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HARRY BAETEN BENOEMD TOT OFFICIER
IN DE ORDE VAN ORANJE NASSAU
Mr H.J. (Harry) Baeten (60), voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot NV, is door
Hare Majesteit Koningin Beatrix benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. De
onderscheiding is hem op donderdag 29 april uitgereikt door de burgemeester van
’s-Hertogenbosch, mr dr A.G.J.M. Rombouts.
De heer Baeten trad in 1969 in dienst van Van Lanschot en heeft gedurende zijn 35-jarige
loopbaan het bancaire bedrijf in de volle breedte leren kennen. In 1986 werd hij benoemd tot
tot lid Raad van Bestuur waarna in 2002 zijn benoeming tot voorzitter volgde. Harry Baeten
heeft in zijn carrière bij Van Lanschot een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de stabiele
ontwikkeling van de oudste onafhankelijke bank van Nederland die sinds 1999 aan de
Amsterdamse beurs van Euronext is genoteerd.
De heer Baeten heeft in het bankwezen in het bijzonder erkenning gekregen vanwege zijn
grote deskundigheid op het terrein van de financiering van de gezondheidszorg. Hij vervulde
diverse nevenfuncties waarin zijn maatschappelijke betrokkenheid sterk tot uiting kwam. Zo
was hij onder meer penningmeester en voorzitter van het Nederlands Astmacentrum in Davos,
bestuurslid van de Stichting Godshuizen in ’s-Hertogenbosch en bestuurslid van het
Psychiatrisch Ziekenhuis Reinier van Arkel in Vught. Tevens toonde Harry Baeten grote
belangstelling voor het wetenschappelijk onderwijs. Hij was lid van de Maatschappelijke
Adviesraad Juridische Faculteit Universiteit Tilburg.
Verder was hij lid van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het Nederlands Instituut voor
het Bank- en Effectenbedrijf (NIBE); momenteel is hij nog vice-voorzitter van de Raad van
Commissarissen van NIBE-SVV.
Baeten is bestuurslid/penningmeester van de Stichting Nederlandse Vriendschap voor de
Nederlandse Antillen en Aruba en penningmeester van het Bestuur van de Stichting
Katholieke Noden in Hilversum.
Harry Baeten treedt na de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 mei terug als
voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot. Hij wordt opgevolgd door
drs F.G.H. Deckers, nu lid Raad van Bestuur.
(foto) Mr H.J. (Harry) Baeten, voorzitter Raad van Bestuur van Van Lanschot, is benoemd tot
Officier in de Orde van Oranje Nassau (foto vrij van copyright: Fotopersbureau Dijkstra. De
foto wordt u per e-mail toegestuurd of kan worden opgevraagd. Telefoon +31 (0) 297- 566
883)
’s-Hertogenbosch, 29 april 2004
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Rechten is veel meer dan de regels opzoeken...
Harry Baeten

●

Bankier

●

Studie: Nederlands recht (per collegejaar 2009-2010:

Rechtsgeleerdheid)
●

Afstudeerjaar: 1969

Waarom bent u Rechten in Tilburg gaan studeren?
Ik werkte bij de Tilburgse vestiging van De Amsterdamsche Bank, de voorloper van de Amro-bank, waar ik
directiesecretaris was. In Tiburg was pas een nieuwe rechtenfaculteit opgericht en op een gegeven moment vroegen de
directeuren aan mij of Rechten studeren niet iets voor mij was. Dat leek mij erg leuk en toen zij mij de mogelijkheid boden
de studie naast mijn werk te gaan doen, was de beslissing snel genomen. Tilburg was voor mij eigenlijk een logische
keus: behalve dat de faculteit nieuw was, was hij ook klein van omvang en dichtbij.

Hoe beviel het studeren in Tilburg?
Studeren in Tilburg is mij erg goed bevallen. Het jaar dat ik begon, was het tweede jaar dat de Rechtenfaculteit bestond.
Er waren toen 25 studenten en 5 hoogleraren. Die kenden we persoonlijk. Het was een geweldige tijd. Iedereen wist dat ik
werkte en daardoor niet altijd bij colleges was. Dat is mij nooit kwalijk genomen, er was begrip voor de situatie.

En na het afstuderen?
Na mijn afstuderen wist ik zeker dat ik jurist wilde worden. Ik ging op zoek naar een juridische baan. Bij Van Lanschot
Bankiers vond ik een baan op de juridische afdeling. Dat heb ik één jaar gedaan, toen had ik het wel gezien, ik vond het te
eenzijdig. In de jaren die daarop volgden, heb ik allerlei functies binnen de bank gehad. Relatief jong (begin 40) werd ik lid
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van de Raad van Bestuur, en uiteindelijk ben ik voorzitter geworden. Gezonde ambitie mag je hebben, zonder ambitie lukt
het namelijk sowieso niet om het hoogste te bereiken.

Welke eigenschappen zijn belangrijk voor een goede bankier?
Allereerst is kennis natuurlijk erg belangrijk. Je moet het “bankvak” leren. Dat leer je onder andere door allerlei cursussen.
Ook moet je kunnen omgaan met mensen, al vind ik dat je dat niet kan leren. Dat moet in je zitten. Een andere
voorwaarde is dat je hard moet willen werken. Geen probleem als je van 9 tot 5 wilt werken, maar dan zul je niet makkelijk
hogerop komen.

En hoe belangrijk is die juridische kennis?
Een rechtenopleiding is redelijk analytisch, leert je nadenken, je breed oriënteren en geeft je een goed beeld van de
maatschappelijke ordening. Daar heb je veel profijt van. Binnen een bank gaat het uiteraard over geld. Waar mensen
soms niet bij stil staan, is dat een “bankvak” juridisch is: alles moet worden vastgelegd. Gedurende mijn loopbaan is die
juridische kennis uiteindelijk steeds minder belangrijk geworden, maar voordat ik bijvoorbeeld een contract teken, kijk ik er
altijd even doorheen. Soms haal ik er nog iets uit: ik zal die benadering nooit kwijtraken.

Wanneer zit iemand bij rechten op de goede plek?
Als je rechten gaat studeren en je denkt even de regels van buiten te gaan leren, kom je bedrogen uit. Ook de gedachte:
“Met rechten kun je alles” is de verkeerde. Je moet de finesses van het rechtsgebied gaan beheersen. Je in elke situatie
afvragen wat de beste oplossing is. Het opzoeken van de regels lukt altijd wel. Tilburg is in ieder geval een aanrader: het
onderwijs is van hoog niveau en de faculteit is kleinschalig. Contact maken is niet moeilijk en mensen zijn bereid je te
helpen.

http://www.uvt.nl/masterkiezers/studiekeuze/afstudeerportretten/frw/baeten.html (3 van 4)17-11-08 19:23:18

