie voor Triodos Bank een belangrijk punt is. Gebleken is 
dat aan elk groot accountantskantoor wel ergens een foutje kleeft. Dat is allemaal meegewogen en 
heeft niet tot een andere keuze geleid. Er is wel afgesproken dat mochten er nog dingen zijn die een 
directe invloed op de keuze zouden hebben, dat de Bank daarover geïnformeerd wordt. Dat is door 
PwC toegezegd en daar zijn concrete afspraken over gemaakt.  

http://www.triodos.com/agm
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De voorzitter dankt KPMG en de heer De Wit. KPMG was vanaf de beginjaren bij Triodos Bank 
betrokken en heeft al die jaren de controle van de financiële verslaglegging naar volle tevredenheid 
uitgevoerd. 
 
Aangezien er geen verdere vragen zijn, geeft de voorzitter het woord aan mevrouw De Zwaan, 
voorzitter van het bestuur van SAAT om, conform artikel 14 sub b van de statuten van Triodos Bank, 
namens de aandeelhouder haar stem uit te brengen met betrekking tot de jaarrekening 2015. De 
voorzitter geeft aan dat SAAT formeel aandeelhouder is en de belangen behartigt van de 
certificaathouders. Bij de oprichting van de Bank is voor dit bestuursmodel gekozen. 
 
Mevrouw De Zwaan dankt de voorzitter voor zijn uitleg over de functie van SAAT. Zij 
vertegenwoordigt het bestuur van SAAT en zal vandaag een aantal keren namens SAAT haar stem 
uitbrengen. Zij geeft aan dat het belangrijk is dat SAAT onafhankelijk is en ook onafhankelijk haar 
stem uitbrengt. SAAT laat zich bij het bepalen van haar stem leiden door drie belangrijke principes, 
namelijk het behoud van de missie van de Bank, het behoud van de onafhankelijkheid van de Bank 
en de economische belangen van de certificaathouders.  
Belangrijk om tot de stembepaling te komen is informatie van de Bank zelf over de strategische 
koers en hoe aan de missie wordt voldaan. Verder wordt gekeken naar de kern ratio’s, het risico 
beleid en het beleid van kapitalisatie van de Bank, de producten en het beleid op het gebied van 
Human Capital. Ook de informatie van certificaathouders, zoals ingebracht tijdens de Algemene 
Vergadering en de vergadering van certificaathouders van vorig jaar, de formele stakeholder 
bijeenkomsten en de klantendagen. Punten die vorig jaar aan de orde kwamen, waren onder meer 
hoe wordt de missie levend gehouden, wat is de winstdoelstelling van de Bank, de kredietverlening 
en het effect van de kredietverlening op de maatschappij. Al deze elementen zijn door het bestuur 
van SAAT meegenomen in de gesprekken met de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen 
en de accountant over het jaarverslag. Op basis hiervan is het bestuur van SAAT tot de conclusie 
gekomen de jaarrekening 2015 van harte goed te keuren. 
 
De voorzitter constateert dat de jaarrekening 2015 is vastgesteld door de Algemene Vergadering en 
stel punt 4 van de agenda aan de orde: 
 

4. Winstverdeling 

4a. Beleid winstverdeling 
De voorzitter geeft het woord aan de heer Aeby voor een toelichting op het beleid van de 
winstverdeling. De heer Aeby verwijst naar pagina 123 van de Annual Accounts Er wordt een 
dividend voorgesteld van EUR 1,95. De pay out ratio van 44% ligt iets onder het beleid om tussen de 
50% en de 70% van de winst uit te keren. Hij voegt hier aan toe dat de winststijging in 2015 toe te 
schrijven is aan een bijzondere omstandigheid en dat de winststijging in 2016 minder zal zijn. 
Besloten is het dividend niet te verhogen om de stabiliteit te kunnen behouden in de toekomst. In 
2010 was er sprake van een andere dialoog en werd 80% van de winst uitgekeerd. Gemiddeld is 
over de afgelopen jaren ongeveer 60% van de winst uitgekeerd.  

4b. Vaststelling winstverdeling 
Het definitieve bedrag dat aan dividend wordt uitgekeerd bedraagt EUR 19.340.159. Het definitieve 
bedrag dat wordt toegevoegd aan de reserves bedraagt EUR 21.386.851. Ten aanzien van het uit te 
keren dividend kan gekozen worden uit twee opties. Voor iedere 41,025 certificaten van aandelen 
kan 1 nieuw certificaat van aandeel worden verkregen. Deze nieuwe certificaten worden geboekt ten 
laste van de agio reserve. Het dividend kan ook in contanten (EUR 1,95) worden uitbetaald. De ex 
dividend datum is 24 mei 2016. 
 
Voordat hij de aanwezigen in de gelegenheid stelt om vragen te stellen, geeft de voorzitter aan dat 
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voorafgaand aan de vergadering een vraag van de heer De Bruin (Maarssen) is ontvangen om het 
dividendbeleid aan de orde te stellen en waarom de pay-out ratio zo laag is. Dat is meegenomen in 
de toelichting van de heer Aeby, waarmee deze vraag beantwoord is. 
 
Kijkend naar de pay-out ratio van de afgelopen jaren, variërend van 80% in 2010 tot 57% vorig jaar, 
is de heer De Maar uit Winterswijk van mening dat, gezien de groeicijfers over het afgelopen jaar, de 
44% pay-out ratio erg afwijkt. Hij ziet niet in waarom aan een dividend van EUR 1,95 wordt 
vastgehouden en vraagt zich af of er geen mogelijkheid is een kleine repartie naar boven te plegen. 
De heer Blom geeft aan dat deze winstverdeling een principiële keuze is. Certificaathouders 
waarderen dat het dividend stabiel is. Als een hogere pay-out ratio nodig is om het dividend stabiel 
te houden dan wordt dat gedaan. Stabiliteit is voor veel mensen van belang. Het is geen kwestie van 
wat wel of niet kan, maar dit is het beleid waar Triodos Bank voor staat.  
 
De heer Freudenreich (Aken) vraagt waarom de keuze is gemaakt voor een constant bedrag en niet 
voor een constant rendement. De heer Blom beaamt dat dit ook een keuze zou kunnen zijn, maar 
dan moet ieder jaar uitgelegd worden waarom het dividend fluctueert als bedrag. Beide keuzes 
hebben hun voor- en nadelen. Gekozen is voor een vast bedrag. 
 
De heer De Maar (Winterswijk) geeft aan dat bij een koers die begon bij EUR 50,00 en nu iets boven 
de EUR 80,00 ligt, de Bank een forse agio reserve moet hebben opgebouwd, naast de andere 
reserves. Hij is dan ook van mening dat daar gemakkelijk een hoger dividend uit betaald kan 
worden. 
 
De voorzitter geeft aan dat die stelling in principe juist is. Het is goed deze discussie transparant te 
voeren. Er zijn verschillende mogelijkheden om een besluit te nemen over de winstbestemming en 
dat kan resulteren in of een zeer variabel of zeer stabiel dividend, dan wel gerelateerd aan een vast 
bedrag, dan wel aan een vaste pay-out ratio. Deze discussie maakt ook deel uit van de dialoog 
tussen de Bank en de aandeelhouder, aangezien de aandeelhouder hierover stemt. Het is niet de 
vraag wat allemaal kan, maar waar de Bank voor kiest. De Raad van Commissarissen is er 
voorstander van om ten aanzien van het dividend een stabiele koers te varen.  
Aangezien er geen verdere vragen zijn verzoekt de voorzitter mevrouw De Zwaan om namens SAAT 
conform artikel 16, lid 1 van de statuten van Triodos Bank stem uit te brengen over de winstverdeling 
van 2015. Mevrouw De Zwaan geeft aan dat SAAT akkoord gaat met de voorgestelde 
winstverdeling. Zij voegt daar aan toe dat het gesprek dat hier in de Algemene Vergadering 
plaatsvindt ook heeft plaatsgevonden tussen de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen 
en de aandeelhouder. De Bank voert uitdrukkelijk een consistent dividend beleid en dat ondersteunt 
SAAT van harte, ook in de context van de toekomstige kapitalisatie van de Bank. 
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering met de winstverdeling over 2015 heeft 
ingestemd en gaat over tot punt 5 van de agenda: 

5. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur  
De voorzitter vraagt mevrouw De Zwaan om namens de aandeelhouders stem uit te brengen met 
betrekking tot het verlenen van decharge aan de Raad van Bestuur voor het gevoerde bestuur 
gedurende het afgelopen boekjaar, zoals blijkt uit het jaarverslag 2015 en de daarop gegeven 
toelichting tijdens de vergadering. 
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat SAAT de Raad van Bestuur de gevraagde decharge van harte 
verleent. Zij dankt de Raad van Bestuur voor de goede samenwerking en feliciteert de Raad van 
Bestuur met het goede resultaat over het afgelopen jaar. 
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering decharge heeft verleend aan de Raad van 
Bestuur en stelt vervolgens punt 6 van de agenda aan de orde: 
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6. Decharge van de leden van de Raad van Commissarissen  
De voorzitter verzoekt mevrouw De Zwaan om namens de aandeelhouder stem uit te brengen met 
betrekking tot het verlenen van decharge aan de Raad van Commissarissen voor het uitgeoefende 
toezicht gedurende het afgelopen boekjaar 2015, zoals blijkt uit het jaarverslag 2015 en de daarop 
gegeven toelichting tijdens de vergadering. 
  
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat SAAT de Raad van Commissarissen graag de gevraagde 
decharge verleent, met eenzelfde woord van dank voor de goede samenwerking en felicitaties voor 
de goede resultaten van de Bank.  
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering decharge heeft verleend aan de Raad van 
Commissarissen en gaat over tot punt 7 van de agenda: 
 

7. Machtiging van de Raad van Bestuur tot het verkrijgen van certificaten in Triodos Bank 
Evenals vorig jaar verzoekt de Raad van Bestuur om een machtiging die het mogelijk maakt dat 
Triodos Bank N.V. certificaten van aandelen in haar eigen kapitaal verwerft. Met deze machtiging 
wordt de verhandelbaarheid van de certificaten bevorderd. De Raad van Bestuur verzoekt te worden 
gemachtigd tot het verkrijgen van certificaten van aandelen Triodos Bank N.V. tot een maximum van 
2% van haar uitstaande aandelen, voor een periode van 18 maanden en tegen de prijsstelling en op 
de wijze zoals die beschreven is in het prospectus van Triodos Bank N.V.  
 
Aangezien er geen vragen zijn, vraagt de voorzitter mevrouw De Zwaan om in lijn met de statuten 
van Triodos Bank N.V. in te stemmen met het voorstel om gedurende 18 maanden de Raad van 
Bestuur aan te wijzen 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 18 maanden heeft verleend en stelt punt 8 van de agenda aan de orde: 
 

8. Machtiging van de Raad van Bestuur tot a) het doen van uitgifte van nieuwe aandelen en b) het 
uitsluiten of het beperken van voorkeursrechten 
Triodos Bank N.V. geeft regelmatig nieuwe aandelen uit. Om dit bij voortduring te kunnen blijven 
doen verzoekt de Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. te worden aangewezen als bevoegd 
orgaan tot het uitgeven van aandelen en het uitsluiten en beperken van voorkeursrechten voor een 
periode van 18 maanden. De uitgifte zal geschieden tegen de gebruikelijke voorwaarden, zoals die 
zijn beschreven in het prospectus van Triodos Bank N.V. De uitgifte zal maximaal 5.000.000 
aandelen bedragen. Dit is 1/6 deel van het maatschappelijk kapitaal van Triodos Bank N.V. per 31 
december 2015. 
 
Aangezien er geen vragen zijn, verzoekt de voorzitter mevrouw De Zwaan om conform artikel 4, lid 1, 
2 en 6 van de statuten namens de aandeelhouder de Raad van Bestuur aan te wijzen conform het 
voorstel.  
 
Mevrouw De Zwaan stelt dat de aandeelhouder instemt met dit voorstel.  
 
De voorzitter constateert dat de gevraagde machtigingen voor een periode van 18 maanden door de 
Algemene Vergadering zijn verleend. Hij stelt vervolgens punt 9 van de agenda aan de orde: 
 

9. Machtiging Raad van Bestuur om een registratiedatum vast te stellen 
De Raad van Bestuur van Triodos Bank N.V. verzoekt om voor een periode van 18 maanden te 
worden gemachtigd om voor de Algemene Vergadering van Triodos Bank N.V. een registratiedatum 
van 28 dagen voor die van de Algemene Vergadering vast te stellen. Deze datum dient als 
peilmoment om ruim van te voren vast te kunnen stellen wie vergader- en/of stemrecht hebben in de 
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Algemene Vergadering. De logistiek rond de Algemene Vergadering wordt aanzienlijk eenvoudiger en 
er wordt aangesloten bij de gebruikelijke gang van zaken bij andere vennootschappen met een groot 
aantal vergadergerechtigden. 
 
Aangezien er geen vragen zijn, vraagt de voorzitter of de aandeelhouder instemt met het voorstel de 
Raad van Bestuur te machtigen tot het vaststellen van een registratiedatum.  
 
Mevrouw De Zwaan geeft aan dat de aandeelhouder instemt met dit voorstel. 
 
De voorzitter constateert dat de Algemene Vergadering instemt met het voorstel om gedurende 18 
maanden de Raad van Bestuur te machtigen om een registratiedatum vast te stellen. Hij stelt 
vervolgens punt 10 van de agenda aan de orde:  
 

10. Rondvraag 
De voorzitter geeft de gelegenheid tot het stellen van vragen. 
 
Mevrouw Speelpenning (Utrecht) geeft aan dat toen Triodos Bank opgericht werd, de spaarders 
konden aangeven waarvoor zij hun spaargelden aangewend wilden zien. Bijvoorbeeld in sectoren 
zoals gezondheidszorg, biologische landbouw of hypotheken. Bij het groeien van de Bank is die 
mogelijkheid verdwenen. Zij is van mening dat Triodos Bank nu groot genoeg is en weer terug moet 
naar de oorspronkelijke doelstelling, waarbij spaarders invloed hebben op wat er met hun spaargeld 
gebeurt. Zij wil de Bank dan ook graag in overweging geven daarover eens te brainstormen. 
 
De heer Kloet (Amsterdam) verwijst naar pagina 32 van het jaarverslag en de strategische 
doelstellingen van het business plan 2016-2018. Daar wordt onder meer gesproken over het 
vergroten van de capaciteit om innovatieve initiatieven te ondersteunen met geefgeld, dat al in het 
DNA van de Bank zit vanaf de oprichting. Hij vraagt zich of hoe hier concreet uitvoering aan wordt 
gegeven, wat de verwachtingen zijn van deze positieve impuls van geefgeld en of het op een 
bepaalde manier meetbaar is. 
 
Mevrouw Prins (Beekbergen) wil graag weten hoeveel arbeidsgehandicapten bij Triodos Bank in 
dienst zijn. 
 
De heer Blom herkent de vraag van Mevrouw Speelpenning en blikt terug op de begintijd van de 
Bank. Het probleem was toen dat er veel vraag was vanuit de landbouw en veel bestemming voor 
onderwijs. De problematiek om dat te matchen, leidde tot goede discussies. Vandaag de dag bieden 
nieuwe financieringsvormen zoals crowd funding meer gericht de gelegenheid om te beleggen in 
bepaalde initiatieven. De heer Blom noemt als voorbeeld de activiteiten van de impact investing 
(corporate finance) afdeling in het Verenigd Koninkrijk. In de verbreding van de strategie wil Triodos 
Bank wel degelijk kijken naar de relatie tussen mensen die beleggen en mensen die geld nodig 
hebben, waarbij de moderne technologie kan helpen de problemen die er in begintijd waren om het 
allemaal te matchen. 
 
Mevrouw Speelpenning merkt op dat kleine spaarders niet gaan beleggen. Er zijn veel kleine 
spaarders die willen dat hun geld goed wordt weggezet. De heer Blom geeft aan dat het niet zo 
makkelijk is om dat in de grote balans van de Bank te managen, maar het beleid in welke sectoren 
wel of niet wordt belegd al een differentiatie biedt met andere banken. 
 
De heer Aeby gaat vervolgens in op de vraag over geefgeld of schenkgeld. Geefgeld is een 
belangrijk thema bij Triodos Bank, dat sterk in ontwikkeling is. Naast Triodos Bank is er de Triodos 
Foundation in Nederland die schenkgeld van klanten krijgt en dat bijvoorbeeld besteedt aan het 
financieren van een research project over bijen in Nederland. In andere landen heeft de Bank ook dit 
soort Triodos stichtingen. Rentebestemming was een belangrijke bron, maar de rente is dusdanig 
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gedaald dat die bron van schenkgeld is verdwenen. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om dat 
schenkgeld te brengen. Er zijn verschillende producten in Nederland, maar ook in Spanje. Daar is 
vorig jaar gestart met het financieren van een project van biologische moestuinen in scholen. Dit 
wordt gedaan via een systeem van crowd funding. Het is gebleken dat mensen meer verbonden zijn 
met specifieke projecten en de Bank beoogt een verbinding te leggen tussen klanten die gelden 
willen investeren en projecten die schenkgeld zoeken. Een andere dimensie is om de beginfase van 
initiatieven met schenkgeld te financieren. Dit alles met een duidelijke link naar de spaarder die kiest 
om een project te ondersteunen. Dat is de richting waar Triodos Bank verder aan gaat werken. 
 
Ten aanzien van de vraag over het aantal arbeidsgehandicapten dat Triodos Bank in dienst heeft, 
geeft de heer Blom het woord aan mevrouw Verhagen, directeur HR. Zij geeft aan dat het heel 
belangrijk is dat iedereen een plek moet kunnen vinden in de medewerkersgemeenschap. Het 
onderwerp staat regelmatig op de agenda in gesprekken met de HR managers in de landen en 
business units. Aantallen worden bewust niet geregistreerd, aangezien het ook een ongewenst effect 
kan hebben en mensen in een ‘hokje’ kan plaatsen.  
 
Aangezien er geen verdere vragen zijn voor de rondvraag, stelt de voorzitter agenda punt 12 aan de 
orde: 
 

11. Sluiting 
De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun vragen en opmerkingen en sluit de vergadering. 
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