
 
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 
 
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 van de administratievoorwaarden van de 
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna: ‘de Stichting’) 
d.d. 16 mei 2006 brengen wij onderstaand verslag uit over de werkzaamheden in het jaar 
2011. 
 
Het bestuur is in 2011 vier maal in vergadering bijeen geweest. In de vergadering in januari 
heeft het bestuur naast de algemene ontwikkelingen bij Van Lanschot onder meer de 
samenstelling van het bestuur van de Stichting besproken. In het bestuur ontstonden in 2011 
twee vacatures door het volgens rooster aftreden van de heer mr. O.L.O. de Witt Wijnen en de 
heer drs. A.L.M. Nelissen. De heer Nelissen was herkiesbaar. De heer De Witt Wijnen was 
niet langer herkiesbaar gezien de maximale benoemingstermijn van 12 jaar die geldt voor 
leden van het bestuur van de Stichting. Dit is conform de Corporate Governance Code, Best 
Practice bepaling IV 2.3. De heer De Witt Wijnen maakte sinds 1999 deel uit van het bestuur 
van de Stichting en was dus niet herbenoembaar. Het bestuur heeft het voornemen om de heer 
Nelissen te herbenoemen en om de heer mr. J. Meijer Timmerman Thijssen te benoemen tot 
opvolger van de heer De Witt Wijnen toegelicht in de vergadering van certificaathouders op 1 
maart 2011. Ook is de vergadering van certificaathouders door het bestuur in de gelegenheid 
gesteld een aanbeveling te doen voor de vervulling van de vacatures in het bestuur. Hiervan is 
geen gebruik gemaakt door de certificaathouders. Na raadpleging van de certificaathouders 
bleken de certificaathouders het voornemen van het bestuur te ondersteunen om de heer 
Nelissen en de heer Meijer Timmerman Thijssen te benoemen tot lid van het bestuur voor de 
periode van drie jaar. De notulen van de vergadering van certificaathouders zijn beschikbaar 
op de website van de vennootschap. 
 
Het bestuur heeft in zijn vergadering in april de heer Nelissen herbenoemd en de heer Meijer 
Timmerman Thijssen benoemd voor een periode van drie jaar. Voorts heeft het bestuur in 
deze vergadering onder meer gesproken over de gepubliceerde jaarcijfers 2010 van Van 
Lanschot. Daarnaast heeft het bestuur gesproken over de wijze van uitoefenen van het 
stemrecht in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de door de Stichting 
gehouden aandelen in de vennootschap. Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders van Van Lanschot d.d. 11 mei 2011 vervolgens bijgewoond. 
Vertegenwoordigers van 64 % van de uitstaande certificaten hebben de Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders bijgewoond. Bij het tekenen van de presentielijst hebben 
deze certificaathouders een volmacht ontvangen van de Stichting om het stemrecht uit te 
oefenen. De Stichting heeft zelf het stemrecht uitgeoefend op de certificaten van aandelen van 
certificaathouders die niet aanwezig waren bij de Algemene Vergadering van 
Aandeelhouders. Na zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om vóór de in stemming 
gebrachte agendapunten te stemmen. 
 
In de vergadering in september zijn onder meer de halfjaarcijfers 2011 van Van Lanschot 
besproken. Ook is gesproken over het tijdstip waarop de vergadering van certificaathouders 
gehouden wordt. Het bestuur is van mening dat de vergadering van certificaathouders niet 
kort voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap moet worden 
gehouden. De vergadering van certificaathouders is niet bedoeld als voorvergadering van de 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap. De Algemene Vergadering 
van Aandeelhouders moet een discussie opleveren tussen het bestuur en commissarissen van 
de vennootschap enerzijds en de certificaat- en aandeelhouders anderzijds. Het is onwenselijk 



om kort daarvoor een vergadering te hebben waar de bestuursleden van de Stichting achter de 
bestuurstafel zitten en waar geen informatie beschikbaar is om over de gang van zaken van de 
vennootschap te kunnen spreken. De vergadering van certificaathouders moet los gezien 
worden van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de vennootschap. Het bestuur 
heeft daarom besloten om de vergadering van certificaathouders in het vervolg in het najaar 
(medio november) te houden in plaats van in maart. Dit is bij diverse beursfondsen met 
certificering al de bestaande praktijk. De eerstvolgende vergadering van certificaathouders zal 
medio november 2012 plaatsvinden. 
 
Het bestuur van de Stichting is thans als volgt samengesteld: 
mr. H.G. van Everdingen, voorzitter 
drs. A.L.M. Nelissen 
mr. F.C.W. Briët 
mr. J. Meijer Timmerman Thijssen 
 
De voorzitter van het bestuur heeft over 2011 van de Stichting een vergoeding ad 
€ 10.000,- exclusief btw ontvangen; de overige bestuursleden hebben een vergoeding van € 
7.500,- exclusief btw ontvangen. De overige kosten van de Stichting bedroegen in 2011 Eur 
6.226,- en hangen met name samen met de administratie. 
 
Per 31 december 2011 zijn 34.159.225 gewone aandelen A van nominaal € 1,- in 
administratie genomen waartegenover voor een gelijk nominaal bedrag aan certificaten is 
uitgegeven. 
 
De werkzaamheden van administratieve aard verbonden aan de certificaathouders-
vergaderingen en de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders worden verricht door 
ANT Trust & Corporate Services N.V. te Amsterdam. 
 
De Stichting is een van Van Lanschot onafhankelijke rechtspersoon, in de zin van artikel 
5:71, eerste lid, onder d van de Wet op het financieel toezicht. 
 
Het Bestuur 
 
’s-Hertogenbosch, 24 januari 2012 
 
 
Informatie over de bestuurders 
De heer Van Everdingen is voormalig partner van Nauta Dutilh NV 
De heer Nelissen is oud-lid Raad van Bestuur van Dura Vermeer Groep NV 
De heer Briët is oud-bestuursvoorzitter van De Goudse NV 
De heer Meijer Timmerman Thijssen is als adviseur verbonden aan Freshfields Bruckhaus 
Deringer. 
 
Het bestuur van de Stichting is bereikbaar via het kantoor van de vennootschap: 
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot 
p/a Van Lanschot NV 
t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur 
Postbus 1021 
5200 HC ’s-Hertogenbosch 
tel. 073 – 548 3275 



fax 073 – 548 3520 


