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Beste leden van De Groenen, 

We praten u bij over de aandeelhoudersvergadering 
van de Triodos Bank, de procedure bij de Kamer van 
Koophandel, het overleg met het EGP Committee en 
een ANBI onderzoek van de Belastingdienst. We 
presenteren enkele amendementen op het 
huishoudelijk reglement en het partijprogramma. De 
volgende Gras verschijnt in september met de 
agenda van het 67e congres. 

Otto ter Haar, partijvoorzitter 

Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders Triodos Bank NV 

De Groenen houdt een rekening aan bij de Triodos 
Bank en het partijbestuur heeft de reserves van de 
partij geïnvesteerd in certificaten van aandelen van 
de Triodos Bank NV. Sindsdien bezoek ik jaarlijks de 
aandeelhoudersvergadering. Tot nu toe was die 
steeds in Zeist in het hoofdkantoor van de bank. Dit 
jaar werd het, waarschijnlijk wegens het groeiende 
aantal particuliere certificaathouders, op 19 mei 
gehouden in de Beurs van Berlage. Rijndert en ik 
hebben de vergadering bijgewoond.  

Bankenbonussen 

Een hot item in de politiek zijn de bonussen voor 
bankiers. In de EU is de maximale bonus een 
jaarsalaris, in Nederland is het plafond 20% van het 
jaarsalaris. Nu het Verenigd Koninkrijk de EU gaat 
verlaten verplaatsen financiële instellingen hun EU-
vestiging van de City of London naar een plaats in 
een ander EU-land, meestal in de eurozone. 
Vanwege de daarmee verbonden verplaatsing van 
werkgelegenheid proberen de eurolanden zo veel 
mogelijk van deze hervestigingen binnen te loodsen. 
Ook Amsterdam doet daar aan mee maar heeft 
daarbij weinig succes. Dit wordt geweten aan het lage 
bonusplafond in Nederland wat dan ook prompt weer 
ter discussie werd gesteld. De Triodos Bank kent 
helemaal geen bonussen en de medewerker met het 
hoogste salaris verdient 5,7 keer zoveel als een 
“gemiddelde” (mediane) medewerker. De vraag is 
natuurlijk of dit er toe leidt dat deze bank het moet 
doen met bankiers die elders niet aan de slag komen. 
Rijndert en ik hebben de cv’s gezien van de twee 
kandidaten voor de Raad van Commissarissen, 
mevrouw S.G. van der Lecq en de heer G.E. Page. 
Wat ons betreft was daar niets mis mee. Daarnaast 
telt ook de stabiliteit en winstgevendheid van de bank. 
De Triodos Bank heeft geen staatssteun gekregen 
tijdens de bankencrisis van 2008-2009 en heeft een 
lagere leverage (de verhouding tussen geleend geld 
en eigen vermogen) dan de meeste banken. Het 
rendement is wel bescheiden: het strategische doel 
van de raad van bestuur is 3-5% rendement per jaar 

op het eigen vermogen. Dat is dan gelijk aan de 
waardestijging van de certificaten die De Groenen 
bezit. Een deel (50-70%) daarvan wordt uitgekeerd in 
de vorm van dividend. De bank heeft haar rende-
mentsdoel de afgelopen jaren naar beneden 
bijgesteld. In het jaarverslag over 2012 was de 
rendementsdoelstelling nog 7%. Niettemin is 3-5% 
veel hoger dan de rente die een spaarrekening biedt 
(0,5%) en ook hoger dan de inflatie in Nederland 
(lager dan 2%). Zo bezien presteert de bonusvrije 
Triodos Bank naar de maatstaven van De Groenen 
behoorlijk. 

Bescherming tegen overname 

Een ander hot item in de politiek is de bescherming 
tegen vijandige overnames: een concurrerende bank 
die een bod doet op alle aandelen om daarmee de 
zeggenschap te verkrijgen. De Triodos Bank heeft 
daarvoor een beschermingsconstructie: er is maar 
één aandeelhouder en dat is Stichting Administratie-
kantoor Aandelen Triodos Bank (SAAT). Deze 
stichting behartigt onder meer de economische 
belangen van de certificaathouders. De voorzitter van 
de aandeelhoudersvergadering, Aart-Jan de Geus, 
zei dat zonder deze beschermingsconstructie de bank 
al 8 keer over zou zijn genomen door een bank die 
zijn reputatie wil verbeteren. 

Otto 

Gelijk loon in het bijzonder onderwijs 

Zoals bekend is er de laatste tijd veel te doen over de 
bezuinigingen in het onderwijs. 

In het parlement is dit onderwerp nu en dan aan de 
orde. Terwijl de overheid het geld met bakken tegelijk 
over de balk gooit, peperdure leningen aan de 
Grieken verstrekt zonder dat de kans aanwezig is dat 
dit ooit wordt terugbetaald, men vanuit de Verenigde 
Staten wordt gesommeerd voor vele miljarden de 
defensie op orde te brengen, heeft men binnenslands 
de grootste moeite om de eindjes aan elkaar te 
knopen. Tja, dat geld moet dan toch door allerlei 
bezuinigingsmaatregelen worden opgehoest. Zo komt 
de beloofde 2 miljard extra voor Onderwijs natuurlijk 
nooit op tafel. Intern spelen er nog een aantal zaken 
mee. Het bijzonder onderwijs wordt in vergelijk met 
het reguliere onderwijs onderbetaald. Hoewel de 
leerkrachten in deze laatste categorie het veel 
zwaarder hebben door de problematiek van hun 
leerlingen. Wij pleiten er daarom voor dat de 
leerkrachten in het bijzonder onderwijs op hetzelfde 
salarisniveau komen als de leerkrachten in het 
regulier onderwijs. 

Rijndert Doting 
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Procedure bij Kamer van Koophandel 

De heer Van Kessel heeft op 12 mei het aanbod van 
het partijbestuur om de bestuursvergaderingen 
voorafgaand aan het congres van 23 september bij te 
wonen van de hand gewezen. De agenda zal daarom 
zonder zijn inbreng worden vastgesteld. 

Op 8 juni hield de Kamer een hoorzitting over de 
lopende bezwaarprocedures. Hierbij waren naast mij 
de heren Van Kessel en Schönberger aanwezig. De 
heer Goos van de Kamer leidde de hoorzitting. De 
zitting duurde ongeveer een uur.  

De Kamer moet uiterlijk 31 juli een besluit nemen op 
de bezwaren. Rijndert en ik zijn van plan om als de 
Kamer “gerede twijfel” blijft houden over de geldigheid 
van de besluiten van het congres van 21 januari een 
verzoekschrift in te dienen bij de kantonrechter in 
Utrecht om daar duidelijkheid over te krijgen. 

Otto 

Overleg met het EGP Committee 

Sinds de Council in Utrecht overleggen we regelmatig 
met het EGP Committee. Woensdag 21 juni hebben 
Tom en ik overlegd met Mar Garcia (secretary-
general), Gwendoline Delbos en Evelyne 
Huytebroeck. We gaven het committee een update 
van de procedure om uit de bestuurscrisis te komen 
en spraken over een website van onze leden Ad van 
Rooij en Erik Verbeek. Vanwege de dubieuze inhoud 
die Tom en ik daar aantroffen hebben we Ad en Erik 
gevraagd de links van hun site naar de EGP en De 
Groenen te verwijderen. 

Verder bespraken we het functioneren van De 
Groenen, de wijze waarop we ons voorbereiden op 
verkiezingen en onze relaties met de Piratenpartij en 
GroenLinks.  

Wij brachten het functioneren van de Foreign Affairs 
Working Group en de relatie met de Green Party of 
the United States ter sprake waar ik in mijn verslag 
van het Global Green Congress over heb 
geschreven. 

Otto 

ANBI status De Groenen 

Op aandringen van de heer Van Kessel is de heer 
Maas van het ANBI team van de Belastingdienst 
gaan onderzoeken of De Groenen nog aan de eisen 
van de ANBI status voldoet. Deze status levert niet 
direct voordeel op maar wordt wel gezien als een 
soort keurmerk voor goede doelen. Het prettige is dat 
dit keurmerk kosteloos wordt verstrekt door de 
Belastingdienst, terwijl het CBF-keurmerk een 
jaarlijkse bijdrage van €250 vereist. 

De Belastingdienst heeft in 2012 een onderzoek 
gedaan naar onze ANBI status. De heer Oomen heeft 
toen een bedrijfsbezoek gehouden en geconcludeerd 
dat De Groenen de ANBI status kon behouden. Hij 
adviseerde in de statuten op te nemen dat bij 
opheffing van de vereniging het batig saldo aan een 
andere ANBI wordt overgedragen. Dat hebben we in 
2014 in de statuten opgenomen. 

De heer Maas wilde in eerste instantie ook een 
bedrijfsbezoek houden. Ik heb hem daartoe twee data 
voorgesteld om in Amsterdam met Rijndert, Tom en 
mij de boeken door te nemen. Hij kwam daar later op 
terug en ik heb hem de boekhouding met de facturen 
en bonnetjes gemaild. Een maand later reageerde hij 
met een brief waarin hij het voornemen aankondigde 
om de ANBI status in te trekken omdat (kort samen-
gevat) de voorzitter over het vermogen van de partij 
zou kunnen beschikken alsof het zijn eigen vermogen 
is. Ik heb samen met Rijndert, Tom en Rob Brockhus 
een brief opgesteld waarin we zijn kritiek punt voor 
punt weerleggen. 

Wordt vervolgd, 

Otto 

Amendement huishoudelijk 
reglement 

Artikel 1 Lidmaatschap lid 2 
Vervang: 
Het eindigt op de dag waarop het lid de machtiging 
intrekt. 
In: 
Het eindigt aan het einde van het jaar waarin het lid de 
machtiging intrekt of de partij het lidmaatschap opzegt. 

Motivering: 
Je kunt niet met terugwerkende kracht opzeggen. 

Artikel 9 Vergoedingen 
Aan het einde toevoegen: 
5. Bestuursleden declareren hun onkosten bij de 
kascommissie. Alleen de kascommissie is bevoegd 
betalingen te verrichten aan bestuursleden. 

Motivering: 
Nu is de praktijk dat bestuursleden elkaars declaraties 
beoordelen. Uit het oogpunt van functiescheiding lijkt 
dit een betere oplossing. 

Amendementen partijprogramma 

Het invullen van de Stemwijzer voor de Tweede 
Kamerverkiezingen openbaarde leemtes in het 
partijprogramma. Hierbij de amendementen van de 
programmacommissie om deze leemtes te vullen. 
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Hoofdstuk 3. Belastinghervorming 
Aan het einde toevoegen: 

Vennootschapsbelasting 

De Groenen pleit voor harmonisering van de 
vennootschapsbelasting in de Europese Unie door 
het invoeren van een gemeenschappelijk 
minimumtarief van 10%. 

Motivering: 
Lidstaten proberen met tax-rulings grote bedrijven te 
lokken. Zo betalen Apple en Starbucks vrijwel geen 
belasting in Ierland en Nederland. De Europese 
Commissie ziet dit terecht als ongeoorloofde 
staatssteun. 

Hoofdstuk 13. Infrastructuur en mobiliteit 

Fiscale maatregelen 

Toevoegen: 
We vinden tolwegen en een kilometerheffing 
geschikte instrumenten om het weggebruik te 
beïnvloeden. 

Hoofdstuk 15. Ruimtelijke ordening 
Toevoegen: 

Duurzame woningen met een lage huur 

De Groenen wil dat de woningcorporaties investeren 
in verduurzaming van hun woningvoorraad en in 
huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. 
Om dit te stimuleren bieden we korting aan op de 
verhuurdersheffing. 

Hoofdstuk 23. Cultuur 
Toevoegen: 

Basisinkomen helpt kunst en cultuur 

De invoering van een basisinkomen is een materiële 
ondersteuning van burgers die de roeping voelen om 
hun werkzame leven te besteden aan kunst of 
cultuur. 
 
Hoofdstuk 2. Breekpunten 
De kabinetsformatie is nog in volle gang, maar het is 
goed mogelijk dat er ten tijde van het congres op 23 
september een nieuw kabinet beëdigd is. Wat ons 
betreft zonder Fred Teeven, maar in ieder geval kan 
de zin “Voor de formatie van 2017 sluiten wij Fred 
Teeven (VVD) uit.” dan uit de breekpunten. 
 
Hoofdstuk 20. Bestuurlijke vernieuwing 
Het kamerlid Klein heeft juli 2015 een initiatiefwet 
ingediend om de kieskringen af te schaffen. De 
Tweede Kamer heeft dat januari 2017 verworpen. We 
willen daar in een voetnoot naar verwijzen: 
zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34247 initiatiefwet 
verworpen 

Gerben en Otto 

 
Dear friends, 
Mark your calendars to join us in Dunkirk, France on 
August 26 where we will join the French Greens, 
Europe Écologie Les Verts (EELV) for their Journées 
d’été. The Journées d’été is an annual event done by 
EELV where they bring together Green activists from 
across the country for a few days of debate, learning, 
and fun, all while embracing the local culture of the 
host city. 
For the first time ever, the EGP is co-organizing a day 
focused on Europe, where we will look at its current 
challenges and Green solutions. We hope you will 
join us there! 
You can see more information about the event at 
http://jde.eelv.fr/  
The Europe day will be held in both French and 
English on 26 August. The rest of the program on 24-
25 August will be in French only. 
Food will be available for purchase on the spot. 
 
Financial support: 
EGP will cover travel and accommodation costs for a 
set number of interested participants on a first-come, 
first-served basis and considering geographical 
balance. 
 
Practicalities: 
Location: Place du Casino, Dunkirk, France 
Time: August 26, 8:30 until the party ends!* 
For any questions, you can contact 
morgan.henley@europeangreens.eu 

*The Saturday night evening parties of Journées d'été 
are quite legendary for going late in the night 
celebrating the 'joie de vivre'! 
 
 
 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/behandelddossier/34247
http://jde.eelv.fr/
mailto:morgan.henley@europeangreens.eu
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Partijbestuur en partijcommissies 

Partijvoorzitter: Otto ter Haar, otto@degroenen.nl 
Bestuurslid: Rijndert Doting, rijndert@degroenen.nl 
Kascommissie: Gerben Uunk, Tom Bakkers, Rob 
Brockhus 
Congreswerkgroep: Otto en Rijndert 
Programmacommissie: Gerben en Otto 
EGP-delegates: Mirjam van Rijn, Sabine Wong, Otto 
ter Haar, Gerben Uunk 
Webmaster: Tom Bakkers, tom@degroenen.nl  
 
Ronald Schönberger vertegenwoordigt De Groenen in 
het algemeen bestuur van het waterschap Amstel, 
Gooi en Vecht. Matthijs Pontier is zijn duo-bestuurslid. 

Landelijk secretariaat 

Oudegracht 60 
3511 AS  UTRECHT 
Tel. 030-2341545 
info@degroenen.nl  
www.degroenen.nl  
www.facebook.com/DeGroenenNederland  
www.twitter.com/DeGroenen  

Lidmaatschap 

Lidmaatschap € 50 
Lid met minimuminkomen € 20 
Abonnement Gras € 15 

U wordt lid van De Groenen of abonnee van Gras 
door de partij te machtigen via de website 
www.degroenen.nl/incasso.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalender 

8 juli 2017 Gras 70 
24-26 augustus 2017 Journées d’été, Duinkerken 
9 september 2017 partijbestuur, Amsterdam 
12 september 2017 Gras 71 
23 september 2017 67e congres  
24-26 november 2017 27e EGP Council, Karlstad 
December 2017 Gras 72 
5 februari 2018 kandidaatstelling gemeenteraden 
21 maart 2018 verkiezing gemeenteraden 
20 maart 2019 verkiezing Provinciale Staten en 
waterschapsbesturen 
23 mei 2019 verkiezing Europees Parlement 

Colofon 

Gras is een landelijk mededelingenblad van de 
politieke partij De Groenen. Het verschijnt onder 
verantwoordelijkheid van het partijbestuur. Plaatsing 
van artikelen betekent echter niet dat het partijbestuur 
instemt met de inhoud. U kunt de redactie bereiken 
via het landelijk secretariaat. 

Eindredactie en opmaak: Otto ter Haar 
Met bijdragen van: de EGP, Rijndert Doting, Gerben 
Uunk en Otto ter Haar 
ISSN 2542-4661 

mailto:info@degroenen.nl
http://www.degroenen.nl/
http://www.facebook.com/DeGroenenNederland
http://www.twitter.com/DeGroenen
http://www.degroenen.nl/incasso.html

