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Notulen van de vergadering van houders van certificaten van gewone aandelen A  
Van Lanschot gehouden op maandag 26 november 2012 om 16.00 uur  
te ’s-Hertogenbosch  
___________________________________________________________________________  
 
Het voltallige bestuur van de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van 
Lanschot (hierna: “de Stichting AK”) is tijdens de vergadering aanwezig.  
 
 
1. Opening 
 
De voorzitter opent de vergadering om 16.05 uur en heet de aanwezigen van harte welkom. 
 
De voorzitter geeft aan dat de wettelijke en statutaire voorschriften met betrekking tot de 
oproeping en het houden van deze vergadering in acht zijn genomen. De houders van 
certificaten zijn opgeroepen via het onderdeel van de Stichting AK op de website van de bank 
op 8 november 2012. In de oproeping was de agenda met de toelichting opgenomen. 
Daarnaast is in die oproeping vermeld dat de agenda met toelichting ook kosteloos bij de 
Stichting AK verkrijgbaar was.  
 
Vijf certificaathouders hebben zich aangemeld voor deze vergadering, die hetzij zelf 
tegenwoordig zouden zijn hetzij een volmacht hebben afgegeven en die tezamen 16.210.563 
certificaten vertegenwoordigen. Door de stichting zijn 38.705.997 certificaten uitgegeven. Er 
waren dus 41,9% van de uitgegeven certificaten gedeponeerd. Eén van de aangemelde 
certificaathouders is niet aanwezig. Het aantal certificaten dat daadwerkelijk tijdens de 
vergadering is vertegenwoordigd, bedraagt 16.210.558. 
 
Op verzoek van het bestuur zijn de heer Meiss en mevrouw Van Oeijen aanwezig, die zoals 
gebruikelijk behulpzaam zijn geweest bij de organisatie van de vergadering. Daarnaast is ook 
mevrouw Bakker-Grier aanwezig. 
 
De voorzitter verzoekt diegene die het woord wil nemen om haar of zijn naam te noemen en 
eventueel de naam te noemen van de certificaathouder die vertegenwoordigd wordt. Voorts 
vraagt de voorzitter om mobiele telefoons uit te zetten.  
 
 
2. Toelichting van het bestuur op het jaarrapport 2011 en verslag van daarna door het 
bestuur verrichte activiteiten in 2012 
 
De voorzitter geeft aan dat het jaarrapport over 2011 van het bestuur van de Stichting AK op 
de website van Van Lanschot is geplaatst en ook verkrijgbaar was bij het kantoor van de 
Stichting AK in Den Bosch.  
 
De voorzitter geeft een korte samenvatting van het jaarrapport over 2011. Het bestuur is 
viermaal bijeengekomen in 2011. In de vergadering in januari is onder meer over de 
samenstelling van het bestuur van de Stichting AK gesproken. Er waren twee vacatures door 
het (volgens rooster) aftreden van de heren de Witt Wijnen en Nelissen. De heer Nelissen was 
herkiesbaar. De heer de Witt Wijnen was niet langer herkiesbaar omdat hij de maximale 
benoemingstermijn van twaalf jaar, die in de Corporate Governance Code wordt genoemd, 
had bereikt. Het bestuur heeft zijn voornemen om de heer Nelissen te herbenoemen en om de 
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heer Meijer Timmerman Thijssen te benoemen tot opvolger van de heer de Witt Wijnen 
toegelicht in de vergadering van certificaathouders, die op 1 maart 2011 werd gehouden. Door 
de certificaathouders is geen gebruik gemaakt van de gelegenheid om een aanbeveling te doen 
voor de vervulling van de vacatures in het bestuur. De certificaathouders ondersteunden het 
voornemen van het bestuur om de heer Nelissen te herbenoemen en om de heer Meijer 
Timmerman Thijssen te benoemen tot lid van het bestuur voor een periode van drie jaar.  
 
In april heeft het bestuur onder meer gesproken over de jaarcijfers 2010 van de bank. 
Daarnaast heeft het bestuur gesproken over de wijze waarop het stemrecht zou worden 
uitgeoefend in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot (“AVA”) 
van 11 mei 2011. De certificaathouders hebben een volmacht ontvangen van de Stichting AK 
om het stemrecht uit te oefenen. De Stichting AK heeft zelf het stemrecht uitgeoefend op de 
certificaten van aandelen van certificaathouders die niet aanwezig waren bij de AVA. Na 
zorgvuldige afweging heeft het bestuur besloten om vóór de in stemming gebrachte 
agendapunten te stemmen.  
 
In de vergadering in september zijn de halfjaarcijfers 2011 van de bank besproken. Ook is 
gesproken over het vergaderschema. Het bestuur heeft besloten om de vergadering van 
certificaathouders in het vervolg in het najaar te houden. Bij diverse beursfondsen met 
certificering is dat ook bestaande praktijk. Daarmee wordt voorkomen dat de 
certificaathoudersvergadering kan worden beschouwd als een voorvergadering op de AVA.  
 
Dit jaar is het bestuur viermaal bijeengekomen en heeft één telefonische vergadering 
plaatsgevonden. Daarnaast heeft het bestuur de AVA van 10 mei 2012 en de Buitengewone 
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot (“BAVA”) van 27 september 
2012 bijgewoond.  
 
In de vergadering van januari is het vergaderschema nader uitgewerkt en is gesproken over 
het kwartaalbericht van Van Lanschot van 8 november 2011.  
 
Het bestuur is in de vergadering van april accoord gegaan met de voorgestelde wijzigingen 
van de statuten en administratievoorwaarden van de Stichting AK. De statuten en 
administratievoorwaarden zijn vervolgens op 11 april 2012 aangepast. Deze wijzigingen zijn 
via de website van Van Lanschot bekendgemaakt.  
 
De administratievoorwaarden zijn gemoderniseerd. Daarnaast is in de statuten opgenomen dat 
de zittingstermijn van een bestuurslid door het bestuur kan worden verlengd tot en met de 
eerstvolgende vergadering van certificaathouders die wordt gehouden na afloop van de 
benoemingstermijn van vier jaar. De zittingstermijnen van de heren Van Everdingen en Briët 
zijn verlengd van maart 2012 tot na afloop van deze vergadering van certificaathouders.  
 
Het bestuur heeft in april ook over de jaarcijfers 2011 van Van Lanschot gesproken. Het 
bestuur heeft verder gesproken over de wijze waarop het stemrecht zou worden uitgeoefend in 
de AVA van 10 mei 2012. In een telefonische vergadering in mei 2012 kort voor de AVA is 
hier nogmaals over van gedachten gewisseld. Het bestuur heeft in die vergadering na 
zorgvuldige afweging besloten om voor de in stemming gebrachte punten te stemmen.  
 
In september heeft het bestuur gesproken met de voorzitter van de Raad van Commissarissen 
van de bank over de beoogde nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorgestelde 
aanpassing in het beloningsbeleid van de voorzitter van de Raad van Bestuur. Vervolgens 
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heeft het bestuur een kennismakingsgesprek gevoerd met de heer Guha. Na zorgvuldige 
belangenafweging heeft het bestuur besloten voor de aanpassing van het beloningsbeleid te 
stemmen tijdens de BAVA die plaatsvond op 27 september 2012.  
 
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen het woord wenst te nemen. Aangezien geen van 
de aanwezigen het woord wenst te nemen gaat de voorzitter over tot agendapunt 3.  
 
 
3. Raadpleging van de certificaathouders ten aanzien van het vertrouwen dat het 
bestuur geniet van de certificaathouders  
 
De voorzitter geeft aan dat het bestuur er voorstander van is om op regelmatige basis de 
certificaathouders te raadplegen over het vertrouwen dat het bestuur van de certificaathouders 
geniet. Het bestuur hanteert daarbij als uitgangspunt dat eens in de twee jaar dat vertrouwen 
gevraagd zal worden in een certificaathoudersvergadering.  
In de certificaathoudersvergaderingen in 2005, 2007 en 2010 heeft het bestuur het vertrouwen 
van de certificaathouders gekregen. In 2009 was er geen certificaathoudersvergadering omdat 
er geen benoeming of herbenoeming van het bestuur aan de orde was.  
 
Namens het bestuur vraagt de voorzitter de vergadering of de vergadering opnieuw het 
vertrouwen in het bestuur zou willen uitspreken. 
  
Hierop neemt de heer Smeets het woord namens Stichting Pensioenfonds ABP. Op 27 
september 2012 heeft een BAVA plaatsgevonden waarin werd gestemd over de beloning van 
de nieuwe voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Lanschot. De heer Smeets geeft aan 
dat ABP verheugd is dat bij die gelegenheid naast ABP ook het bestuur van de Stichting AK 
zich kritisch heeft uitgelaten over deze beloning. Tijdens de BAVA is volgens ABP door Van 
Lanschot toegezegd dat het beloningsbeleid van Van Lanschot nader zal worden 
geobjectiveerd. Met name ten aanzien van de criteria voor toekenning van de variabele 
beloning. ABP is van mening dat dit herziene beloningsbeleid voorgelegd dient te worden aan 
de aandeelhouders van Van Lanschot in een volgende AVA. ABP is voornemens om Van 
Lanschot aan deze toezegging te houden en hoopt daarbij ook op de steun van het bestuur van 
de Stichting AK. 
 
De voorzitter antwoordt dat het bestuur dat opnieuw zal bekijken wanneer dat aan de orde is. 
 
De voorzitter vraagt of de heer Smeets ook nog iets wil zeggen over het vertrouwen dat het 
bestuur geniet. De heer Smeets antwoordt dat ABP hier positief over is. De voorzitter vraagt 
daarop of hij hieruit mag concluderen dat het bestuur het vertrouwen geniet van ABP. De heer 
Smeets beantwoordt deze vraag bevestigend.  
 
Vervolgens neemt de heer Van Dijk van ANT Trust het woord. De heer Van Dijk is als 
gemachtigde namens Rabobank Nederland en SNS Reaal N.V. aanwezig bij de vergadering. 
Namens Rabobank Nederland en SNS Reaal N.V. spreekt de heer Van Dijk het vertrouwen 
uit in het bestuur van de Stichting AK.  
 
Uit de reacties concludeert de voorzitter dat het vertrouwen van de certificaathouders er 
inderdaad is. Namens het bestuur van de Stichting AK bedankt de voorzitter de vergadering 
voor het uitgesproken vertrouwen. 
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4. Gelegenheid tot aanbeveling voor de benoeming van twee bestuursleden 
 
De voorzitter deelt mede dat, aangezien dit agendapunt mede hemzelf aangaat, de heer 
Nelissen bij dit agendapunt als voorzitter zal fungeren. Hierop neemt de heer Nelissen het 
woord. 
 
In het bestuur ontstaan twee vacatures door het volgens rooster aftreden van de heren Van 
Everdingen en Briët. Zij stellen zich op verzoek van het bestuur van de Stichting AK 
herkiesbaar. Het bestuur is voornemens om hen te herbenoemen tot en met de 
certificaathoudersvergadering die in 2016 wordt gehouden.  
 
De voorzitter constateert dat door de vergadering geen gebruik is gemaakt van de gelegenheid 
om voor de vervulling van deze vacatures een aanbeveling te doen.  
 
De voorzitter geeft aan dat in de toelichting op de agenda de profielen voor deze vacatures 
uiteengezet zijn. Het bestuur is van mening dat, mede op grond van hun staat van dienst als 
bestuurders gedurende de afgelopen periode, beide heren uitstekend passen in de geschetste 
profielen. Het bestuur is voornemens om hen te herbenoemen tot en met de 
certificaathoudersvergadering die in 2016 wordt gehouden.  
 
De voorzitter vraagt wie van de aanwezigen hierover het woord wil nemen. 
 
Hierop neemt de heer Van Dijk het woord. De heer Van Dijk meldt dat Rabobank Nederland 
en SNS Reaal N.V. de herbenoeming van de heren Van Everdingen en Briët ondersteunen.  
 
De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun ondersteuning van het voornemen om beide 
heren te herbenoemen. De heer Nelissen vraagt de heer Van Everdingen om weer als 
voorzitter te fungeren bij het laatste agendapunt.  
 
 
5. Rondvraag en sluiting  
 
Geen van de aanwezigen wenst gebruik te maken van de rondvraag. De voorzitter dankt de 
aanwezigen hartelijk voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering om 16.25 uur. 


