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Inleiding 

In overeenstemming met artikel 5.1 van de administratievoorwaarden met betrekking tot Rabobank 

Certificaten, publiceert de Stichting AK Rabobank Certificaten dit rapport over haar activiteiten in 

2021 (hierna: ‘verslagjaar’) aan de houders van Rabobank Certificaten.  

 

In dit rapport betekent de ‘STAK’: de Stichting AK Rabobank Certificaten. ‘Rabobank Certificaten’ 

zijn certificaten van participaties in het kapitaal van Coöperatieve Rabobank U.A. (hierna: 

‘Rabobank’) uitgegeven door de STAK. Het ‘Bestuur’ is het bestuur van de STAK. 

 

Samenstelling en bezoldiging van het Bestuur 

Zoals nader omschreven in de statuten van de STAK, bestaat het Bestuur uit ten minste drie 

bestuursleden en mag een meerderheid van de bestuursleden niet verbonden zijn met Rabobank. De 

bestuursleden die niet zijn verbonden met Rabobank worden aangeduid als Bestuursleden A. 

Bestuursleden B mogen werkzaam zijn bij Rabobank. Ieder bestuurslid A kan door het Bestuur 

worden gekozen tot voorzitter. In het verslagjaar was de bestuurssamenstelling als volgt: 

 

Gert van Dijk bestuurslid A en voorzitter  

Lineke Jonkers bestuurslid A  

Bert Trienen bestuurslid A  

Rogier Everwijn bestuurslid B  

Joost van Zadelhoff bestuurslid B  

 

De bestuursleden zijn niet in dienst van en ontvangen geen beloning ten laste van de STAK. De 

Bestuursleden A ontvangen een jaarlijkse bezoldiging van € 10.000 van Rabobank. In het verslagjaar 

waren Bestuursleden B Rogier Everwijn en Joost van Zadelhoff in dienst van Rabobank. 

Bestuursleden B ontvangen geen afzonderlijke bezoldiging van Rabobank uit hoofde van hun 

bestuurslidmaatschap. 

 

Aantal geadministreerde participaties 

Per 1 januari 2021 hield de STAK 313.005.461 participaties in administratie en waren evenzoveel 

daarmee corresponderende certificaten uitgegeven. Hierna is dit aantal participaties in administratie 

gedurende het verslagjaar ongewijzigd gebleven. 

 

Activiteiten STAK 

De STAK is verantwoordelijk voor het ten titel van beheer verwerven en administreren van 

participaties in het kapitaal van Rabobank. De STAK geeft certificaten uit die corresponderen met de 

aldus verworven participaties. Dat zijn de Rabobank Certificaten.  

 

De STAK oefent alle rechten uit die verbonden zijn aan de participaties, met name het ontvangen van 

vergoedingen indien Rabobank tot uitkering daarvan besluit, onder de verplichting deze onverwijld te 

betalen aan de certificaathouders. In het licht van deze taak streeft het Bestuur er naar zich periodiek te 

laten voorlichten door vertegenwoordigers van de groepsdirectie van Rabobank over ontwikkelingen 

en gebeurtenissen met betrekking tot Rabobank. Hierbij wordt ingegaan op de inschatting van de 

groepsdirectie van Rabobank in hoeverre zulke gebeurtenissen en ontwikkelingen van invloed kunnen 

zijn op de betaling van vergoedingen op Rabobank Certificaten en het daarvoor bestaande 

vergoedingenbeleid. Vaste overlegonderwerpen in dit verband betreffen de bespreking van de jaar- en 

halfjaarcijfers van Rabobank, met name in het licht van ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn 

op de betaling van vergoedingen op Rabobank Certificaten.  



 

Gedurende 2020 heeft de Europese Centrale Bank (hierna: ‘ECB’) verschillende aanbevelingen ten 

aanzien van beperkingen van dividendbetalingen gedaan aan banken in verband met de COVID-19 

pandemie. In reactie hierop heeft Rabobank verschillende aankondigingen gedaan over vergoedingen 

op Rabobank Certificaten in 2020. Dit betrof onder meer de beslissing om in 2020 geen betaling in 

contanten op Rabobank Certificaten te doen alsmede de beslissing om in december 2020 een 

uitzonderlijke vergoeding uit te keren in de vorm van Rabobank Certificaten.  

 

Op 11 februari 2021 maakte Rabobank het voornemen bekend om om een vergoeding van € 0,13674 

per Rabobank Certificaat uit te keren op respectievelijk 29 maart, 29 juni en 29 september 2021. 

Rabobank heeft tevens de intentie uitgesproken om terug te keren naar haar reguliere 

vergoedingenbeleid als de ECB  de door haar aanbevolen beperkingen ten aanzien van vergoedingen 

intrekt. 

 

Op 25 mei 2021 organiseerde het Bestuur de jaarlijkse vergadering van houders van Rabobank 

Certificaten. In verband met de COVID-19 pandemie en de daarmee verband houdende beperkende 

maatregelen van lokale en landelijke autoriteiten is besloten deze vergadering net als in 2020 virtueel 

plaats te laten vinden. 

 

De Chief Financial Officer van Rabobank gaf in deze vergadering een toelichting op het algemene 

groepsbeleid van Rabobank in 2020. Hierbij is bijzondere aandacht besteed aan Rabobanks besluiten 

om in 2020 geen vergoeding in contacten op Rabobank Certificaten te betalen en om een 

uitzonderlijke vergoeding in Rabobank Certificaten uit te keren in december 2020. In aanvulling is 

ingegaan op het besluit van Rabobank om beoogde vergoedingen van € 0,13674 per Rabobank 

Certificaat te doen op 29 maart, 29 juni en 29 september 2021. Houders zijn voorafgaand aan en 

gedurende deze vergadering in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Deze vragen zijn 

gedurende of na afloop van de vergadering beantwoord en opgenomen in het verslag. Het verslag is 

gepubliceerd op de website van Rabobank. 

 

Op 12 augustus 2021 maakte Rabobank bekend het voornemen te hebben om een uitzonderlijke 

vergoeding van € 1,21478 per Rabobank Certificaat uit te keren op 29 december 2021. Tevens 

herhaalde Rabobank haar intentie om vanaf 2022 terug te keren naar het vergoedingenbeleid. Hiermee 

gaf Rabobank opvolging aan de aankondiging van de ECB van 23 juli 2021 waarin de ECB aangaf dat 

zij haar aanbeveling om dividenduitkeringen te beperken tot 30 september 2021 niet zou verlengen. 

 

Ten tijde van bovengenoemde publicaties hebben de Chief Financial Officer en andere medewerkers 

van Rabobank het Bestuur op de hoogte gehouden van de relevante ontwikkelingen en toelichting 

gegeven bij de genomen besluiten en de uitvoering daarvan. 

 

Met betrekking tot de uitvoering van de activiteiten van de STAK gedurende het verslagjaar zijn geen 

verdere bijzonderheden te vermelden. Alle kosten van de activiteiten van de STAK worden gedragen 

door Rabobank. 

 

Contactgegevens 

Het adres van de STAK is: 

Stichting AK Rabobank Certificaten  

T.a.v. het bestuur  

Croeselaan 18 (adrescode: UC R1054) 

3521 CB  Utrecht 

 

https://www.rabobank.com/nl/images/minutes-rabobank-certificate-holders-meeting-may2021.pdf

