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STATUTEN  
van  

Stichting AK Rabobank Certificaten 
statutair gevestigd te Utrecht 

d.d. 16 januari 2014 
 
Naam. Zetel. 
Artikel 1. 
De stichting draagt de naam: Stichting AK Rabobank Certificaten en is gevestigd te Utrecht. 
Doel. 
Artikel 2. 
2.1. De stichting heeft ten doel: 

a. het ten titel van beheer verwerven en administreren van participaties in het 
kapitaal van de te Amsterdam gevestigde coöperatie: Coöperatieve Centrale 
Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. ("Rabobank Nederland") en het uitgeven van 
certificaten welke corresponderen met de aldus verworven participaties en welke 
worden geregeerd door de door het bestuur van de stichting vast te stellen 
administratievoorwaarden (de "administratievoorwaarden"); 

b. het uitoefenen van alle aan de sub a bedoelde participaties verbonden rechten - 
zoals het uitoefenen van rechten tot het nemen van participaties, en het 
ontvangen van vergoedingen en andere uitkeringen, waaronder begrepen 
liquidatie-uitkeringen - onder de verplichting ontvangen uitkeringen onverwijld 
aan de certificaathouders te voldoen, met dien verstande dat bij wege van een 
uitkering in natura in de vorm van participaties, certificaten worden toegekend; 

c. het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn. 

2.2. De stichting kan, anders dan in overeenstemming met de administratievoorwaarden, de 
door haar geadministreerde participaties niet vervreemden, noch verpanden of 
anderszins bezwaren. 

Bestuur. Samenstelling. 
Artikel 3. 
3.1. De stichting wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit drie (3) bestuurders of een 

zodanig ander aantal als het bestuur, met goedkeuring van de raad van 
commissarissen van Rabobank Nederland, bepaalt. 

3.2. Indien het bestuur bestaat uit drie (3) bestuurders, zullen (2) twee bestuurders 
benoemd worden als bestuurder A en zal een (1) bestuurder benoemd worden als 
bestuurder B.  

3.3. Indien het bestuur een ander aantal bestuurders heeft vastgesteld overeenkomstig 
artikel 3.1, zal het bestuur ook het aantal bestuurders A en het aantal bestuurders B 
bepalen, met goedkeuring van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland 



 2 

en waarbij het aantal bestuurders A te allen tijde het aantal bestuurders B zal 
overstijgen. 

3.4. Tot bestuurders A kunnen niet benoemd worden: 
 a. bestuurders en commissarissen van Rabobank Nederland en/of haar 

dochtermaatschappijen; 
 b. echtgenoten en bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van 

bestuurders of commissarissen van Rabobank Nederland en/of haar 
dochtermaatschappijen; 

 c. werknemers van Rabobank Nederland en/of haar dochtermaatschappijen; 
 d. vaste adviseurs van Rabobank Nederland, waaronder begrepen de accountant 

bedoeld in artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek of een lid van de organisatie zoals 
gedefinieerd in dit artikel, de notaris en de advocaat van Rabobank Nederland; 

 e. voormalige bestuurders, commissarissen en werknemers van Rabobank 
Nederland en/of haar dochtermaatschappijen, doch alleen gedurende de eerste 
twee (2) jaar na beëindiging van hun functie als bestuurder, commissaris of 
werknemer; 

 f. voormalige vaste adviseurs van Rabobank Nederland als sub d bedoeld, doch 
alleen gedurende de eerste twee (2) jaren na de beëindiging van hun 
adviseurschap; 

Bestuur. Benoeming en ontslag van bestuurders. 
Artikel 4. 
4.1. Bestuurders A worden benoemd en ontslagen door het bestuur van de stichting zelf, 

onder goedkeuring van de raad van commissarissen van Rabobank Nederland. 
Bestuurders B worden benoemd en ontslagen door Rabobank Nederland. 

4.2. Een bestuurder houdt, onverminderd het in de wet bepaalde, op bestuurder te zijn: 
 a. door zijn overlijden; 
 b. door vrijwillig aftreden; 
 c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hij onder curatele wordt gesteld of 

op andere wijze het vrije beheer over zijn vermogen verliest; 
 d. waar het een bestuurder A betreft, doordat hij een hoedanigheid verkrijgt 

waardoor hij niet meer benoemd zou kunnen worden tot bestuurder A ingevolge 
het bepaalde in artikel 3 lid 4. 

4.3. Indien niet binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature een bestuurder is 
benoemd, zal de meest gerede bestuurder of andere belanghebbende de rechtbank te 
Utrecht kunnen verzoeken in de vacature te voorzien. 

Bestuur. Defungeren van bestuurders benoemd door de rechtbank. 
Artikel 5. 
Een bestuurder, die door de rechtbank is benoemd met gebruikmaking van het bepaalde in artikel 
4, lid 3, defungeert doordat alsnog op de wijze als omschreven in artikel 4, lid 1 in zijn of haar 
plaats een bestuurder wordt benoemd. 
Bestuur. Organisatie. 
Artikel 6. 
6.1. Onverminderd het bepaalde in artikel 9, lid 1 en het bepaalde in lid 4 van dit artikel, 

kunnen, indien meer dan een (1) bestuurder in functie is, geldige bestuursbesluiten 
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slechts worden genomen, indien ten minste twee (2) bestuurders aanwezig of 
vertegenwoordigd zijn.  

6.2. Een bestuurder kan zich ter vergadering door een schriftelijk gevolmachtigde 
medebestuurder doen vertegenwoordigen. 

6.3. Tenzij in deze statuten een grotere meerderheid is vereist, kan het bestuur geldige 
besluiten nemen bij volstrekte meerderheid van stemmen. 

 Bij staking van stemmen in een bestuursvergadering beslissen de bestuurders A. Indien 
vervolgens sprake is van een gelijke verdeling van de door de bestuurders A 
uitgebrachte stemmen, is het voorstel verworpen. 

6.4. Tijdens het bestaan van meer dan een (1) vacature is het bestuur niet tot het nemen 
van besluiten bevoegd. Besluiten als bedoeld in artikel 9 lid 1 kunnen slechts geldig 
worden genomen, indien in het bestuur geen enkele vacature bestaat.  

6.5. Het bestuur kiest één bestuurder A als voorzitter. De bestuursvergaderingen worden 
geleid door de voorzitter van het bestuur, die echter bevoegd is een andere bestuurder 
voor het voorzitterschap van de desbetreffende vergadering aan te wijzen. 

 Bij afwezigheid van de voorzitter van het bestuur worden de bestuursvergaderingen 
geleid door een andere ter vergadering daartoe aangewezen bestuurder. 

 Het bestuur wijst al dan niet uit zijn midden een secretaris aan. 
 De secretaris houdt de notulen van de bestuursvergaderingen. 
 Indien het bestuur geen secretaris heeft aangewezen, wijst de voorzitter van de 

desbetreffende bestuursvergadering een secretaris aan. 
6.6. Bestuursvergaderingen worden gehouden zo dikwijls een bestuurder het verlangt en in 

ieder geval terstond nadat op grond van de administratievoorwaarden een besluit 
noodzakelijk is. 

6.7. De bijeenroeping geschiedt door de bestuurder die het houden van de vergadering 
heeft verlangd dan wel door of namens de voorzitter, en wel door middel van brieven 
verzonden aan iedere bestuurder, onder vermelding van plaats en tijdstip van de 
vergadering en van de in de vergadering te behandelen onderwerpen. 

 De termijn van oproeping bedraagt ten minste drie werkdagen, waarbij de dag van de 
oproeping en de dag waarop de vergadering plaatsvindt niet worden meegerekend. 

6.8. De notulen van een vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan getekend 
door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergadering. 

6.9. Iedere bestuurder heeft recht op het uitbrengen van een stem. 
6.10. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk geschiedt 

en alle in functie zijnde bestuurders zich ten gunste van het desbetreffende voorstel 
uitspreken. De bescheiden waaruit van het nemen van een zodanig besluit blijkt, 
worden bij het notulenregister bewaard. 

6.11. Het bestuur kan ook telefonisch vergaderen en besluiten nemen, mits alle bestuurders 
van een dergelijke vergadering op de hoogte zijn gebracht, en geen van hen tegen het 
houden van een telefonische vergadering bezwaar heeft gemaakt. Op een dergelijke 
vergadering zijn voorzover mogelijk de overige in deze statuten opgenomen bepalingen 
omtrent vergaderingen van het bestuur van toepassing, daaronder uitdrukkelijk 
begrepen het quorumvereiste bedoeld in lid 1 van dit artikel, en daarvan uitdrukkelijk 
uitgezonderd het bepaalde omtrent de wijze en de termijn van oproeping. 
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Vertegenwoordiging. 
Artikel 7. 
De stichting wordt vertegenwoordigd door het bestuur of door twee gezamenlijk handelende 
bestuurders. 
Boekjaar, balans en staat van baten en lasten. 
Artikel 8. 
8.1. Het boekjaar is gelijk aan het boekjaar van Rabobank Nederland. 
8.2. Het bestuur is verplicht tot het houden van zodanige aantekeningen omtrent de 

vermogenstoestand van de stichting dat daaruit te allen tijde haar rechten en 
verplichtingen kunnen worden gekend. 

8.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht jaarlijks binnen zes 
maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van baten en lasten van 
de stichting op te maken. 

8.4. Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaar lang te 
bewaren. 

Bijzondere besluiten. 
Artikel 9. 
9.1. Het bestuur is bevoegd tot: 
 a. wijziging van de statuten van de stichting; en 
 b. ontbinding van de stichting. 
 Het bestuur kan een dergelijk besluit slechts geldig nemen met algemene stemmen en 

slechts indien er binnen het bestuur geen vacature bestaat. 
9.2. Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariële akte vereist. Iedere 

bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te doen verlijden. 
9.3. De vereffening van het vermogen van de stichting geschiedt door het bestuur. De 

vereffening geschiedt zodanig, dat de door de stichting geadministreerde participaties 
ten titel van beëindiging van beheer worden geleverd aan de certificaathouders, 
waarmee de certificaten zijn vervallen. 

 Een eventueel batig liquidatiesaldo wordt bestemd voor een doel dat zoveel mogelijk 
overeenkomt met het statutaire doel van de stichting, te bepalen door de vereffenaars. 

9.4. Na afloop van de vereffening blijven de boeken, bescheiden en andere 
gegevensdragers van de stichting gedurende zeven jaar berusten onder degene, die 
daartoe door de vereffenaars is aangewezen. 


