Jaarverslag

2009

Gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig.
Vier kernwaarden die onze medewerkers én de bank zelf
typeren. Ook in het turbulente 2009 hebben we weer
onze eigen koers gevaren. We hebben ons onafhankelijk
opgesteld en bewezen een stabiele, evenwichtige bank
te zijn die betrokken is bij haar klanten. Om hen zo goed
mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben we al onze
kennis en deskundigheid ingezet. Dat we daarbij de lat
hoog legden, typeert onze gedrevenheid.
Welbeschouwd is er wat onze instelling betreft dus
weinig veranderd: we hebben gedaan wat we al bijna
275 jaar doen. Dat we gedreven, betrokken,
onaf hankelijk en deskundig zijn, zit in onze genen.
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Proﬁel
Van Lanschot is de oudste onafhankelijke bank van Nederland
met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Van Lanschot biedt
fullservicedienstverlening aan vermogende particulieren in
Nederland en België en aan ondernemers en hun ondernemingen.
Van Lanschot staat voor kwalitatief hoogwaardige dienstverlening,
waarin advisering, persoonlijke service en maatwerk centraal
staan.

Sinds de oprichting in 1903 is bij Kempen de ervaring ontwikkeld
om hoogwaardig advies te geven vanuit een persoonlijke en
duurzame relatie met de cliënt. Juist in tijden van een bijzonder
groot informatieaanbod streeft Kempen ernaar om selectief te
opereren. Zij doet dit met name door zich met haar diensten te
richten op segmenten waar diepgaande research en advisering
echt waarde kunnen toevoegen, zoals kleine en middelgrote
beursgenoteerde bedrijven, biotech- en vastgoedondernemingen.

Fullservicedienstverlening
Onze dienstverlening is georganiseerd naar vier klantsegmenten:
Private Banking, Assetmanagement, Business Banking en
Corporate Finance & Securities.
Bij de dienstverlening aan vermogende particulieren zijn
vermogensvorming en vermogensbescherming de kern. Wij
bieden onze klanten op maat gesneden beleggingsoplossingen,
in lijn met onze ambitie de beste private bank van Nederland
en België te zijn. Onder het label Van Lanschot Kempen richten
wij ons op het topsegment van de vermogende particulieren
(vrij belegbaar vermogen boven € 5 miljoen). Daarnaast biedt
Van Lanschot speciﬁek op de gezondheidszorgsector toegespitste
ﬁnanciële dienstverlening aan onder het label CenE Bankiers.
Ons productaanbod is gebaseerd op open architectuur en een
transparante tariefstructuur. In het zakelijke segment ligt het
accent op de dienstverlening aan de ondernemer, waarbij wij
zowel zijn zakelijke als persoonlijke belangen bij onze advisering
betrekken. De nadruk ligt op dienstverlening aan familiebedrijven
en directeuren-grootaandeelhouders. In de institutionele markt
richten wij ons met name op integrale ﬁduciaire
beleggingsoplossingen.
Bankieren met aandacht en zorg
Van Lanschot kiest bewust voor een omvang die rekening houdt
met het juiste evenwicht tussen complete en hoogstaande
advisering en een persoonlijke benadering met korte lijnen.
Wij bieden onze klanten ﬁnanciële dienstverlening met alle
daarbij behorende aandacht en zorg, met een grote mate van
professionaliteit en discretie. De persoonlijke relatie komt vóór
alles. Onafhankelijkheid vormt de basis van ons businessmodel
en biedt ons de mogelijkheid om de belangen van onze klanten
voorop te zetten.
Altijd dicht bij onze klanten
In Nederland heeft Van Lanschot kantoren in de meeste grote
steden. Met dit kantorennet kan Van Lanschot door het hele land
alle ﬁnanciële diensten aanbieden. In België richt Van Lanschot
zich met acht kantoren, voornamelijk in Vlaanderen, uitsluitend
op de vermogende particulier en de institutionele belegger.
Om onze particuliere klanten optimaal van dienst te kunnen zijn,
beschikken wij over kantoren op Curaçao, in Luxemburg en in
Zwitserland.
Kempen & Co
Kempen & Co NV (Kempen), sinds 2007 een 100% dochteronderneming van F. van Lanschot Bankiers NV, is een Nederlandse
merchant bank met activiteiten op het gebied van vermogensbeheer, effectenbemiddeling en corporate ﬁnance. Kempen biedt
diverse gespecialiseerde ﬁnanciële diensten aan ten behoeve van
institutionele beleggers, ondernemingen, ﬁnanciële instellingen,
(semi-) overheidsinstellingen, stichtingen en vermogende
particulieren.

Robein Leven
In de jaarcijfers 2009 van Van Lanschot is een aantal
niet-strategische deelnemingen geconsolideerd, waarvan
Robein Leven NV (Robein) de grootste is. Van Lanschot
is voornemens deze deelnemingen op termijn te
ver vreemden. In 2009 heeft Van Lanschot alle aandelen in
Robein overgenomen. Robein opereert als zelfstandige
onderneming en is niet geïntegreerd in Van Lanschot.
Robein is een Nederlandse levensverzekeringsmaat schappij
gespecialiseerd in lijfrenten, vermogensopbouw en
vermogensbeheer. Al sinds de oprichting in 1981 onderscheidt
Robein zich door haar persoonlijke en transparante
dienstverlening en een hoge mate van deskundigheid en
professionaliteit. Robein is zowel in 2008 als in 2009 in het
jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek van Independer.nl
uitgeroepen tot best gewaardeerde levensverzekeraar van
Nederland.
De in dit Jaarverslag opgenomen cijfers zijn opgesteld
inclusief Robein tenzij anders aangegeven.
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Strategie

De beste private bank van Nederland en België
Missie
Het bieden van hoogwaardige ﬁnanciële dienstverlening aan vermogende particulieren, ondernemers en andere geselecteerde
klantgroepen.

Visie
Van Lanschot wil de beste private bank van Nederland en België zijn.

Doelstellingen
Klanten
Klanttevredenheid
Behouden van de voorsprong op de benchmark in de
loyaliteitsindex.

Klantzorg
Hanteren en continu verbeteren van een klantzorgbeleid dat
toonaangevend is in de sector en dat het wettelijke kader overstijgt.

Beleggingsperformance
Realiseren van een risicogewogen beleggingsperformance die
beter is dan de benchmark.

Marktaandeel
Ten minste verdubbelen van het aantal doelgroeprelaties
in de markt voor private banking in de periode 2009-2013.

Strategisch actieplan 2009-2013
In onderstaand strategisch actieplan voor de komende jaren geven wij aan hoe wij onze visie en doelstellingen willen realiseren.
Het plan kent vier hoofdpunten, die verder uitgesplitst zijn in enkele tientallen concrete actiepunten voor leden van de Raad
van Bestuur, directeuren en senior private bankers:

1

2

Kiezen voor Private Banking

Vergroten commerciële slagkracht

Wij richten ons primair op vermogende particulieren in
Nederland en België en dga's en hun ondernemingen in
Nederland. Deze doelgroepen bieden wij fullservicedienstverlening, waarvan de kern bestaat uit vermogensregie.
De overige activiteiten zijn ondersteunend aan Private
Banking.

Onze commerciële inspanningen zijn gericht op onze
belangrijkste doelgroepen. Daarvoor investeren wij in de
commerciële vaardigheden van onze werknemers, in ons merk en
in een organisatie die de commerciële dienstverlening optimaal
ondersteunt.

Kernwaarden
Gedreven

Betrokken

Onze kernwaarden geven weer hoe wij ons gedragen om onze doelstellingen te realiseren. Voor medewerkers bieden deze
kernwaarden een leidraad bij het maken van (commerciële) keuzes; voor klanten scheppen zij een beeld van de dienstverlening
waarop zij kunnen rekenen. Wij passen deze kernwaarden consequent toe, zodat ze bijdragen aan een cultuur waartoe klanten en
medewerkers zich aangetrokken voelen.

Strategie 7

Medewerkers

Financieel

Werkgeverschap
Behoren tot de meest attractieve werkgevers voor toptalent
in de ﬁnanciële sector.

Tier I-ratio
Aan de bovenkant van de markt. *
Rendement op eigen vermogen
Hoger dan onze cost of equity. *

*

In de huidige marktomstandigheden kunnen deze doelstellingen moeilijk worden geconcretiseerd in één getal. Tijdens de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2010 zal een toelichting worden gegeven op de ﬁnanciële doelstellingen.

3

4

Permanent investeren in kwaliteit dienstverlening

Handhaven solide proﬁel

Wij investeren in het aantrekken, ontwikkelen en behouden van
de beste medewerkers voor elke positie binnen de bank.
Daarnaast zoeken wij continu naar best in class-producten die wij
aanbieden via een volledig open architectuur en streven wij naar
operational excellence. Bovendien hanteren wij de hoogste
normen op het gebied van klantzorg.

Wij handhaven te allen tijde een sterke kapitaal- en
liquiditeitspositie en nemen alleen risico’s die we kunnen
begrijpen, calculeren en overzien. Wij richten gedegen
processen in voor risicobeheersing en verbeteren deze continu.
Een rating, onder meer normale marktomstandigheden,
van ten minste ‘single A’ reﬂecteert dit proﬁel.

Onafhankelijk

Deskundig
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Kerngegevens
2009 *

2008

2007

2006

Resultaten (in duizenden euro’s)
Inkomsten uit operationele activiteiten

568.468

493.596

647.996

534.326 |1

Bedrijfslasten

428.803

422.118

414.746

307.380 |1

Bijzondere waardeverminderingen

176.043

50.290

71

2.873 |1

–

–

–

– 36.378

21.188

233.179

–

–

–

– 14.841

30.091

215.369

1.239.297

1.226.347

1.366.721

1.044.828

Verplichtingen private en publieke sector

13.380.188

15.318.420

14.596.804

11.412.890

Kredieten en vorderingen private en
publieke sector

16.941.112

17.072.490

16.006.235

14.746.139

Balanstotaal

20.568.376

20.691.896

21.718.834

18.739.275

Aantal gewone aandelen ultimo boekjaar
(exclusief ingekochte certiﬁcaten)

34.888.086

34.838.673

34.472.735

31.951.227

Gemiddeld aantal gewone aandelen

34.869.875

34.772.039

34.421.945

31.887.561

– 0,72

0,55

5,94

5,48

–

0,28

3,00

2,75

Toevoeging fonds voor algemene bankrisico’s
Bedrijfsresultaat voor belastingen
Buitengewone baten
Nettowinst (groepswinst)

–
224.073 |1
–
184.488 |1

Balans (in duizenden euro’s)
Eigen vermogen toekomend
aan aandeelhouders

Kengetallen

Winst per gewoon aandeel op basis van
gemiddeld aantal gewone aandelen (in euro’s )
Dividend per gewoon aandeel (in euro’s)
Efﬁciencyratio (%)

75,4

85,5

64,0

57,5

Rendement gemiddeld eigen vermogen (%) |4

– 2,0

1,5

16,9

17,4

11,9

12,5

11,6 | 6

13,7

BIS-ratio Tier I (%)

9,8

10,0

8,9 | 6

10,0

BIS-ratio Core Tier I (%)

6,6

6,7

6,6 | 6

7,3

BIS-ratio (%)

*

Voor de vergelijkbaarheid zijn de cijfers exclusief Robein.

1

Deze opstelling wijkt af van de jaarrekening waarin Van Lanschot Assurantiën Holding BV
(thans genaamd Van Lanschot Chabot Holding BV) als niet-doorlopende activiteit is verantwoord.

2

Inclusief effect vrijval IT-voorziening ad € 13.600,-.

3

De aantallen gewone aandelen en de winst per aandeel 2002 zijn herberekend.

4

Exclusief buitengewone baten.

5

Met ingang van 2005 zijn de cijfers opgesteld op basis van IFRS, de cijfers over 2004 zijn hierop aangepast.

6

Voor de vergelijkbaarheid zijn de BIS-ratio’s per 31 december 2007 aangepast conform Basel II.
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**

2005

2004

485.847

403.878

278.448

2003 **

2002

2001

2000

378.329

377.904

373.465

359.738

260.681

217.250

227.636

216.434 |2

229.325

16.874

16.584

15.133

15.205

10.158

8.157

–

–

–

–

18.455 |2

6.591

190.525

126.613

145.946

135.063

128.418 |2

115.665

–

–

–

–

10.816

67.062

152.398

100.780

106.664

97.576

100.824

147.821

962.156

857.128

692.557

634.778

606.350

547.559

11.458.834

11.047.826

7.906.245

8.047.908

7.644.565

6.782.405

13.540.856

12.686.489

9.037.581

8.696.610

8.042.057

7.439.931

17.971.611

16.577.779

11.578.366

11.288.864

10.748.821

9.718.968

31.733.381

31.936.876

28.211.640

28.193.928 |3

28.897.340

28.809.862

31.878.821

28.658.530

28.202.094

28.311.626 |3

28.868.388

28.570.333

4,65

3,40

3,66

3,33 |3

3,00

2,71

2,50

2,11

1,83

1,63

1,50

1,35

57,3

64,5 |5

57,4

60,2

61,6

63,7

16,3

13,1 |5

16,1

15,7

15,6

17,0

13,5

11,8

12,6

12,7

12,7

11,9

9,4

9,2

8,7

8,4

8,6

8,7

6,7

–

–

–

–

–

Met ingang van 2003 zijn eigen vermogen en garantievermogen gebaseerd op de balans voor resultaatbestemming.
Vergelijkende gegevens en berekening van het rendement eigen vermogen zijn hierop aangepast.
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Aandeelhoudersinformatie
Maatschappelijk
en geplaatst kapitaal

Maatschappelijk kapitaal
(in euro’s)

Gewone aandelen A
Gewone aandelen B
Preferente aandelen A
Preferente aandelen B
Preferente aandelen C

Totaal

Geplaatst kapitaal
(in euro’s)

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

48.000.000
30.000.000
6.000.000
6.000.000
45.000.000

48.000.000
30.000.000
6.000.000
6.000.000
45.000.000

20.465.864
14.728.507
1.379.311
2.068.965
–

20.461.670
14.728.507
1.379.311
2.068.965
–

135.000.000

135.000.000

38.642.647

38.638.453

Aandeelhouders per 31 december 2009

Gewone aandelen A

Stichting Administratiekantoor van
gewone aandelen A Van Lanschot

Procentueel belang

20.465.864

52,96%

Gewone aandelen B

Friesland Bank NV
LDDM Holding BV
Stichting Pensioenfonds ABP
Medewerkers en directie Kempen & Co

17,36%
10,33%
7,61%
2,82%

6.708.299
3.991.140
2.940.872
1.088.196 |1
Preferente aandelen A

Stichting Pensioenfonds ABP
SNS REAAL NV

2,98%
0,59%

1.149.426
229.885
Preferente aandelen B

Pref B Van Lanschot Participatie NV
Totaal

1

2.068.965

5,35%

38.642.647

100,00%

Op 8 januari 2010 zijn deze aandelen B omgezet in 1.088.196 certiﬁcaten van gewone
aandelen A. Het totaal geplaatste aandelenkapitaal is als gevolg hiervan niet gewijzigd.

Creditratings

Long-term

Short-term

Standard & Poor’s

A-, Stable outlook

A-2

Fitch Ratings

A-, Stable outlook

F2
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Kapitaalstructuur en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van Van Lanschot NV bestaat uit
135 miljoen aandelen met elk een nominale waarde van € 1,-.
Het is onderverdeeld in gewone aandelen A en B en preferente
aandelen A, B en C.
Per 31 december 2009 stonden er 35.194.371 gewone aandelen
en 3.448.276 preferente aandelen Van Lanschot NV uit:
20.465.864 gewone aandelen A en 14.728.507 gewone aandelen B,
1.379.311 preferente aandelen A en 2.068.965 preferente aandelen B.
Ten opzichte van het uitstaande kapitaal per 31 december 2008
is het aantal geplaatste aandelen toegenomen. Dit is het gevolg
van de uitgifte van nieuwe certiﬁcaten van gewone aandelen A
aan personeel van Van Lanschot en Kempen dat opties heeft
uitgeoefend gedurende de periode van 11 augustus tot en met
7 september 2009. Per 31 december 2009 en 31 december 2008
stonden er geen preferente aandelen C uit.
Certificaten van aandelen
De gewone aandelen A worden gehouden door Stichting
Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot
(de Stichting). De Stichting heeft daartegenover certiﬁcaten
uitgegeven die zijn genoteerd op de Ofﬁciële Markt van Euronext
Amsterdam. Een certiﬁcaat kan zonder enige beperking worden
omgewisseld voor het onderliggende aandeel. Hiervoor kunnen
administratiekosten in rekening worden gebracht. Het bestuur
van de Stichting bestaat uit vier leden en is onafhankelijk van
Van Lanschot. Het benoemt zijn eigen leden, zonder dat daarvoor
de goedkeuring van Van Lanschot nodig is. De eigen activiteiten
beschrijft het bestuur van de Stichting in een rapport, dat is
opgenomen op pagina 214 van dit jaarverslag.
De certiﬁcaten van gewone aandelen A Van Lanschot zijn sinds
1999 genoteerd op de Ofﬁciële Markt van Euronext Amsterdam.
Dividendbeleid
Van Lanschot streeft ernaar om tussen de 40% en 50% van de
nettowinst, gecorrigeerd met de rente op perpetuele leningen, uit
te keren aan de houders van gewone aandelen. Op de preferente
aandelen A en B wordt een dividend uitgekeerd van 7,5% op
jaarbasis berekend over een bedrag van € 43,50, indien door de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt besloten tot
uitkering van winst. Het dividendvoorstel behoeft de goedkeuring
van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot.
Creditratings
Creditratings zijn indicatoren voor de waarschijnlijkheid van
tijdige en volledige terugbetaling van rente en hoofdsom van
vastrentende waarden. Standard & Poor’s en Fitch Ratings
hebben in 2009 hun creditrating voor Van Lanschot gewijzigd.
Van Lanschot heeft van beide rating agencies een A- (Single A
minus) rating met een stable outlook.
Aandelenplannen
In 2008 is het Van Lanschot Aandelenplan geïntroduceerd. Het
aandelenplan biedt medewerkers de gelegenheid om één keer
per jaar voor een gemaximeerd bedrag certiﬁcaten van gewone
aandelen A Van Lanschot (aandelen) te kopen met een korting van
20% ten opzichte van de dan geldende koers van het aandeel.
De met korting gekochte aandelen worden vier jaar geblokkeerd,
waarna ze vrij verhandelbaar zijn. Ze kunnen dan worden verkocht

tegen de dan geldende koers van het aandeel Van Lanschot.
Daarnaast ontvangt iedere medewerker na vier jaar een extra
uitkering, mits de medewerker nog in dienst is van Van Lanschot.
Met het Van Lanschot Aandelenplan beoogt Van Lanschot een
belangrijke bijdrage te leveren aan een aantrekkelijk werkgeverschap. Voorts beoogt Van Lanschot met het Aandelenplan haar
medewerkers voor langere termijn aan zich te binden en de
betrokkenheid van de medewerkers bij Van Lanschot te vergroten.
In 2009 hebben 274 medewerkers in totaal 27.642 aandelen gekocht.
Van 1989 tot en met 2006 heeft Van Lanschot een aandelenoptieplan gekend. Tot en met 2002 was de looptijd van een
optie steeds vijf jaar. Begin 2003 werd het reglement op dit punt
gewijzigd: voortaan stelde de Raad van Commissarissen jaarlijks
de looptijd van opties vast. Voor de jaren 2003-2006 is de looptijd
bepaald op zeven jaar. Per 31 december 2009 bedroeg het aantal
uitstaande optierechten 427.570. Tegenover de verplichtingen uit
hoofde van deze optierechten houdt Van Lanschot aandelen aan.
In de verplichtingen van Van Lanschot uit hoofde van aandelenen optieplannen wordt primair voorzien door gebruik te maken
van de voorraad aandelen en door de uitgifte van nieuwe aandelen.
Voor informatie over het aandelenplan voor leden van de Raad
van Bestuur verwijzen wij naar het hoofdstuk Beloningsbeleid
leden Raad van Bestuur op pagina 64.
Belangrijke data
Aandeelhoudersvergadering 2010
Publicatie trading update
eerste kwartaal 2010
Publicatie halfjaarcijfers 2010
Publicatie trading update
derde kwartaal 2010
Publicatie jaarcijfers 2010
Aandeelhoudersvergadering 2011
Publicatie trading update
eerste kwartaal 2011
Publicatie halfjaarcijfers 2011

6 mei 2010
6 mei 2010
10 augustus 2010
12 november 2010
11 maart 2011
11 mei 2011
11 mei 2011
16 augustus 2011

Meer informatie
Het investor-relationsbeleid van Van Lanschot is erop gericht de
ﬁnanciële stakeholders zo goed en tijdig mogelijk te informeren
over de ontwikkelingen in de onderneming met als doel een
helder beeld te verschaffen voor de beleggingsbeslissingen die
betrekking hebben op Van Lanschot. Meer informatie is te vinden
op de website www.vanlanschot.nl/overvanlanschot.
Rechtstreekse vragen van beleggers en hun adviseurs zijn welkom
via telefoonnummer + 31 (0) 73 548 33 50 en via e-mail
investorrelations@vanlanschot.com.
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Kerngegevens gewone aandelen

2008

2009

2007

2006

2005

Aandelenkoers (€):
Hoog
Laag
Slot
Gemiddelde dagomzet certiﬁcaten
Van Lanschot NV
Marktkapitalisatie (€ miljard) (ultimo)
Intrinsieke waarde per aandeel (€)
Koers-winstratio

48,00
35,00
36,84

74,49
41,75
48,00

75,50
65,00
73,50

87,45
61,85
72,00

67,00
48,00
64,90

3.548
1,4
35,50
n.v.t.

6.485
1,8
35,20
87,3

9.452
2,6
39,65
12,4

17.628
2,3
32,74
13,1

13.327
2,1
30,32
14,0
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Gegevens over het dividend
per gewoon aandeel

2008

2009

Winst per gewoon aandeel (€)
Dividend per gewoon aandeel (€)
Dividendrendement (%)
Pay-outratio (%)
Totaalrendement voor houders van
gewone aandelen (%)

2007

0,55
0,28
0,60
50,6

– 0,75
–
–
–

– 31

– 23

2006

5,94
3,00
4,08
49,7
6

Uitstaande opties op gewone aandelen per 31 december 2009

Uitoefenperiode

Aantallen opties

Gemiddelde

tot en met

inclusief Raad van Bestuur

uitoefenprijs in euro’s

2010
2011
2012
2016
2017
2018

28.052
53.016
130.250
199.854
1.504
5.047
9.847

32,28
40,29
51,07
73,53
40,15

Totaal

427.570

59,48

2013

51,04
73,53

2005

5,48
2,75
3,84
48,4

4,65
2,50
3,85
50,0

14

38
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Bericht van de voorzitter van de Raad van Bestuur
Voor een bank in onze westerse wereld schieten kwaliﬁcaties
tekort als het gaat om het omschrijven van het jaar 2009.
In dertig jaar bankervaring heb ik zulk een samenloop van
omstandigheden niet meegemaakt; en zal ik ook niet meer
meemaken. Over de oorzaken van de kredietcrisis worden
inmiddels boekenkasten volgeschreven, maar in ieder geval is
duidelijk dat risicobeheersing door banken en bankiers heeft
gefaald. Dat gedrag, moraal en verkeerde prikkels (van beloningssystemen tot het toekennen van een te geringe risicoweging door
de toezichthouders aan bepaalde risicovolle activiteiten) daaraan
ten grondslag liggen, lijkt voor veel bankiers nog een vreemde
constatering: gelukkig is ook bankieren mensenwerk. Er werden
en worden fouten gemaakt. De omvang en het effect van deze
fouten op de samenleving noopt tot bescheidenheid. De contouren
van herstel tekenen zich af; ook voor Van Lanschot lijkt 2010
in ﬁnancieel opzicht een heel wat beter jaar te worden dan 2009.
Dat zou er toe kunnen leiden dat de lessen die wij, bankiers,
moeten trekken uit 2008 en 2009 vergeten worden. Ook dat
hoop ik niet mee te maken.

van lanschot heeft de financiële crisis
doorstaan, met name door traditioneel
prudent beleid en een laag risicoprofiel;
op eigen kracht en zonder staatssteun
Ook voor klanten was het een uitdagend jaar. Veel van onze
zakelijke klanten werden geraakt en kregen te maken met dalende
omzetten. Onze beleggingsrelaties hadden last van de turbulente
ﬁnanciële markten en werden geconfronteerd met volatiele
rendementen. De belangrijkste producten bij Van Lanschot zijn
vermogensvorming en vermogensregie. Met onze modelportefeuilles en portefeuilles in beheer realiseerden wij voor onze klanten
goede resultaten met een outperformance het afgelopen jaar ten
opzichte van de benchmarks.
Voor Van Lanschot zelf was 2009 in ﬁnancieel opzicht een
verloren jaar, dat we met een verlies van € 15,7 miljoen hebben
afgesloten. De gevolgen van de kredietcrisis en de daaropvolgende economische recessie deden zich in 2009 stevig voelen,
onder andere door een forse dotatie aan de kredietvoorzieningen.
Maar na een ﬂinke terugloop van de inkomsten, met een dieptepunt in maart, hebben de inkomsten in de rest van het jaar weer
een stijgende lijn laten zien, mede door verbetering van de
rentemarge. Om de kosten in lijn te brengen met het gedaalde
inkomstenniveau, hebben we begin 2009 een aantal efﬁciencymaatregelen genomen. Daarbij waren behoud en waar mogelijk
serviceverbetering aan de klant nadrukkelijk het uitgangspunt.
Omdat bleek dat er nog voldoende mogelijkheden ter verbetering
in ons bestaande automatiseringssysteem zitten, hebben we
besloten niet over te gaan tot de complexe implementatie van
een nieuw systeem en de gemaakte kosten versneld af te schrijven.
Deze maatregelen en het herstel van de opbrengsten hebben er
per saldo toe geleid dat Van Lanschot in de tweede helft van het
jaar duidelijk de weg omhoog heeft ingeslagen. Waar we over de
eerste helft van 2009 nog een verlies moesten rapporteren, was
de tweede helft winstgevend.
In 2009 heeft Van Lanschot alle aandelen in Robein overgenomen.
Hoewel de overname van Robein uit nood geboren was, heeft

het voor beide partijen goed uitgewerkt. Niettemin beschouwt
Van Lanschot deze deelneming als een niet-strategische activiteit
en heeft zij de intentie om haar belang op termijn weer te verkopen.
Het beheerd vermogen nam in het verslagjaar toe met 18%,
voornamelijk door koersstijgingen. Daarbij is onze liquiditeit
uit stekend gebleven. De fundingratio van 79% behoort tot de
hoogste van de in Nederland werkzame banken. En ook onze
kapitaalpositie is onverminderd sterk, met een BIS-ratio van onze
kernactiviteiten van bijna 12%.
Van Lanschot heeft de ﬁnanciële crisis doorstaan, met name door
traditioneel prudent beleid en een laag risicoproﬁel. Heel bewust
heeft Van Lanschot er eind 2008 voor gekozen om op eigen
kracht door de ﬁnanciële crisis te komen. Naar onze overtuiging
was de keuze om geen staatssteun te vragen voor zowel
Van Lanschot als onze klanten de beste. Dit stelde ons in staat om
onze eigen strategie te blijven bepalen en uit te voeren. En we
waren in staat dat op eigen kracht en tegen betere condities te
doen dan de condities die golden voor staatssteun.
Vertrouwen herstellen
De ﬁnanciële crisis mag dan voorbij zijn, het vertrouwen in de
bankensector is ernstig geschaad; er is een nieuwe ﬁnanciële
realiteit ontstaan waaraan we ons zullen moeten aanpassen. Aan
het herstel van vertrouwen van het publiek in het bankwezen
zullen we daarom de grootste prioriteit moeten toekennen.
Dit vertrouwen is essentieel voor het functioneren van banken
en voor het verrichten van diensten die klanten van ons mogen
verwachten. Vast staat dat veel zaken blijvend veranderd zijn
en dat het vertrouwen in geen geval terug zal keren als banken
en bankiers denken dat ze op de oude voet verder kunnen gaan.
Sectorbrede veranderingen zijn dus noodzakelijk.
Als private bank én als bank die het moet hebben van langetermijnrelaties met klanten, zijn wij van plan om de lessen te
trekken die de ﬁnanciële crisis ons heeft geleerd. In het voorjaar
schreef ik in een open brief welke lessen dat zouden moeten
zijn en welke maatregelen we moeten nemen. Ik heb mijn visie
gegeven op wat er zou moeten gebeuren. Ook nu zal ik blijven
uitdragen waar ik vind dat wij tekortgeschoten zijn en hoe we
kunnen verbeteren. Met die zaken waarop ik invloed kan
uitoefenen, is Van Lanschot dan ook aan de slag gegaan.
Onze balans is er voor de klant

Ik heb het al eerder gezegd: bij Van Lanschot is de balans er voor
de klant. Dat was altijd al zo, ook voor de crisis en ook voordat de
Commissie-Maas in april met de aanbeveling kwam om de klant
centraal te stellen. Dat kunnen we ook aantonen: we hebben geen
gekke dingen gedaan. We hebben geen structured risk-portefeuilles
gehad. Dat blijkt uit de leverageratio, die bij Van Lanschot met
17 veel lager is dan bij andere banken. Wij handelen weinig voor
eigen rekening en risico. Datzelfde geldt voor Kempen & Co, dat
eveneens relatief weinig voor eigen rekening en risico handelt.
Dus als wij zeggen dat de balans er voor de klant is, dan is dat
voor de Private Banking-klant, voor de directeur-grootaandeelhouder en voor zijn onderneming. En bankstabiliteit lijkt groter
te zijn geweest bij die banken waar men aan beide zijden van de
balans het gezicht kent van de partijen waar zaken mee wordt
gedaan. Een mooiere omschrijving van de praktijk bij Van
Lanschot is moeilijk denkbaar.
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Versterking kapitaalbasis bankensector

Helder businessmodel

De crisis zal een blijvende impact hebben op de bankensector.
Een van de consequenties hiervan is dat aan banken hogere
kapitaaleisen worden gesteld. De solvabiliteit van de banken moet
omhoog. Niet alleen zullen de kapitaalbuffers omhoog moeten,
ook de kwaliteit moet beter. Zo is er meer kapitaal nodig voor
handel voor eigen rekening. Ook komt er waarschijnlijk een
voorgeschreven leverageratio: een vaste verhouding tussen
vermogen en balanstotaal, die in de meeste gevallen zal leiden tot
een hogere verplichte buffer. En er zijn buffers nodig voor talloze
krediet-, rente- en andere derivaten die banken afsluiten met
andere banken, ter dekking van het zogeheten tegenpartijrisico.
Dat betekent meer winstinhouding, extra kapitaalinjecties of
simpelweg het krimpen van de balans. Met de hogere kapitaaleisen die worden gesteld, zullen banken er niet aan ontkomen
om hun balansen te laten krimpen, ook Van Lanschot niet.

Een helder businessmodel is essentieel voor banken. Van Lanschot
is een private bank. Ons model heeft zich bewezen. We zijn
immers zonder steun door de crisis gekomen. We hebben geleerd
dat we een heleboel nevenzaken niet meer zouden moeten doen
en dat we ons moeten concentreren op de hoofdzaken. Met
vermogende particulieren en de ondernemer en zijn onderneming
heeft Van Lanschot een duidelijke doelgroep waar zij haar
dienstverlening steeds scherper op richt. We streven naar een
toonaangevend klantzorgbeleid dat het wettelijke kader overstijgt.
De realisatie van deze ambitie gaat stapsgewijs en is een meerjarig
proces waar we in 2010 weer onze volle aandacht op richten. Ook
streven we naar meer transparantie. Zo hebben we in het belang
van onze klant onze tariefstructuren en vergoedingssystematiek
aangepast. Als eerste grote vermogensbeheerder geeft
Van Lanschot vergoedingen over het beheerd vermogen die zij
van fondsaanbieders ontvangt door aan vermogensbeheerklanten.
De bank heeft geen ﬁnanciële prikkel om bepaalde fondsen van
derden aan te bieden.

Terugbrengen van risico’s en keuzes maken

Het belangrijkste risico qua omvang is het kredietrisico. Het laten
krimpen van de balans vertaalt zich voor Van Lanschot in het
terugbrengen van de kredietportefeuille en de concentraties
daarbinnen. Dat doen we bijvoorbeeld door de verkoop van onze
kredietportefeuille institutionele zorg en het gericht terugbrengen
van onze portefeuilles in commercieel vastgoed en corporate clients.
Daarmee bereiken we twee doelen: we komen nog dichter bij
onze kernstrategie gericht op Private Banking én we brengen
gelijktijdig de risico’s terug. Daarbij bekijken we ook hoe we de
kwaliteit van de kredietportefeuille in relatie tot de risico’s
kunnen verbeteren. We hebben onze risicobereidheid gedeﬁnieerd.
Met andere woorden: hoeveel risico willen we als bank nemen?
En wat zijn de gemiddelde verliezen die we door de cyclus heen
moeten nemen? Als ik kijk naar het afgelopen jaar, dan blijkt dat
we door de cyclus heen te lage verwachtingen hebben gehad over
het genormaliseerde niveau van voorzieningen.

met vermogende particulieren en de
onder nemer en zijn onderneming heeft
van lanschot een duidelijke doelgroep
waar zij haar dienstverlening steeds
scherper op richt
Drastische verandering van de financiële basis

Naar mijn mening zal de winstgevendheid van banken de komende
jaren lager zijn dan voor de crisis. Onder druk van hogere kapitaaleisen zal anders gekeken worden naar het inhouden van winst en
de uitgifte van nieuwe aandelen. Die aanpassing betekent een
andere waardering van de onderneming en wellicht een andere
oriëntatie van aandeelhouders. Ook Van Lanschot zal hiermee te
maken krijgen. Onze ﬁnanciële doelstellingen zullen we aanpassen
aan de nieuwe realiteit. Deze zullen we nader toelichten op de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 mei 2010.
Gezien het feit dat 2009 als geheel niet winstgevend is geweest,
zijn er over het boekjaar 2009 bij Van Lanschot geen bonussen
uitbetaald aan de Raad van Bestuur en de concerndirecteuren.
Bij Kempen & Co zijn wel bonussen uitbetaald.

Prioriteiten 2010: wat we doen nog beter doen
Klanten mogen van ons betrokken, deskundige en hoogwaardige
advisering verwachten, die aansluit bij hun behoeften en
karakteristieken. Daarbij horen niet alleen goede en transparante
producten, maar ook dat wij onze klanten op transparante wijze
kunnen uitleggen waarom we de dingen doen zoals we ze doen,
waarvoor we de balans van de bank gebruiken, welke risico’s we
daarbij nemen en welke maatschappelijke rol wij daarmee willen
vervullen. In dat kader hebben we in 2009 veel aandacht besteed
aan onze strategie en de doorvertaling daarvan in doelstellingen
en een strategisch actieplan. Door de turbulente marktontwikkelingen en de aandacht voor de impact daarvan op de
dagelijkse gang van zaken, is de uitvoering van onze strategie op
het tweede plan komen te staan. Onze ambitie, de beste private
bank van Nederland en België te zijn, is echter niet opgeschort.
In 2010 zullen we met verhoogde aandacht hiermee aan de slag gaan.

’s-Hertogenbosch, 11 maart 2010
Floris Deckers
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Bericht van de Raad van Commissarissen
Na 2008 was ook 2009 een bewogen en moeilijk jaar. Begin 2009
ging de bankencrisis over in een recessie. Dit heeft Van Lanschot
– net als vele banken – niet onberoerd gelaten. Het afgelopen jaar
heeft Van Lanschot ﬂinke toevoegingen moeten doen aan de
kredietvoorzieningen. In het eerste kwartaal van 2009 stonden
ook de inkomsten nog ﬂink onder druk, maar vanaf het tweede
kwartaal van 2009 werd daarin een gestaag herstel zichtbaar. Dat
herstel heeft zich in het tweede halfjaar doorgezet, waardoor er
over het tweede halfjaar van 2009 zelfs alweer een nettowinst
gerealiseerd kon worden. Hoewel het nettoresultaat over geheel
2009 een beperkt verlies laat zien, stemt de ontwikkeling van de
inkomsten de Raad van Commissarissen positief en voorzichtig
optimistisch voor de toekomst. De Raad van Commissarissen stelt
daarnaast met tevredenheid vast dat, ondanks de verhoogde
druk op de kapitaalpositie, Van Lanschot ook in 2009 in staat
is gebleken om geheel op eigen kracht de moeilijke marktomstandigheden te doorstaan.

hoewel het nettoresultaat over geheel
2009 een beperkt verlies laat zien, stemt
de ontwikkeling van de inkomsten de raad
van commissarissen positief en voorzichtig
optimistisch voor de toekomst
Jaarrekening
De Raad van Commissarissen heeft de jaarrekening na controle
door Ernst & Young Accountants goedgekeurd. De accountantsverklaring is opgenomen op pagina 211.
Wij stellen de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor
de jaarrekening 2009 vast te stellen en de leden van de Raad van
Bestuur en de Raad van Commissarissen kwijting te verlenen voor
het door de Raad van Bestuur gevoerde beleid, respectievelijk
voor het door de Raad van Commissarissen uitgeoefende toezicht.
Herbenoemingen en rooster van aftreden
Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
op 11 mei 2009 liepen de eerste benoemingstermijnen van
mevrouw Lodder en de heer Streppel af. Zij hebben zich beiden
beschikbaar gesteld voor herbenoeming. Ten aanzien van de
vacature die ontstond door het aftreden van mevrouw Lodder
bestond het versterkt recht van aanbeveling van de ondernemingsraad. De ondernemingsraad heeft door gebruik te maken van dat
recht mevrouw Lodder aanbevolen voor herbenoeming. De Raad
van Commissarissen heeft deze aanbeveling overgenomen en
heeft mevrouw Lodder en de heer Streppel voorgedragen voor
herbenoeming. In de vergadering van 11 mei 2009 zijn beiden
herbenoemd.
Volgens het rooster van aftreden loopt tijdens de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2010 de
eerste benoemingstermijn af van de heer Van Lanschot. Ten aanzien
van de vacature die door het aftreden van de heer Van Lanschot
zal ontstaan, bestaat een aanbevelingsrecht van LDDM Holding
BV aan de Raad van Commissarissen voor de voordracht van
een commissaris. Dit recht heeft LDDM Holding BV op grond
van de aandeelhoudersovereenkomst die zij heeft gesloten met
Van Lanschot NV. De Algemene Vergadering van Aandeelhouders
en de ondernemingsraad zullen conform artikel 23 lid 2 van de
statuten van Van Lanschot NV in de gelegenheid worden gesteld

tot het doen van een aanbeveling voor de vacature die ontstaat
door het aftreden van de heer Van Lanschot. De aanbeveling
dient te worden gedaan met inachtneming van de proﬁelschets
voor de Raad van Commissarissen en de individuele proﬁelschets
die voor deze vacature is opgesteld. De Raad van Commissarissen
is voornemens de heer G.P. van Lanschot voor te dragen voor
herbenoeming.
Alle commissarissen, met uitzondering van de heer Van Lanschot,
zijn onafhankelijk in de zin van best-practicebepaling III.2.2 van
de Nederlandse Corporate Governance Code (2009). Aan het
bepaalde in best-practicebepaling III.2.1 is voldaan.
Samenstelling en taakverdeling Raad van Bestuur
Begin 2009 bestond de Raad van Bestuur uit vier leden. De heer
P.R. Zwart is per 1 mei 2009 afgetreden als lid van de Raad van
Bestuur. De heer Zwart was sinds 1985 in dienst van Van Lanschot
en trad in 1998 toe tot de Raad van Bestuur. Sinds 1 oktober
2008 was de heer Zwart verantwoordelijk voor Private Banking,
Business Banking, Van Lanschot Luxemburg en Van Lanschot
Zwitserland. De heer Zwart is per 1 januari 2010 uit dienst
getreden van Van Lanschot. De heer Zwart heeft in de periode
van mei tot en met december 2009 verschillende werkzaamheden
voor Van Lanschot verricht, in het bijzonder op het gebied van
kredietbeheer.
De heer P.A.M. Loven is per 1 november 2009 afgetreden als lid
van de Raad van Bestuur en tevens uit dienst getreden wegens het
aanvaarden van een functie buiten de bank. De heer Loven trad op
1 augustus 2005 toe tot de Raad van Bestuur van Van Lanschot, waar
hij verantwoordelijk was voor Financial Control, Operations en IT.
Wij zijn de heren Zwart en Loven zeer erkentelijk voor hun
belangrijke bijdragen in de afgelopen jaren voor Van Lanschot.
Sinds 1 november 2009 zijn de aandachtsgebieden binnen de
Raad van Bestuur als volgt verdeeld:
Drs. F.G.H. Deckers, voorzitter Raad van Bestuur
– Secretariaat Raad van Bestuur, Juridische Zaken, Compliance
en Corporate Ofﬁce
– Human Resource Management
– Risk Management
– Group Audit
– Van Lanschot België
– Financial Control, Fiscale Zaken, Treasury
– Operations, Corporate Purchasing Management, Corporate
Facility Management
– Informatie Technologie Management
Drs. I.A. Sevinga, lid Raad van Bestuur
– Kempen & Co
– Private Banking
– Private Investments
– Business Banking
– Marketing & Productmanagement
– Buitenlandse activiteiten (Curaçao, Luxemburg
en Zwitserland)
De Raad van Commissarissen heeft het voornemen bekend
gemaakt om de heer drs. A.J. (Arjan) Huisman te benoemen tot
lid van de Raad van Bestuur als Chief Operating Ofﬁcer. Hij zal

Bericht van de Raad van Commissarissen 17

leiding gaan geven aan de activiteiten die betrekking hebben op
Operations en IT. Van dit voornemen zal kennisgeving worden
gedaan aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Na deze kennisgeving zal de heer Huisman voor een periode
van vier jaar benoemd worden. De heer Huisman is met ingang
van 1 februari 2010 bij Van Lanschot in dienst getreden.
De Raad van Commissarissen is voornemens om de Raad van
Bestuur verder te versterken met een Chief Financial Ofﬁcer/
Chief Risk Ofﬁcer. Mevrouw drs. E.A. (Els) de Groot-Theodoridis
neemt momenteel die portefeuille waar. Mevrouw De GrootTheodoridis rapporteert aan de heer Deckers.
Vergaderingen Raad van Commissarissen
De Raad van Commissarissen heeft in de verslagperiode acht keer
vergaderd. Eén commissaris is bij twee vergaderingen afwezig
geweest. Twee commissarissen hebben ieder één vergadering niet
bijgewoond. Bij vijf van de acht vergaderingen was de voltallige
Raad van Commissarissen aanwezig.
De jaarcijfers en de halfjaarcijfers zijn in de vergaderingen in
respectievelijk maart en augustus besproken, in aanwezigheid van
de externe accountant. In de vergaderingen van maart en april
zijn de voortgang en toekomst van het bankbrede automatiseringsproject uitgebreid besproken. Het onderzoek dat McKinsey heeft
verricht naar de strategie van Van Lanschot is in de vergadering
van juni toegelicht en met de Raad van Commissarissen besproken.
De aanbevelingen van McKinsey die uit dat rapport voortvloeien
zijn in de vergadering van september, die onder meer gewijd
was aan de strategie, nog eens uitvoerig besproken. De jaarlijkse
bespreking van de aan de onderneming verbonden risico’s en
de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en
controlesystemen heeft in de vergadering van december plaatsgevonden. Tevens is in die vergadering buiten aanwezigheid van
het bestuur het functioneren van de Raad van Commissarissen,
het functioneren van de afzonderlijke commissies en dat van
de individuele commissarissen aan de orde gekomen. Deze
zelfevaluatie heeft plaatsgevonden door middel van een door
iedere commissaris ingevulde vragenlijst en toekenning van
beoordelingsscores. In de vergadering is onder meer vastgesteld
dat de samenstelling van de Raad van Commissarissen voldoet
aan de proﬁelschets en aan de vereisten van hoofdstuk III.3
van de Nederlandse Corporate Governance Code (2008).
Tijdens de vergadering in februari 2010 is het risicobereidheidsproces behandeld en goedgekeurd.
De agenda’s van de vergaderingen van de Raad van Commissarissen
zijn voorbereid door de voorzitter van de Raad van Commissarissen
in overleg met de voorzitter van de Raad van Bestuur en de
secretaris van de vennootschap.
Audit- & Compliancecommissie
Deze commissie bestaat uit de heren Streppel (voorzitter),
De Swaan, De Monchy, Van Lanschot en Duron. De samenstelling
van de commissie is in het verslagjaar gewijzigd. Voor een goede
aansluiting tussen de Audit- & Compliancecommissie en de
Risicocommissie is de heer Duron lid geworden van de Audit- &
Compliancecommissie. Dit is in lijn met aanbeveling 1.9 van het
rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ van de Commissie-Maas.
De Audit- & Compliancecommissie kwam in het verslagjaar achtmaal in vergadering bijeen in aanwezigheid van een delegatie uit

de Raad van Bestuur. De vergaderingen werden ook bijgewoond
door de externe accountant, de directeur Group Audit, de directeur
Financial Control en voor het gedeelte dat haar werkterrein aan
de orde was, door het hoofd van de afdeling Compliance.
De Audit- & Compliancecommissie heeft de jaarcijfers, halfjaarcijfers en de gegevens voor de trading updates uitgebreid
beoordeeld en de accountantsrapporten en de managementletter besproken voordat deze behandeld werden in de vergadering
van de voltallige Raad. In de vergadering van maart heeft de
commissie de rapportage van de Raad van Bestuur inzake het
ﬁnanciële verslaggevingsrisico behandeld. Daarnaast werden
het jaarplan, de voortgangsrapportages en het jaarrapport van
Group Audit en het jaarplan en de rapportages van Compliance
besproken.
Ter voorbereiding op een bespreking van de risico’s in de voltallige
Raad is één van de vergaderingen gewijd aan het onderwerp
interne beheersing binnen de risicogebieden die binnen het
aandachtsgebied van de Audit- & Compliancecommissie vallen.
Verder is gesproken over de contacten met De Nederlandsche
Bank en de Autoriteit Financiële Markten en over rapporten die
deze instellingen naar aanleiding van controle-onderzoeken
hebben opgesteld.
De Audit- & Compliancecommissie heeft ook buiten tegenwoordigheid van ondernemingsfunctionarissen overlegd met
de externe accountant.
Risicocommissie
De commissie bestaat uit de heer Duron (voorzitter), mevrouw
Lodder, de heer Van Lanschot, de heer Slippens en de heer Streppel.
De samenstelling van de commissie is in het verslagjaar gewijzigd.
Voor een goede aansluiting tussen de Risicocommissie en de
Audit- & Compliancecommissie is de heer Streppel lid geworden
van de Risicocommissie. Dit is in lijn met aanbeveling 1.9 van het
rapport ‘Naar herstel van vertrouwen’ van de Commissie-Maas.
Bij de vergaderingen van de commissie waren telkens een lid van
de Raad van Bestuur, een vertegenwoordiger van de afdeling Risk
Management, een vertegenwoordiger van de afdeling Operational
Risk en een vertegenwoordiger van de afdeling Financial Control
aanwezig. De Risicocommissie is in 2009 viermaal bij elkaar
gekomen.
Tijdens deze vergaderingen werd uitgebreid ingegaan op de
ontwikkelingen op het terrein van kredietrisico, operationeel
risico, renterisico en de marktrisico’s van Van Lanschot en
Kempen & Co.
Ten aanzien van kredietrisico werd ingegaan op de kredietvoorzieningen binnenland/buitenland van de bank. Ook werd
periodiek nagegaan of de bezetting van de afdeling Bijzonder
Beheer adequaat was (als gevolg van de forse toename van het
aantal relaties in bijzonder beheer). Daarnaast werd in elke
vergadering aandacht besteed aan de ontwikkeling van de
kredietportefeuille (kwantiteit, kwaliteit en concentratie).
In de laatste vergadering werd nogmaals ingegaan op de zaken die
expliciet hebben plaatsgevonden in het kader van de beheersing
van het toegenomen kredietrisico.
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De afdeling Operational Risk gaf een toelichting op de Operational
Risk-rapportage (loss-database, risk self assessments, action
tracking, etc.). In november werd een jaaroverzicht gepresenteerd.
De afdeling Financial Control gaf in iedere vergadering een
toelichting op de meest recente risicorapportage. Hierbij werd
aandacht besteed aan de rente-, markt- en liquiditeitsrisico’s van
Van Lanschot. In november werd een jaaroverzicht omtrent
renterisico gepresenteerd.

Tot slot
De economische omstandigheden in 2009 waren bepaald niet
makkelijk. Wij danken alle medewerkers en de Raad van Bestuur
voor hun inspanningen in het afgelopen jaar. Wij vertrouwen er
op dat de bank in 2010 in staat zal zijn een goede stap te zetten in
de richting van een genormaliseerd winstniveau.

’s-Hertogenbosch, 11 maart 2010
Selectie- & Remuneratiecommissie
Deze commissie bestaat uit mevrouw Lodder en de heren
De Swaan, Slippens en Streppel. De heer Slippens zat het deel van
de commissievergaderingen dat betrekking had op remuneratieonderwerpen voor. De heer De Swaan zat het deel van de
vergaderingen dat betrekking had op selectie- en benoemingsonderwerpen voor. In december is besloten om de commissie
formeel te splitsen in een Selectie- & Benoemingscommissie en
in een Remuneratiecommissie. De heer De Swaan is voorzitter
van de Selectie- & Benoemingscommissie en de heer Slippens is
voorzitter van de Remuneratiecommissie. De samenstelling van
de Selectie- & Benoemingscommissie en de Remuneratiecommissie
is voor het overige identiek aan de samenstelling van de Selectie& Renumeratiecommissie. In 2009 heeft de commissie zesmaal
vergaderd.
De vergaderingen werden bijgewoond door de voorzitter van de
Raad van Bestuur, de directeur Human Resource Management en
de secretaris van de commissie. De commissie heeft gesproken
over: de beoordeling, de vaststelling van de variabele beloning en
de doelstellingen voor de leden van de Raad van Bestuur voor
2009. Ook is de eenmalige korting op het vaste salaris van 2009
van de leden van de Raad van Bestuur besproken.
Voorts heeft de commissie gesproken over de opvolging van de
heren Zwart en Loven in de Raad van Bestuur. Daarnaast is de
herziening van het beloningsbeleid van de Raad van Bestuur naar
aanleiding van de Code Banken en de aanbevelingen van
De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten
besproken.
Van Lanschot gaat op basis van de Code Banken de beloningsstructuur van de Raad van Bestuur herzien. Het nieuwe beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur zal uitgaan van een variabele
beloning die niet hoger kan zijn dan het vaste salaris: een-op-een.
Waar tot nog toe de verhouding in enkele gevallen een-op-twee,
of nog hoger was, zal dat een verhoging inhouden van het vaste
salaris, tegen een grotere reductie van het variabele salaris.
Eveneens is een nieuw model arbeidscontract voor de leden van
de Raad van Bestuur besproken. Ook de uitgangspunten voor het
beloningsbeleid van Van Lanschot zijn aan de orde gekomen. Voor
het remuneratierapport wordt verwezen naar Beloningsbeleid
leden Raad van Bestuur op pagina 64.
Contacten met de ondernemingsraad
Een lid van de Raad van Commissarissen woonde de overlegvergaderingen bij waarin de jaarcijfers en de halfjaarcijfers werden
toegelicht en de algemene gang van zaken bij Van Lanschot werd
besproken. Het overleg met de ondernemingsraad verliep
constructief.

T. de Swaan, voorzitter
J.B.M. Streppel, vicevoorzitter
W.W. Duron
G.P. van Lanschot
Mevrouw T.M. Lodder
C.W. de Monchy
A.J.L. Slippens
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Gedreven
Tom de Swaan | Voorzitter Raad van Commissarissen

‘Als je plezier hebt in je werk ben je
gedreven’
‘De afgelopen twee jaar heeft de grote druk in de ﬁnanciële markt zijn weerslag gehad op rentabiliteit,
solvabiliteit en liquiditeit, ook bij van Van Lanschot. De Raad van Commissarissen heeft veel tijd
besteed aan toetsing van de strategie van Van Lanschot en verslaggeving door de Raad van Bestuur
over de situatie in de markt en de reﬂectie daarvan in de resultaten van de bank. De ontwikkelingen
in de bancaire sector hebben een zwaardere tijdsbelasting van de Raad met zich meegebracht.’
Expertise
‘De verzwaring van het werk van de Raad is dus niet ingegeven door aanbevelingen van het rapport van
de Commissie-Maas, waar ik zelf deel van uitmaakte (‘Naar herstel van vertrouwen’, Adviescommissie
Toekomst Banken). De Raad van Commissarissen van Van Lanschot kent een evenwichtige samenstelling; een Risicocommissie hebben we sinds jaar en dag. De deskundigheid en kennis van de leden
van de Raad zijn zodanig dat expertise ruimschoots aanwezig is. Wel maken we werk van permanente
educatie, een aanbeveling uit het rapport die is overgenomen in de Code Banken. Daarvoor wordt
momenteel een programma ontwikkeld. Een andere aanbeveling is dat De Nederlandsche Bank niet
alleen de betrouwbaarheid, maar ook de deskundigheid van commissarissen in de ﬁnanciële sector
toetst. Ik heb er het volste vertrouwen in dat de leden van de Raad een dergelijke toets succesvol
doorstaan. De gedrevenheid van de Raad is door het rapport niet veranderd.’
Plezier
‘Gedreven zijn is altijd verbonden met iets leuk vinden. Mijn leven lang ben ik bankier geweest,
ik vind het vak interessant en heb mijn werk altijd leuk gevonden. Bepalend is of ik mijn ziel en
zaligheid er in kan leggen. Dat heb ik bij alles wat ik doe, of dat nu bij Van Lanschot is of in andere
commissariaten, bestuurslidmaatschappen of adviesfuncties. Daar is niets hoogs of esoterisch aan,
ik vind het gewoon leuk. De Raad van Commissarissen van Van Lanschot is een prettige groep
zeer competente mensen, een leuke groep om voorzitter van te mogen zijn. De verhouding tussen
de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is goed. Kortom: als voorzitter heb ik een
plezierige functie. En als je plezier hebt in je werk ben je gedreven.’
Vertrouwen
‘Ons werk moeten we gewoon goed doen. Alleen zo kan de bancaire sector beschadigd vertrouwen
herstellen. Voor Van Lanschot betekent dat doorgaan met waar we mee bezig zijn: transparant zijn,
onze klantzorg zeer nauwgezet invullen, goede producten op de juiste wijze aanbieden en goede
relaties met klanten onderhouden. Ik ben ook commissaris bij een grote farmaceut. Wat de
farmaceutische en bancaire sector gemeen hebben, is dat ze de meest gereglementeerde onderdelen
van de economie zijn; en dat ze diensten verlenen op twee gebieden die de mens zeer na aan het
hart liggen: zijn gezondheid en zijn geld. Dat zijn zaken van vertrouwen en dat vertrouwen moet je
verdienen.’
Investeren
‘Dat gaat niet van vandaag op morgen, je moet er aan werken. Van Lanschot heeft grote projecten
lopen onder de naam Dossier op Orde, zodat klanten, bankiers en toezichthouders weten waar ze
aan toe zijn. Die projecten vergen veel tijd; medewerkers moeten er veel in investeren. We willen
die projecten zo snel mogelijk tot een goed einde brengen. Ik denk dat we dan een fantastische
basis hebben om de bank verder uit te bouwen.’
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Financiële resultaten en vooruitzichten
Solide balans
Van Lanschot kiest bewust voor een laag risicoproﬁel. De balans is
solide. Dit komt onder andere tot uiting in de lage leverageratio
(totale activa ten opzichte van het eigen vermogen van de bank
toekomend aan aandeelhouders) van circa 17 ultimo 2009.
Traditioneel gebruikt Van Lanschot haar balans voor haar cliënten
en nauwelijks voor eigen rekening: 80% van de balans per
31 december 2009 bestond uit kredieten die zijn verstrekt aan
cliënten. De kredietactiviteiten van de bank worden grotendeels
geﬁnancierd door de toevertrouwde middelen van cliënten
(fundingratio ultimo 2009 van 79%).

Balans
Het balanstotaal bedroeg per 31 december 2009 € 21,3 miljard,
tegen € 20,7 miljard per 31 december 2008.

De balans wordt in toenemende mate gericht op privatebankingdiensten. Als gevolg hiervan is in 2009 het grootste deel van de
portefeuille institutionele zorg (omvang circa € 550 miljoen)
verkocht.

Het rendement op het gemiddelde eigen vermogen daalde van
1,5% in 2008 naar 2,1% negatief in 2009.

Per 31 december 2009 had de bank een Core Tier I-ratio van
6,5%, een Tier I-ratio van 9,5% en een BIS-ratio van 11,6%.
Deze ratio’s zijn tot stand gekomen zonder staatssteun.

Het eigen vermogen bedroeg ultimo 2008 € 1.544 miljoen en is in
2009 licht gestegen tot € 1.551 miljoen. Het negatieve resultaat
over 2009 en de uitkering van dividend 2008 in mei 2009
verlaagden het eigen vermogen. Dit werd gecompenseerd door
waardestijgingen in de herwaarderingsreserve. Het eigen vermogen
toekomend aan derden bestaat grotendeels uit het vermogen van
de houders van de perpetuele lening.

De BIS-ratio daalde van 12,5% ultimo 2008 naar 11,6% ultimo
2009. Deze daling werd mede veroorzaakt door het negatieve
resultaat over 2009.
De fundingratio van de bank – de verhouding tussen de
verplichtingen private en publieke sector en de kredieten en
vorderingen private en publieke sector – bedroeg per
31 december 2009 79% (31 december 2008: 90%).

Verplichtingen private en publieke sector

De verplichtingen aan de private en publieke sector zijn met
€ 1,9 miljard gedaald in 2009. Deze afname is deels veroorzaakt
doordat particuliere relaties deposito-, spaar- en rekening-courantgelden in obligaties zijn gaan beleggen in het eerste halfjaar 2009
en deels door de outﬂow als gevolg van de tariefsverlagingen op
creditgelden. Er heeft bovendien in het eerste halfjaar van 2009
een verschuiving plaatsgevonden van deposito’s naar spaargelden.
Private Banking-relaties zijn tariefsgevoeliger dan retailrelaties
waardoor zij gelden sneller omzetten van deposito's naar
spaargelden en vice versa. De groei in het spaargeldvolume was
ook te danken aan de introductie van een nieuwe spaarvorm,
Premium Sparen, in maart 2009.

In miljarden euro’s
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Kredieten en vorderingen private en publieke sector
In miljarden euro’s

De kredieten en vorderingen aan de private en publieke sector
zijn met 1% gedaald, van € 17,1 miljard naar € 17,0 miljard. De
afname werd veroorzaakt door de verkoop van de portefeuille
institutionele zorg van CenE Bankiers aan Bank Nederlandse
Gemeenten. De verkoop heeft in december 2009 plaatsgevonden
en de omvang van de portefeuille was circa € 0,6 miljard, waarvan
€ 0,3 miljard in 2009 is overgedragen en € 0,3 miljard in 2010
zal worden overgedragen. De hypotheekportefeuille is gelijk
gebleven aan 2008. Hypotheken worden uitsluitend verstrekt aan
doelgroeprelaties.
De naar risico gewogen activa zijn gelijk gebleven en bedroegen
ultimo 2009 € 14,0 miljard.
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Resultaat
In miljoenen euro’s

2009

2008

Interest
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen
Provisie
Resultaat uit ﬁnanciële transacties
Resultaat uit beleggingen voor rekening en
risico polishouders
Nettopremie-inkomen

280,2
27,5
225,1
44,5

294,1
– 17,3
217,7
– 0,9

– 5%
– 259%
3%
– 5044%

53,3
43,0

–
–

–
–

Inkomsten uit operationele activiteiten

673,6

493,6

36%

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Afschrijvingen
Verzekeringstechnische lasten

221,3
174,5
38,8
99,1

224,9
162,3
34,9
–

– 2%
8%
11%
–

Bedrijfslasten

533,7

422,1

26%

Bijzondere waardeverminderingen

176,0

50,3

250%

Bedrijfsresultaat voor belastingen

– 36,1

21,2

– 270%

Belastingen

– 20,4

– 8,9

129%

Nettowinst

– 15,7

30,1

– 152%

Resultaat
De nettowinst over 2009 bedroeg € 15,7 miljoen negatief. In de
eerste helft van het jaar bedroeg het verlies € 46,3 miljoen, maar
in de tweede helft van het jaar lieten de inkomsten een gestage
verbetering zien.
Het bedrijfsresultaat voor belastingen werd in 2009 beïnvloed
door enkele bijzondere posten. Gecorrigeerd voor onderstaande
bijzondere posten ziet het onderliggende resultaat er als volgt
uit:

In miljoenen euro’s
Bedrijfsresultaat voor belastingen
Versnelde afschrijving op automatiseringsproject
Impairment op huisfondsen en participaties
Boekverlies op panden
Reorganisatievoorziening
Vrijval pensioenvoorziening
Verplichtingen depositogarantiestelsel
(Icesave)
Verplichtingen depositogarantiestelsel
(DSB Bank)
Onderliggend bedrijfsresultaat

2009
– 36,1
39,4
17,4
6,0
3,6
– 4,0
– 1,1
7,6
32,8

Mutatie

Overige Activiteiten

Naast de bijzondere posten (zie tabel links) heeft Van Lanschot in
2009 een aantal overnames gedaan, waarvan Robein de grootste
is. Robein Leven NV (Robein) is volledig zelfstandig en functioneert
als zodanig op afstand. Robein is een Nederlandse levensverzekeringsmaatschappij gespecialiseerd in lijfrenten, vermogensopbouw
en vermogensbeheer. Van Lanschot heeft haar activiteiten
georganiseerd naar een vijftal segmenten: Private Banking,
Assetmanagement, Business Banking, Corporate Finance &
Securities en Overige Activiteiten. Onder de Overige Activiteiten
vallen onder andere de activiteiten die plaatsvinden op het gebied
van rente-, markt- en liquiditeitsrisiciomanagement en niet aan
andere segmenten toe te kennen opbrengsten en/of kosten.
In 2009 zijn ook de nieuwe, niet-strategische geconsolideerde
deelnemingen, in dit segment opgenomen. De totale inkomsten
uit operationele activiteiten van het segment Overige Activiteiten
bedroegen in 2009 € 85,4 miljoen. De totale lasten waren
€ 194,3 miljoen waardoor het bedrijfsresultaat voor belasting
voor dit segment € 108,9 miljoen negatief bedroeg.
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De inkomsten uit operationele activiteiten bedroegen over
geheel 2009 € 673,6 miljoen. Dit is 36% hoger dan over 2008
(€ 493,6 miljoen).

De bedrijfslasten in 2009 bedroegen € 533,7 miljoen, een toename
van 26% ten opzichte van 2008 (€ 422,1 miljoen).
Personeelskosten

Interest

Het interestresultaat was in 2009 lager dan in 2008. Dit is het
gevolg van de gedaalde rentemarge, van 1,39% over 2008 naar
1,34% over 2009. De rentemarge stond onder druk door de
concurrentie op de spaarmarkt. In de eerste helft van 2009
bedroeg de rentemarge 1,22%. De rentemarge is in het tweede
halfjaar verbeterd naar 1,45% mede dankzij de tariefsverlaging op
spaargelden per 1 oktober 2009. Daarnaast is onder het interestresultaat de rentelast uit hoofde van de in december 2008
uitgegeven preferente aandelen verantwoord. Dit betreft voor
2009 een rentelast van € 11,2 miljoen (2008: € 0,1 miljoen).
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen

De opbrengsten uit effecten en deelnemingen bedroegen in 2009
€ 27,5 miljoen. Deze post bestaat uit dividenden, verkoopresultaten
en waarderingsresultaten van minderheidsdeelnemingen. In 2009
bedroeg het ontvangen dividend € 8,0 miljoen (2008: € 22,9 miljoen).
Het waarderingsresultaat bedroeg in 2009 € 18,5 miljoen (2008:
€ 8,4 miljoen negatief). Hiervan heeft € 14,4 miljoen betrekking
op Ducatus NV en € 0,5 miljoen op Van Lanschot Chabot Holding
BV. Het verkoopresultaat was in 2009 nihil. In 2008 bedroeg het
verkoopresultaat € 31,8 miljoen negatief.
Provisie

De provisies over 2009 bedroegen € 225,1 miljoen, dit is 3%
hoger dan over 2008. De stijging wordt grotendeels veroorzaakt
door de effectenprovisie. Deze is met € 5,7 miljoen gestegen van
€ 166,9 miljoen naar € 172,6 miljoen. Deze stijging wordt
veroorzaakt door de toegenomen activiteit op de beleggingsmarkt, een stijging van de assets under management en van de
ontvangen performance fees. Deze zijn ontvangen voor een
uitzonderlijk goede performance van enkele huisfondsen ten
opzichte van de in de prospectus gedeﬁnieerde benchmark.
In de eerste helft van 2009 is € 3,9 miljoen aan performance
fees ontvangen en in de tweede helft is € 5,9 miljoen ontvangen.
De overige provisies zijn met 4% gestegen van € 50,8 miljoen naar
€ 52,6 miljoen. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door
een toename in de kas- en betalingsverkeerprovisies door hogere
tarieven.
Resultaat uit financiële transacties

Onder dit resultaat zijn begrepen de (al dan niet gerealiseerde)
waardemutaties op de handelsportefeuille, de valutakoersverschillen en (on)gerealiseerde resultaten hedge-accounting.
Het resultaat uit ﬁnanciële transacties is sterk afhankelijk van de
ontwikkeling van de rente, de ontwikkeling op de aandelenbeurzen
en de koersontwikkeling van vreemde valuta’s. Over 2009
bedroeg het resultaat uit ﬁnanciële transacties € 44,5 miljoen.
Dit resultaat is onder andere behaald op de terugkoop van eigen
schuldbewijzen (€ 10,3 miljoen) en de verkoop van obligaties uit
de beleggingsportefeuille (€ 9,1 miljoen).
Resultaat uit beleggingen voor rekening en risico polishouders
en Nettopremie-inkomen

Deze inkomsten van € 96,3 miljoen komen voort uit de
activiteiten van de niet-strategische deelnemingen.

De personeelskosten bedroegen in 2009 € 221,3 miljoen en
liggen onder het niveau van 2008. Dit is grotendeels het gevolg
van een afname in het aantal fte’s. Het personeelsbestand exclusief
de niet-strategische deelnemingen bestond per 31 december 2008
uit 2.241 fte’s en dit is gedurende het jaar met 9% afgenomen tot
2.050 fte’s per 31 december 2009, een afname van 191 fte’s. Het
personeelsbestand van de niet-strategische deelneming Robein
bestond per 31 december 2009 uit 56 fte’s. Uit hoofde van de
outsourcing van de facilitaire dienstverlening (per 1 januari 2009)
zijn 30 fte’s overgegaan naar Arcadis Aqumen. Daarnaast is het
personeelsbestand afgenomen met 161 fte’s, enerzijds door
natuurlijk verloop en anderzijds door de in het begin van 2009
aangekondigde efﬁciencymaatregelen, die in 2009 zijn afgerond.
Naast de reductie van het personeelsbestand gedurende 2009
had de outsourcing van automatiseringswerk zaamheden per
1 december 2008 impact op de personeelskosten.
Andere beheerskosten

De andere beheerskosten bedroegen in 2009 € 174,5 miljoen en
dat is 8% hoger dan in 2008. Gecorrigeerd voor het bedrag dat
gereserveerd is voor het depositogarantiestelsel waaronder het
faillissement van DSB Bank (€ 7,6 miljoen) en de deﬁnitieve
afrekening voor Icesave (vrijval € 1,1 miljoen), bedroegen de andere
beheerskosten € 168,0 miljoen. Deze toename ten opzichte van
2008 is het gevolg van de outsourcing van automatisering en
facilitaire dienstverlening. Hierdoor heeft een verschuiving
plaatsgevonden van personeelskosten naar andere beheerskosten.
De marketingkosten waren € 8,3 miljoen lager dan in 2008.
Afschrijvingen

De afschrijvingen bedroegen in 2009 € 38,8 miljoen. In 2008
waren de afschrijvingen lager door de boekwinst behaald op de
verkoop van een aantal panden.
Verzekeringstechnische lasten

Deze lasten van € 99,1 miljoen komen voort uit de activiteiten
van de niet-strategische deelnemingen.
Efficiencyratio

De efﬁciencyratio, de verhouding tussen bedrijfslasten en
inkomsten uit operationele activiteiten, toonde een verbetering
naar 79,2% (2008: 85,5%). Deze verbetering is toe te schrijven
aan zowel de toename van de inkomsten uit operationele
activiteiten als de lagere bedrijfslasten in het tweede halfjaar
2009, waardoor de efﬁciencyratio over het tweede halfjaar 75,6%
bedroeg (eerste halfjaar 2009 85,0%).
Bijzondere waardeverminderingen

De post bijzondere waardeverminderingen (zie eerste tabel op
volgende pagina) bedroeg over 2009 € 176,0 miljoen.
De recessie was voelbaar in de kredietportefeuille. De toevoeging
aan de kredietvoorziening bedroeg € 113,2 miljoen in 2009.
De toevoeging in het tweede halfjaar was hoger dan in het eerste
halfjaar vanwege enkele grotere posten.
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Ontwikkeling totale assets under management
In miljoenen euro’s

2009

2008

Mutatie

In miljarden euro’s

30
Toevoeging aan kredietvoorziening
Versnelde afschrijving op
automatiseringsproject
Impairment op huisfondsen en
participaties
Boekverlies op panden

113,2

20,2

460%

39,4

20,5

92%

17,4
6,0

9,6
–

81%
–

Bijzondere waardeverminderingen

176,0

50,3

250%
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Naast de versnelde afschrijving van de geactiveerde kosten op
het automatiseringsproject van € 34,5 miljoen in het eerste
halfjaar, is in het tweede halfjaar het restant van de geactiveerde
kosten (€ 4,9 miljoen) versneld afgeschreven.
Daarnaast heeft ook in het tweede halfjaar een ongerealiseerde
waardevermindering plaatsgevonden op de beleggingen in
huisfondsen en participaties van € 3,8 miljoen. Hiermee is over
geheel 2009 sprake van een ongerealiseerde waardevermindering
van € 17,4 miljoen.
In 2009 is een boekverlies geleden van € 6,0 miljoen op panden,
omdat de verwachte verkoopopbrengst van een aantal te koop
staande panden lager zal zijn dan de boekwaarde.
Belastingen
De post belastingen over het bedrijfsresultaat in 2009 bestaat
uit een bate van € 20,4 miljoen. Dit is enerzijds het gevolg van het
lage resultaat voor belasting en anderzijds van het belastingvoordeel uit hoofde van de deelnemingsvrijstelling.
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Assets under management particulieren

De assets under management voor particulieren stegen met
€ 2,7 miljard tot € 17,7 miljard. Deze stijging was het gevolg van
een positieve waardeverandering van € 2,6 miljard. De nettoinstroom van de assets under management bedroeg € 0,1 miljard.
Dit bestond uit een netto-instroom van de assets under nondiscretionary management van € 0,4 miljard, die gedeeltelijk
teniet werd gedaan door een netto-uitstroom van assets under
discretionary management van € 0,3 miljard.

Ontwikkeling assets under management particulieren
In miljarden euro’s

Winst per aandeel
De winst per gewoon aandeel over 2009 kwam uit op € 0,75
negatief (2008: € 0,55 positief). Over 2009 zal geen dividend
worden uitgekeerd.

15
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In miljoenen euro’s

2009

Nettowinst
Rente perpetuele lening
Nettowinst voor berekening winst
per gewoon aandeel

– 15,7
–10,4

30,1
–10,8

– 26,1

19,3

5

2008

0
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Waardeverandering
Netto-instroom

Winst per gewoon aandeel (€)
Gemiddeld aantal gewone
aandelen (x 1.000)

– 0,75

0,55

Ontwikkeling

Assets under management instituten en huisfondsen
34.870

34.772

Assets under management
De assets under management stegen met 20% in 2009 van
€ 24,6 miljard naar € 29,4 miljard. Het grootste gedeelte hiervan
heeft betrekking op de particuliere assets under management
(toename van € 2,7 miljard).

De assets under management voor instituten zijn gestegen
van € 6,4 miljard ultimo 2008 naar € 8,0 miljard ultimo 2009.
De stijging bestaat uit een positieve waardeverandering van
€ 1,1 miljard en een netto-instroom van € 0,5 miljard. Onder de
nieuwe relaties waren onder meer vijf grote institutionele
beleggers, die Kempen Capital Management kozen als hun
ﬁduciair vermogensbeheerder.
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Ontwikkeling assets under management instituten en huisfondsen
In miljarden euro’s
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De assets under management voor huisfondsen zijn gestegen van
€ 3,2 miljard ultimo 2008 naar € 3,7 miljard ultimo 2009. De stijging
bestaat uit een positieve waardeverandering van € 0,9 miljard en
een netto-uitstroom van € 0,4 miljard. Deze uitstroom is onder
andere het gevolg van de liquidatie van de fondsen Kempen
Property Hedge Fund, Orange European Dividend Fund en
Ducatus en onttrekkingen als gevolg van een beleidswijziging in
de asset-allocatie van vastrentend naar aandelen.
De assets under discretionary management zijn met € 2,5 miljard
(19%) gestegen van € 13,2 miljard naar € 15,7 miljard. De totale
assets under non-discretionary management zijn in 2009 met
€ 2,3 miljard (20%) gestegen van € 11,4 miljard naar € 13,7 miljard.
Vooruitzichten
Het herstel van de opbrengsten dat vanaf het dieptepunt in april
2009 is ingezet, heeft zich voortgezet in de eerste maanden van
2010. Als de conjunctuurverbetering zich doorzet verwachten wij
dat dit zichtbaar wordt in een lagere toevoeging aan de kredietvoorzieningen in met name de tweede helft van dit jaar en 2011.
Bovendien zal er geen verdere afschrijving plaatsvinden op het
automatiseringsproject. Afhankelijk van het aantrekken van de
economie verwacht Van Lanschot daarom in 2010 een belangrijke
stap te kunnen zetten op weg naar een genormaliseerd
winstniveau.

Dienstverlening aan onze klanten

Private Banking
Assetmanagement
Business Banking
Corporate Finance
& Securities

De vergelijkende cijfers 2008 zijn aangepast als gevolg van de
gewijzigde methodiek voor het toerekenen van de bedrijfslasten
aan de segmenten.

28 Dienstverlening aan onze klanten | Private Banking

Private Banking

In 2009 hebben wij
onverminderd
geïnvesteerd in de
relatie met en de dienstverlening aan onze klanten.
De persoonlijke relatie
komt vóór alles.

Private Banking
In miljoenen euro’s

2009

2008

Mutatie

Interest
Opbrengsten effecten en deelnemingen
Provisie
Resultaat uit ﬁnanciële transacties

218,9
–
117,8
1,8

203,8
–
112,8
1,6

7%
–
4%
13%

Inkomsten uit operationele activiteiten

338,5

318,2

6%

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Afschrijvingen

128,9
109,8
17,9

137,0
100,6
17,1

– 6%
9%
5%

Bedrijfslasten

256,6

254,7

1%

37,1

6,7

454%

293,7

261,4

12%

44,8

56,8

– 21%

Bijzondere waardeverminderingen
Totaal lasten
Bedrijfsresultaat voor belastingen
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Profiel
Private Banking richt zich op de totaaladvisering van particulieren
in Nederland en België met een bovengemiddeld inkomen of
vermogen. Daarbinnen vormen de directeuren-grootaandeelhouders (dga’s) een bijzondere doelgroep, vanuit de visie dat het
overgrote deel van nieuw vermogen bij bedrijfsoverdrachten
wordt gecreëerd. Een andere doelgroep van Private Banking zijn
business professionals (accountants, ﬁscalisten, notarissen en
advocaten) en executives van beursgenoteerde ondernemingen.
Voor alle klanten heeft de bank een reeks oplossingen in huis
waarvan vermogensstructurering, beleggingsadvisering en
ﬁnanciering de belangrijkste zijn. Wij bieden heldere beleggingsconcepten en -oplossingen, vanuit een open architectuur en met
een transparante tariefstructuur.

bleef het aantal particuliere doelgroeprelaties vrijwel gelijk aan
2008. Mede door de eerder ingezette scherpere deﬁniëring van
het doelgroepenbeleid vond binnen het klantenbestand een
verschuiving plaats. De nieuwe klanten zijn vooral zeer vermogende
particulieren, dga’s en business professionals; de klanten die de
bank hebben verlaten beschikten over een relatief laag vrij
belegbaar vermogen.

voor alle klanten heeft de bank een reeks
oplossingen in huis waarvan vermogensstructurering, beleggingsadvisering en
financiering de belangrijkste zijn

De assets under management voor Private Banking-klanten
stegen met 18% naar € 17,7 miljard. Deze stijging was het gevolg
van een positieve waardeverandering van € 2,6 miljard en een
netto-instroom van € 0,1 miljard. De totale client assets, het
totaal van spaargelden, deposito’s en assets under management,
van Private Banking-klanten namen toe met 4% tot € 27,6 miljard.

Geleidelijke verbetering resultaten in een onzeker jaar
Na een dieptepunt in maart stegen de aandelenkoersen de maanden
daarna ﬂink. Wereldwijd stegen de aandelenmarkten in 2009 met
22,8% en de Amerikaanse centrale bank en de Europese Centrale
Bank verlaagden de rentetarieven tot een historisch laag niveau.
Veel klanten gingen weer voorzichtig beleggen, maar deden dat
vooral in de vastrentende sfeer door te kiezen voor
staatsobligaties, bedrijfsobligaties of gestructureerde producten.
Wij hebben op de behoefte van klanten aan vastrentende
beleggingsproducten geanticipeerd door een aantal nieuwe
producten te introduceren zoals de AEX Trigger Note met een
coupon van 19,5% per verstreken jaar. De Note speelt in op een
gelijkblijvende of licht stijgende AEX-index. De emissie was succesvol:
€ 70 miljoen werd geplaatst bij eigen relaties en € 2,9 miljoen bij
externe partijen. Begin februari 2010 is de AEX Trigger Note na
één jaar vervroegd afgelost en hebben beleggers hun nominale
inleg plus de coupon van 19,5% ontvangen.
Daarnaast introduceerden wij de Van Lanschot 3,25% Floored
Floater als alternatief voor de inmiddels lage rente op deposito’s
en spaarrekeningen. In december 2009 belegden onze relaties
hierin voor circa € 59 miljoen.
Na een moeilijk eerste kwartaal herstelden de resultaten van
Private Banking zich langzaam in het tweede kwartaal. Dit herstel
zette zich door in het derde en vierde kwartaal. In het verslagjaar

De door Private Banking-klanten aangehouden spaargelden en
deposito’s namen af met 15% naar € 9,9 miljard. Deels betrof dit
een verschuiving van liquide aangehouden middelen naar assets
under management. Deels betrof het bewust beleid van de bank
om niet mee te gaan in de spaaroorlog. De rente-inkomsten
namen toe met 7% naar € 218,9 miljoen door een verdere
verlaging van de spaartarieven in de tweede helft van het jaar.

De getroffen efﬁciencymaatregelen leidden tot lagere personeelskosten. Hogere andere beheerskosten en de outsourcing van
enkele activiteiten zorgden er echter voor dat de bedrijfslasten
van Private Banking stegen met 1% tot € 256,6 miljoen. Door de
toevoeging van € 37,1 miljoen aan de kredietvoorziening kwam
het bedrijfsresultaat voor belastingen van Private Banking met
€ 44,8 miljoen 21% lager uit dan in 2008.
Investeren op alle fronten
Van Lanschot is ook in 2009 onverminderd blijven investeren in
de klantrelatie, in training en opleiding van medewerkers en in
de kwaliteit van de dienstverlening. Door de kredietcrisis voelden
klanten zich niet alleen onzekerder, ze werden ook kritischer.
Juist in ongewisse tijden hebben zij behoefte aan zichtbaarheid,
informatie en persoonlijk contact. Van Lanschot versterkte in het
verslagjaar de samenwerking tussen Private Banking en Business
Banking. Omdat bij ondernemers privé en onderneming verweven
zijn, bedient Van Lanschot hun privé en zakelijke aspecten in
samenhang. Ook de samenwerking tussen Private Banking en
Kempen Capital Management werd verder vormgegeven.
Zo werken wij nauwer samen op het gebied van asset-allocatie
en het selecteren van de beste fondsen. Deze strategie resulteerde
in een goed beleggingsresultaat: in alle beleggingsproﬁelen hebben
wij ruim boven de referentie-index gepresteerd (zie tabel hieronder).

Resultaten beleggingsproﬁelen t.o.v. de referentie-index

in %
Gerealiseerd jaarrendement

Inkomensgericht

Defensief

Neutraal

Groeigericht

Offensief

12,6

17,2

22,9

27,9

33,3

Referentie-index

6,9

12,0

17,1

22,2

27,3

Verschil

5,7

5,2

5,8

5,7

6,0
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Reductie van kosten, serviceniveau minimaal gelijk

In lijn met het lagere inkomstenniveau hebben wij de kosten
teruggebracht door efﬁciencymaatregelen te treffen. Daarbij
is het serviceniveau zoveel mogelijk gelijk gebleven of zelfs
toegenomen. Zo hebben wij de kantorenorganisatie en de
uitvoeringsorganisatie efﬁciënter ingericht, onder andere door
een aantal bedrijfsprocessen te stroomlijnen en te centraliseren.
Het aantal kantoren met een kasfunctie is teruggebracht naar
vier. Door deze maatregelen kon het aantal arbeidsplaatsen met
circa 150 worden teruggebracht.

de kantoren beschikt de bank over een representative ofﬁce in
Frankrijk en sinds oktober 2009 in Spanje.
Van Lanschot International Private Banking had in het verslagjaar
te maken met druk op de rentemarges. De provisie-inkomsten
zijn daarentegen gegroeid en er was sprake van een goede
kostenbeheersing. Door de lagere rentemarge en hogere
provisieopbrengsten nam het bedrijfsresultaat voor belastingen
van International Private Banking af met 30% tot € 7,1 miljoen.
Als gevolg van de scherpere deﬁniëring van doelgroepen nam het
aantal klanten bij de kantoren in Zwitserland en Luxemburg af.

Meer keuze en meer transparantie

In 2009 heeft Van Lanschot Vermogensbeheer à la Carte en
VIPinvest geïntroduceerd. Klanten die via Vermogensbeheer à la
Carte beleggen (minimuminleg van € 500.000,-) kunnen na
inventarisatie van hun wensen een aantal keuzes maken om het
beheer op hun individuele voorkeuren te laten aansluiten. Zo kan
de klant kiezen voor het al dan niet opnemen van individuele
obligaties, voor actief of passief ingerichte portefeuilles of voor
wel of geen alternatieve beleggingen. Door de keuzemogelijkheden te verruimen en de bandbreedte waarbinnen een beheerder
mag handelen te vergroten, wordt de gewenste ruimte gecreëerd
voor zowel outperformance als risicobeperking. Het regieproces
dat aan de keuze van Vermogensbeheer à la Carte voorafgaat,
geeft de klant bovendien inzicht in de haalbaarheid van de
inkomens- en vermogensdoelstelling, wat leidt tot een
gefundeerde proﬁelkeuze.
Met VIPinvest, een geavanceerde vorm van online-vermogensbeheer, kunnen klanten online een beleggingsportefeuille laten
samenstellen die volledig is afgestemd op hun persoonlijke wensen
en doelstellingen. De onafhankelijke selectieprocedure garandeert
dat alleen de ‘beste’ (internationale) beleggingsfondsen in de
portefeuille worden opgenomen.
Dat klanten duidelijk behoefte hebben aan beheerconcepten
waarbij zij zelf (deels) de regie over hun vermogen uit handen
geven, blijkt uit succes van VIPinvest en Vermogensbeheer à la
Carte. Ultimo december 2009 hadden klanten voor € 76 miljoen
in Vermogensbeheer à la Carte belegd. In VIPinvest werd vanaf
de introductie eind september voor € 9 miljoen belegd.
Nieuwe systematiek beheervergoedingen

In het verslagjaar hebben wij een nieuwe systematiek voor
beheervergoedingen ingevoerd. De essentie hiervan is dat de
vermogensbeheerklant alleen aan de bank een vergoeding
betaalt. Eventuele distributievergoedingen van fondsaanbieders
worden volledig doorgegeven aan de vermogensbeheerklant.
Van Lanschot kiest hiermee, als eerste grote vermogensbeheerder
in Nederland, voor een transparante tariefstructuur. De keuze om
alleen aan de beheerfee te verdienen, is een principiële keuze die
past bij onze kernwaarde ‘onafhankelijk’. Bovendien sluit ze aan
bij de maatschappelijke trend waarin klanten groot belang
hechten aan transparantie en onafhankelijkheid.
International Private Banking

Via Van Lanschot International Private Banking en Trust adviseren
en ondersteunen wij Private Banking-klanten met een vrij
belegbaar vermogen boven € 1 miljoen, die behoefte hebben aan
internationale vermogensregie. Onze klanten in het buitenland
kunnen via kantoren in Luxemburg, Zwitserland en op Curaçao
gebruikmaken van ons uitgebreide internationale netwerk. Naast

van lanschot kiest als eerste grote
vermogensbeheerder in neder land voor
een transparante tariefstructuur
Van Lanschot België
Ook in onze tweede thuismarkt België herstelde de beursactiviteit
zich voorzichtig vanaf het tweede kwartaal 2009. Net als in
Nederland kozen ook hier veel beleggers aanvankelijk voor
veiligheid door te investeren in vastrentende waardes, met name
in staatsobligaties. De lage vergoedingen voor spaargelden en
deposito’s zorgden ervoor dat vanaf mei bedrijfsobligaties weer
in trek raakten. De positieve ontwikkeling op de aandelenmarkten
zorgden voor een stijging van de provisie-inkomsten tot
€ 15,8 miljoen. Het interestresultaat kwam uit op € 14,6 miljoen.
Dit is het resultaat van een beperkte volumegroei van de kredietportefeuille en de gerealiseerde rentemarge op door klanten
aangehouden liquide middelen. Door een positieve groei in het
institutionele segment en het positieve koerseffect zijn de totale
client assets met 13% toegenomen tot € 3,5 miljard.
Dankzij een effectieve kostenbeheersing en lagere waardeverminderingen ten aanzien van de kredietportefeuille sloot
Van Lanschot België het verslagjaar af met een positief resultaat
na belastingen van € 2,8 miljoen.
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Assetmanagement

Gespecialiseerde kennis
biedt klanten van
Van Lanschot Private
Banking toegevoegde
waarde: in alle risicoproﬁelen werd een
outperformance
gerealiseerd.

Assetmanagement
In miljoenen euro’s

2009

2008

Mutatie

Interest
Opbrengsten effecten en deelnemingen
Provisie
Resultaat uit ﬁnanciële transacties

0,2
–
42,4
– 0,2

0,8
–
38,3
0,7

– 75%
–
11%
– 129%

Inkomsten uit operationele activiteiten

42,4

39,8

7%

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Afschrijvingen

23,6
9,5
0,4

19,8
8,7
0,4

19%
9%
0%

Bedrijfslasten

33,5

28,9

16%

–

0,5

– 100%

33,5

29,4

14%

8,9

10,4

– 14%

Bijzondere waardeverminderingen
Totaal lasten
Bedrijfsresultaat voor belastingen
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Profiel
Assetmanagement omvat de vermogensbeheeractiviteiten
binnen Van Lanschot. In Kempen Capital Management (KCM),
onderdeel van Kempen & Co, zijn de vermogensbeheeractiviteiten voor institutionele beleggers ondergebracht, inclusief
Verenigingen & Stichtingen en de eigen beleggingsfondsen.
KCM heeft een toonaangevende Europese positie opgebouwd als
‘investment boutique’ met de focus op Europese small- en midcaps,
Europese beursgenoteerde vastgoedaandelen, dividendstrategieën,
bedrijfsobligaties en absoluut-rendementstrategieën. KCM wil
uitblinken als specialist en streeft naar groei door het behalen van
goede beleggingsresultaten voor zijn klanten. Dit gebeurt vanuit
de overtuiging dat het eigen belang gediend is met het klantbelang.
Daarom beleggen portefeuillemanagers, overige medewerkers,
Kempen & Co en Van Lanschot ook in de eigen beleggingsfondsen. Daarnaast biedt KCM ﬁduciair vermogensbeheer aan
institutionele beleggers aan en ontwikkelt zij hoogwaardige
beleggingsoplossingen, zoals multimanagementconcepten.
Herstel op alle fronten
KCM kijkt terug op een goed jaar waarin gunstige vermogensbeheerresultaten zijn behaald. De modelportefeuilles die KCM
voor Private Banking heeft samengesteld, lieten een goede
performance zien. Ook de beleggingsfondsen die door KCM
worden beheerd, presteerden in 2009 uitstekend. In het
verslagjaar wist KCM opnieuw enkele aansprekende mandaten
van institutionele beleggers uit binnen- en buitenland te winnen.
Ultimo 2009 bedroegen de assets under management
€ 11,7 miljard. Dit was een toename van 22% en was een gevolg
van de positieve koersontwikkelingen op de effectenbeurzen.
De netto-instroom van nieuwe middelen bedroeg € 100 miljoen.
De inkomsten uit operationele activiteiten, voornamelijk
provisies, zijn met 7% gestegen naar € 42,4 miljoen.
De assets under management voor instituten namen toe met
€ 1,6 miljard naar € 8,0 miljard. Dit is het saldo van een nettoinstroom van € 0,5 miljard en een waardestijging van € 1,1 miljard.
De assets under management van de huisfondsen namen toe met
€ 0,5 miljard naar € 3,7 miljard als saldo van een netto-uitstroom
van € 0,4 miljard en een waardestijging van € 0,9 miljard.

de samenwerking heeft in 2009 geresulteerd
in een aantal onderscheidende oplossingen
voor private banking-klanten, waarvan
vipinvest een mooi voorbeeld is
Goede performance fondsen

De beleggingsfondsen die KCM beheert, behaalden in vrijwel alle
beleggingscategorieën een positief absoluut resultaat. In relatieve
termen lieten ze vrijwel allemaal een outperformance ten opzichte
van de relevante benchmarks zien. Vooral het in 2008 geïntroduceerde Kempen Absolute Return Credit Fund presteerde in 2009
bijzonder goed en ruim boven zijn eigen doelstelling. Het fonds,
dat belegt in bedrijfsobligaties en kredietderivaten, behaalde een
rendement van 29,8%. Het streeft een stabiel rendement na,
ongeacht de marktomstandigheden, met een beperkt neerwaarts
risico. Via long-/short-strategieën proﬁteert het fonds van de
kansen die de markt voor bedrijfsobligaties biedt. Ook in 2009
hebben wij onze focus verder versterkt, onder meer door het

aantal beleggingsfondsen dat wordt aangeboden te beperken. Zo
is het Global Equity Fund gefuseerd met het Orange Global High
Dividend Fund en is het Orange European Dividend Fund
geliquideerd. Het in 2007 opgerichte Kempen Property Hedge
Fund kon, gezien de marktomstandigheden, de beoogde
rendementen niet waarmaken en
is daarom in januari geliquideerd. Ducatus, het beursgenoteerde
fonds dat vooral belegt in preferente aandelen van Nederlandse
ondernemingen, is omgevormd naar een niet-beursgenoteerd
fonds, vooral bedoeld voor institutionele beleggers.
Marktpositie Fiduciair Management flink verbeterd

Fiduciair Management behaalde in het verslagjaar aansprekende
resultaten voor klanten. Bovendien kwamen er nieuwe klanten bij.
In totaal werd er voor circa € 1 miljard aan nieuw vermogen aan
het Fiduciair Managementteam toevertrouwd. Daaronder waren
onder meer vijf grote institutionele beleggers, die KCM als hun
ﬁduciair vermogensbeheerder kozen. Tot de betreffende institutionele beleggers behoren Stichting Pensioenfonds Boskalis (belegd
vermogen € 250 miljoen) en de belangenorganisatie ZLTO (belegd
vermogen € 100 miljoen). De andere drie partijen betreffen twee
pensioenfondsen en een verzekeringsmaatschappij, die samen een
waarde vertegenwoordigen van € 450 miljoen. Daarmee hebben
wij inmiddels € 5 miljard aan beleggingen in ﬁduciair beheer. Wij
danken dit succes aan de gerichte investeringen die wij de afgelopen
jaren hebben gedaan in onze dienstverlening, onder meer door
een groot team van ervaren ﬁduciair managers samen te stellen.
Ook aan de kant van onze beleggingsproducten hebben wij mooie
successen geboekt. Zo gaf het Franse staatspensioenfonds Fonds
de Réserve pour les Retraites (FRR) KCM het mandaat voor het
beheer van een portefeuille van duurzame Europese smallcaps.
Van het Finse staatspensioenfonds kregen wij, via onze Luxemburgse beleggingsfondsen, een mandaat in Europese smallcaps van
€ 130 miljoen en de Bank of Montreal gaf ons een mandaat om
twee modelportefeuilles via een exclusief platform aan te bieden
in Canada. Daarbij gaat het om wereldwijde dividendstrategieën
van Kempen.
Nieuwe mandaten Verenigingen & Stichtingen

Dankzij het herstel van de markten in 2009 gingen ook
verenigingen en stichtingen zich weer voorzichtig oriënteren.
Door de ontwikkelingen op de ﬁnanciële markten hadden ze een
groot deel van hun belegbaar vermogen in liquide middelen
aangehouden en stelden ze zich terughoudend op ten aanzien van
hun aandelenbeleggingen. KCM heeft het verslagjaar met name
gebruikt om contacten te leggen, onze dienstverlening voor het
voetlicht te brengen en desgewenst klanten van advies te dienen.
Toen in het verslagjaar het sentiment op de ﬁnanciële markten
weer ten positieve keerde en de beleggingscommissies van
verenigingen en stichtingen hun beleggingen en hun beheerders
onder de loep namen, wierp deze aanpak zijn vruchten af in de
vorm van een aantal nieuwe mandaten.
Investeren in dienstverlening
In 2009 is de samenwerking tussen KCM en Private Banking verder
geïntensiveerd. Door gebruik te maken van de speciﬁeke knowhow
binnen KCM op het gebied van fondsbeleggen en institutioneel
vermogensbeheer kan Van Lanschot ook haar Private Bankingklanten de beste beleggingsboutiques aanbieden. KCM ontwikkelt
de modelportefeuilles voor Private Banking, die deze vervolgens

Assetmanagement | Dienstverlening aan onze klanten 33

Performance beleggingsfondsen

Rendement 2009

Rendement driejaars
(op jaarbasis)

Rendement sinds start
(op jaarbasis)

Morningstar-rating
indien toegekend
(in aantal sterren)

Absolute return fondsen *
Kempen Oranje Participaties
Kempen European Participations
Orange Investment Partnership
Kempen Non-Directional Partnership
Dynamic Allocation Overlay Fund
Kempen Absolute Return Credit Fund

67,7%
33,1%
23,1%
22,3%
2,9%
29,8%

– 7,2%
–
– 3,7%
– 0,3%
–
–

12,6%
– 5,4%
0,1%
3,2%
2,5%
13,4%

****

Aandelen
Kempen European Property Fund
Kempen Orange Fund
Kempen European Smallcap Fund
Kempen SeNSe Fund
Kempen European Dividend Fund
Kempen Global High Dividend Fund

52,4%
66,3%
56,3%
44,6%
30,6%
31,1%

– 20,7%
– 0,7%
– 7,7%
– 8,8%
–
–

6,7%
12,5%
10,6%
13,7%
– 4,3%
– 7,2%

**
*****
****
****

Vastrentend
Kempen Euro High Grade Pool
Kempen Global Bond Fund
Kempen Euro Credit Fund

5,2%
9,7%
23,6%

–
5,0%
–

5,4%
4,9%
9,6%

Multi management
Aandelen
Obligaties

39,9%
11,5%

– 6,8%
5,6%

0,6%
4,5%

Indexgerelateerde fondsen **

*

inclusief fees

**

exclusief fees

vertaalt naar oplossingen die het beste passen bij haar klanten.
Met deze werkwijze ondersteunt KCM de Private Banking-propositie
en stelt het Van Lanschot bovendien in staat haar onderscheidend
vermogen te versterken. De samenwerking heeft in 2009 geresulteerd in een aantal onderscheidende oplossingen voor Private
Banking-klanten, waarvan VIPinvest een mooi voorbeeld is.
Om Zwitserse institutionele beleggers, private banks, ‘family
ofﬁces’ en andere professionele beleggers in Zwitserland beter
van dienst te kunnen zijn, heeft KCM in mei 2009 een vertegenwoordigingskantoor geopend in Zürich.
Opleiding en training van medewerkers

KCM blijft onverminderd investeren in de kwaliteit van mensen.
Wij committeren ons sterk aan talentvolle mensen en investeren
veel in opleidingen, trainingen en ‘state of the art’-technologie
voor maatwerkoplossingen en nog betere rapportages. In het
verslagjaar hebben wij daarom wederom een aantal gespecialiseerde
medewerkers aangenomen, met name op het gebied van ﬁduciair
management en hebben wij ons trainingprogramma verder
aangescherpt. Dankzij deze visie en instelling hebben wij onze
positie in de markt verder kunnen versterken.
Ook duurzaamheid in governancebeleid
In samenwerking met het Zweedse GES Investment Services

*****
***

(GES) lanceerde KCM in 2009 een duurzame beleggingsoplossing:
engagement via beleggingsfondsen. Deze nieuwe propositie is
gebaseerd op specialisatie en actieve dialoog. Bedrijven die in
verband worden gebracht met betrokkenheid bij kinderarbeid,
corruptie of schending van mensenrechten, worden daarop
aangesproken. Dit heeft al veel positieve resultaten opgeleverd.
GES beoordeelt niet alleen de fondsen van externe managers,
maar ook de door KCM beheerde fondsen. Hierdoor levert KCM
via de specialisaties Europese smallcaps, Europese onroerendgoedaandelen en hoog-dividendstrategieën een actieve bijdrage
aan de verbetering van corporate governance en de bewustwording
omtrent duurzaamheid.
Ook heeft KCM zijn Principles on Fund Governance gepubliceerd.
Zij vormen een uitwerking voor integere bedrijfsvoering van
fondsbeheerders en dienen de belangen van de beleggers in die
fondsen te beschermen. Om de belangen van aandeelhouders te
beschermen, gaat KCM nog een stap verder. Voor alle onder
toezicht staande beleggingsfondsen (zowel beursgenoteerde als
niet-beursgenoteerde fondsen) heeft KCM een Raad van Toezicht
opgericht. De leden van deze Raad van Toezicht zijn onafhankelijk.
Dit nieuwe toezichthoudende orgaan moet erop toezien dat KCM
zijn Principles on Fund Governance naleeft en daarmee de
belangen van de achterliggende beleggers waarborgt.
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Betrokken
Jessica Biermans | Senior Banker Business Professionals & Executives

‘Niet één klant is hetzelfde, dat houdt
je scherp’
‘Het team Business Professionals & Executives van Van Lanschot werkt voor klanten in complianceen reputatiegevoelige posities. Dat brengt speciﬁeke vragen met zich mee op het gebied van
ﬁnanciële planning, risicobeheersing en vermogensbeheer. Als banker doe ik mijn uiterste best een
langdurige totaalrelatie op te bouwen met iedere klant. Niet één klant is hetzelfde, je krijgt veel
toevertrouwd en je groeit met de klant mee. Dat kan lopen van ﬁnanciering voor een toetredende
partner van een groot accountants- of advocatenkantoor tot vermogensbeheer voor een senior
partner, estate planning en vermogensoverdracht aan de volgende generatie. Het vertrouwen en
de grote diversiteit zijn voor mij de leukste kanten van mijn werk.’
Vertrouwen
‘De positie van onze klanten stelt extra eisen. Business professionals en executives moeten er op
kunnen vertrouwen dat Van Lanschot weet hoe hun bedrijven in elkaar zitten en wat er speelt op
het gebied van compliance en zaken als winstaandelen en risicoverzekeringen. Om dat te staven
hebben we direct contact met compliance ofﬁcers van de betreffende bedrijven. Dat vind ik ook
een vorm van dienstverlening: de klant hoeft niet iedere keer alles te vertellen. In de wereld van
Sport, Media & Entertainment moeten we snel kunnen schakelen met agentschappen, bureaus en
adviseurs. Wat voor contracten zijn er, hoe lopen de inkomensstromen, hoe zijn risico's verzekerd?
Bij klanten in dit segment spelen weer andere vragen. Het inkomen van een acteur bijvoorbeeld
kan hoog zijn, maar is niet bestendig. Dat heeft dus gevolgen voor de ﬁnanciële planning of een
hypotheekverstrekking. Privacybescherming, compliance en directe begeleiding vragen betrokkenheid
van Van Lanschot en vertrouwen van de klant. De klant die je advies opvolgt en je vertrouwt, dat
vind ik het hoogste dat een banker kan krijgen.’
Uitdaging
‘Ik vind mijn functie ook heel uitdagend. Op het gebied van compliance en partnerservices hebben
we zeer intensieve relaties met corporate Nederland. Onze klanten zijn hoogopgeleid, hebben veel
kennis en stellen hoge eisen aan onze dienstverlening. Hierdoor voel ik me steeds uitgedaagd om
het maximale uit mezelf te halen. De rol van de banker bestrijkt het hele spectrum van volledig
advies voor klanten die graag alles aan de bank overlaten, tot meer uitvoerend werken voor klanten
die zelf uitermate deskundig en goed ingevoerd zijn. Naarmate het vertrouwen groeit, kun je als
banker groeien in je adviseurschap en het verschil gaan maken. Dat houdt je scherp en proactief,
het is ook leuk als je de klant weet te verrassen. Hoe hecht de relatie ook is, het blijft natuurlijk
een zakelijke relatie. Een relatie waarin het gaat om scherpe afwegingen en ook nee durven zeggen.
Bijvoorbeeld tegen wat niet strookt met de criteria van de beste private bank of tegen overﬁnanciering.
Elk advies moet goed zijn voor de klant én de bank.’
Afstemming
‘Dat spanningsveld vraagt om goede interne afstemming, bijvoorbeeld tussen commercie en Risk
Management. Van Lanschot is klein in hiërarchie en groot in onderlinge betrokkenheid. De lijnen
zijn kort, collega's kan ik zo bellen en de instelling is elkaar waar mogelijk te helpen. Wanneer het
nodig is, kan er snel geschakeld worden.
Daarbij houden we elkaar scherp. Ook als er dingen niet reëel zijn of niet goed lopen wordt daar
open over gecommuniceerd en, opbouwend maar raak, gezegd waar het op staat. Dat is de charme
van Van Lanschot, voor de medewerkers en voor de klanten.’
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Business Banking

Of het nu gaat om het
privé- of het zakelijk
vermogen, wij zijn in

Business Banking
In miljoenen euro’s

2009

2008

Mutatie

Interest
Opbrengsten effecten en deelnemingen
Provisie
Resultaat uit ﬁnanciële transacties

128,0
4,0
19,2
4,3

119,4
16,9
19,0
6,5

7%
– 76%
1%
– 34%

Inkomsten uit operationele activiteiten

155,5

161,8

– 4%

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Afschrijvingen

32,2
31,3
2,8

34,5
28,2
3,3

– 7%
11%
– 15%

te bedienen: Business
Banking is uitgeroepen tot

Bedrijfslasten

66,3

66,0

0%

Bijzondere waardeverminderingen

83,1

12,0

593%

149,4

78,0

92%

Beste Business Finance
Bank 2009

Bedrijfsresultaat voor belastingen

6,1

83,8

– 93%

staat ondernemers
tijdens alle fases van
hun ondernemerschap

Totaal lasten
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Profiel
Vanuit onze visie op private banking richt Business Banking zich
met name op middelgrote (familie)bedrijven met een omzet vanaf
€ 10 miljoen met een directeuren-grootaandeelhouder (dga), bij
wie zowel privé- als ondernemingsbelangen volledige aandacht
verdienen. Wij adviseren over alle aspecten die verband houden
met de onderneming, zoals ondernemingsrisico’s, ﬁnancieringen
en overnames, maar ook over aspecten met een privékarakter,
zoals inkomen, vermogensvorming en pensioen. Daarbij wordt
nauw samengewerkt met Private Banking. Daarnaast biedt
Van Lanschot onder het label CenE Bankiers speciﬁek op de
gezondheidszorg toegespitste ﬁnanciële dienstverlening voor
ondernemers in de zorgsector en medisch specialisten.
Gematigde groei
De gevolgen van de recessie vertaalden zich bij Business Banking
in 2009 in een lager activiteitenniveau bij ondernemingen ten
opzichte van voorgaande jaren. Dat Business Banking minder
is gegroeid dan in 2008 is daarnaast toe te schrijven aan het
verscherpte kredietbeleid, de scherpere doelgroepkeuze en een
sterkere focus op die dienstverlening die rekening houdt met de
samenhang tussen de ondernemer privé en zijn onderneming.
Ook in de verslechterde economische situatie zijn wij vanuit de
relatie met de klant blijven denken. Zo zijn we in 2009 kredieten
blijven verstrekken aan onze doelgroeprelaties. Daarbij hebben wij,
in lijn met de toegenomen risico’s, een scherper risicobeleid gevoerd.
De zakelijke kredietverlening daalde met 2% tot € 6,5 miljard
ten opzichte van 2008. Door het naar risico gedifferentieerde
margebeleid voor kredieten waren de rente-inkomsten hoger.
Daar stond echter tegenover dat de voorzieningen die wij hebben
moeten treffen om de toegenomen kredietrisico’s af te dekken
toenamen. Tevens daalden de opbrengsten uit deelnemingen
(lagere dividenden en verkoopopbrengsten). Als gevolg van de
recessie vonden er in 2009 ook minder bedrijfsovernames plaats.
Dat gold voor zowel overnames door derden als overnames die
binnen de familie werden geﬁnancierd. Door de relatief hoge
toevoeging aan de kredietvoorzieningen kwam het bedrijfsresultaat voor belastingen van Business Banking met € 6,1 miljoen
aanzienlijk lager uit dan in 2008.
Scherper, beter en efficiënter
Business Banking werkt op het snijvlak van zakelijk en privé steeds
nauwer samen met Private Banking. Dat houdt ook in dat Business
Banking geen activiteiten onderneemt die zakelijk gezien misschien
interessant zijn, maar die hierbij niet aansluiten. Het aantal zakelijke
doelgroeprelaties nam af met 0,4%.
De dga-aanpak hebben wij in het verslagjaar verder geïmplementeerd. Dat betekent dat wij onze klanten begeleiden en ondersteunen
tijdens de verschillende fases van hun ondernemerschap en
in de periode daarna. Het gaat dan om ﬁnanciële planning,
vermogensstructurering (waaronder herkapitalisatie en
dividendﬁnanciering) en de voorbereiding op de toekomstige
bedrijfsoverdracht. De teams, waarin een business banker, een
private banker en indien gewenst een structureerder de klant
samen bedienen, vormen hier een belangrijk onderdeel van.

De dga’s die onze belangrijkste doelgroep vormen, zijn behalve
veeleisend ook vaak hoogopgeleid. Van Lanschot vindt het
belangrijk dat haar medewerkers gemakkelijk aansluiting vinden
bij deze doelgroep en dat ze voor haar relaties een goede
sparringpartner kunnen zijn. Daarom investeren wij voortdurend
in opleidingen en trainingen. Zo hebben wij in 2009 een nieuw,
driejarig opleidingsplan gemaakt en zijn wij gestart met de
invoering daarvan.
Betrokkenheid en deskundigheid beloond

In 2009 scoorde Van Lanschot wederom goed in het jaarlijkse
Incompany 100-onderzoek: de bank werd uitgeroepen tot Beste
Business Finance Bank 2009. Business Banking scoorde zeer hoog
op alle vier de pijlers uit het onderzoek: knowhow, prijs, service
en resultaat. Klanten zijn zeer te spreken over de kennis en visie
die de bank in huis heeft. Daarnaast scoorden wij zeer hoog op de
onderdelen service, de houding van de adviseurs en de communicatie
met klanten: aspecten die de hechte band tussen bank en klant
weergeven.
Nieuwe impulsen

Al jarenlang oogst Van Lanschot veel succes met de Opvolgersacademie, die zich richt op de opvolgers van middelgrote (familie)
ondernemingen. In het voorjaar van 2010 slaat Van Lanschot met
deze opleiding een nieuwe weg in. Dan start de Academie voor
Bedrijfsoverdracht: een opleiding die zich niet meer alleen op de
overnemer of opvolger richt, maar ook op de overdrager.
Het nieuwe programma is samen met TiasNimbas Business School
ontwikkeld. De voorbereiding en planning van het bedrijfsoverdrachtsproces staan centraal. Uiteraard biedt de opleiding veel
relevante kennis, maar er is ook oog voor de psychologische en
emotionele veranderingen waarmee overdragers en opvolgers bij
een bedrijfsoverdracht te maken krijgen. Door gezamenlijk de
opleiding te volgen, leggen overdrager en opvolger een stevige
basis voor een soepele overdracht.

klanten zijn zeer te spreken over de kennis
en visie die de bank in huis heeft. daarnaast
scoorden wij zeer hoog op de onderdelen
service, de houding van de adviseurs en de
communicatie met klanten: aspecten die de
hechte band tussen bank en klant weergeven
Gezondheidszorg
Onder het gespecialiseerde label CenE Bankiers bedient Van Lanschot
de markt voor gezondheidszorg. Zorginstellingen, ondernemers
en beroepsbeoefenaren in deze sector worden in toenemende
mate op hun eigen kracht beoordeeld. Met onze brede ervaring
en expertise zijn wij sterk betrokken bij deze vorm van ondernemerschap. Onze sectorfocus stelt ons in staat de ontwikkelingen
in de medische sector op de voet te volgen en direct te reageren
op veranderingen en vernieuwingen.
Lichte, maar gezonde groei

Verdere kwaliteitsslag: meer met minder mensen

De in 2008 ingezette verbeterslag in de kwaliteit van de dienstverlening, resulteerde in 2009 in een efﬁciëntere werkwijze.
Business Banking kon in het verslagjaar volstaan met minder
medewerkers (circa 8%).

2009 gaf een verdeeld beeld. De sector ondernemende zorg liet
een gezonde groei zien; vooral ziekenhuizen ondernamen steeds
vaker commerciële activiteiten. Deze toename ging gezien de
nieuwe marktsetting echter minder snel dan verwacht. Aan de
andere kant kwamen de privatiseringen in de gezondheidszorg nog

38 Dienstverlening aan onze klanten | Business Banking

niet echt op gang, hoewel de markt daarvoor wel ruimte biedt.
Ook in de sector medici was sprake van een weliswaar lichte,
maar kwalitatief goede groei. De marges op kredietverlening
zijn verbeterd en Van Lanschot heeft haar positie in de medische
sector kunnen versterken door een aantal aansprekende deals.
Het aantal klanten nam met 4,3% toe. Dat de groei vooral kwalitatief
van aard is, is te danken aan onze striktere focus op de doelgroep,
die vooral bestaat uit medisch specialisten en dierenartsen.
Verkoop portefeuille institutionele zorg

In december 2009 bereikte Van Lanschot overeenstemming over
de verkoop van een groot deel van de portefeuille institutionele
zorg aan Bank Nederlandse Gemeenten. De betreffende portefeuille
bestaat uit kredieten aan Nederlandse zorginstellingen en heeft
een omvang van circa € 550 miljoen aan activa. De verkoop past
in de strategie van Van Lanschot, waarin de bank zich steeds
verder richt op de vermogende particulier en de ondernemer en
zijn onderneming. De overdracht van deze portefeuille wordt in
de eerste helft van 2010 afgerond.
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Corporate Finance & Securities

Door sectorfocus
en specialisatie zijn
Corporate Finance &

Corporate Finance & Securities
In miljoenen euro’s

2009

2008

Mutatie

Interest
Opbrengsten effecten en deelnemingen
Provisie
Resultaat uit ﬁnanciële transacties

1,2
– 0,1
44,4
6,3

0,6
1,6
43,9
3,7

100%
– 106%
1%
70%

Inkomsten uit operationele activiteiten

51,8

49,8

4%

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Afschrijvingen

27,5
10,4
0,2

27,4
13,2
0,2

0%
– 21%
0%

de klant: Securities heeft
diverse Extel Rating

Bedrijfslasten

38,1

40,8

– 7%

0,7

–

100%

Totaal lasten

38,8

40,8

– 5%

Awards in de Beneluxcategorie behaald

Bedrijfsresultaat voor belastingen

13,0

9,0

44%

Securities in staat te
excelleren in de
dienstverlening aan

Bijzondere waardeverminderingen
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Profiel
Van Lanschot heeft de activiteiten op het gebied van corporate
ﬁnance en securities geconcentreerd binnen Kempen & Co.
Corporate Finance adviseert en begeleidt, als onafhankelijke
partij, ondernemingen en instituten bij kapitaalmarkttransacties,
ﬁnanciële herstructureringen, fusies en overnames. Daarnaast
adviseert zij klanten van Business Banking, bij bijvoorbeeld
bedrijfsoverdrachten van familiebedrijven.
Securities richt zich binnen Van Lanschot op effectenbemiddeling,
met name in Nederlandse aandelen en derivaten, en Europese
ondernemingen op het gebied van vastgoed en life sciences voor
professionele beleggers in Europa en de Verenigde Staten. Klanten
zijn verzekerd van hoogwaardige research en orderuitvoering.
Securities handelt actief met 18 van de 22 grootste aandelenbeleggers ter wereld en behoort tot de top 3-spelers in de
Nederlandse small- en midcapfondsen en pan-Europese
vastgoedaandelen. Ook de orders van Van Lanschot-klanten
worden in de dealingroom van Kempen & Co uitgevoerd.
Betere resultaten Corporate Finance & Securities
Het bedrijfsresultaat voor belastingen van Corporate Finance &
Securities steeg in het verslagjaar met 44% tot € 13,0 miljoen.
Dit was het resultaat van toegenomen inkomsten uit operationele
activiteiten en een daling van de andere beheerskosten van
21% tot € 10,4 miljoen. Corporate Finance wist in 2009 hogere
inkomsten uit operationele activiteiten ten opzichte van 2008 te
realiseren. In de zeer stille markt aan het begin van het jaar heeft
zij de contacten met klanten verder verdiept. Dit bood een goede
uitgangspositie toen de markt begin mei weer langzaam op gang
kwam. Vanaf september nam het aantal transacties verder toe.
Datzelfde gold voor het aantal leads, waardoor 2009 beter
eindigde dan 2008. Door het negatieve beursklimaat was vooral
het eerste kwartaal van 2009 voor Securities moeilijk, wat
resulteerde in lage commissies. In de tweede helft van het jaar
werden klanten weer actief en bleven dat tot het einde van het
jaar, waardoor Securities terug kijkt op een positief jaar.

Succesvolle transacties

Ook in 2009 was Corporate Finance als adviseur bij diverse
succesvolle kapitaalmarkttransacties betrokken, met name in
de tweede helft van het jaar. Zo was Corporate Finance adviseur
van SBM Offshore en Boskalis bij de aandelenemissies van deze
ondernemingen. Biotechbedrijf Cryo-Save en onroerendgoedonderneming Atrium European Real Estate hebben wij geadviseerd
bij de beursgang (dual-listing) en Altera Vastgoed NV bij de
herplaatsing van aandelen.
Op het gebied van fusies en overnames adviseerde Corporate
Finance in 2009 onder andere energiebedrijf Eneco bij de overname
van grote delen van branchegenoot Econcern, en Kema bij de
verkoop van de test-, inspectie- en certiﬁceringsactiviteiten aan
Dekra. Daarnaast waren wij betrokken bij de fusie van Van der
Sluijsgroep en Frisol begin 2009 en bij de aangekondigde overname
van Smit Internationale door Boskalis.

het volstaat niet de klant te ‘kennen’: wij
moeten excelleren in performance en een
intensieve relatie met de klant onderhouden
Securities: vertrouwen door intensieve relaties
In het turbulente jaar 2008 waarin de gevolgen van de ﬁnanciële
crisis zich stevig deden voelen, heeft Securities er bewust voor
gekozen om de contacten met klanten te intensiveren. Dat past
in ons streven om uiteindelijk hun trusted advisor te worden.
Bovendien geloven wij dat het niet volstaat de klant te ‘kennen’,
maar dat wij moeten excelleren in performance en een intensieve
relatie met de klant moeten onderhouden. Daarom hebben wij,
naast het onderhouden van persoonlijke contacten, in 2009
opnieuw een groot aantal seminars en roadshows georganiseerd.
Dat onze klanten deze aanpak waarderen, blijkt uit het feit dat zij
bij een aantrekkende markt wederom kozen voor Kempen & Co.
Uitbreiding activiteiten

Corporate Finance: sterk door specialisatie
De primaire aandachtsgebieden van Corporate Finance zijn de
sectoren vastgoed (vastgoedfondsen en -ontwikkelaars), utilities
& renewables ((duurzame) energie-, afval- en cleantechbedrijven)
en life sciences. Daarnaast richt Corporate Finance zich op
beursgenoteerde Nederlandse small- en midcapfondsen, in het
bijzonder in de bouw en maritieme sector, de uitzendsector en de
industrie. Deze bewuste keuze heeft geresulteerd in diepgaande
kennis van de betreffende sectoren.
Corporate Finance heeft behalve specialisten voor speciﬁeke
sectoren ook specialisten voor speciﬁeke producten, van schuldadvisering tot kapitaalmarkttransacties. Deze product- en sectorspecialisten leveren hoogwaardig advies en fungeren als sparring
partner. Hierdoor zijn zij in staat ondernemingen als onafhankelijke
partij te adviseren en bij te staan bij onderhandelingen.
In het verslagjaar heeft Corporate Finance haar sectorfocus
verder verscherpt, verdiept én uitgebreid. Zo hebben wij de
nieuwe specialisatie ‘ﬁnancial institutions’ toegevoegd. Dit heeft
in het verslagjaar al direct zijn vruchten afgeworpen en tot een
aantal projecten geleid. Daarnaast is de samenwerking met
Business Banking en Private Banking versterkt, wat meer
prospects via het kantorennetwerk opleverde.

Securities streeft ernaar het marktaandeel binnen de bestaande
niches te vergroten. Vanuit de bewuste sectorfocus richten wij
ons op beursgenoteerde ondernemingen in de Benelux,
genoteerde pan-Europese vastgoedondernemingen en in de
Benelux genoteerde lifesciences-ondernemingen. Inmiddels
volgt de afdeling Research alle belangrijke ondernemingen op
het gebied van life sciences in de Benelux. De Benelux heeft als
springplank gefungeerd naar de start van een pan-Europese
coverage van lifesciences-ondernemingen.
Ook op het gebied van vastgoed hebben wij ons aandachtsgebied
verbreed. In 2009 is Securities begonnen met de handel in een
aantal belangrijke Britse vastgoedaandelen. Inmiddels hebben wij
op de Europese markt voor vastgoedaandelen een stevige positie
veroverd. Het past in onze strategie om binnen onze expertise
internationaal te groeien en onze dienstverlening zowel binnen
als buiten Europa te expanderen.
Internationale waardering

Een van onze speerpunten is ons streven naar ‘best execution’.
Dat wil zeggen dat wij door te handelen op meerdere handelsplatformen en door te blijven investeren in handelstechnologieën,
nog beter in staat zijn om orders voor onze klanten te executeren
tegen de beste prijs. Dat onze klanten die betere dienstverlening
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waarderen, blijkt uit de diverse prijzen die Securities in 2009
ontving. Zo kregen wij naar aanleiding van het jaarlijkse Thomson
Extel Survey, een toonaangevend klanttevredenheidsonderzoek
onder meer dan duizend wereldwijde institutionele beleggers,
opnieuw diverse Extel Rating Awards in de categorie Benelux:
een nummer 1-positie voor Leading Brokerage Firm, Country
Analysis, Small & Mid Caps Research, Trading/Execution en
Corporate Access. Voor Small & Mid Caps Sales kregen wij een
nummer 2-positie en voor Equity Sales een nummer 3-positie.
Daarnaast eindigde Securities op de derde plaats in de categorie
Pan European Property Best Analyst Team of the Year van de
Institutional Investor.
Dienstverlening aan Private Banking-klanten

De Bonddesk en de Retaildesk zagen de handel in bedrijfs- en
staatsobligaties toenemen in het verslagjaar. Veel klanten kozen
in deze turbulente markt voor zekerheid en het nieuwe schuldpapier
dat werd uitgegeven. De toegevoegde waarde van Securities voor
de klanten van Private Banking bestaat hierbij onder andere uit
het vinden van de beste prijs voor de klant, waardoor veelal
buiten de beurzen gehandeld werd.
In 2009 werden de klanten van Private Banking evenals de
wereldwijde institutionele klanten van Securities geïnformeerd
over de meest interessante aandelen binnen de Benelux. Deze
selectie van ‘Kempen & Co favourites’ leidde in 2009 tot een
zeer goed rendement (+75,6%).
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Onze medewerkers
Onderstaande tekst heeft geen betrekking op Robein.

Van Lanschot wil niet alleen de beste private bank zijn voor haar
klanten, maar voor haar medewerkers ook de beste werkgever.
Wij willen ons proﬁleren als ‘employer of choice’.
Daarom investeert Van Lanschot veel in de ontwikkeling van haar
medewerkers. Ook vinden wij het belangrijk dat, zeker in een
klantgericht bedrijf als Van Lanschot, onze mensen vertrouwd
raken met de kernwaarden van de bank: gedreven, betrokken,
onafhankelijk en deskundig. De kernwaarden hebben hun doel
bereikt als ze door klanten en medewerkers worden gezien als
kenmerkend voor Van Lanschot.
Een moeilijk jaar
Dat investeringen in medewerkers soms op gespannen voet staan
met ontwikkelingen in de samenleving, heeft Van Lanschot in
2009 ervaren. Tijdens dit in economisch en ﬁnancieel opzicht
moeilijke jaar hebben wij een aantal efﬁciencymaatregelen moeten
treffen, waarbij wij helaas ook medewerkers hebben moeten
ontslaan. Zo bleek begin 2009 dat bijna 150 arbeidsplaatsen
moesten vervallen. In een dergelijke situatie is het belangrijk
om kritisch te blijven kijken naar de verschillende aspecten van
zo’n ingreep: naar de route die het bedrijf wil aﬂeggen, maar ook
naar de zorgvuldigheid die past bij een werkgever als Van Lanschot.
Vooral bij Private Banking waren de gevolgen van deze bankbrede
reorganisatie groot. Om de overgang naar ander werk goed te
laten verlopen, is met de vakorganisaties een sociaal plan
overeengekomen. Daarbij is ervoor gekozen de herplaatsingskandidaten intensief te begeleiden en ze een vertrekregeling aan
te bieden. Ook werd de afdeling Recruitment ingeschakeld als
mobiliteitscentrum. Uiteindelijk kon voor een aanzienlijk deel van
de herplaatsingskandidaten een nieuwe baan worden gevonden.
Tegen het einde van het jaar werden de effecten van de
doorgevoerde reorganisatie ook zichtbaar in de personeelscijfers.
Het natuurlijk verloop, exclusief de reorganisatie, is ten opzichte
van 2008 licht gedaald.

een organisatie kan alleen slagvaardig
zijn als de medewerkers als team opereren
en elkaar ondersteunen. onze kernwaarden
spelen hierop in: ze moeten van lanschot
sterker maken
Samenstelling van het personeel
Het aantal fte’s is eind 2009 gedaald naar 2.050 (2008: 2.241).
De gemiddelde leeftijd is met 42 jaar in 2009 nagenoeg gelijk
gebleven. Datzelfde geldt voor de percentages fulltime- en
partimemedewerkers en medewerkers die gebruik hebben
gemaakt van seniorenverlof ten opzichte van het totaal aantal
medewerkers. Met bijna 39% is de groep medewerkers die korter
dan vijf jaar in dienst zijn bij Van Lanschot de grootste. Ten opzichte
van 2008 is er sprake van een daling van het aantal medewerkers in
deze groep, als gevolg van het feit dat aanzienlijk minder vacatures
vervuld zijn in 2009: 117 versus 365 in 2008.
Het percentage medewerkers met een dienstverband van tussen
de 10 en 15 jaar blijft toenemen: van 10,1% in 2007 naar 19,5%
in 2009.

Kernwaarden
Een reorganisatie raakt niet alleen herplaatsingskandidaten, maar
ook de medewerkers die blijven. Juist dan is het van het grootste
belang dat de werkomstandigheden en ontwikkelingsmogelijkheden
goed blijven. Van Lanschot is mede daarom blijven investeren in
de kwaliteit van de medewerkers en de organisatie.
Een organisatie kan alleen slagvaardig zijn als de medewerkers
als team opereren en elkaar ondersteunen. Onze kernwaarden
– gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig – spelen
hierop in: ze moeten Van Lanschot sterker maken. In het
afgelopen jaar hebben de leden van de Raad van Bestuur, samen
met alle concerndirecteuren, een roadshow gehouden langs alle
afdelingen en kantoren van Van Lanschot. Tijdens deze sessies
was ruimte om vragen te stellen over de ontwikkelingen binnen
de bank, maar vooral ook om een gezamenlijk beeld te creëren bij
de vier kernwaarden. Daarnaast is er een pilot gehouden met een
360˚-feedbackinstrument, waarmee medewerkers elkaar in
de toekomst individueel feedback geven op basis van de
kernwaarden.
Duurzaam investeren in mensen
Gezien de economische omstandigheden hebben wij het
opleidingsbudget voor externe trainingen en opleidingen niet
verhoogd. In plaats daarvan is gekozen voor het meer gebruikmaken van interne expertise, waardoor het opleidingsprogramma
in kwaliteit en intensiteit niet heeft ingeboet. In een kennisintensieve organisatie als de onze is het van belang deze kennis
op peil te houden en daar waar nodig te verbreden of verdiepen.
In het verslagjaar hebben alle bankers het verplichte Permanente
Educatie-programma van minimaal 12 uur doorlopen. Dit
programma was geheel gewijd aan aspecten die bij directeurengrootaandeelhouders spelen.
Daarnaast hebben alle bankers en beleggingsadviseurs de kennisscan Beleggen gedaan, voortvloeiend uit het vakbekwaamheidsbeleid van Van Lanschot. Op basis van deze scan heeft elke
deelnemer een individueel studieadvies gekregen met als doel om
het opleidingsniveau op een consistent en hoog niveau te brengen.
Op dit moment volgen de eerste medewerkers opleidingen naar
aanleiding van het studieadvies. Zo hebben bijvoorbeeld al ruim
tweehonderd collega’s de interne opleiding Toegepaste Beleggingskennis gevolgd. Tot slot is er aandacht geweest voor de verdere
implementatie van vermogensregie.
Naast kennis is er ook geïnvesteerd in vaardigheden. Zo is er,
na een positieve evaluatie, een nieuwe groep gestart met de
Basistraining Leidinggeven. Ook wordt er continu aandacht
besteed aan het verbeteren van commerciële vaardigheden. Alle
business bankers hebben het afgelopen jaar drie keer een training
gehad op dit gebied. De regiodirecteuren kregen als aanvulling
daarop twee dagen training op het gebied van sales coaching.
Daarnaast is op verschillende afdelingen binnen de organisatie
geïnvesteerd in mediatraining, schrijfvaardigheid en
spreekvaardigheid.
Ook Professional Development (PD) stond in het verslagjaar weer
hoog op de agenda. Dit keer was de invulling echter anders: de
nadruk lag nu niet op scholing, maar op inzetbaarheid en vorming.
Zo zijn vooral praktijkgerichte activiteiten, zoals stages en het
mentorschap van de PD-deelnemers, extra ondersteund.
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Daarnaast was eind 2009 de aftrap van een langer ontwikkeltraject,
dat in het teken staat van projectmanagement. In dit traject
werken de 52 PD-deelnemers aan 14 belangrijke businessprojecten.

geen enkele arbeidsvoorwaarde kreeg
echter zoveel aandacht als de variabele
beloning. van lanschot is al langer bezig
met nieuw beloningsbeleid
Bij Van Lanschot werken kwalitatief goede medewerkers. Kwaliteit
is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Als organisatie zullen wij
die dus moeten borgen. In 2009 is daarom de successieplanning
aangepakt door van alle zeventig sleutelposities de opvolging
in kaart te brengen. De doelstelling daarbij is om bij vacatures
zo veel mogelijk interne medewerkers te benoemen en dan bij
voorkeur medewerkers die deelnemen aan het PD-programma.
Het PD-programma helpt bij het meer gericht ontwikkelen van
talenten voor sleutelposities. In 2009 zijn vijf PD-deelnemers
benoemd op sleutelposities.
Zoals gebruikelijk binnen Van Lanschot kreeg jong talent weer
bijzondere aandacht. In het kader van het Financial Management
Traineeship is in oktober 2008 een aantal trainees gestart met
een 15 maanden durend opleidingsprogramma. Dit programma
bestond uit drie stages van een aantal maanden op verschillende
afdelingen, een aantal inhoudelijke opleidingen en een vaardigheidsprogramma. In december 2009 ontvingen alle deelnemers
hun diploma en allen zijn inmiddels binnen Van Lanschot geplaatst.
Arbeidsvoorwaarden en variabele beloning
In 2009 heeft Van Lanschot kritisch gekeken naar een aantal
arbeidsvoorwaarden, waaronder de leaseregeling. Tegelijkertijd
hebben we een arbeidsongeschiktheidsregeling voor alle
medewerkers ingevoerd. Geen enkele arbeidsvoorwaarde kreeg
echter zoveel aandacht als de variabele beloning. De buitenwereld
kijkt immers erg kritisch naar variabele beloningen binnen de
ﬁnanciële sector. Van Lanschot is al langer bezig met nieuw
beloningsbeleid en heeft in het verslagjaar de uitgangspunten
hiervoor vastgesteld. Op basis van deze uitgangspunten wordt
beleid ontwikkeld dat aansluit bij de principes uit de Code Banken
en die van De Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële
Markten.
Volgens het huidige beloningsbeleid heeft het seniormanagement
een variabele beloningsregeling die is afgeleid van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur, met een maximum van 110%.
Het variabel inkomen korte termijn bestaat uit twee onderdelen:
realisatie van het gebudgetteerde RAROC-percentage en realisatie
van de individuele prestatiedoelstellingen. Het variabel inkomen
voor de lange termijn bestaat uit een toekenning van certiﬁcaten
van gewone aandelen A Van Lanschot. Als maatstaf voor de
bepaling van de hoogte van het variabel inkomen voor de lange
termijn geldt de gemiddelde stijging van de winst per gewoon
aandeel (wpa) gedurende een periode van drie jaar.
Om kosten te besparen heeft het seniormanagement, in
navolging van de salarisverlaging van de Raad van Bestuur
(zie Beloningsbeleid Leden Raad van Bestuur pagina 64), zijn
salaris in 2009 teruggebracht met 7%. Vanwege de resultaten

over 2009 wordt aan het seniormanagement over 2009 geen
variabele beloning toegekend. De variabele langetermijnbeloning,
te weten de voorwaardelijk toegezegde aandelen in 2006, die
onvoor waardelijk in 2009 zouden zijn toegekend, zijn in 2009
komen te vervallen omdat het gestelde target, de gemiddelde
groei van de wpa, niet is gehaald. De voorwaardelijk toegezegde
aandelen in 2007 komen hierdoor in 2010 eveneens te vervallen.
Voor haar medewerkers heeft Van Lanschot een eigen arbeidsvoorwaardenpakket dat mede gebaseerd is op de Algemene
Bank-cao. Per 1 maart 2009 is een collectieve verhoging van 1%
doorgevoerd. Deze cao expireerde in april 2009 zonder dat een
nieuwe cao kon worden afgesloten. Medewerkers kunnen nog
steeds in aanmerking komen voor variabele beloning, maar deze
is zowel aan de individuele prestatie als aan bedrijfs- en teamdoelstellingen gekoppeld. Er zijn drempels ingebouwd met als doel
buitensporige beloningen achterwege te laten. Bovendien is
de uitbetaling van de variabele beloning gekoppeld aan langetermijndoelstellingen. De uitgangspunten van het beloningsbeleid
zijn besproken met de ondernemingsraad en voorgelegd aan de
Raad van Commissarissen. Beide hebben daarmee ingestemd.
Overleg met de ondernemingsraad
In 2009 is intensief overleg gevoerd met de ondernemingsraad.
Van het grote aantal onderwerpen dat op de agenda stond, is
vooral de reorganisatie uitvoerig aan bod gekomen. Daarnaast
kregen de afronding van de outsourcing van de facilitaire diensten
en de IT-ondersteuning de nodige aandacht. In februari 2010 is de
nieuwe ondernemingsraad geïnstalleerd.
Ziekteverzuim onverminderd laag
Het ziekteverzuim is in het verslagjaar gedaald van 4,3 % in 2008
naar 4,1% in 2009. De verhouding tussen langdurig, middellang
en kort verzuim is ongewijzigd ten opzichte van 2008.
Pensioenfonds
Voor het pensioenfonds was 2009 een moeilijk jaar. Ultimo 2008
was er sprake van een dekkingsgraad van 95%, op basis waarvan
een, inmiddels goedgekeurd, herstelplan is ingediend bij de De
Nederlandsche Bank. Begin 2009 verslechterde de vermogenspositie
aanmerkelijk, maar na het eerste kwartaal trad het herstel in en
ultimo 2009 is er geen dekkingstekort meer. De dekkingsgraad
ultimo 2009 is gestegen naar 108,7%. In deze dekkingsgraad is
het effect van gewijzigde inzichten in het langlevenrisico, zoals
eind 2009 gepubliceerd door het CBS, nog niet verwerkt. Het
bestuur van het pensioenfonds is ten tijde van de totstandkoming
van deze jaarrekening bezig met een analyse van het verwachte
effect voor de verplichtingen van het pensioenfonds.
Dit jaar waren ook de visitatiecommissie en het verantwoordingsorgaan actief. Hun aanbevelingen zijn door het bestuur van het
pensioenfonds ter harte genomen.
Gezien de maatregelen die genomen moesten worden, zoals
het niet-indexeren van ingegane pensioenen, was het van groot
belang goed te communiceren met de pensioengerechtigde
deelnemers.
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Deskundig
Anna Bouman | Manager HR-Development

‘Kennis moet je in de praktijk
kunnen vertalen’
‘Van Lanschot heeft van oudsher veel aandacht voor kennis en stelt hoge eisen aan de
vakbekwaamheid van haar medewerkers. Dat heeft extra lading gekregen door wet- en regelgeving
en maatschappelijke discussies naar aanleiding van de ﬁnanciële crisis: zijn bankiers deskundig
genoeg om bepaalde adviezen uit te brengen, hebben ze genoeg kennis? De lat ligt hoog bij
Van Lanschot. Voor de bankers en andere medewerkers in de organisatie is het van groot belang
vakkennis te ontwikkelen en bij te houden. Daarvoor heeft Van Lanschot een langetermijnopleidingsplan ontwikkeld met drie componenten: kennis, vaardigheden en gedrag.
De balans tussen die drie is de essentie van persoonlijke ontwikkeling. Iemand kan nog zo veel
leren, minstens zo belangrijk is de vertaling van kennis in de praktijk en het gebruik van
vaardigheden en competenties in werk en gedrag. Mijn werk bij de bank is, vanuit mijn achtergrond
als onderwijskundige, handen en voeten te geven aan een opleidingsbeleid dat die balans heeft.’
Blijven leren
‘In 2009 heeft Van Lanschot veel geïnvesteerd in kennis op het gebied van beleggen. Er is een
kennisscan uitgevoerd onder de bankers en de beleggingsadviseurs. Op basis van deze ‘0-meting’
en het gewenste kennisniveau hebben ze een persoonlijk opleidingsadvies gekregen, dat ze in
twee jaar moeten invullen. Daarop heeft HR-Development haar opleidingsaanbod ingericht.
Als je het kennisniveau verhoogt, wil je ook dat het bereikte niveau wordt gewaarborgd. Dat doet
Van Lanschot door programma's voor Permanente Educatie (PE). Het afgelopen jaar is er een
PE-programma gekomen rondom de directeuren-grootaandeelhouder, dat in 2010 een vervolg
krijgt op het gebied van beleggen. Op het hoofdkantoor is PE intern voor verschillende afdelingen
georganiseerd. In 2010 starten we met een PE-programma voor de Raad van Bestuur en de Raad
van Commissarissen dat onder andere ingaat op corporate governance, risk management,
compliance en zorgplicht. Van Lanschot is een kennisintensieve organisatie. We hebben veel kennis
in huis, vakinhoudelijk en Van Lanschot-speciﬁek. Die zetten we steeds meer in om elkaar op te
leiden. Financial Control heeft bijvoorbeeld kennis die van pas kan komen voor Risk Management
en andersom. In 2009 heeft Financial Control een interne training Financiële Markten ontwikkeld
die wegens succes nu al meerdere keren is herhaald.’
Vaardigheden trainen
‘Naast vakkennis zijn vaardigheden belangrijk. De banker die bijvoorbeeld een leergang
beleggingsadvies heeft gevolgd moet deze kennis in de praktijk kunnen vertalen in zijn advies
aan de cliënt. Het afgelopen jaar hebben we een uitgebreid vaardigheidstraject ontwikkeld voor
bankers en assistants. Dat is gekoppeld aan de implementatie van performance management:
leidinggevenden leren hoe ze nog beter kunnen sturen op functievervulling, kantoordoelstellingen
en organisatiedoelstellingen. Deze programma's vormen samen een traject van twee jaar, dat in
2008 is ingezet bij Private Banking en in 2009 bij Business Banking.’
Gedragsontwikkeling
‘Dan is er gedrag, de derde component van ontwikkeling. Als basis daarvoor heeft Van Lanschot
vier kernwaarden benoemd: gedreven, betrokken, onafhankelijk en deskundig. In 2009 heeft HRDevelopment een feedbackinstrument ontwikkeld dat de implementatie van deze kernwaarden
ondersteunt, VL 360º. Daarmee kunnen medewerkers elkaar gestructureerd feedback geven en
in gesprek gaan over elkaars gedrag. Dit helpt ze ook bij hun persoonlijke ontwikkeling.
De kernwaarden horen bij het dna van de bank. Ze maken duidelijk waar Van Lanschot voor staat,
wat er van ons is te verwachten en waarop we ons laten aanspreken. Door elkaar, door onze
cliënten en door de samenleving.’
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Maatschappelijk verantwoord ondernemen
De handelwijze van Van Lanschot wordt bepaald en gestuurd
door onze kernwaarden: gedreven, betrokken, onafhankelijk
en deskundig. De doelgroepen die wij bedienen en de markten
waarin wij opereren, bepalen onze aandachtsgebieden en
prioriteiten. Op basis hiervan heeft Van Lanschot in 2009 haar
beleid op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo) vernieuwd en nieuwe activiteiten ontplooid.

zes maanden. Wanneer aan het eind van deze termijn te weinig of
geen vooruitgang is geboekt volgt een uitsluitingsprocedure,
waarin het betreffende aandeel of het gehele fonds uit de
portefeuille wordt verwijderd. De uitsluitingslijst bestaat nu uit
elf wapenfabrikanten waar clusterbommen een rol spelen. Tevens
is resultaat geboekt met de dialoog.
Inkoopbeleid

Duurzaam beleid
In het verslagjaar hebben wij beleidsplannen opgesteld die de
beginselen voor verantwoord ondernemen moeten inbedden in
de kernactiviteiten en cultuur van onze organisatie. Deze beleidsplannen zijn per 1 januari 2010 geïmplementeerd en van kracht
geworden. In het algemene, overkoepelende beleid is de
ambitie voor de komende drie jaar vastgelegd: Van Lanschot
zal duurzaamheid, met nadruk op haar maatschappelijke rol,
meer voor het voetlicht brengen.

Leveranciers van Van Lanschot worden ‘aan de poort’ getoetst op
hun duurzame beleid en activiteiten. Daartoe hebben wij onze
inkoopvoorwaarden aangepast. Leveranciers met een actief
MVO-beleid genieten de voorkeur; leveranciers die structureel
activiteiten ontplooien die niet overeenkomen met een of
meerdere van onze duurzaamheidscriteria zullen worden geweerd.

Duurzaamheidscriteria

Oog voor het milieu

Onze duurzaamheidscriteria zijn gebaseerd op de beginselen van
de Verenigde Naties. Zo onderschrijft Van Lanschot de beginselen
van de International Labour Organization (ILO) en heeft de bank in
november 2009 de beginselen van Global Compact en de Principles
for Responsible Investments (PRI) ondertekend. Daarnaast hebben
wij besloten om deze criteria aan te vullen met enkele beginselen,
zoals een uitsluitingsbeleid met betrekking tot clusterbommen en
landmijnen.

In 2009 zijn beleidsvoorstellen opgesteld ten aanzien van ICT
(energiegebruik en afval), eten en drinken (terugdringen verpakkingen, afvalscheiding catering) en wagenpark (bonus-malus
ten aanzien van CO2 -uitstoot, online-dashboard). Tevens zijn
enkele keurmerken verplicht gesteld, zoals het FSC-keurmerk dat
geldt voor al ons papier en houtgebruik. De implementatie van
deze voorstellen heeft deels plaatsgevonden in het verslagjaar en
wordt in het eerste kwartaal van 2010 voortgezet. Het externe en
het interne magazine (Pur Sang, Balans) en de jaarverslagen worden
inmiddels volledig CO2 -neutraal gedrukt en verzonden.
Banken zijn matige producenten van CO 2 . Reductiedoelstellingen
ten aanzien van CO2 kunnen worden overwogen, maar zijn niet
materieel. Alle gebouwen van Van Lanschot worden met ingang
van 2010, door middel van een energiescan, gecontroleerd op
efﬁciënt energiegebruik.

Van Lanschot kent een zogenaamd Ethisch Council, bestaande uit
de Raad van Bestuur, het hoofd Compliance, de mvo-manager en
een aantal concerndirecteuren dat de deﬁnitieve duurzaamheidscriteria opstelt. Het Ethisch Council komt regelmatig bijeen en
behandelt cases vanuit de organisatie die richting moeten geven
aan de maat schappelijke rol van Van Lanschot. De beginselen van
de Verenigde Naties, de extra criteria en de uitspraken van het
Ethisch Council vormen gezamenlijk onze duurzaamheidscriteria.
Het algemene beleid vindt zijn weerslag in het beleggings- en
inkoopbeleid.
Beleggingsbeleid

Per 1 januari 2010 is het duurzame beleggingsbeleid van kracht.
In dat kader heeft de bank een engagement/exclusion-strategie
geformuleerd. Aan de basis hiervan ligt de engagementstrategie
van Kempen Capital Management (KCM). In samenwerking met
het Zweedse GES Investment Services (GES) lanceerde KCM
in 2009 een duurzame beleggingsoplossing: engagement via
beleggingsfondsen. Deze nieuwe propositie is gebaseerd op
specialisatie en actieve dialoog. Uitgangspunt is dat dialoog vaak
effectiever is dan directe uitsluiting, maar dat uitsluiting wel
het gevolg zal zijn bij uitblijvend resultaat.
GES beoordeelt niet alleen de fondsen van externe managers,
maar ook de door KCM beheerde fondsen. Onze huisfondsen zijn
reeds gescreend en hebben geen exposure op fondsen die op de
uitsluitingslijst staan.
Individuele aandelen of aandelen uit fondsen van bedrijven met
activiteiten die conﬂicteren met de duurzaamheidscriteria, leiden
tot een dialoog met deze bedrijven. Het doel hiervan is te komen
tot aanpassing van het beleid van deze bedrijven ten aanzien van
de te weren activiteiten. Voor deze dialoog geldt een termijn van

In 2010 zal het krediet- en klantacceptatiebeleid worden geënt op
het algemene beleid.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
Op het gebied van maatschappelijke positionering hebben wij
onder het thema ‘De Volgende Generatie’, waarbij het stimuleren
van ondernemende jonge mensen centraal staat, onze samenwerking
met BizWorld voortgezet. Er is op een twintigtal scholen lesgegeven
in groep 8. In 2010 zal dit project worden gecontinueerd.
Eerste Maatschappelijk Jaarverslag volgens
GRI-richtlijnen
Ons Maatschappelijk Jaarverslag 2009 hebben wij in lijn gebracht
met de internationale richtlijnen van het Global Reporting Initiative
(GRI) en hebben wij gezorgd voor een betere aansluiting met het
ﬁnancieel jaarverslag. Voor meer informatie wordt verwezen naar
ons Maatschappelijk Verslag 2009, dat is te vinden op
www.vanlanschot.nl.
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Risicobeheer & kapitaalmanagement
Onderstaande tekst heeft geen betrekking op Robein, tenzij anders wordt
aangegeven.

Sinds 2007 is de bancaire sector in de greep van de crisis, maar
pas na de val van Lehman Brothers in september 2008 is de
wereldeconomie in een zware recessie geraakt. Dit manifesteerde
zich direct in een sterke daling van de aandelenbeurzen. Vanaf
begin 2009 waren de effecten ook in de reële economie merkbaar
en dat met een snelheid en diepte die sinds de jaren 30 niet meer
was waargenomen.
Vanwege deze crisis heeft de overheid een actief beleid gevoerd
om de gevolgen van de economische neergang te beperken. Er
zijn diverse maatregelen genomen, waaronder de steun aan banken
om de kredietverlening op gang te houden. Van Lanschot heeft
de ﬁnanciële crisis doorstaan met name door traditioneel prudent
beleid en een laag risicoproﬁel. Het betekent echter niet dat
Van Lanschot immuun is gebleken voor de verslechterde marktomstandigheden.
Ten eerste heeft de recessie gevolgen gehad voor de kwaliteit van
de kredietportefeuille. Dit resulteerde in een aanzienlijk hogere
dotatie aan de voorzieningen (79 basispunten over de gemiddelde
RWA) ten opzichte van voorgaande jaren.
Ten tweede hebben de negatieve ontwikkelingen op de beurs
in het begin van 2009 een grote impact gehad op de provisieopbrengsten. Naarmate de beurs zich in het tweede kwartaal
herstelde, zijn ook de provisieopbrengsten weer gestegen.
Ten derde hebben de ontwikkelingen op de spaarmarkt een
negatief effect op de rentemarge gehad. Doordat de spaarrentes
minder snel zijn gedaald dan de Euribor-tarieven, maar er geen
alternatieve (op Euribor-tarieven gebaseerde) liquiditeitsbronnen
waren naast de Europese Centrale Bank, waren de fundingkosten
zeker in de eerste helft en in iets mindere mate in de tweede helft
van het jaar hoog. In de laatste maanden van 2009 herstelde de
rentemarge zich weer enigszins doordat de spaartarieven daalden
(maar ten opzichte van de Euribor-tarieven nog steeds hoog
bleven) en de doorgevoerde tariefsverhogingen bij kredietverlening in 2009 effect sorteerden.
De economische ontwikkelingen en de situatie op de ﬁnanciële
markten blijven vooralsnog belangrijke risicofactoren die de
toekomstige ontwikkelingen en resultaten van Van Lanschot kunnen
beïnvloeden. Deze factoren zijn potentieel van materiële invloed
op onder andere de toegang tot liquiditeit en funding, de kwaliteit
van de kredietportefeuille en daarmee samenhangend de hoogte
van toekomstige voorzieningen, en de volatiliteit van de baten.

In haar streven de beste private bank van Nederland en België
te zijn, met een stabiele rentabiliteit en een solide proﬁel, neemt
Van Lanschot alleen risico’s die ze begrijpt. Wij zijn er voor de
klant en vermijden risico’s die de stabiliteit en soliditeit van de
bank bedreigen.
Van Lanschot heeft in februari 2010 haar risicobereidheidsproces
vastgesteld en een bijhorende rapportage ontwikkeld. Vanaf het
tweede kwartaal 2010 zal de Raad van Bestuur op kwartaalbasis
de risicobereidheid van Van Lanschot beoordelen. De Raad van
Commissarissen zal deze elk halfjaar toetsen. Eenmaal per jaar
worden de uitgangspunten door de Raad van Bestuur en Raad
van Commissarissen gezamenlijk herijkt. De risicobereidheid van
Van Lanschot is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
1. geformuleerde strategie, doelstellingen en kernwaarden
van de bank;
2. het behalen en behouden van een externe credit rating A;
3. rentabiliteit door de cyclus heen;
4. de reputatie van de bank mag niet in het geding komen;
5. voldoen aan de vereisten van toezichthouders.
Kredietrisico
Van oudsher heeft de kredietportefeuille van Van Lanschot een
laag risicoproﬁel met bijbehorende lage dotaties aan de voorzieningen. Dotaties aan de kredietvoorziening bedroegen tijdens
de vorige cyclus 15 basispunten per jaar. De economische recessie
in 2009 had echter een forse impact op de kredietportefeuille van
Van Lanschot.
Dit blijkt onder meer uit het verslechteren van de risicoproﬁelen
van onze zakelijke en particuliere relaties en een toename van
relaties met liquiditeitsproblemen. Voor het merendeel van onze
relaties geldt dat zowel solvabiliteit als dekking ruimschoots
voldoende is, zodat met herstructurering de liquiditeitsproblemen vaak verholpen zijn.
Van Lanschot zag zich geconfronteerd met een groter volume
aan onvolwaardige kredieten. Als een klant waarschijnlijk of
daadwerkelijk zijn verplichtingen jegens de bank niet meer kan
nakomen, wordt een voorziening getroffen. De kredieten van de
klant worden dan aangemerkt als onvolwaardige kredieten.
Ongeveer 3% van het uitstaand obligo betreft onvolwaardige
kredieten. Hierbij dient aangemerkt te worden dat Van Lanschot
kredieten over het algemeen verstrekt op basis van zekerheden.
Er zijn voorzieningen genomen van circa 33% van het uitstaand
obligo onvolwaardige kredieten. Op dit deel van de portefeuille
is thans € 169 miljoen voorzien. Hieronder bespreken wij de
belangrijkste ontwikkelingen.
Private Banking

Risicobereidheid
Bij een private bank horen solide kapitaal- en liquiditeitsratio’s
en een beheerste risicobereidheid. Wij slagen erin om hier invulling
aan te geven. Van Lanschot zoekt van oudsher de combinatie van
het familiebedrijf en vermogende particulieren. Hierdoor is de
balans niet goed vergelijkbaar met die van een traditionale private
bank die zich beperkt tot vermogende particulieren, evenmin is
de balans goed vergelijkbaar met die van een grootbank. Evident
is echter dat bij een beheerste risicobereidheid alle risico’s in
ogenschouw worden genomen, als mede de samenhang tussen
de verschillende risico’s.

Hoewel de economische recessie ook voor particulieren gevolgen
heeft, speelt dat bij hen in mindere mate dan bij zakelijke klanten.
De klanten van Van Lanschot zijn vermogende particulieren;
bij hen leidt de recessie meestal niet tot betalingsproblemen.
De hypotheekportefeuille, die bijna de helft van het uitstaande
obligo omvat, is stabiel. Op dit moment bedraagt het percentage
onvolwaardige kredieten in de hypotheekportefeuille minder dan
1%. Op dit deel van deze portefeuille is een voorziening van 41%
getroffen.
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De grootste particuliere kredietverliezen worden geleden bij relaties
met relatief hoge limieten van wie de bron van inkomsten en de
vermogenscomponenten dezelfde zijn, zoals (minder liquide)
beleggingen, zakelijk belang of vastgoed. Ook dit heeft geleid tot
aanscherping van het kredietbeleid bij grote particuliere klanten
en directeuren-grootaandeelhouders.
Commercieel vastgoed

De commercieelvastgoedportefeuille heeft zich niet kunnen
onttrekken aan de gevolgen van de economische crisis. De leegstand
is toegenomen en de ROZ/IPD-index heeft op alle vastgoedsegmenten een negatief resultaat behaald. Hoewel de recessie in
Nederland formeel voorbij is, is het herstel nog broos. Ook voor
2010 verwachten wij een lastig jaar voor commercieel vastgoed.
Commercieel vastgoed bedraagt 16% van de totale kredietportefeuille en is daardoor een substantieel onderdeel van de
kredietportefeuille. Het kredietbeleid is altijd zeer prudent
geweest, waarbij nadrukkelijk naar de kwaliteit van het pand en
de huurders is gekeken. Er worden stringente eisen aan
solvabiliteit en dekking gesteld. De commerciële vastgoedportefeuille bestaat daardoor voornamelijk uit courante zakelijke
panden en woonhuizen, waarbij het onderpand nagenoeg altijd in
Nederland staat. Naast dekking door onroerend goed zijn er vaak
aanvullende vermogenscomponenten aanwezig. Wij hebben ons
nadrukkelijk niet op projectﬁnanciering en grootschalige
kantoorcomplexen gericht.
Vanwege de al aanwezige concentratie in commercieel vastgoed
en de huidige recessie is besloten om terughoudend te zijn in het
verstrekken van vastgoedﬁnancieringen. De afgelopen jaren is
alleen nog commercieel vastgoed geﬁnancierd als dit een logisch
onderdeel is van de totale beleggingsmix van onze klant, naast
liquiditeiten, obligaties en aandelen.
De gevolgen van de recessie hebben ertoe geleid dat van het
totaal uitstaande obligo van de commerciële vastgoedportefeuille
(zowel zakelijk als particulier) 4% onvolwaardige kredieten betreft.
Voor deze kredieten is een voorziening van € 30,6 miljoen
getroffen. De dekking van de onroerendgoedportefeuille is over
het algemeen goed te noemen.
Operationeel risico
In de wereld om ons heen is de afgelopen jaren steeds duidelijker
geworden dat operationele risico’s tot grote schades kunnen
leiden. Van Lanschot onderkent deze risicocategorie daarom al
jaren als een risico waarop een passend beheer noodzakelijk is.
Om operationele verliezen en reputatieschade zoveel mogelijk
te beperken, worden strenge eisen gesteld aan nieuwe producten
die de bank haar klanten aanbiedt. In 2009 is de bestaande New
Product Approval-procedure verder aangescherpt, waardoor
risico’s zo goed mogelijk in kaart zijn gebracht en voor de
introductie van het product toereikende maatregelen zijn
getroffen om deze risico’s te beheersen, voor zowel de klanten
als de bank.
De operationele incidenten die zich hebben voorgedaan worden
vastgelegd in de centrale incidentendatabase van de bank. Hieruit
blijkt dat de meeste schades het gevolg waren van fouten bij de
uitvoering van transacties, zoals effectenorders. Daarnaast was
sprake van externe fraude, voornamelijk als gevolg van skimming

van bankpassen. Een beperkt aantal zaken leidde tot claims van
klanten.
Eind 2008 bracht Van Lanschot het overgrote deel van haar
IT-activiteiten onder bij twee externe leveranciers: IBM werd
verantwoordelijk voor de dienstverlening ten behoeve van het
beheer van de IT-infrastructuur, Accenture ten behoeve van
IT-ontwikkeling. Op dat moment trad ook de interne regieorganisatie, het schakelpunt tussen bank en toeleveranciers, in
werking. Het jaar 2009 was het eerste jaar waarin met deze opzet,
naar alle tevredenheid, werd gewerkt.
In 2004 is Van Lanschot gestart met een bankbreed automatiseringsproject. Dit project had tot doel de infrastructuur en het
applicatielandschap van Van Lanschot te stroomlijnen.
Onderdelen hiervan, zoals de Customer Relationship Managementen de online-banking toepassing, zijn inmiddels succesvol
geïmplementeerd. De Raad van Bestuur heeft in maart 2009
besloten de overige modules van dit bankbrede automatiseringsproject niet voort te zetten. Dat leidde tot een totale afschrijving
voor het automatiseringstraject gedurende 2009 van € 39 miljoen.
De complexiteit van de beoogde oplossing voor het corebankingsysteem bleek te groot; stabilisatie van de bestaande
systemen bleek een beter en betrouwbaarder alternatief. In de
loop van 2009 heeft deze keuze geleid tot een aantoonbaar betere
systeemomgeving bij Van Lanschot.
Marktrisico
De marktrisico’s voor Van Lanschot zijn zeer beperkt. In lijn met
het beginsel ‘de balans is er voor de klant’ houdt Van Lanschot
handelsportefeuilles voornamelijk aan voor het noodzakelijke
marktonderhoud en de dienstverlening aan klanten. De eigen
handelsposities zijn zeer gering en er wordt gewerkt met
conservatieve limieten. Een en ander blijkt uit het geringe
percentage marktrisico en een leverageratio van 17.
De handelsactiviteiten van de bank op effectengebied zijn
geconcentreerd bij Kempen & Co. Een expliciete governancestructuur is ingericht ter beheersing van de risico’s. Er wordt
gebruikgemaakt van bruto- en nettolimieten. Verder gebruikt
de bank de Value-at-Risk (VaR)-methodes om de risico’s te
kwantiﬁceren. De VaR wordt dagelijks berekend met een waarschijnlijkheidsinterval van 97,5% en een horizon van één dag
waarbij gebruikgemaakt wordt van een jaar historische data.
Regelmatig wordt nagegaan of de uitgangspunten die bij de
berekening van de VaR worden gehanteerd nog geldig zijn.
De dagelijkse stresstesten geven informatie over de waardeontwikkeling van portefeuilles onder extreme marktomstandigheden en vormen daarmee een aanvulling op de VaR-berekening.
Kempen & Co handelt in derivaten voor rekening van derden
en beperkt voor eigen rekening. Tevens worden derivatentransacties
uitgevoerd in het kader van de uitgifte van gestructureerde
producten door Van Lanschot. De bewaking van de marktrisico’s
die voortvloeien uit deze derivaten is een integraal onderdeel van
het marktrisicomanagement van alle handelsposities van de bank.
De handelsposities voor eigen rekening worden sterk beperkt
door het gebruik van lage limieten. Tevens worden dagelijkse
stress-scenarioanalyses uitgevoerd, waarmee de gevolgen van
diverse heftige marktbewegingen worden gesimuleerd.
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Strategisch risico
Strategische risico’s zijn risico’s die het realiseren van de strategische
doelstellingen van de bank in de weg kunnen staan. Het strategisch risico wordt door Van Lanschot gedeﬁnieerd als de bestaande
of toekomstige bedreiging van het resultaat of vermogen van de
bank, door het niet of onvoldoende anticiperen op veranderingen
in de omgeving en/of door onjuiste strategische besluiten.
Het risico kan ontstaan door veranderingen in prijs, marge en/of
volume. Externe invloeden zoals marktomstandigheden, reputatie
en regelgeving zijn enkele belangrijke factoren die een rol spelen
bij strategische risico’s. Begin 2009 is een verdere verkrapping van
de rentemarge opgetreden als gevolg van de ongunstige rentecurve.
Daarnaast was in het verslagjaar wederom sprake van toenemende
complexiteit als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving.
Van Lanschot maakt strategische keuzes die samenhangen met de
schaalgrootte van de bank. Zo kiest de bank voor die dienstverlening
en marktsegmenten waarin schaalgrootte minder van doorslaggevend belang is voor het creëren van onderscheidend vermogen.
Deze keuze reduceert weliswaar de mogelijkheden om risico’s te
spreiden, maar dit wordt gecompenseerd door de solide positie
die Van Lanschot inneemt. Het strategisch risico kan worden
verminderd door de ﬂuctuatie in de baten te verminderen en door
een ﬂexibel kostenproﬁel. Een groot gedeelte van het risico wordt
extern bepaald. Beheersing van strategisch risico vindt daarom plaats
door de reguliere bedrijfsvoering en effectief management.
Renterisico
Gezien de situatie op de ﬁnanciële markten heeft de Europese
Centrale Bank haar ofﬁciële rentetarief verder verlaagd. De ruime
liquiditeitsverstrekking door de Europese Centrale Bank heeft
ertoe geleid dat de interbancaire geldmarktrentes verder zijn
gedaald en zich op historisch lage niveaus bevinden.
De interbancaire markt is nog steeds niet genormaliseerd.
Duration is een risicomaatstaf voor de gevoeligheid van de waarde
van het eigen vermogen van de bank voor renteveranderingen.
Van Lanschot voert een voorzichtig rentebeleid. Dit vertaalt zich
in het hanteren van een maximumnorm voor duration van tien
jaar. Echter, gezien de turbulente situatie op de geld- en
kapitaalmarkt heeft de Asset- & Liabilitycommissie aan het begin
van 2009 actief gestuurd op een duration, en dus een lager renterisico, van rond de vier jaar. In de loop van 2009 is de duration op
basis van de renteverwachtingen verhoogd naar zes jaar.
In 2009 zijn voor het renterisico de bestaande meetmethoden
verder verbeterd en nieuwe methodieken geïntroduceerd, zoals
de dynamische rente-inkomenssimulatie en key rate duration.
Met de dynamische simulatie wordt het geconsolideerde
nettorente-inkomen berekend over een periode van twaalf
maanden, rekening houdend met de verwachte ontwikkeling
van de balans en de rente. Deze simulatie biedt de mogelijkheid
de invloed van speciﬁeke scenario’s, zoals niet-parallelle
renteveranderingen, op het nettorente-inkomen te bepalen.
Maandelijks worden de veranderingen van het jaarlijkse
nettorente-inkomen bij dalende rentes en stijgende rentes ten
opzichte van het Van Lanschot-basisscenario bepaald.
Key rate duration is een maatstaf waarmee de waardemutaties van
het eigen vermogen worden bepaald. Key rate duration wordt
gebruikt om de veranderingen van de waarde van het eigen
vermogen te bepalen als gevolg van niet-parallelle rente-

veranderingen. De kapitaaleis voor het renterisico van het
bankenboek wordt aan de hand van deze maatstaf bepaald.
Risico’s vanuit depositogarantiestelsel
In verband met het faillissement van DSB Bank zal Van Lanschot
uit hoofde van het depositogarantiestelsel moeten bijdragen in
de schadeloosstelling van de DSB-spaarders. De waarde van de
concurrente vordering die uit dien hoofde op de DSB-boedel
ontstaat, is gerelateerd aan de waarde van de in de boedel
aanwezige activa. Het vermoedelijk oninbare deel van de
vordering is, naar rato van het deel dat Van Lanschot dient bij te
dragen aan het depositogarantiestelsel, voorzien (€ 7,6 miljoen).
Liquiditeitsmanagement
Het jaar 2008 kenmerkte zich door een ongekende turbulentie op
de ﬁnanciële markten die doorwerkte in 2009. In de tweede helft
van 2009 is de rust op de ﬁnanciële markten enigszins teruggekeerd.
Het vertrouwen is echter nog niet hersteld. Mede door de al
eerder genoemde aanhoudende steunmaatregelen van de centrale
banken en overheden in Europa zijn de liquiditeits- en creditspreads
afgenomen. De geldmarktrentes staan op een historisch laag
niveau. De tarieven voor creditgelden zijn in Nederland weliswaar
dalende, maar zijn aanmerkelijk hoger dan de huidige geldmarkttarieven.
Van Lanschot hanteert een conservatief liquiditeitsbeleid,
passend bij haar strategische doelstelling van het handhaven van
een solide proﬁel. Voor de liquiditeit vertaalt zich deze doelstelling
in het consequent aanhouden van een sterke liquiditeitspositie.
De minimale interne liquiditeitspositie wordt toereikend geacht
om onverwachte schokken in de liquiditeit op te vangen. Door
deze minimumpositie te handhaven waarborgt Van Lanschot
tevens dat de bank een ruim liquiditeitsoverschot realiseert ten
opzichte van de normen van De Nederlandsche Bank.
De liquiditeitspositie van Van Lanschot is gedurende geheel 2009
ruim gebleven. Begin 2009 heeft Van Lanschot, door middel van
een securitisatie van een deel van haar hypotheekportefeuille,
een additionele € 1,6 miljard aan bij de Europese Centrale Bank
beleenbaar papier gecreëerd. Mede hiermee is gedurende 2009
ingeschreven op de basis- en tijdelijke faciliteiten van de Europese
Centrale Bank.
Tegelijkertijd heeft Van Lanschot, gezien haar sterke liquiditeitspositie, in totaal € 750 miljoen aan senior marktfunding afgelost.
Het ging hierbij om de reguliere aﬂossing van € 150 miljoen aan
bankbrieven in februari en een voortijdige aﬂossing van een
Floating Rate Note (FRN) met € 600 miljoen in mei.
Het aandeel van de kapitaalinstrumenten in de beleggingsportefeuille is in 2009 met € 319 miljoen gestegen naar € 1,1 miljard,
mede door de overname van Robein. Binnen de portefeuille is
– mede met het oog op de liquiditeit alsmede ter ondersteuning
van haar conservatieve beleggingsbeleid – voor een bedrag van
ongeveer € 240 miljoen aan ﬁnanciële waarden omgezet in
Nederlands staatspapier.
Verder heeft Van Lanschot in 2009 de zogenaamde liquidity
monitor geïntroduceerd. Deze monitor geeft door middel van een
rapportage inzicht in de ontwikkeling van tien indicatoren die
kunnen duiden op een verhoogd risico voor de liquiditeitspositie
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van de bank. Het doorbreken van een of meerdere grenswaarden
kan aanleiding zijn om het liquidity-contingencyplan te activeren.
De liquidity monitor wordt wekelijks opgesteld voor de leden van
de Raad van Bestuur en het betrokken management.

Tier I-vermogen

Van Lanschot heeft op 22 maart 2010 voor € 400 miljoen aan
obligaties uitgegeven met een looptijd van drie jaar en vervaldatum
2 april 2013. De obligaties hebben een coupon van 3,5%. Deze
op institutionele beleggers gerichte lening is onderdeel van de
algemene fundingactiviteiten van Van Lanschot.

Overig toetsingsvermogen

Kapitaalmanagement
Medio 2009 is het ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment
Process) handboek geactualiseerd, waarbij onder meer de aangescherpte missie, visie, strategie en kernwaarden van Van Lanschot
zijn opgenomen. Verder zijn de modellen voor het bepalen van
de kapitaaleisen voor het renterisico in het bankenboek en het
strategisch risico verbeterd.
In maart 2009 heeft de bank geparticipeerd in een macrostresstest van De Nederlandsche Bank. Hiervoor is een tweetal
macro-economische scenario’s voor het resultaat, vermogen en
kapitaalratio’s van Van Lanschot doorgerekend:
– een realistisch scenario, gebaseerd op recente ramingen
van het Centraal Plan Bureau; en
– een stress-scenario, gebaseerd op een verdere, extreme
economische neergang.
De horizon waarover de stresstest is uitgevoerd, bedroeg twee
jaar. Uit de stresstest is naar voren gekomen dat in alle scenario’s
de Tier I-ratio en de BIS-ratio boven de minimumkapitaaleisen
van De Nederlandsche Bank blijven, ofschoon er in het geschetste
scenario aanzienlijke negatieve effecten op het inkomen, het
vermogen en de kapitaalratio’s van de bank zouden kunnen zijn.
In de toekomst zal de aandacht voor stresstesting toenemen,
zowel intern als extern. Stresstesting vindt steeds meer
geïntegreerd plaats in de vorm van zogenaamde integrale
stresstests waarbij de bankbrede effecten van stress-scenario’s
op het inkomen, vermogen en kapitaalratio’s in kaart worden
gebracht.
Ontwikkeling naar risico gewogen activa
De naar risico gewogen activa zijn in 2009 met netto € 49 miljoen
afgenomen tot € 14,0 miljard, waarbij de afname voor het
kredietrisico van € 210 miljoen deels is gecompenseerd door een
toename met € 161 miljoen van de naar risico gewogen activa
voor het markt- en operationeel risico.
Ontwikkeling toetsingsvermogen (inclusief Robein)
De kapitaaleisen die voorvloeien uit de onderkende risico’s
worden afgezet tegen het feitelijk aanwezige vermogen van de
bank. Voor de berekening van de kapitaalratio’s wordt voor het
aanwezige vermogen onderscheid gemaakt in kernkapitaal,
Tier I-vermogen en het toetsingsvermogen.
Kernkapitaal

Het kernkapitaal is in 2009 afgenomen van € 942 miljoen tot
€ 904 miljoen. Deze daling wordt veroorzaakt door de resultaten
over 2009.

Het Tier I-vermogen bedraagt eind 2009 ruim € 1,3 miljard.
Het aandeel van de hybride instrumenten hierin is in 2009
afgenomen tot € 451 miljoen.

Het lager aanvullend kapitaal (achtergestelde schulden) is het
afgelopen jaar met € 74 miljoen afgenomen tot € 269 miljoen,
door de gedeeltelijke intrekking van de bestaande achtergestelde
FRN 2016 en als gevolg van de ﬁctieve afbouwregeling van
De Nederlandsche Bank. Aan achtergestelde leningen wordt een
lagere weging gegeven als de resterende looptijd korter wordt,
waardoor de bijdrage aan het toetsingsvermogen afneemt.
In 2009 zijn de kapitaalratio’s onder druk komen te staan door
een tegenvallend resultaat en hogere afschrijvingen op de
kredietportefeuille.

(x € miljoen)
Naar risico gewogen activa
Toetsingsvermogen
waarvan kernkapitaal
waarvan Tier I-vermogen
waarvan Tier II-vermogen
Kapitaalratio’s
BIS-ratio
BIS-ratio Tier I
BIS-ratio Core Tier I

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

13.975

14.024

1.617
904
1.332
285

1.746
942
1.393
353

11,6%
9,5%
6,5%

12,5%
10,0%
6,7%

F-IRB
De invoering van de kapitaalrapportage op basis van F-IRB is
succesvol verlopen dankzij de forse inspanningen van de gehele
organisatie. De daadwerkelijke risico’s in de kredietportefeuille
zijn door de invoering van de kapitaalrapportage beter inzichtelijk
gemaakt. Bovendien heeft het bijgedragen aan een verbetering
van het risicobewustzijn van de medewerkers. De ontwikkelde
modellen zijn beoordeeld en goedgekeurd door een externe
validator en worden de komende twee jaar doorontwikkeld.
Inmiddels is Van Lanschot in overleg met De Nederlandsche Bank
over het moment waarop zij op basis van de ontwikkelde modellen
het kapitaalbeslag kan rapporteren aan De Nederlandsche Bank.
De formele kapitaalreductie uit hoofde van de overgang naar
F-IRB zal beperkt zijn. Hiervoor zijn een aantal redenen
aanwijsbaar:
– Vanwege de economische recessie hebben wij de ratings van
onze relaties neerwaarts bijgesteld.
– De gehanteerde modelvariabelen zijn conservatief bijgesteld.
– Een substantieel gedeelte van de institutionele zorgportefeuille is verkocht. Dit betrof zeer lage risico’s waar bij
overgang naar F-IRB een signiﬁcante kapitaalreductie behaald
kon worden. Door de verkoop van de portefeuille is deze
reductie reeds gerealiseerd.
Bij economisch herstel zullen ratings en modelvariabelen verbeteren.
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Financieel verslaggevingsrisico
De Raad van Bestuur is verantwoordelijk voor de opzet en het
functioneren van een toereikend systeem van interne beheersing
van de ﬁnanciële verslaggeving. Dit systeem van interne beheersing
is erop gericht om een redelijke mate van zekerheid te verschaffen
over de betrouwbaarheid van de ﬁnanciële verslaggeving en van
de opstelling van de jaarrekening in overeenstemming met de
algemeen aanvaarde grondslagen voor de ﬁnanciële verslaggeving.

–
–

–

–
De Raad van Bestuur heeft in 2009 een analyse gemaakt van het
ﬁnanciële verslaggevingsrisico. Als onderdeel van deze analyse zijn
de mate en de wijze van beheersing van dit verslaggevingsrisico en
de verbetermogelijkheden besproken. Tevens heeft een evaluatie
plaatsgevonden van de company level controls en de key controls,
voorzover deze van belang zijn voor het proces van de ﬁnanciële
verslaggeving. Deze onderwerpen zijn in de Audit- & Compliancecommissie besproken. Ook heeft bespreking daarover plaatsgevonden in de vergadering van de Raad van Commissarissen
als onderdeel van de jaarlijkse bespreking van de uitkomsten van
de beoordeling door de Raad van Bestuur van de opzet en de
werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen.

–

een top-downrisicoanalyse van de belangrijkste processen
bezien vanuit de ﬁnanciële verslaggeving;
een liquiditeitsmonitor, waardoor Van Lanschot adequater
kon inspelen op ontwikkelingen, die haar liquiditeit mogelijk
nadelig zouden beïnvloeden;
geavanceerde simulatie van het rente-inkomen waarbij
rekening wordt gehouden met toekomstige ontwikkelingen
van zowel de balans als de rentecurve;
verbetering van modellen voor het bepalen van de
kapitaaleisen voor renterisico en strategisch risico;
het ontwikkelen en uitwerken van integrale stress-scenario’s.

Voor uitgebreide informatie over het risicobeheer van
Van Lanschot wordt verwezen vanaf pagina 89 in de jaarrekening.

De ﬁnanciële managementinformatie en de risicomanagementinformatie zijn in 2009 verder verbeterd. Hetzelfde geldt voor
managementrapportages over het kapitaal- en liquiditeitsmanagement. Deze rapportages gaan vergezeld van meer diepgaande analyses en vormen waardevolle instrumenten bij de
bewaking van de realisatie van de doelstellingen van de bank en
van de diverse businessunits.
Met de evaluatie van de key controls zijn gebieden vastgesteld
waar de bedrijfsprocessen verder kunnen worden verbeterd en
vereenvoudigd.
De dochterondernemingen van Van Lanschot hebben de
beheersing van het ﬁnancieel verslaggevingsrisico geëvalueerd
als onderdeel van het door hen opgestelde in control statement.
Met inachtneming van het hiervoor genoemde kan met een
redelijke mate van zekerheid worden gesteld dat de interne
risicobeheersings- en controlesystemen inzake de ﬁnanciële
verslaggeving op een adequaat niveau hebben gefunctioneerd
en dat de ﬁnanciële verslaggeving van Van Lanschot NV geen
onjuistheden van materieel belang bevat.
Professionalisering risicomanagement
Van Lanschot blijft continu investeren in het professionaliseren
van risicomanagement binnen alle geledingen van de organisatie.
Een van de speerpunten van 2009 was het versneld invoeren van
het raamwerk voor de interne-ratingbenadering voor kredietrisico
onder Basel II.
Andere belangrijke ontwikkelingen in deze professionaliseringsslag waren:
– een Loan Pricing Tool voor de zakelijke kredietportefeuille,
waardoor een meer risicosensitieve pricing werd ondersteund;
– een sterke verbetering van de kredietrisico-informatie op
portefeuilleniveau, waarmee betere sturing kon worden
gerealiseerd;
– een sterke centrale aansturing van het overstandenbeheer
binnen de bank, teneinde strakker en eenduidiger met
overstanden te kunnen omgaan;

Bestuurdersverklaring
Op grond van artikel 5:25c lid 2 onder c van de Wft
verklaart de Raad van Bestuur dat, voor zover aan de Raad
van Bestuur bekend:
– de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de activa,
de passiva, de ﬁnanciële positie en de winst of het verlies
van Van Lanschot NV en de gezamenlijk in de consolidatie
opgenomen ondernemingen;
– het jaarverslag een getrouw beeld geeft omtrent de
toestand op balansdatum, de gang van zaken gedurende
het boekjaar van Van Lanschot NV en van de met haar
verbonden ondernemingen waarvan de gegevens in haar
jaarrekening zijn opgenomen en dat in het jaarverslag de
wezenlijke risico’s waarmee Van Lanschot NV wordt
geconfronteerd, zijn beschreven.

’s-Hertogenbosch, 11 maart 2010
Raad van Bestuur
Drs. F.G.H. Deckers, voorzitter
Drs. I.A. Sevinga
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Compliance, klantzorg en wet- en regelgeving
Voor Van Lanschot staat het belang van de klant centraal. De
bank hecht grote waarde aan klantzorg op een zo hoog mogelijk
niveau. Wet- en regelgeving vormt daarvoor een belangrijk kader.
Van Lanschot streeft er echter naar om bij de invulling van haar
klantzorg verder te gaan dan de minimumeisen die uit die weten regelgeving voortvloeien. In 2009 zijn diverse complianceregelingen geactualiseerd. De afdeling Compliance heeft in de
uitvoering van haar jaarplan extra aandacht besteed aan de
monitoring van de naleving van wet- en regelgeving en advisering
van de organisatie.
Klantzorg
In 2008 heeft Van Lanschot het begrip klantzorg en de relevante
wettelijke regels die daarop betrekking hebben vertaald naar
leidende principes binnen de bank. Dit vernieuwde klantzorgbeleid is in 2009 geïmplementeerd, geconcretiseerd en wordt
stapsgewijs ingevoerd. In januari 2009 is een seminar gehouden
voor medewerkers in Nederland, waarin het klantzorgbeleid aan
hen is toegelicht.
Ook de Autoriteit Financiële Markten participeerde in dat
seminar. Er wordt gericht gewerkt aan een aantal belangrijke
thema’s, zoals klantacceptatie, risicoproﬁelen van klanten die in
effecten beleggen en het op orde houden van dossiers volgens
een standaardindeling. In de compliance-awarenessbijeenkomsten
op de kantoren wordt steeds expliciet stilgestaan bij het belang
van klantzorg. Van Lanschot zal in 2010 nadrukkelijk aandacht
besteden aan de interne regels die gelden. Er zijn plannen met
duidelijke deadlines opgesteld, die er aan moeten bijdragen dat
Van Lanschot de regels steeds goed naleeft.
De New Product Approval-procedure is in 2009 geactualiseerd.
Alle bij de ontwikkeling van een nieuw product betrokken
bedrijfsonderdelen zijn actief bij het proces betrokken en dienen
met een nieuw product akkoord te gaan. Dat is een zorgvuldig en
gebalanceerd proces, waarbij zaken als ‘wat is het belang van de
klant bij dit product?’ en ‘wordt de klant in de productdocumentatie
volledig over alle kenmerken en risico’s van het product geïnformeerd?’ uitdrukkelijk aan de orde komen. Een product kan pas
worden geïntroduceerd nadat de verantwoordelijke afdelingen
daar schriftelijk mee hebben ingestemd. Bij de verkoop van
producten worden geen speciﬁeke targets voor de bankers gesteld,
zodat kan worden gewaakt voor situaties waarin een niet voor
de klant passend product wordt aangeboden.
Wet- en regelgeving
De wet- en regelgeving werd ook in 2009 op belangrijke
onderdelen gewijzigd. Steeds weer moet nieuw beleid worden
ontwikkeld of bestaand intern beleid op basis van de gewijzigde
regels worden aangepast. Veel wetswijzigingen hebben direct
impact op de systemen van de bank. Het vraagt veel van de
organisatie om alle wijzigingen steeds weer goed en tijdig te
verwerken.
Invoering Wet tegen witwassen en financieren van terrorisme

De invoering van de Wet tegen witwassen en ﬁnancieren van
terrorisme (Wwft) was eind 2008 aanleiding om het beleid op het
gebied van klantacceptatie helemaal te vernieuwen. Als gevolg
hiervan hebben circa 800 commerciële medewerkers in het
verslagjaar een training gevolgd.

Nieuwe Gedragscode persoonlijke transacties

In het verslagjaar werd een nieuwe Gedragscode persoonlijke
transacties (insiderregeling) geïntroduceerd.
Nieuwe wetgeving op het gebied van betalingsverkeer

Ook de gevolgen van de nieuwe wetgeving op het gebied van
betalingsverkeer (op basis van de Payment Services Directive),
die op 1 november 2009 in werking trad, waren zeer aanzienlijk
voor de banken. Bij Van Lanschot heeft een speciale projectgroep
ervoor gezorgd dat alle voorwaarden en systemen tijdig aan de
nieuwe regels waren aangepast en dat alle klanten tijdig van de
wijzigingen op de hoogte werden gesteld.
Leidraden van de Autoriteit Financiële Markten

De verschillende leidraden die de Autoriteit Financiële Markten
heeft uitgebracht over de interpretatie van wet- en regelgeving
hebben geleid tot het aanpassen van huidig beleid en het
vaststellen van nieuw beleid op het gebied van passende provisies.
Wijziging Telecommunicatiewet

De wijziging van de Telecommunicatiewet heeft geleid tot
aanpassing van procedures ten aanzien van het bellen van klanten.
Er zijn voorbereidende werkzaamheden gestart zodat kan worden
geanticipeerd op wijzigingen in wet- en regelgeving die in 2010
waarschijnlijk in werking treden. De belangrijkste verwachte
wijzigingen zijn het wetsvoorstel wijziging Wet giraal effectenverkeer, de herziening van de Wft, de Wet personenvennootschappen, de implementatierichtlijn consumentenkrediet en het
wetsvoorstel burgerservicenummer ﬁnanciële sector.
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Onafhankelijk
Hans Jacobs | Concerndirecteur Risk Management

‘Zorgdragen voor een stabiele bank
is de essentie van ons werk’
‘Risk Management stelt de relatie van de klant met Van Lanschot op lange termijn boven de winst
op korte termijn. Doen we dat niet dan lopen we het risico dat we én het vertrouwen van onze
klanten kwijtraken én het bankbedrijf beschadigen. Dat hebben we om ons heen zien gebeuren.
Door de belangen van de klant en die van de bank zo objectief mogelijk af te wegen draagt Risk
Management zorg voor een stabiele bank.’
Verleiding
‘Dat vraagt om een onafhankelijke opstelling. We moeten ons bewust zijn van verleiding, een
emotie die bij de klant en bij de bankier speelt. Als een concurrent bereid is soepele normen te
hanteren is het verleidelijk die over te nemen om klanten te behouden. Voor de klant die graag
een overname of investering wil doen zijn soepele normen heel attractief. Dat gaat schuiven en
daar moeten we een open oog voor hebben en grenzen aan stellen. Ook morele. Wat dat betreft
maak ik me als Risk Manager voor het eerst in mijn carrière echt druk over variabele beloningen.
De bankencrisis heeft laten zien hoe de verleiding van de bonus, ingezet op de korte termijn, er toe
kan leiden dat kredietrisico's uit het oog worden verloren, of klantzorg niet meer bovenaan de
prioriteitenlijst staat; en ongewenst gedrag kan uitlokken waarbij er meer op winst dan op risico’s
wordt gelet. Leek dat voorheen een bijna academische discussie, inmiddels is het een aantal keren
erg duidelijk geworden.’
Regulering
‘Om risico's te beperken en zowel de individuele klant als het bankwezen te beschermen, stellen
toezichthouders regels en normen. Die regulering is algemeen, niet afgestemd op speciﬁeke,
vermogende klantgroepen zoals Van Lanschot die heeft. We hebben speelruimte nodig om deze
klanten optimaal van dienst te zijn. Maar daarbij staat altijd weer voorop dat onze dienstverlening
in verhouding is tot het inkomen en vermogen van de klant en dat we aantoonbaar in het belang
van de klant handelen. Risk Management heeft geen direct contact met klanten. Zo blijven we
buiten de directe relatie en emoties en kunnen we zaken objectiever bekijken. Dat versterken we
door kredietmodellen en historische data te gebruiken. We beoordelen proposities aan ons bureau,
op basis van harde gegevens, zonder acute tijdsdruk, zonder targets. Zo is onafhankelijkheid beter
gewaarborgd.’
Kansen en risico’s
‘Van Lanschot is een traditionele bank. Onze klanten sparen en beleggen en met dat vermogen
leveren wij ﬁnanciële diensten. Daarom heeft de ﬁnanciële crisis ons maar beperkt geraakt.
De economische crisis die volgde voelen we wel. Onze kredietportefeuille leek zeer gezond, maar
vertoont nu meer ziektegevallen dan verwacht. Als we geld uitlenen willen we het terugkrijgen, dat
zijn we aan onze spaarders verplicht. Maar Van Lanschot helpt een klant het liefst om te overleven
in de economische crisis. Dat is ook in ons belang en het is een maatschappelijk belang. Aan de
andere kant: hoeveel risico mag de bank op gegeven moment nog nemen? Een dilemma dat vraagt
om zorgvuldige afweging van de kansen van de klant en de mogelijkheden van de bank.’
Onafhankelijk advies
‘Maximale ﬁnanciering is niet altijd verstandig. Langs het randje lopen heeft altijd een extra risico
in zich. In onze adviezen kijken we niet alleen naar de risico’s van de bank, we maken ook de risico’s
van de klant inzichtelijk. Hoeveel geld wil of kan hij verliezen? Door zo objectief mogelijk en eerlijk
te adviseren is Risk Management de klant op de lange termijn van dienst.’
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Corporate Governance
Van Lanschot besteedt voortdurend aandacht aan de corporate
governance. Op de website van Van Lanschot, www.vanlanschot.
nl/corporategovernance, staan de statuten, diverse reglementen
en overige documentatie over corporate governance vermeld.
In 2009 heeft Van Lanschot diverse reglementen aangepast
naar aanleiding van de per 1 januari 2009 herziene Nederlandse
Corporate Governance Code. Daarnaast zijn bepalingen van de
Code Banken in de diverse reglementen verwerkt (zie hierna
onder ‘Code Banken’).
De belangrijkste aspecten van de corporate governance van
Van Lanschot worden hieronder uiteengezet.
Raad van Bestuur
Van Lanschot NV is een structuurvennootschap en is de
houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV. De Raad
van Bestuur van Van Lanschot NV vormt tevens de Raad van
Bestuur van F. van Lanschot Bankiers NV. De leden van de Raad
van Bestuur van Van Lanschot NV worden benoemd door de
Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen geeft
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders kennis van een
voorgenomen benoeming. Een bestuurder wordt benoemd voor
een periode van maximaal vier jaar, waarna de leden kunnen
worden herbenoemd. De Raad van Commissarissen kan een lid
van de Raad van Bestuur te allen tijde ontslaan, maar ontslaat
een bestuurder niet dan nadat de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders over het voorgenomen ontslag is gehoord.
Samenstelling en functioneren Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur dient uit tenminste twee leden te bestaan.
Het aantal leden wordt vastgesteld door de Raad van
Commissarissen. Er wordt gestreefd naar een complementaire
samenstelling van de Raad van Bestuur met een voldoende mate
van diversiteit. De verdeling van taken binnen de Raad van Bestuur
wordt bepaald (en zo nodig gewijzigd) door de Raad van Bestuur,
onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
De leden van de Raad van Bestuur die speciaal belast zijn met
bepaalde bestuursbesluiten zijn primair verantwoordelijk voor
de uitvoering, de risicobeheersing en de monitoring van de
desbetreffende bestuurstaken.
Bij aanvang van het boekjaar 2009 bestond de Raad van Bestuur
uit vier leden: de heer Deckers, de heer Sevinga, de heer Loven en
de heer Zwart. In 2009 zijn de heren Loven en Zwart afgetreden,
waardoor de Raad van Bestuur per ultimo 2009 uit twee leden
bestond. Het streven bestaat om de Raad van Bestuur weer uit te
breiden naar vier personen, waarbij er één lid optreedt als voorzitter,
één lid speciﬁek verantwoordelijk is voor de commerciële activiteiten,
één lid verantwoordelijk is voor Finance & Risk-aspecten en één
lid verantwoordelijk is voor Operations & IT-aspecten.
De Raad van Bestuur vergadert in beginsel één keer per week
waarbij alle leden aanwezig zijn. Ieder lid van de Raad van Bestuur
heeft één stem. De leden van de Raad van Bestuur bevorderen
zoveel mogelijk dat besluiten bij unanimiteit worden genomen.
Besluiten van de Raad van Bestuur worden in beginsel genomen
in een vergadering van de Raad van Bestuur. In bijlage 4 van het
Reglement van de Raad van Commissarissen staat vermeld welke
besluiten van de Raad van Bestuur aan de goedkeuring van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders zijn onderworpen
1

De proﬁelschets is te vinden op www.vanlanschot.nl/raadvancommissarissen.

en welke besluiten aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen zijn onderworpen. De Raad van Bestuur wordt bijgestaan
door de secretaris van Van Lanschot.
De Raad van Commissarissen bespreekt tenminste éénmaal
per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur het
functioneren van de Raad van Bestuur als college en het
functioneren van de individuele leden van de Raad van Bestuur
en de conclusies die hieraan moeten worden verbonden.
De Raad van Commissarissen stelt de beloning en de verdere
arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van Bestuur
vast met inachtneming van het beloningsbeleid voor de Raad
van Bestuur zoals dat door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders is vastgesteld.
In 2009 hebben er geen meldingen door leden van de Raad van
Bestuur plaatsgevonden inzake het bestaan van een (potentieel)
tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is voor Van Lanschot
en/of het desbetreffend lid van de Raad van Bestuur.
Raad van Commissarissen
Het toezicht op de Raad van Bestuur en de algemene gang van
zaken bij Van Lanschot berust bij de Raad van Commissarissen.
De Raad van Commissarissen van Van Lanschot NV vormt tevens
de Raad van Commissarissen van F. van Lanschot Bankiers NV.
De leden van de Raad van Commissarissen van Van Lanschot NV
worden benoemd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. De benoeming van deze commissarissen geschiedt
overeenkomstig het bepaalde in artikel 158 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. De leden van de Raad van Commissarissen
worden benoemd voor een periode van vier jaar, waarna de leden
kunnen worden herbenoemd. De maximale zittingsduur van
commissarissen bedraagt 12 jaar. Dit is in overeenstemming met
best-practicebepaling III.3.5. van de Nederlandse Corporate
Governance Code. Een commissaris kan slechts worden ontslagen
door de ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam
met inachtneming van artikel 161 lid 2 van boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. Daarnaast kan de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders conform de wijze als bepaald in artikel 161a van
boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, het vertrouwen in de Raad
van Commissarissen opzeggen. Dit besluit leidt tot het onmiddellijk
ontslag van de leden van de Raad van Commissarissen.
Samenstelling en functioneren Raad van
Commissarissen en zijn commissies
Het aantal leden van de Raad van Commissarissen wordt
vastgesteld door de Raad van Commissarissen, waarbij er
rekening mee gehouden wordt dat het aantal voldoende moet
zijn om de functie van de Raad van Commissarissen en zijn
commissies goed te kunnen uitoefenen. De Raad van
Commissarissen heeft een proﬁelschets opgesteld voor zijn
omvang en samenstelling1. Bij het opstellen daarvan wordt
rekening gehouden met de aard van de onderneming van
Van Lanschot en haar dochtermaatschappijen en de gewenste
deskundigheid en achtergrond van de leden van de Raad van
Commissarissen. De Raad van Commissarissen streeft naar een
complementaire en gemengde samenstelling, onder meer met
betrekking tot geslacht en leeftijd.
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De Raad van Commissarissen bestaat ultimo 2009 uit zeven leden;
de heer De Swaan (voorzitter), de heer Streppel (vicevoorzitter),
de heer Duron, de heer Van Lanschot, mevrouw Lodder, de heer
De Monchy en de heer Slippens. Tijdens de jaarlijkse Algemene
Vergadering van Aandeelhouders op 11 mei 2009 liepen de eerste
benoemingstermijnen van mevrouw Lodder en de heer Streppel
af. Zij zijn beiden tijdens deze vergadering herbenoemd.
Volgens het rooster van aftreden loopt tijdens de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2010 de
termijn af voor de heer Van Lanschot als commissaris. Ten aanzien
van de vacature die door het aftreden van de heer Van Lanschot
zal ontstaan, bestaat een aanbevelingsrecht van LDDM Holding BV
aan de Raad van Commissarissen voor de voordracht van een
commissaris. De Raad van Commissarissen is voornemens de
heer Van Lanschot voor te dragen voor herbenoeming.
Alle commissarissen, met uitzondering van de heer Van Lanschot
zijn onafhankelijk in de zin van best-practicebepaling III.2.2. van
de herziene Nederlandse Corporate Governance Code. Daarmee
is aan het bepaalde in best-practicebepaling III.2.1 voldaan.
De Raad van Commissarissen vergadert zo vaak als nodig is voor
een goed functioneren van de Raad van Commissarissen, maar
ten minste viermaal per jaar. De vergaderingen worden zoveel
mogelijk jaarlijks van te voren vastgelegd. Alle besluiten van de
Raad van Commissarissen worden genomen met volstrekte
meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Ieder lid van de Raad
van Commissarissen heeft één stem. Besluiten van de Raad van
Commissarissen worden in beginsel genomen in een vergadering
van de Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen
benoemt uit zijn midden een voorzitter en een vicevoorzitter. De
voorzitter van de Raad van Commissarissen mag geen voormalig
lid van de Raad van Bestuur zijn. De Raad van Commissarissen
wordt bijgestaan door de secretaris van Van Lanschot.
De Raad van Commissarissen heeft uit zijn midden vier commissies
ingesteld; een Audit- & Compliancecommissie (voorzitter is de
heer Streppel), een Risicocommissie (voorzitter is de heer Duron),
een Remuneratiecommissie (voorzitter is de heer Slippens) en een
Selectie- & Benoemingscommissie (voorzitter is de heer De Swaan).
De samenstelling van deze commissies wordt door de Raad van
Commissarissen vastgesteld. Deze commissies bereiden de
besluitvorming van de Raad van Commissarissen voor ten aanzien
van de tot hun aandachtsgebied behorende onderwerpen. De Raad
van Commissarissen blijft als geheel verantwoordelijk voor
besluiten die zijn voorbereid door commissies uit zijn midden.
De Raad van Commissarissen bespreekt ten minste éénmaal
per jaar buiten aanwezigheid van de Raad van Bestuur zowel
zijn eigen functioneren, dat van zijn Commissies en dat van
de individuele leden van de Raad van Commissarissen en de
conclusies die hieraan moeten worden verbonden. De Raad
van Commissarissen heeft bij deze evaluatie in 2009
geconcludeerd dat er binnen de Raad van Commissarissen
voldoende kennis en ervaring aanwezig is om de taken van de
Raad van Commissarissen goed te kunnen uitoefenen.
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De beloning van de leden van de Raad van Commissarissen wordt
vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
In 2009 hebben er geen meldingen door leden van de Raad van
Commissarissen plaatsgevonden inzake het bestaan van een
(potentieel) tegenstrijdig belang dat van materiële betekenis is
voor Van Lanschot en/of het desbetreffend lid van de Raad van
Commissarissen.
Executive Committee
Vanaf 1 december 2009 is het ‘Executive Committee’ ingesteld.
Dit is een nieuw overlegorgaan waarin een aantal concerndirecteuren en de leden van de Raad van Bestuur participeren.
Het Executive Committee vergadert elke 14 dagen. De besluitvormingsbevoegdheid blijft voorgehouden aan de Raad van
Bestuur. Het Executive Committee is opgericht met het doel de
betrokkenheid van de concerndirecteuren bij de besluitvorming
door de Raad van Bestuur te versterken. Daarnaast wordt beoogd
de onderlinge communicatie tussen de concerndirecteuren te
verbeteren.
Nederlandse Corporate Governance Code
De geactualiseerde Nederlandse Corporate Governance Code 2
(de Code), die op 1 januari 2009 in werking is getreden, is van
toepassing op Van Lanschot NV.
Van Lanschot volgt alle principes en best-practicebepalingen van
de Code, met uitzondering van best-practicebepaling II.2.8. van
de Code. De vergoeding van bestuurders bij ontslag voor leden
van de Raad van Bestuur die na 1 januari 2005 zijn benoemd, is
beperkt tot een bedrag gelijk aan het vaste brutojaarsalaris plus
het gemiddelde van het variabel inkomen over de voorgaande
drie jaren en een bedrag gelijk aan de jaarlijkse dotatie voor
pensioen en arbeidsongeschiktheid. Voor de vergoeding van de
voorzitter van de Raad van Bestuur, die voor 1 januari 2005 is
benoemd, geldt hetgeen in zijn arbeidsovereenkomst is bepaald.
In het nieuwe beloningsbeleid voor de leden van de Raad van
Bestuur dat aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
op 6 mei 2010 zal worden voorgelegd, is voorzien dat de
bepalingen in de arbeidsovereenkomsten van alle leden van de
Raad van Bestuur in overeenstemming met best-practicebepaling
II.2.8 worden gebracht.
In 2009 kende Van Lanschot een Selectie- & Remuneratiecommissie. De heer De Swaan fungeerde als voorzitter voor
onderwerpen die betrekking hadden op selectie, terwijl
onderwerpen die betrekking hadden op remuneratie werden
behandeld onder voorzitterschap van de heer Slippens. Materieel
werd hierdoor reeds voldaan aan principe III.5. van de Code. Met
ingang van 1 januari 2010 zijn de beide commissies formeel
gesplitst in twee afzonderlijke commissies; een Selectie- &
Benoemingscommissie met als voorzitter de heer De Swaan en
een Remuneratiecommissie onder voorzitterschap van de heer
Slippens. Hierdoor wordt ook in formele zin voldaan aan principe
III.5. van de Code.
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Code Banken
De Code Banken3, die door de Nederlandse Vereniging van
Banken is opgesteld en op 9 september 2009 is gepresenteerd,
is op 1 januari 2010 in werking getreden en bevat principes op
het gebied van: de raad van commissarissen, de raad van bestuur,
risicomanagement, audit en het beloningsbeleid. De Code Banken
is van toepassing op alle banken die beschikken over een bankvergunning verleend op grond van de Wet op het ﬁnancieel toezicht.
In Nederland past Van Lanschot de Code Banken geconsolideerd
toe. Dat wil zeggen dat de Code Banken geheel wordt geïmplementeerd op het niveau van F. van Lanschot Bankiers NV en dat
onderdelen worden geïmplementeerd bij Kempen & Co NV.
In 2010 wordt bekeken welke onderdelen van de Code Banken
kunnen worden toegepast op de buitenlandse dochtermaatschappijen van Van Lanschot in België, Curaçao, Luxemburg en Zwitserland.
Van Lanschot heeft in 2009 veel aandacht besteed aan de totstandkoming en de implementatie van de Code Banken. Hierna wordt
uiteengezet welke activiteiten in het kader van de implementatie
in 2009 reeds aandacht hebben gekregen. Tevens wordt hierna
uiteengezet welke onderdelen in 2010 bijzondere aandacht krijgen.
Reglementen en profielschets
In 2009 zijn de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad
van Commissarissen aangepast aan de Code Banken en aan de
bepalingen van de Code. Ook zijn de reglementen van de Audit& Compliancecommissie, de Risicocommissie, de Remuneratiecommissie en de Selectie- & Benoemingscommissie aangepast
naar aanleiding van de principes van de Code Banken.
De aangepaste reglementen zijn op 17 december 2009 in een
vergadering van de Raad van Commissarissen besproken en goedgekeurd. De herziene reglementen kunnen worden geraadpleegd
via de website op www.vanlanschot.nl/vanlanschot/over-vanlanschot/reglementraadvanbestuur en op www.vanlanschot.nl/
raadvancommissarissen.
De proﬁelschets van de Raad van Commissarissen is eveneens
aangepast naar aanleiding van de Code Banken. De wijzigingen in
de proﬁelschets zijn met de ondernemingsraad besproken en de
gewijzigde proﬁelschets zal onderwerp van bespreking zijn tijdens
de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei
2010.
Programma van permanente educatie
Er zijn voorbereidingen getroffen voor de ontwikkeling van een
programma van permanente educatie voor de leden van de Raad van
Commissarissen en voor de leden van de Raad van Bestuur. Het
programma zal onder meer betrekking hebben op ontwikkelingen
op het gebied van zorgplicht voor de klant, integriteit, risicomanagement, ﬁnanciële verslaggeving en audit. Het programma
zal naar verwachting uit drie modules bestaan. Het streven is om
de eerste module al voor 1 mei 2010 te houden.

3

De Code Banken kan worden gedownload op de website www.nvb.nl,
onder publicaties/overige publicaties.

4

De principes voor een beheerst beloningsbeleid, zoals gepubliceerd door De Nederlandsche
Bank en de Autoriteit Financiële Markten en de rapportage van De Nederlandsche Bank van
september 2009 genaamd ‘naar een beheerst beloningsbeleid’ kunnen worden gedownload op
de website www.dnb.nl.

Moreel-ethische verklaring
De Raad van Bestuur heeft besloten dat ieder lid een moreelethische verklaring ondertekent. Deze verklaringen zijn in februari
2010 getekend en zijn op de website van Van Lanschot geplaatst.
De tekst van de moreel-ethische verklaring zoals die door de
leden van de Raad van Bestuur is ondertekend luidt als volgt:
‘Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder van F. van Lanschot
Bankiers NV (de Vennootschap) integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik
zal een zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de
Vennootschap betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers en de samenleving waarin de Vennootschap
opereert. Ik stel in die afweging het belang van de klant centraal en zal
de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik zal mij gedragen naar de wetten,
de reglementen en de gedragscodes die op mij als bestuurder van de
Vennootschap van toepassing zijn. Ik zal geheim houden wat mij is
toevertrouwd. Ik zal mijn bancaire kennis in het belang van de klant
aanwenden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn
verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om
het vertrouwen in het bankwezen te behouden en te bevorderen.
Ik zal zo het beroep van bankier in ere houden.’
Beloningsbeleid
In 2009 zijn nieuwe algemene uitgangspunten voor het beloningsbeleid van Van Lanschot goedgekeurd. Ook de ondernemingsraad
heeft met deze uitgangspunten ingestemd. Nu wordt gewerkt
aan de uitwerking van het beloningsbeleid voor de hele bank en
het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur. Het beloningsbeleid
voor de Raad van Bestuur zal op 6 mei 2010 aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders ter vaststelling worden voorgelegd. Ook zal het beloningsbeleid voor het senior management
worden herzien.
Bij de opstelling van het beloningsbeleid wordt tevens rekening
gehouden met ‘De principes voor een beheerst beloningsbeleid’
zoals gepresenteerd door De Nederlandsche Bank en de
Autoriteit Financiële Markten op 6 mei 2009 en met de ‘good
practices’ zoals die zijn opgenomen in een bijlage bij het rapport
‘Naar een beheerst beloningsbeleid’ van De Nederlandsche Bank
van september 20094.
Risicobereidheid
In 2009 is gewerkt aan de voorbereiding van de formulering van
de risicobereidheid. Het risicobereidheidsproces is in februari
2010 door de Raad van Commissarissen goedgekeurd. De
risicobereidheid zal worden toegelicht tijdens de jaarlijkse
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 6 mei 2010.
Centraal stellen klant
In de Code Banken wordt onder meer aangegeven dat het
centraal stellen van de klant een noodzakelijke voorwaarde is
voor de continuïteit van de bank. Van Lanschot onderschrijft de
principes uit de Code Banken (zoals principe 3.2.1. en 3.2.2.). In
het jaarverslag van Van Lanschot over 2008 was ‘Client intimacy’,
waarbij de klant centraal staat, ook in de zorgplicht al onderdeel
van de strategie van Van Lanschot.
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Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
op 11 mei 2009 is de aangescherpte strategie van Van Lanschot
toegelicht. Een belangrijk onderdeel van deze aangescherpte
strategie is het permanent investeren in de kwaliteit van de
dienstverlening van Van Lanschot. Daaronder verstaat Van Lanschot
onder meer dat zij de hoogste normen op het gebied van klantzorg
hanteert. De klantzorg staat bovendien centraal in één van de
doelstellingen van Van Lanschot; het hanteren en continu verbeteren van een klantzorgbeleid dat toonaangevend is in de sector
en dat het wettelijk kader overstijgt. Om dit te realiseren is het
onderwerp klantzorg met grote regelmaat onderwerp van gesprek
in de Raad van Bestuur, het Executive Committee en in diverse
commissies binnen de bank.
Productgoedkeuringsproces
Bij Van Lanschot bestaat al een productgoedkeuringsproces zoals
beschreven in principe 4.5 van de Code Banken. In het productgoedkeuringsproces wordt onder meer aandacht besteed aan de
risico’s en klantzorg aspecten.
Kapitaal en aandelen
Het maatschappelijk kapitaal van Van Lanschot bestaat uit
gewone aandelen A, gewone aandelen B, preferente aandelen A,
preferente aandelen B en preferente aandelen C.
De gewone aandelen A worden gehouden door de Stichting
Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot
(de Stichting), die daartegenover met medewerking van
Van Lanschot NV certiﬁcaten heeft uitgegeven. Deze certiﬁcaten
hebben een beursnotering aan Euronext Amsterdam. In 2006
is het beschermingskarakter van de certiﬁcering van aandelen
opgeheven. Dit betekent dat de Stichting, in lijn met de Code,
te allen tijde een volmacht geeft aan certiﬁcaathouders om het
stemrecht te kunnen uitoefenen. Voor aandelen waarvoor de
Stichting geen stemvolmacht aan certiﬁcaathouders heeft
gegeven en waarvoor ook geen steminstructies zijn gegeven,
bepaalt het bestuur van de Stichting hoe wordt gestemd. Het
bestuur bestaat geheel uit van Van Lanschot onafhankelijke
personen.
De gewone aandelen B zijn in het bezit van enkele grootaandeelhouders (zie het overzicht Aandeelhouders per 31 december
2009 op pagina 10).
Om de kapitaalpositie van Van Lanschot te versterken zijn
op 29 december 2008 preferente aandelen A en preferente
aandelen B uitgegeven. Deze aandelen zijn niet-beursgenoteerd
en geplaatst bij een selecte groep van institutionele en
particuliere beleggers.
Tussen de Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot en
Van Lanschot NV is een calloptieovereenkomst gesloten waarbij
de Stichting het recht heeft verkregen preferente aandelen C te
nemen. De bevoegdheid van de Stichting Preferente aandelen C
Van Lanschot om preferente aandelen C te nemen, na uitgifte
daarvan, is maximaal 100% van het vóór de uitoefening van de
optie geplaatste kapitaal van Van Lanschot NV. De periode
waarbinnen een aandeelhoudersvergadering zal worden gehouden
waarvoor een voorstel tot intrekking van de preferente aandelen
zal worden geagendeerd, bedraagt 12 maanden. De volgende
omstandigheden kunnen aanleiding geven tot de uitgifte van

preferente aandelen C:
– een concentratie van (certiﬁcaten van) aandelen in
Van Lanschot door opkoop ter beurze of overname van
pakketten, anders dan als pure belegging;
– fusiebesprekingen die niet tot overeenstemming leiden;
– al of niet in combinatie met de voorgenoemde
omstandigheden, de aankondiging van een openbaar bod.
Voor meer details over het kapitaal en aandelen wordt verwezen
naar het hoofdstuk Aandeelhoudersinformatie op pagina 10 en
verder.
Deelnemingen in Van Lanschot NV waarvoor een
meldingsplicht bestaat ingevolge afdeling 5.3.3 Wft
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A
Van Lanschot heeft op 3 augustus 2007 een belang van 52,42%
in Van Lanschot gemeld. Dit belang bestond op het tijdstip van
de melding uitsluitend uit gewone aandelen A.
Op 1 november 2006 heeft SNS Reaal een belang van 7,43% in
Van Lanschot gemeld, welk belang op het tijdstip van de melding
uitsluitend uit certiﬁcaten van gewone aandelen A bestond.
Op 5 juli 2007 heeft Delta Lloyd (via Aviva plc) een belang van
30,81% in Van Lanschot gemeld. Dit belang bestond op het
moment van de melding uit certiﬁcaten van gewone aandelen A
en gewone aandelen B.
Friesland Bank (via Vereniging Friesland Bank) heeft op 29 december
2008 een belang van 24,60% in Van Lanschot gemeld. Dit belang
bestond op het tijdstip van de melding zowel uit gewone
aandelen B als uit certiﬁcaten van gewone aandelen A.
Pref B Van Lanschot Participatie heeft op 29 december 2008 een
belang van 5,35% in Van Lanschot gemeld. Dit belang bestond op
het tijdstip van de melding uitsluitend uit preferente aandelen B.
LDDM Holding heeft op 31 december 2008 een belang van
11,25% in Van Lanschot gemeld. Dit belang bestond op het tijdstip
van de melding zowel uit gewone aandelen B als uit certiﬁcaten
van gewone aandelen A.
APG Algemene Pensioen Groep NV heeft op 3 februari 2010 een
belang van 12,06% in Van Lanschot gemeld. Op dezelfde dag
heeft Stichting Pensioenfonds ABP een middellijk belang van
12,06% (via APG Algemene Pensioen Groep) in Van Lanschot
gemeld. Deze belangen bestonden op het tijdstip van de melding
beide uit gewone aandelen B, preferente aandelen A en certiﬁcaten
van gewone aandelen A.
Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot heeft op 1 november
2006 een potentieel belang van 100% in Van Lanschot gemeld op
grond van de calloptieovereenkomst die tussen de stichting en
Van Lanschot is gesloten.
Bijzondere rechten van aandeelhouder(s)
Met LDDM Holding BV heeft Van Lanschot NV een
aandeelhoudersovereenkomst gesloten. Op grond van deze
aandeelhoudersovereenkomst heeft LDDM Holding een
aanbevelingsrecht aan de Raad van Commissarissen voor de
voordracht van één commissaris. LDDM Holding heeft van dit
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recht gebruikgemaakt door de heer Van Lanschot aan de Raad
van Commissarissen aan te bevelen. De Raad van Commissarissen
heeft deze aanbeveling overgenomen en heeft de heer Van Lanschot
in 2006 aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders voor
benoeming voorgedragen. Vervolgens is de heer Van Lanschot
door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders benoemd
tot commissaris. Daarnaast heeft LDDM Holding, onder
voorwaarden, het recht om haar relatieve aandelenbelang in
Van Lanschot op peil te houden. De aandeelhoudersovereenkomst
die Van Lanschot met Friesland Bank NV had gesloten is op
verzoek van Friesland Bank per 13 december 2009 beëindigd.
Van Lanschot NV kent geen bijzondere statutaire zeggenschapsrechten.
Beperking van stemrecht en termijnen voor uitoefening
van stemrecht
Van Lanschot NV heeft geen beperkingen gesteld aan de
uitoefening van het stemrecht. In beginsel wordt tijdens de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders het stemrecht
uitgeoefend door de aandeelhouder of de persoon die door de
aandeelhouder daartoe gevolmachtigd is. De houder van de
geplaatste gewone aandelen A, de Stichting, geeft bij aanmelding
voor een aandeelhoudersvergadering altijd een volmacht af aan
de houder van certiﬁcaten van deze aandelen. Aan aandeelhouders
en certiﬁcaathouders wordt ook de mogelijkheid geboden om
voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering een steminstructie
te geven aan een onafhankelijke derde. In de oproeping voor de
desbetreffende aandeelhoudersvergadering wordt aangegeven
wanneer en door wie deze steminstructie uiterlijk ontvangen
moet zijn.
Rechten van aandeelhouders
Conversie

Gewone aandelen B
Op verzoek van een houder van gewone aandelen B, kan de
Raad van Bestuur na verkregen goedkeuring van de Raad van
Commissarissen, besluiten één of meer van de door de houder
gehouden gewone aandelen B om te zetten in een gelijk nominaal
bedrag aan gewone aandelen A. Aan deze omzetting kunnen door
de Raad van Bestuur voorwaarden worden verbonden. Deze
omzetting zal niet plaatsvinden indien en voor zover het maatschappelijk kapitaal aan gewone aandelen A niet toereikend is. In
2002 hebben de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen
een conversiebeleid aan de houders van gewone aandelen B
bekendgemaakt dat onder meer inhoudt dat omzetting in
beginsel in drie gelijke tranches zal plaatsvinden, waarbij de
omzetting van de tweede en de derde tranche niet eerder
plaatsvindt dan 12 maanden na de omzetting van de eerste
respectievelijk de tweede tranche. Het verzoek tot omzetting
dient schriftelijk aan de Raad van Bestuur te worden gedaan.
Preferente aandelen
Vanaf maart 2012 hebben de houders van preferente aandelen A
en B het recht om deze aandelen om te zetten in certiﬁcaten van
gewone aandelen A gedurende een periode van twee weken na
publicatie van de jaar- of halfjaarresultaten door Van Lanschot.
Deze conversie is gebaseerd op 115% van het geïnvesteerd
vermogen plus eventueel gepasseerd dividend en vermeerderd
met opgelopen maar nog niet betaalbaargestelde dividenden.
De conversieprijs is de volumegewogen gemiddelde aandelenprijs

over een periode van zestig dagen voorafgaand aan de dag,
waarop de houder van de preferente aandelen heeft aangegeven
van zijn conversierecht gebruik te maken. Bij conversie zal derhalve
het aantal uit te geven certiﬁcaten van gewone aandelen A
Van Lanschot worden bepaald. In plaats van conversie in certiﬁcaten
van gewone aandelen A kan Van Lanschot kiezen voor inkoop van
eigen preferente aandelen, zoals hierna beschreven onder ‘inkoop
van aandelen’, onder voorbehoud van goedkeuring door
De Nederlandsche Bank.
Dividend

Het na reservering overblijvende gedeelte van de winst staat ter
beschikking van de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Bij de besluitvorming omtrent de verdeling van de winst, moet er
rekening mee gehouden worden dat de houders van preferente
aandelen slechts dividendbetalingen ontvangen indien op de
gewone aandelen dividend wordt uitgekeerd en indien de
kapitaalvereisten zoals overeengekomen met De Nederlandsche
Bank worden gerealiseerd. Indien over een jaar verlies is geleden,
dat niet uit een reserve bestreden of op andere wijze gedelgd kan
worden, geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkering
zolang dit verlies niet is aangezuiverd.
In het geval dat preferente aandelen C zijn geplaatst, wordt nog
vóór het besluit tot reservering van (een gedeelte van) de winst,
dividend op de preferente aandelen C uitgekeerd. Het dividend
op geplaatste preferente aandelen C wordt als volgt berekend.
Het percentage van de herﬁnancieringsrente van de Europese
Centrale Bank wordt verhoogd met een door de Raad van Bestuur
vastgestelde en door de Raad van Commissarissen goedgekeurde
opslag ter grootte van minimaal 1% punt en maximaal 4% punt,
afhankelijk van de dan geldende marktomstandigheden. Dit
verhoogde percentage wordt berekend over het gestorte deel van
het nominale bedrag van de geplaatste preferente aandelen C en
gewogen naar het aantal dagen waarover de uitkering geschiedt.
Indien over een boekjaar de uitkering op de geplaatste preferente
aandelen C niet of niet geheel kan plaatsvinden omdat het voor
uitkering beschikbare winstbedrag dat niet toelaat, wordt het
tekort uitgekeerd ten laste van het uitkeerbaar deel van het eigen
vermogen.
Het jaarlijkse dividend op de preferente aandelen A en B bedraagt
7,5% van de uitgifteprijs van € 43,50. Het dividend wordt uitgekeerd
in contanten en wordt ten laste van de nettowinst en/of het
uitkeerbare deel van het eigen vermogen gebracht. Het integrale
dividendvoorstel behoeft de goedkeuring van de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders van Van Lanschot. Dividendbetalingen op de preferente aandelen worden ten tijde van de
uitkering van het dividend op gewone aandelen uitgekeerd.
Voorkeursrecht

In beginsel heeft iedere houder van gewone aandelen bij de
uitgifte van gewone aandelen een voorkeursrecht naar
evenredigheid van het gezamenlijke bedrag van zijn gewone
aandelen. Aan houders van gewone aandelen A worden gewone
aandelen A uitgegeven; aan houders van gewone aandelen B
worden gewone aandelen B uitgegeven. Hetzelfde geldt voor
het verlenen van rechten tot het nemen van gewone aandelen.
Het voorkeursrecht kan worden beperkt of uitgesloten ingevolge
een besluit van de Raad van Bestuur. Een dergelijk besluit is
onderworpen aan de goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
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De bevoegdheid van de Raad van Bestuur hiertoe eindigt op het
tijdstip dat de bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte
van aandelen eindigt (zie hierna Uitgifte van aandelen). Deze
bevoegdheid van de Raad van Bestuur kan niet langer dan voor
vijf jaar worden verleend of verlengd. Indien de bevoegdheid van
de Raad van Bestuur eindigt, dan vindt uitsluiting of beperking
van het voorkeursrecht plaats ingevolge een besluit van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tenzij een ander
vennootschapsorgaan door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders hiertoe is aangewezen. Een besluit van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot beperking of
uitsluiting van het voorkeursrecht of tot aanwijzing van een ander
orgaan dan de Raad van Bestuur dat tot beperking of uitsluiting
van het voorkeursrecht bevoegd is, moet worden genomen op
voorstel van de Raad van Bestuur.
Aandeelhouders hebben bij de uitgifte van preferente aandelen
slechts een voorkeursrecht indien en voorzover dat bij de uitgifte
is bepaald. Bij de uitgifte van de preferente aandelen B is bepaald
dat de houdster van deze aandelen een voorkeursrecht heeft naar
evenredigheid van het gezamenlijke nominale bedrag van de door
de houdster gehouden aandelen voorzover dit nodig is om haar
5% belang in het gestorte nominale aandelenkapitaal te
handhaven. Aandeelhouders hebben geen voorkeursrecht op
aandelen die worden uitgegeven tegen inbreng anders dan in
geld. Ook hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht op
aandelen die of waarvan de certiﬁcaten worden uitgegeven aan
werknemers van Van Lanschot of van een groepsmaatschappij.
Uitgifte van aandelen
De omvang van de bevoegdheid van de Raad van Bestuur om,
onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen, te besluiten
tot uitgifte van aandelen wordt vastgesteld bij besluit van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders. Ook de duur en de
verlening van deze bevoegdheid wordt vastgesteld bij besluit van
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders en bedraagt ten
hoogste vijf jaar. Indien de bevoegdheid van de Raad van Bestuur
om tot uitgifte van aandelen te besluiten eindigt, dan vindt de
uitgifte van aandelen plaats krachtens een besluit van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders, tenzij een ander
vennootschapsorgaan door de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders daartoe is aangewezen. Een besluit van de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders tot uitgifte van
aandelen of tot aanwijzing van een ander tot uitgifte bevoegd
orgaan dan de Raad van Bestuur moet worden genomen op
voorstel van de Raad van Bestuur.
In de aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2009 is de
bevoegdheid van de Raad van Bestuur tot uitgifte van gewone
aandelen, daaronder begrepen het verlenen van rechten tot het
nemen van deze aandelen, verlengd tot een tijdstip gelegen
18 maanden na de datum van deze vergadering. De bevoegdheid
is voor wat betreft de uitgifte van deze aandelen beperkt tot
10% van het geplaatste kapitaal, te verhogen met een additionele
10% van het geplaatste kapitaal, indien de uitgifte geschiedt in
het kader van een fusie of overname. In het kader van de uitgifte
van de preferente aandelen A en B is in de buitengewone
aandeelhoudersvergadering van 17 december 2008 aan de Raad
van Bestuur de bevoegdheid verleend tot uitgifte van deze
aandelen. De Raad van Bestuur is in die vergadering aangewezen
om tot een tijdstip gelegen 18 maanden na de datum van deze

buitengewone aandeelhoudersvergadering te besluiten tot
uitgifte van in gewone aandelen A converteerbare preferente
aandelen A en tot uitgifte van in gewone aandelen A converteerbare aandelen B. Daarnaast is de Raad van Bestuur in die
vergadering aangewezen om tot een tijdstip gelegen 18 maanden
na de datum van de buitengewone aandeelhoudersvergadering
te besluiten tot het verlenen van rechten tot het nemen van
additionele gewone aandelen A, indien dat nodig mocht blijken
te zijn in verband met (i) de conversie van in gewone aandelen A
converteerbare preferente aandelen A en (ii) de conversie van
in gewone aandelen A converteerbare preferente aandelen B in
gewone aandelen A. Deze bevoegdheid is beperkt tot het aantal
additionele gewone aandelen A dat in verband met de conversie
van de preferente aandelen A en B nodig mocht blijken te zijn.
Van deze bevoegdheden heeft de Raad van Bestuur gebruikgemaakt door op 29 december 2008 1.379.311 preferente
aandelen A en 2.068.965 preferente aandelen B uit te geven.
Inkoop van aandelen
Inkoop van eigen volgestorte aandelen of certiﬁcaten daarvan,
anders dan om niet, kan slechts plaatsvinden indien de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders de Raad van Bestuur daartoe
gemachtigd heeft. Deze machtiging geldt voor ten hoogste 18
maanden. Inkoop vindt plaats krachtens een besluit van de Raad
van Bestuur, onder goedkeuring van de Raad van Commissarissen.
In de aandeelhoudersvergadering van 11 mei 2009 is aan de Raad
van Bestuur voor de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf de
datum van deze vergadering, machtiging verleend om onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen volgestorte
gewone aandelen A en/of volgestorte gewone aandelen B en/of
volgestorte preferente aandelen C in het kapitaal van de
vennootschap zelf of certiﬁcaten daarvan te verkrijgen door
aankoop op de beurs of anderszins, tot een maximum van 10%
van het geplaatste kapitaal. In de buitengewone aandeelhoudersvergadering van 17 december 2008 is de Raad van Bestuur voor
de duur van 18 maanden, te rekenen vanaf de datum van genoemde
buitengewone aandeelhoudersvergadering, machtiging verleend
om volgestorte in gewone aandelen A converteerbare preferente
aandelen A en volgestorte in gewone aandelen A converteerbare
preferente aandelen B in het kapitaal van de vennootschap zelf
te verkrijgen door onderhandse aankoop tot het maximum van
10% van het geplaatste kapitaal.
Ingevolge de overeenkomsten die gesloten zijn in het kader
van de uitgifte van de preferente aandelen A en de preferente
aandelen B, heeft Van Lanschot vanaf maart 2012 het recht om
deze preferente aandelen in te kopen gedurende een periode van
twee weken na publicatie van de jaar- of halfjaarresultaten door
Van Lanschot, onder voorbehoud van goedkeuring door De
Nederlandsche Bank. Indien Van Lanschot gebruik maakt van het
recht om in te kopen zullen deze preferente aandelen worden
ingekocht tegen 115% van de uitgifteprijs (= € 43,50 per preferent
aandeel) in contanten, verhoogd met eventuele opgelopen maar
nog niet-betaalbaargestelde dividenden. Eventueel gepasseerde
dividenden zullen voor 115% worden gecompenseerd in de vorm
van certiﬁcaten van gewone aandelen A Van Lanschot.
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Overdracht van aandelen en certificaten
De overdracht van de gewone aandelen B en de preferente
aandelen B vereist vooraf toestemming van de Raad van
Commissarissen en de Raad van Bestuur. In de statuten en/of
administratievoorwaarden zijn geen beperkingen opgenomen
voor de overdracht van de certiﬁcaten van gewone aandelen A,
de gewone aandelen A, de preferente aandelen A en de preferente
aandelen C.
Wijziging statuten
Een besluit tot wijziging van de statuten van Van Lanschot NV
kan slechts worden genomen op voorstel van de Raad van
Bestuur dat is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen.
Over de inhoud van een voorstel tot statutenwijziging zal overleg
gevoerd worden met Euronext Amsterdam NV alvorens dit
voorstel aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders zal
worden voorgelegd. Het voorstel zal aan de Autoriteit Financiële
Markten worden medegedeeld. Deze mededeling zal uiterlijk
geschieden bij de oproeping voor de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders waarin over het voorstel tot statutenwijziging zal
worden gestemd. Wanneer een voorstel tot statutenwijziging aan
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders wordt gedaan, zal
voorafgaand aan de vergadering een afschrift van het voorstel
beschikbaar worden gesteld voor de aandeelhouders en
certiﬁcaathouders.
(Buitengewone) Algemene Vergadering van
Aandeelhouders
Iedere stemgerechtigde aandeelhouder is bevoegd de aandeelhoudersvergadering bij te wonen, daarin het woord te voeren
en het stemrecht uit te oefenen. Indien het gewone aandelen en
preferente aandelen A en B betreft, moet de Raad van Bestuur
van het voornemen om de vergadering bij te wonen schriftelijk
in kennis worden gesteld. Deze kennisgeving moet uiterlijk op
de dag die in de oproeping voor de aandeelhoudersvergadering
staat vermeld door de Raad van Bestuur zijn ontvangen.
De vergaderrechten van de aandeelhouders kunnen worden
uitgeoefend bij een schriftelijk gevolmachtigde, mits – indien
het gewone aandelen en preferente aandelen A en B betreft –
de volmacht uiterlijk op de dag die in de oproeping voor de
aandeelhoudersvergadering staat vermeld door de Raad van
Bestuur is ontvangen. Indien het gewone aandelen A betreft die
door de Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A
Van Lanschot (de Stichting) worden gehouden, moet de volmacht
uiterlijk bij het tekenen van de presentielijst voor de aanvang van
de aandeelhoudersvergadering door de Raad van Bestuur zijn
ontvangen.
Iedere houder van, met medewerking van Van Lanschot
uitgegeven certiﬁcaten, is bevoegd de aandeelhoudersvergadering
bij te wonen en daarin het woord te voeren, mits zijn certiﬁcaatbewijzen uiterlijk op de bij de oproeping te vermelden dag in
bewaring zijn gegeven op de plaats zoals vermeld bij de oproeping.
De Raad van Bestuur kan, en dit is gebruikelijk, een registratiedatum vaststellen voor de uitoefening van de stem- en vergaderrechten tijdens de aandeelhoudersvergadering. Aandeelhouders
en houders van certiﬁcaten van gewone aandelen A die op de
registratiedatum volgens een door de Raad van Bestuur
aangewezen register aandelen en/of certiﬁcaten van gewone

aandelen A houden, hebben met betrekking tot die aandeelhoudersvergadering, de rechten zoals hierboven omschreven.
Ze hebben deze rechten op basis van hun bezit aan aandelen en/
of certiﬁcaten van gewone aandelen A op die registratiedatum,
waarbij geen rekening wordt gehouden met eventuele latere
aan- en verkopen van aandelen en/of certiﬁcaten van gewone
aandelen A. Voor certiﬁcaathouders is in dat geval geen
inbewaargeving van de certiﬁcaatbewijzen nodig. Dit vereiste
wordt dan vervangen door inschrijving in het door de Raad van
Bestuur aangewezen register.
Indien de houders van certiﬁcaten van gewone aandelen A zich
tijdig voor het bijwonen van de aandeelhoudersvergadering
hebben aangemeld, wordt hen door de Stichting een volmacht
verleend. Met deze volmacht kunnen de certiﬁcaathouders in
de aandeelhoudersvergadering zelf het stemrecht uitoefenen
op de door de Stichting gehouden aandelen waar tegenover de
betreffende certiﬁcaten zijn uitgegeven. De certiﬁcaathouders
hoeven niet zelf nog een volmacht aan te vragen. De volmacht
wordt aan de certiﬁcaathouder verleend op het moment dat hij
de presentielijst voor aanvang van de vergadering tekent. Voor
het geval de vergaderrechten worden uitgeoefend door een
schriftelijk gevolmachtigde van de certiﬁcaathouder, zal de
volmacht door de Stichting aan deze gevolmachtigde worden
verleend.
Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem in de
aandeelhoudersvergadering .
De voornaamste bevoegdheden van de aandeelhoudersvergadering zijn:
– goedkeuring van besluiten van de Raad van Bestuur omtrent
een belangrijke verandering van de identiteit of het karakter
van de vennootschap of de onderneming;
– benoeming van leden van de Raad van Commissarissen op
voordracht van de Raad van Commissarissen;
– vaststelling van de remuneratie van leden van de Raad van
Commissarissen;
– opzegging van het vertrouwen in de Raad van Commissarissen;
– vaststelling van het beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur;
– goedkeuring van regelingen in de vorm van aandelen en/of
rechten tot het nemen van aandelen voor de Raad van Bestuur;
– vaststelling van de jaarrekening;
– het beschikken over de winst die overblijft nadat dividend op
eventueel uitstaande preferente aandelen C is uitgekeerd en
nadat het besluit tot reservering van (een gedeelte van de)
winst genomen is;
– verlening van kwijting aan de Raad van Bestuur;
– verlening van kwijting aan de Raad van Commissarissen;
– het verlenen van de bevoegdheid aan de Raad van Bestuur tot
uitgifte van aandelen en tot beperking of uitsluiting van het
voorkeursrecht bij de uitgifte van aandelen;
– het verlenen van een machtiging aan de Raad van Bestuur om
eigen aandelen in te kopen;
– besluiten tot wijziging van de statuten van Van Lanschot NV,
tot de ontbinding van Van Lanschot NV of tot juridische
wijziging of splitsing van Van Lanschot NV, na een voorstel
daartoe door de Raad van Bestuur dat is goedgekeurd door de
Raad van Commissarissen.
Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders
op 11 mei 2009 bestond het geplaatste kapitaal uit 38.638.453
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aandelen. Tijdens deze vergadering waren 43 houders van
certiﬁcaten van gewone aandelen A aanwezig, die tezamen
17.514.805 gewone aandelen A vertegenwoordigden. De Stichting
vertegenwoordigde 2.649.871 gewone aandelen A tijdens deze
vergadering.
Belangrijkste kenmerken beheers- en controlesysteem
Van Lanschot
Het beheers- en controlesysteem van Van Lanschot in verband
met het proces van de ﬁnanciële verslaggeving is opgezet met als
doel een redelijke mate van zekerheid te verschaffen over de
betrouwbaarheid van de ﬁnanciële verslaggeving alsook dat de
opstelling van de jaarrekening in overeenstemming is met de
algemeen aanvaarde grondslagen voor de ﬁnanciële verslaggeving.
De belangrijkste kenmerken van dit systeem zijn onder andere:
– het Van Lanschot Accounting Manual, waarin de principes zijn
beschreven die Van Lanschot hanteert voorzover dit
regelgeving op het gebied van ﬁnancial accounting betreft;
– proces- en procedurebeschrijvingen met aandacht voor
risicobeheer, interne controle en functiescheiding;
– een productgoedkeuringsproces met aandacht voor
accounting;
– meerdere vormen van managementrapportages die voorzien
worden van diepgaande analyses;
– ervaren medewerkers die zichzelf zowel persoonlijk als
vaktechnisch blijven ontwikkelen;
– de jaarlijkse evaluatie van de company level controls en de key
controls, voorzover deze van belang zijn voor het proces van
de ﬁnanciële verslaggeving.
Informatie op grond van Besluit artikel 10
Overnamerichtlijn
In het Besluit artikel 10 overnamerichtlijn (Besluit van 5 april
2006 tot uitvoering van artikel 10 van Richtlijn 2004/25/EG van
het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van
21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod) zijn
nadere voorschriften gesteld omtrent de inhoud van het
jaarverslag. Hieronder volgt een opsomming van de vereiste
mededelingen en eventueel de plaats waar informatie hieromtrent te vinden is in dit jaarverslag, voorzover daarvan niet eerder
in dit hoofdstuk melding is gemaakt.
De kapitaalstructuur en het percentage van het geplaatste kapitaal
dat door elke soort aandeel wordt vertegenwoordigd.
Zie pagina 11, Aandeelhoudersinformatie, paragraaf
Kapitaalstructuur en aandelen.
Het mechanisme voor de controle van een regeling, die rechten toekent
aan werknemers om aandelen in het kapitaal van de vennootschap of
een dochtervennootschap te nemen of te verkrijgen, wanneer de controle
niet rechtstreeks door de werknemers wordt uitgeoefend.
Zie pagina 64, Beloningsbeleid leden Raad van Bestuur en pagina 11
Aandeelhoudersinformatie, paragraaf Aandelenplannen.
Belangrijke overeenkomsten die tot stand komen, worden gewijzigd of
ontbonden onder de voorwaarde van een wijziging van zeggenschap over
Van Lanschot NV nadat een openbaar bod in de zin van art 5:70 Wft is
uitgebracht.
In de aandeelhoudersovereenkomst die F. van Lanschot Bankiers
NV heeft gesloten met De Goudse NV als onderdeel van de
gedeeltelijke verkoop van Van Lanschot Chabot Holding BV is een

change of control-bepaling opgenomen. Op basis hiervan heeft
De Goudse NV bij een wijziging van zeggenschap onder bepaalde
omstandigheden het recht om de aandelen die F. van Lanschot
Bankiers NV houdt in Van Lanschot Chabot Holding BV te
verkrijgen (een calloptie) of de aandelen die De Goudse NV houdt
in Van Lanschot Chabot Holding BV aan F. van Lanschot Bankiers
NV over te dragen (een putoptie).
Elke overeenkomst van Van Lanschot NV met een bestuurder of
werknemer die voorziet in een uitkering bij beëindiging van het
dienstverband naar aanleiding van een openbaar bod in de zin van art.
5:70 Wft.
Van Lanschot NV heeft geen overeenkomsten gesloten met
bestuurders of werknemers die voorzien in een uitkering bij
beëindiging van het dienstverband naar aanleiding van een openbaar
bod in de zin van art. 5:70 Wft.
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Beloningsbeleid leden Raad van Bestuur
Remuneratierapport
Nadat het huidige beloningsbeleid voor de leden van de Raad
van Bestuur in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van 8 mei 2008 is vastgesteld, is het hieronder beschreven
beloningsbeleid met terugwerkende kracht per 1 januari 2008
ingevoerd. Het beleid dat is voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders ligt in het verlengde van het
beleid dat in 2004 is vastgesteld. De uitgangspunten van het
beloningsbeleid zijn een evenwichtige samenstelling, marktconformiteit – zoals de Commissie-Frijns dat geformuleerd heeft –
en een beloningspakket dat zich kan meten met dat van vergelijkbare bestuurders in een relevante ﬁnanciële omgeving, om
gekwaliﬁceerde bestuurders aan te trekken en te behouden.
Het beloningspakket is zodanig ingericht dat de leden van de Raad
van Bestuur gestimuleerd worden het kapitaal van Van Lanschot
zo economisch mogelijk in te zetten. Dat wil zeggen dat ze moeten
streven naar een goede afweging van risico versus rendement.
Een andere pijler is dat het pakket ertoe moet leiden dat het
streven naar een goede ontwikkeling van de winst op lange
termijn prevaleert boven het streven naar winst op korte termijn.
Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het beloningspakket samengesteld uit vier onderdelen: vast salaris, variabele
kortetermijnbeloning, variabele langetermijnbeloning en
secundaire arbeidsvoorwaarden.
De tabel Totaaloverzicht beloning geeft een overzicht van de
beloning conform het beloningsbeleid (het vast jaarsalaris en het
variabel inkomen voor de korte termijn en lange termijn tezamen,
bij een realisatie van de targets van minimaal, at target en
maximaal, uitgedrukt in een percentage van het vast salaris).
Het variabele inkomen voor de lange termijn wordt berekend
als een percentage van het vaste jaarsalaris en wordt toegezegd
in voorwaardelijke certiﬁcaten van gewone aandelen A
Van Lanschot. Met deze tabel en met het besluit geen variabele
beloning over 2009 toe te kennen, wordt inzicht gegeven in de
scenarioanalyse conform best-practicebepaling II.2.1 van de
Nederlandse Corporate Governance Code.
Vast salaris
Het vaste salaris wordt in beginsel eenmaal in de twee jaar aangepast
op basis van een aantal factoren: de ontwikkeling en prestaties van
de onderneming, de ontwikkeling en prestaties van de bestuurders,
de ontwikkeling van de beloningsverhouding van de relevante omgeving van de bank en de ontwikkeling van de Consumenten Prijs Index.
Het variabel inkomen voor de korte termijn
De kortetermijncomponent van het variabel inkomen bestaat uit
een jaarlijkse beloning in cash, zijnde een percentage van het vaste

jaarsalaris over het voorgaande jaar. Voor leden van de Raad van
Bestuur geldt dat deze beloning (i) deels is geënt op een gebudgetteerd RAROC-percentage en (ii) deels gekoppeld is aan individuele
kortetermijndoelstellingen die zoveel mogelijk met gebruikmaking
van meetbare prestatiecriteria worden geformuleerd. De onderlinge
verhouding tussen de componenten waarop het variabele inkomen
op de korte termijn is gebaseerd, is als volgt: 60% wordt toegekend
op basis van het RAROC-criterium en 40% wordt toegekend op
basis van de individuele doelstellingen.
(i) Voor het deel van het variabel inkomen dat gekoppeld is aan
het gebudgetteerde RAROC-percentage stelt de Remuneratiecommissie elk jaar het RAROC-percentage dat als target geldt
opnieuw vast. Voor een nadere uitwerking van dit deel van het
variabel inkomen wordt verwezen naar de RAROC-tabel op
pagina 66. De berekening van het gerealiseerde RAROCpercentage wordt jaarlijks getoetst door de externe accountant.
(ii) Voor het deel van het variabel inkomen dat verbonden is aan
(de mate van) het behalen van de individuele kortetermijndoelstellingen geldt de tabel Variabele beloning met betrekking tot
individuele doelstellingen op pagina 66.
De individuele kortetermijndoelstellingen zijn deels ﬁnancieel
en deels niet-ﬁnancieel voortvloeiend uit de strategie. De doelstellingen liggen enerzijds op het gebied van solide positie van
de bank, zorgplicht, kapitaalratio’s en zijn anderzijds persoonlijke
prestatiecriteria. De mate waarin aan de individuele kortetermijndoelstellingen is voldaan, wordt jaarlijks achteraf door de
Remuneratiecommissie beoordeeld. Per doelstelling wordt een
gewogen oordeel gegeven over de realisatie.
Het variabel inkomen voor de lange termijn
Het variabel inkomen voor de lange termijn bestaat uit een toekenning van certiﬁcaten van gewone aandelen A Van Lanschot (hierna
te noemen de prestatieaandelen) en dus niet uit een beloning in
cash. Als maatstaf voor de bepaling van de hoogte van het variabel
inkomen voor de lange termijn geldt de gemiddelde stijging van
de winst per gewoon aandeel (wpa) gedurende een periode van
drie jaar. Deze periode vangt aan op 1 januari van het jaar van
voorwaardelijke toezegging van de prestatieaandelen en loopt tot
aan 31 december van het derde daaropvolgende jaar (hierna te
noemen de driejaarsperiode). Het jaar waarin de voorwaardelijke
toezegging van de prestatieaandelen schriftelijk wordt gedaan,
wordt hierna genoemd het ‘jaar van voorwaardelijke toezegging’.
De langetermijncomponent ondersteunt een optimale ontwikkeling
van de winst en draagt er mede toe bij dat niet wordt gestreefd
naar een zo hoog mogelijke winst op korte termijn ten koste van
de lange termijn. Na de deﬁnitieve toekenning van de prestatie-

Totaaloverzicht beloning *
(in euro’s)
De heer Deckers
De heer Loven
De heer Sevinga
De heer Zwart
*

Vast jaarsalaris
550.000
330.000
330.000
330.000

Deze bedragen zijn inclusief het vaste salaris.

Minimaal
0%
0%
0%
0%

550.000
330.000
330.000
330.000

At target
175%
100%
125%
100%

1.512.500
660.000
742.500
660.000

Maximaal
225%
150%
175%
150%

1.787.500
825.000
907.500
825.000
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aandelen hebben de leden van de Raad van Bestuur de verplichting
de verkregen prestatieaandelen vijf jaar vast te houden. Daarmee
wordt het langetermijnaspect van de beloning benadrukt. De
target voor het variabel inkomen voor de lange termijn is een
gemiddelde groei van de wpa met 10% per jaar gedurende de
driejaarsperiode. De berekening van het aantal onvoorwaardelijk
toe te kennen prestatieaandelen vindt plaats in het vierde jaar na
het jaar van voorwaardelijke toezegging door de Remuneratiecommissie, na publicatie van de jaarcijfers. Bij de berekening geldt
een glijdende schaal. Voor een nadere uitwerking van dit deel
van het variabel inkomen wordt verwezen naar de tabel Variabele
beloning afhankelijk van de winst per aandeel op pagina 66.
Bij de berekening van de toe te kennen prestatieaandelen vindt
afronding plaats op hele prestatieaandelen. Het vaste jaarsalaris
alsmede de periode in dienst in de driejaarsperiode is bepalend
voor het aantal aandelen dat wordt toegezegd.
Pensioenregeling en overige emolumenten
Er is sprake van een vastgestelde pensioendotatie. Tot 2004 was
een eindloonregeling van toepassing. De pensioendotatie is bepaald
op 27% van het vaste jaarsalaris. De bestuurders zijn voor hun
pensioenvoorziening zelf verantwoordelijk. Er zijn met de leden
van de Raad van Bestuur geen regelingen overeengekomen voor
het vervroegd uittreden.
De overige arbeidsvoorwaarden van de leden van de Raad van
Bestuur passen in het pakket dat in het bankwezen gebruikelijk is:
korting op bankproducten en deelname aan de collectieve
ziektekostenverzekering voor personeelsleden. Ten slotte stelt
Van Lanschot een auto met chauffeur ter beschikking, verstrekt
zij jaarlijks een netto-onkostenvergoeding van € 5.160,- en ontvangen
de leden van de Raad van Bestuur 3,33% van het vaste jaarsalaris
als dotatie om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.
Uitbetaling
Onderstaande tabel geeft een overzicht van het vaste salaris over
de afgelopen jaren.
Vaste salarissen
(in euro’s)
De heer Deckers
De heer Loven
De heer Sevinga
De heer Zwart

2009

2008

2007

550.000
330.000
330.000

550.000
330.000
330.000

500.000
304.000
325.000

330.000

330.000

300.000

De leden van de Raad van Bestuur hebben in het kader van de
maatregelen om de kosten te beheersen hun salaris voor het jaar
2009 teruggebracht naar:
Aangepaste vaste salarissen voor het jaar 2009
(in euro’s)
De heer Deckers
De heer Loven
De heer Sevinga
De heer Zwart

2009
500.000
300.000
300.000
300.000

Vanaf 2007 hebben de leden van de Raad van Bestuur de in
onderstaande tabel vermelde bedragen in contanten ontvangen.
Hierin zijn opgenomen het vaste salaris, het variabel inkomen
voor de korte termijn, de pensioendotatie en de dotatie voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Contante betalingen
(in euro’s)
De heer Deckers
De heer Loven tot 01/11/09
De heer Sevinga
De heer Zwart tot 01/01/10

2009

2008

2007

666.815
333.408
400.089

892.815
485.529
509.289

971.500
602.480
666.500

400.089

481.569

585.500

Voor een uitgebreide schematische weergave van de totale
beloning, vaste salaris, contante variabele beloning, pensioen
en de (toegezegde) aandelen en opties wordt verwezen naar de
paragraaf Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen op pagina 190 van de jaarrekening 2009.
Het gebudgetteerde RAROC-percentage over 2009 is niet
gerealiseerd. Vanwege de resultaten over 2009 wordt aan de
Raad van Bestuur over 2009 geen variabele beloning toegekend.
De variabele langetermijnbeloning, te weten de voorwaardelijk
toegezegde aandelen en opties in 2006, welke onvoorwaardelijk
in 2009 zouden zijn toegekend, zijn in 2009 komen te vervallen
omdat het gestelde target, de gemiddelde groei van de wpa niet
is gehaald. De voorwaardelijk toegezegde aandelen en opties in
2007 komen hierdoor eveneens in 2010 te vervallen. Tot 2008
gold in het beloningsbeleid een voorwaardelijke toezegging in
aandelen en opties. In het beloningsbeleid vanaf 2008 wordt geen
gebruik meer gemaakt van toezeggingen in opties.
Het vaste jaarsalaris en het aantal maanden in dienst in de
driejaarsperiode zijn van invloed op de jaarlijkse voorwaardelijke
toezegging. In verband met de uitdiensttreding van zowel de heer
Loven als de heer Zwart zijn de voorwaardelijke toezeggingen over
de jaren 2007 tot en met 2009 (de heer Loven) en over de jaren
2007 en 2008 (de heer Zwart) naar rato herberekend. In verband
met de afspraken omtrent de uitdiensttreding van de heer Zwart
zijn in 2009 aan hem geen voorwaardelijk aandelen toegezegd.
In afwijking van best-practicebepaling II.2.8 van de Nederlandse
Corporate Governance Code is de vergoeding van bestuurders bij
ontslag voor leden van de Raad van Bestuur die na 1 januari 2005
zijn benoemd, beperkt tot een bedrag gelijk aan het vaste brutojaarsalaris plus het gemiddelde van het variabel inkomen over de
voorgaande drie jaren en een bedrag gelijk aan de jaarlijkse dotatie
voor pensioen en arbeidsongeschiktheid. De ontslagvergoeding
betaald aan de heer Zwart is conform deze afspraak vastgesteld
en komt, rekening houdend met de contractuele opzegtermijn,
uit op een bedrag van € 750.000,-.
Discretionaire bevoegdheid tot toekenning variabel
inkomen
In 2008 is aan het beloningsbeleid toegevoegd dat de Raad
van Commissarissen in het kader van het variabel inkomen
voor de korte termijn op basis van individuele doelstellingen de
discretionaire bevoegdheid heeft om in heel bijzondere situaties
een variabel inkomen van 25% van het vaste jaarsalaris van de
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leden van de Raad van Bestuur toe te kennen. De behoefte aan
deze bevoegdheid heeft vooral als achtergrond dat zich in de loop
van het jaar onvoorziene grote uitdagingen kunnen voordoen,
waarmee bij het formuleren van de individuele doelstellingen nog
geen rekening kon worden gehouden. In 2009 is hier geen gebruik
van gemaakt.
Wijzigingen beloningsbeleid
De ontwikkelingen binnen de ﬁnanciële sector noodzaken
Van Lanschot het beloningsbeleid te herijken. In dat kader heeft
de Remuneratiecommissie in 2009 de eerste voorbereidingen
getroffen om te komen tot een nieuw beloningsbeleid.

De Code Banken en de Corporate Governance Code zijn het
vertrekpunt in deze. Behalve het genoemde vertrekpunt, spelen
de principes van De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële
Markten, de uitkomsten van een benchmark binnen peergroups,
marktconformiteit, indexering en attractie- en retentieaspecten
mee. De Raad van Commissarissen heeft de expertise van Towers
Watson ingehuurd om adviezen te geven over de samenstelling
van de arbeidsmarktreferentiegroepen en om uitgebreid benchmarkonderzoek te verrichten. Het voorstel voor een aangepast
beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur wordt
op 6 mei 2010 ter vaststelling voorgelegd aan de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders.

RAROC
Gerealiseerd RAROC-percentage

Voorzitter Raad van Bestuur *

Leden Raad van Bestuur *

≥ Target + 0,5%
Target tot target + 0,5%
Target tot target - 0,5%
≤ Target - 0,5%

60%
45%
22,5%
Geen uitkering

45%
30%
15%
Geen uitkering

Variabele beloning met betrekking tot individuele doelstellingen
Realisatie individuele doelstellingen

Voorzitter Raad van Bestuur *

Leden Raad van Bestuur *

Geen realisatie
Gedeeltelijke realisatie
Realisatie conform criteria
Uitzonderlijke prestatie

0%
Maximaal 15%
30%
40%

0%
Maximaal 10%
20%
30%

Variabele beloning afhankelijk van de winst per aandeel
Als de groei van de wpa** gemiddeld uitkomt op

Voorzitter Raad van Bestuur

De heer Sevinga

Leden Raad van Bestuur

Geen uitkering
20%
40%
60%
80%
100%
105%
110%
115%
120%
125%

Geen uitkering
15%
30%
45%
60%
75%
80%
85%
90%
95%
100%

Geen uitkering
10%
20%
30%
40%
50%
55%
60%
65%
70%
75%

onderstaand percentage bedraagt de uitkering***

5%
6%
7%
8%
9%
10% (target)
11%
12%
13%
14%
≥ 15%

*

Uitkering uitgedrukt als percentage van het vaste jaarsalaris.

**

Bij de berekening van de gemiddelde wpa wordt rekening gehouden met de nettolast van
€ 23 miljoen, die eind 2004 is genomen in verband met de verwerving van CenE Bankiers.
Deze wordt vanaf 2005 gedurende vijf jaar in mindering gebracht op de resultaten.

***

Uitkering uitgedrukt als percentage van het vaste jaarsalaris uitgekeerd in de vorm van
certiﬁcaten van gewone aandelen A Van Lanschot.
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Geconsolideerde balans per 31 december 2009
In duizenden euro’s

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Geldmiddelen en kasequivalenten |1

204.970

584.215

Financiële vorderingen handelsactiviteiten |2

127.322

62.716

Bankiers | 3

1.240.596

902.081

Beleggingen voor verkoop beschikbaar |4

1.187.481

894.639

17.036.279

17.072.490

Financiële activa tegen reële waarde via
winst-en-verliesrekening | 6

359.518

52.381

Derivaten |7

218.597

209.700

30.720

10.052

Materiële vaste activa | 9

178.957

188.639

Goodwill en overige immateriële activa |10

367.667

383.025

Actuele belastingvorderingen |11

26.457

79.610

Latente belastingvorderingen |12

63.490

4.128

Activa van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar |13

38.840

–

137.808

217.975

46.137

30.245

21.264.839

20.691.896

Activa

Kredieten en vorderingen private en publieke sector | 5

Beleggingen in deelnemingen equitymethode | 8

Overlopende activa |14
Overige activa |15

Totaal activa

De bij de balansposten vermelde nummers
verwijzen naar de Toelichting.
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31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

55.645

14.113

2.520.554

391.474

13.380.188

15.318.420

13.334

18.077

303.980

313.621

1.387.881

1.761.142

Voorzieningen |22

29.328

20.172

Actuele belastingverplichtingen | 23

28.564

10.467

Latente belastingverplichtingen | 24

41.633

44.910

Passiva van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar |25

29.018

–

530.383

557.418

69.186

67.666

Verzekeringscontracten |28

730.500

–

Achtergestelde schulden |29

593.321

630.306

19.713.515

19.147.786

Aandelenkapitaal
Ingekochte eigen aandelen
Agioreserve
Overige reserves
Onverdeelde winst toekomend aan aandeelhouders Van Lanschot NV

35.194
– 18.158
315.406
932.045
– 26.069

35.190
– 21.854
315.293
878.452
19.266

Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders Van Lanschot NV

1.238.418

1.226.347

Belang derden (perpetuele leningen)
Onverdeelde winst aandeel derden (houders perpetuele leningen)
Belang derden (overige minderheidsbelangen)
Onverdeelde winst aandeel derden (overige minderheidsbelangen)

300.761
10.376
1.796
– 27

305.193
10.858
1.745
– 33

Eigen vermogen aandeel derden

312.906

317.763

1.551.324

1.544.110

21.264.839

20.691.896

Voorwaardelijke schulden |31

359.053

408.677

Onherroepelijke faciliteiten |32

786.926

505.811

1.145.979

914.488

Passiva

Financiële verplichtingen handelsactiviteiten |16
Bankiers |17
Verplichtingen private en publieke sector |18
Financiële passiva tegen reële waarde via
winst-en-verliesrekening |19
Derivaten |20
Uitgegeven schuldbewijzen |21

Overlopende passiva |26
Overige passiva |27

Totaal verplichtingen

Eigen vermogen |30

Totaal passiva

Totaal activa
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Geconsolideerde winst-en-verliesrekening over 2009
In duizenden euro’s

Inkomsten uit operationele activiteiten

2009

2008

Interestbaten
Interestlasten

961.803
681.576

1.347.639
1.053.513

Interest |33

280.227

294.126

Opbrengsten uit deelnemingen volgens equitymethode
Overige opbrengsten uit effecten en deelnemingen

3.424
24.038

5.122
– 22.442

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen | 34

27.462

– 17.320

Provisiebaten
Provisielasten

237.507
12.377

224.674
7.001

Provisies |35

225.130

217.673

Resultaat uit ﬁnanciële transacties | 36

44.501

– 883

Premie inkomen
Herverzekeringspremies

43.041
– 73

–
–

Nettopremie-inkomen |37

42.968

–

Resultaat uit beleggingen voor rekening en risico polishouders | 38

53.335

–

29

–

673.652

493.596

Personeelskosten |40
Andere beheerskosten |41

221.313
174.441

224.928
162.321

Personeels- en andere beheerskosten

395.754

387.249

99.106
38.837

–
34.869

Bedrijfslasten

533.697

422.118

Bijzondere waardeverminderingen | 44

176.043

50.290

Totaal lasten

709.740

472.408

Bedrijfsresultaat voor belastingen

– 36.088

21.188

Belastingen |45

– 20.368

– 8.903

Nettowinst op basis van doorlopende activiteiten

– 15.720

30.091

–

–

– 15.720

30.091

Overige inkomsten | 39
Totaal inkomsten uit operationele activiteiten

Lasten

Verzekeringstechnische lasten |42
Afschrijvingen |43

Niet-doorlopende activiteiten |46

Nettowinst
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2009

2008

– 26.069

19.266

10.376

10.858

– 27

– 33

Winst per gewoon aandeel (in euro’s) |47

– 0,75

0,55

Dividend per gewoon aandeel (in euro’s)

–

0,28

Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s) |48

– 0,74

0,55

Winst per gewoon aandeel
op basis van doorlopende activiteiten (in euro’s) |49

– 0,75

0,55

Verwaterde winst per gewoon aandeel
op basis van doorlopende activiteiten (in euro’s) |50

– 0,74

0,55

Waarvan toekomend aan houders van gewone aandelen
Van Lanschot NV
Waarvan toekomend aan houders perpetuele leningen
Waarvan toekomend aan overige minderheidsbelangen

21.718.834

De bij de winst-en-verliesposten vermelde nummers
verwijzen naar de Toelichting.
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Geconsolideerd overzicht gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten over 2009
In duizenden euro’s

2009

2008

– 15.720

30.091

10.914
18.217
– 1.902
– 6.551
14.850

– 24.884
– 10.689
– 4.647
612
8.662

72

–

35.600

– 30.946

15.142
– 10.099
– 1.008

26.507
– 70.894
– 5.390

4.035

– 49.777

– 1.805

– 147

142

14.071

Totaal ongerealiseerde resultaten

37.972

– 66.799

Totaal gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten

22.252

– 36.708

Waarvan toekomend aan aandeelhouders van Van Lanschot NV

11.903

– 47.533

Waarvan toekomend aan houders perpetuele leningen

10.376

10.858

– 27

– 33

Nettowinst volgens de winst-en-verliesrekening
Ongerealiseerde resultaten
Ongerealiseerde resultaten via de herwaarderingsreserve
Herwaardering beleggingen in aandelen
Herwaardering overige beleggingen
Gerealiseerd beleggingsresultaat aandelen
Gerealiseerd beleggingsresultaat overige beleggingen
Bijzondere waardeverminderingen aandelen naar winst-en-verliesrekening
Bijzondere waardeverminderingen overige beleggingen naar winst-enverliesrekening
Totaal ongerealiseerde resultaten via de herwaarderingsreserve
Ongerealiseerde resultaten uit waardeveranderingen derivaten
(cashﬂow hedges)
Waardevermeerderingen derivaten direct toegevoegd aan het eigen vermogen
Waardeverminderingen derivaten direct onttrokken aan het eigen vermogen
Realisatie ten gunste van de winst-en-verliesrekening
Totaal ongerealiseerde resultaten uit waardeveranderingen
derivaten (cashﬂow hedges)
Ongerealiseerde resultaten uit omrekeningsverschillen vreemde valuta
Belastingen over het ongerealiseerde resultaat

Waarvan toekomend aan overige minderheidsbelangen

Voor de overige toelichting over de aard en samenstelling van
het eigen vermogen wordt verwezen naar toelichting 30.

Geconsolideerd verloopoverzicht eigen vermogen | Jaarrekening 73

Geconsolideerd verloopoverzicht eigen vermogen
In duizenden euro’s

Eigen vermogen toe te rekenen aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van Van Lanschot 2009
2008

Aandelenkapitaal

Ingekochte
eigen
aandelen

Agio

Overige
reserves

Onverdeelde
winst
209.824

Per 1 januari
Nettoresultaat winst-enverliesrekening
Totaal ongerealiseerde resultaten
Totaal gerealiseerd en
ongerealiseerd resultaat
Emissie aandelen
Uitoefening opties
Naar overige reserves
Inkoop eigen aandelen
Vervallen posten
Dividenden
Overige mutaties
Verwerving/mutatie van
minderheidsbelangen
Per 31 december

Eigen
vermogen
toekomend
aan aandeelhouders

Eigen
vermogen
toekomend
aan derden

Totaal eigen
vermogen

35.190

– 21.854

315.293

878.452

19.266

1.226.347

317.763

1.544.110

–
–

–
–

–
–

–
37.972

– 26.069
–

– 26.069
37.972

10.349
–

– 15.720
37.972

–

–

–

37.972

– 26.069

11.903

10.349

22.252

4
–
–
–
–
–
–

–
4.461
–
– 765
–
–
–

113
–
–
–
–
–
–

–
– 904
19.266
–
–
– 9.800
7.059

–
–
– 19.266
–
–
–
–

117
3.557
–
– 765
–
– 9.800
7.059

–
–
–
–
– 4.432
– 10.825
–

117
3.557
–
– 765
– 4.432
– 20.625
7.059

–

–

–

–

–

–

51

51

35.194

– 18.158

315.406

932.045

– 26.069

1.238.418

312.906

1.551.324

Eigen vermogen toe te rekenen aan de houders van eigenvermogensinstrumenten van Van Lanschot 2008

Aandelenkapitaal

Ingekochte
eigen
aandelen

Agio

Overige
reserves

Onverdeelde
winst
209.824

Per 1 januari
Nettoresultaat winst-enverliesrekening
Totaal ongerealiseerde resultaten
Totaal gerealiseerd en
ongerealiseerd resultaat
Emissie aandelen
Uitoefening opties
Naar overige reserves
Inkoop eigen aandelen
Dividenden
Overige mutaties
Per 31 december

Voor de overige toelichting over de aard en samenstelling van
het eigen vermogen wordt verwezen naar toelichting 30.

Eigen
vermogen
toekomend
aan aandeelhouders

Eigen
vermogen
toekomend
aan derden

Totaal eigen
vermogen

34.921

– 27.833

310.217

844.808

204.608

1.366.721

319.878

1.686.599

–
–

–
–

–
–

–
– 66.799

19.266
–

19.266
– 66.799

10.825
–

30.091
– 66.799

–

–

–

– 66.799

19.266

– 47.533

10.825

– 36.708

269
–
–
–
–
–

–
6.452
–
– 473
–
–

5.076
–
–
–
–
–

–
764
204.608
–
– 104.482
– 447

–
–
– 204.608
–
–
–

5.345
7.216
–
– 473
– 104.482
– 447

–
–
–
–
– 10.740
– 2.200

5.345
7.216
–
– 473
– 115.222
– 2.647

35.190

– 21.854

315.293

878.452

19.266

1.226.347

317.763

1.544.110
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Geconsolideerd kasstroomoverzicht over 2009
In duizenden euro’s

2009

2008

Kasstroom uit operationele activiteiten
Bedrijfsresultaat voor belastingen

– 36.088

21.188

Aanpassingen voor:
– Afschrijvingen
– Waarderingsresultaten deelnemingen equitymethode
– Bijzondere waardeverminderingen
– Wijzigingen in technische voorzieningen

38.837
– 2.815
176.043
25.461

34.869
– 881
50.290
–

Kasstroom verkregen uit operationele activiteiten

201.438

105.466

– 23.074

– 520

– 35.167
1.904.640
– 1.925.398
– 18.538
7.615
– 34.133
53.854
– 70.142
105.641

10.921
1.550.397
– 455.041
188.150
– 14.738
11.576
94.674
– 7.852
– 60.886

Totale mutatie activa en passiva

– 34.702

1.316.681

Nettokasstroom aangewend voor
operationele activiteiten

166.736

1.422.147

–

–

– 870.270
11.474

– 220.638
– 81.641

2.077
– 28.334
– 10.709
– 11.033

37.676
881
– 13.562
– 29.570

729.141
34

69.511
167.002

–
7.950
4.939
1.335

–
– 556
4.105
412

– 163.396

– 66.380

Nettostijging (daling) in operationele activa en passiva
– Financiële vorderingen/verplichtingen handelsactiviteiten
– Financiële activa/passiva tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening
– Bankiers
– Kredieten en vorderingen/verplichtingen private en publieke sector
– Derivaten
– Voorzieningen
– Overige activa en passiva
– Overlopende activa en passiva
– Latente belastingvorderingen/belastingverplichtingen
– Directe belastingvorderingen/belastingverplichtingen

Nettokasstroom uit niet-doorlopende
operationele activiteiten
Kasstroom uit investeringsactiviteiten
Investeringen en aankopen
– Beleggingen in kapitaalinstrumenten
– Beleggingen in aandelen
– Beleggingen in groepsmaatschappijen
(exclusief overgenomen geldmiddelen)
– Beleggingen in deelnemingen
– Materiële vaste activa
– Immateriële activa
Desinvesteringen, aﬂossingen en verkopen
– Beleggingen in kapitaalinstrumenten
– Beleggingen in aandelen
– Beleggingen in groepsmaatschappijen
(exclusief overgenomen geldmiddelen)
– Beleggingen in deelnemingen
– Materiële vaste activa
– Immateriële activa
Nettokasstroom aangewend voor investeringsactiviteiten
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2009

2008

Kasstroom uit ﬁnancieringsactiviteiten
Uitgifte aandelen en agio
Mutaties ingekochte eigen aandelen
Mutatie overige reserves
Perpetuele leningen
Minderheidsbelangen
Ontvangsten uit achtergestelde schulden
Aﬂossingen achtergestelde schulden
Ontvangsten uit schuldbewijzen
Aﬂossingen schuldbewijzen
Betaald dividend

117
3.696
33.777
– 4.914
57
–
– 46.985
159.432
– 532.693
– 9.800

5.345
–
– 71.326
– 2.082
– 33
250.000
– 85.145
–
– 1.254.818
– 104.484

Nettokasstroom aangewend voor
ﬁnancieringsactiviteiten

– 397.313

– 1.262.543

Nettotoename in geldmiddelen en kasequivalenten

– 393.973

93.224

Geldmiddelen en kasequivalenten per 1 januari
Geldmiddelen en kasequivalenten per 31 december

538.027
144.054

444.803
538.027

Aanvullende toelichting
Kasstromen uit hoofde van interestontvangsten
Kasstromen uit hoofde van interestbetalingen
Kasstromen uit hoofde van vennootschapsbelasting
Kasstromen uit hoofde van ontvangen dividenden

1.017.626
713.431
– 55.319
8.993

1.350.103
940.979
– 60.886
22.948

Totaal activa
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Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor de ﬁnanciële verslaggeving
Algemeen
Van Lanschot is een private bank die zich met name richt op vermogende
particulieren en ondernemers in hoofdzakelijk Nederland en België.
Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers
NV. Het adres van Van Lanschot NV is Hooge Steenweg 27-31, 5211 JN
’s-Hertogenbosch. Van Lanschot is een naar Nederlands recht opgerichte
Naamloze Vennootschap, waarvan de certiﬁcaten van gewone aandelen A
worden verhandeld aan de ofﬁciële markt van Euronext Amsterdam.
De geconsolideerde jaarrekening van Van Lanschot NV per 31 december
2009 is door de Raad van Bestuur opgemaakt op 11 maart 2010 en
wordt 6 mei 2010 ter vaststelling aan de aandeelhouders voorgelegd
tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders.
Grondslagen bij de opstelling van de jaarrekening
De geconsolideerde jaarrekening van Van Lanschot en haar
dochterondernemingen is opgesteld in overeenstemming met
International Financial Reporting Standards (IFRS) zoals aanvaard binnen
de Europese Unie (EU). In de geconsolideerde jaarrekening opgenomen
activa en passiva worden gewaardeerd tegen de hierna vermelde
waarderingsgrondslagen.
Veranderingen in de presentatie
Er zijn geen veranderingen in de presentatie. Naar aanleiding van de
overname van de aandelen Robein Leven NV, Foreign Media BV (FMG)
en de structurering van een aantal vennootschappen van AIO XI BV via
Topaas Medicijnen BV, zijn zowel de balans als de winst-en-verliesrekening
uitgebreid met een aantal speciﬁeke posten, met name voortkomend
uit de activiteiten op het gebied van (levens)verzekeringen en nietdoorlopende activiteiten.
Schattingsonzekerheden
Bij de toepassing van de grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving van
Van Lanschot is gebruikgemaakt van schattingen en veronderstellingen
die belangrijke gevolgen hebben voor de in de jaarrekening opgenomen
bedragen. De schattingen en veronderstellingen zijn gebaseerd op de
meest recente informatie. De werkelijke bedragen kunnen in de toekomst
afwijken van de schattingen en veronderstellingen. Schattingen en
veronderstellingen hebben met name betrekking op:
Bepaling van de reële waarde
De reële waarde van ﬁnanciële instrumenten die niet worden verhandeld
op een actieve markt wordt bepaald op basis van kasstroom- en (optie-)
waarderingsmodellen. Deze modellen zijn gebaseerd op de per
balansdatum bekende marktomstandigheden. Schattingen hebben
voornamelijk betrekking op het inschatten van toekomstige kasstromen
en disconteringsvoeten. Voor meer details wordt verwezen naar de
risicoparagraaf.
Bijzondere waardeverminderingen
Per balansdatum wordt voor alle activa beoordeeld of er objectieve
indicatoren zijn die duiden op een bijzondere waardevermindering.
Objectieve indicatoren worden vastgesteld bij sterk gewijzigde
marktomstandigheden in bijvoorbeeld beurs- en valutakoersen en
rentestanden. Indien oninbare ﬁnanciële activa na het afboeken toch
kasstromen genereren, worden deze rechtstreeks in de winst-enverliesrekening verwerkt. Bijzondere waardeverminderingen worden
bepaald aan de hand van het verschil tussen de balanswaarde en de
realiseerbare waarde. Bijzondere waardeverminderingen worden direct
verantwoord in de winst-en-verliesrekening onder de post Bijzondere
waardeverminderingen.

Bijzondere waardeverminderingen Kredieten en vorderingen private en
publieke sector
Bij de bepaling van bijzondere waardeverminderingen wordt een onderscheid
gemaakt naar posten die individueel signiﬁcant zijn waarvoor de
waardevermindering op individuele basis wordt bepaald en posten die
niet individueel signiﬁcant zijn, waarvoor de waardevermindering op
collectieve basis wordt bepaald.
Voor een individueel signiﬁcante post waarbij sprake is van een
objectieve aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering wordt
een inschatting van de toekomstige kasstromen gemaakt die op basis van
de Discounted Cash Flow (DCF)-methode contant worden gemaakt.
Veronderstellingen die hierbij gebruikt worden zijn de inschatting van de
(executie) waarde van zekerheden, inschatting van nog te ontvangen
betalingen, de inschatting van de timing van deze betalingen en de
disconteringsvoet.
Voor niet-individueel signiﬁcante posten vindt de bepaling van de
bijzondere waardevermindering op collectieve basis plaats, waarbij
gebruik wordt gemaakt van historische loss data (LGD) om een
inschatting te maken van de waardevermindering. Deze LGD-informatie
is gebaseerd op historische verliesinformatie van de bank met een
referentieperiode van acht jaar.
Aangezien er sprake is van een loss event en onder IFRS geen rekening
mag worden gehouden met toekomstige loss events speelt waarschijnlijkheid geen rol in de bepaling van de speciﬁeke en collectieve waardeverminderingen anders dan in de verwachtingen ten aanzien van kasstromen.
Kredieten waarvoor geen objectieve aanwijzing voor bijzondere
waardevermindering aanwezig is worden meegenomen in de collectieve
assessment Incurred But Not Reported (IBNR). De waardeverminderingen
die hebben plaatsgevonden per rapportagedatum waar de bank als gevolg
van een informatieachterstand nog geen weet van heeft worden op basis
van het product van EAD, PD, LGD en de identiﬁcation period ingeschat.
Naast voornoemde LGD-informatie wordt hier gebruikgemaakt van de
Probability of Default (PD). Indien een actief deﬁnitief oninbaar wordt,
wordt deze afgeboekt ten laste van de betreffende balanspost. De reeds
gevormde voorziening voor bijzondere waardevermindering valt vrij ten
gunste van de betreffende balanspost.
Bijzondere waardeverminderingen Beleggingen in eigenvermogensinstrumenten
Bij beleggingen in aandelen is sprake van een bijzondere
waardevermindering indien de kostprijs de realiseerbare waarde
duurzaam overtreft, dat wil zeggen dat de reële waarde langdurig
of signiﬁcant lager is dan de kostprijs. Bij voor verkoop beschikbare
beleggingen wordt een eventuele herwaardering in het eigen vermogen
eerst afgeboekt. Een waardevermeerdering die optreedt na een
duurzame waardevermindering wordt hierbij als een (nieuwe)
herwaardering behandeld en opgenomen in het eigen vermogen.
Bijzondere waardeverminderingen Overige beleggingen
Overige beleggingen worden getoetst op bijzondere waardeverminderingen
indien er objectieve aanwijzingen zijn voor ﬁnanciële problemen bij
de tegenpartij, het wegvallen van een markt of andere aanwijzingen.
Bij voor verkoop beschikbare beleggingen wordt een eventuele
herwaardering in het eigen vermogen eerst afgeboekt. Indien in de
periode daarna de bijzondere waardevermindering van voor verkoop
beschikbare overige beleggingen afneemt en de afname objectief kan
worden toegeschreven aan een gebeurtenis die zich na de afwaardering
heeft afgespeeld, wordt de bijzondere waardevermindering
teruggenomen via de winst-en-verliesrekening.
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Bijzondere waardeverminderingen niet-financiële activa
De realiseerbare waarde bij niet-ﬁnanciële activa is de hoogste van de
reële waarde van een actief, onder verrekening van verkoopkosten en de
bedrijfswaarde. De reële waarde, onder verrekening van verkoopkosten,
is gebaseerd op een marktconforme transactie tussen bewuste, bereidwillige
partijen. Om bijzondere waardeverminderingen te kunnen bepalen,
worden individuele activa ingedeeld op het laagste niveau waarop
kasstromen te identiﬁceren zijn (kasstroomgenererende eenheden).
Niet-ﬁnanciële activa, anders dan betaalde goodwill, die aan een
bijzondere waardevermindering onderhevig zijn geweest, worden op
iedere balansdatum beoordeeld voor mogelijke terugboeking van de
waardevermindering. Voor niet-ﬁnanciële activa vindt er jaarlijks een
toetsing op bijzondere waardeverminderingen plaats door na te gaan
of er aanwijzingen zijn dat deze activa aan een bijzondere waardevermindering onderhevig zijn.
Latente belastingvorderingen
Actieve belastinglatenties worden alleen opgenomen indien het
waarschijnlijk is dat in de nabije toekomst ﬁscale winsten zullen worden
gerealiseerd ter compensatie van deze tijdelijke verschillen. Bij de
bepaling van toekomstige ﬁscale winsten is gebruikgemaakt van
schattingen daar deze aan onzekerheid onderhevig zijn.
Overnames
Bij acquisities dient de reële waarde van de verkregen activa (inclusief
verworven immateriële activa en goodwill), verplichtingen en niet in de
balans opgenomen verplichtingen te worden bepaald. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van schattingen, met name voor die posten die niet
worden verhandeld op een actieve markt.
Actuariële veronderstellingen voorzieningen
Voor de bepaling van de pensioenverplichtingen wordt gebruikgemaakt
van actuariële berekeningen. Bij actuariële berekeningen worden
veronderstellingen gemaakt over onder andere disconteringsvoet,
toekomstige salarisontwikkelingen en rendementen op beleggingen.
Deze veronderstellingen zijn aan onzekerheid onderhevig. Zie hiervoor
de toelichting voorzieningen zoals opgenomen onder punt 22.
Verzekeringscontracten
Voor de bepaling van de waarde van verzekeringscontracten dient gebruik
gemaakt te worden van inschattingen. Deze inschattingen zijn onzekerheden
zoals sterftekansen, verwachte groeivoet en overige factoren waarvan de
ontwikkeling met onzekerheid is omgeven. In de toelichting op de balanspost
verzekeringscontracten worden deze nader toegelicht.
Grondslagen voor consolidatie
Dochterondernemingen
De geconsolideerde jaarrekening van Van Lanschot NV bevat de
jaarrekeningen van F. van Lanschot Bankiers NV en haar dochterondernemingen. De jaarrekeningen van F. van Lanschot Bankiers NV en haar
dochterondernemingen zijn opgesteld per 31 december op basis van
eenduidige waarderingsgrondslagen. Het boekjaar van F. van Lanschot
Bankiers NV en haar dochterondernemingen is gelijk aan het
kalenderjaar. De effecten van intragroeptransacties worden geëlimineerd
in het consolidatieproces. Dochterondernemingen worden
geconsolideerd vanaf oprichtingsdatum c.q. overnamedatum, zijnde de
datum waarop feitelijke zeggenschap wordt verworven; consolidatie
wordt voortgezet tot het moment dat de feitelijke zeggenschap ophoudt
te bestaan. Er is sprake van zeggenschap indien Van Lanschot de
mogelijkheid heeft om, direct of indirect, het ﬁnanciële of operationele
beleid van een onderneming te bepalen.

Het belang van derden in het eigen vermogen wordt afzonderlijk in de
geconsolideerde balans gepresenteerd als component van het totale
eigen vermogen. Het resultaat over de verslagperiode dat aan het belang
van derden kan worden toegerekend, wordt apart zichtbaar gemaakt.
Investeringen in deelnemingen met invloed van betekenis
De beleggingen in deelnemingen waarop Van Lanschot invloed van
betekenis kan uitoefenen, worden verwerkt volgens de equitymethode,
tenzij anders aangegeven. Volgens de equitymethode wordt in de
waardering van de deelneming de belegging initieel gewaardeerd tegen
kostprijs. Het aandeel van Van Lanschot in de winsten en verliezen,
na het moment van verwerving, wordt verantwoord in de winst-enverliesrekening en haar aandeel in de mutaties in reserves na verwerving
wordt verantwoord in de reserves.
Overnames
Acquisities worden verantwoord volgens de 'purchase methode', waarbij
de kostprijs van de acquisities wordt toegerekend aan de reële waarde
van de verkregen activa (inclusief voorheen niet in de balans opgenomen
immateriële activa), verplichtingen en niet in de balans opgenomen
verplichtingen. Goodwill, zijnde het verschil tussen de kostprijs van
de acquisitie (inclusief overgenomen schulden) en het aandeel van
Van Lanschot in de reële waarde van de verkregen activa, verplichtingen
en niet in de balans opgenomen verplichtingen op de acquisitiedatum,
wordt geactiveerd als immaterieel actief. Is dit verschil negatief (negatieve
goodwill), dan wordt dit onmiddellijk in de winst-en-verliesrekening
verantwoord.
De resultaten van de activiteiten van de overgenomen vennootschappen
worden opgenomen in de winst-en-verliesrekening vanaf de datum
waarop zeggenschap is verkregen.
Correcties in de reële waarde van overgenomen activa en passiva op
de overnamedatum die binnen 12 maanden na de overname worden
geconstateerd, leiden tot een aanpassing van de goodwill. Correcties die
na het verstrijken van de periode van een jaar worden geconstateerd,
worden verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Bij verkoop van groepsmaatschappijen wordt het verschil tussen de
verkoopopbrengst en de kostprijs (inclusief goodwill) en ongerealiseerd
resultaat verantwoord in de winst-en-verliesrekening.
Op de goodwill wordt niet afgeschreven. Zie voor de waardering de
toelichting onder Goodwill en overige immateriële activa.
Gesegmenteerde informatie
Van Lanschot heeft als primaire segmentatiebasis de verschillende
bedrijfssegmenten. Een bedrijfssegment is een bedrijfsonderdeel dat
soortgelijke diensten verleent en waarvan het rendement- en risicoproﬁel
afwijkt van dat van andere bedrijfssegmenten. De bedrijfsonderdelen die
Van Lanschot onderscheidt zijn: Private Banking, Assetmanagement,
Business Banking, Corporate Finance & Securities en Overige activiteiten.
De secundaire segmentatiebasis is geograﬁsch op basis van waar het
bedrijfsonderdeel is gevestigd. Van Lanschot onderscheidt de geograﬁsche
segmenten Nederland, België en Overige. Transacties tussen de
bedrijfssegmenten vinden plaats tegen commerciële voorwaarden en
marktomstandigheden (‘at arms length’).
Vreemde valuta
Functionele valuta en rapporteringsvaluta
Balansposten voor elke groepsmaatschappij worden gewaardeerd in
de valuta van de economische omgeving waarin de entiteit voornamelijk
haar bedrijfsactiviteiten uitoefent (de functionele valuta).
De geconsolideerde jaarrekening is opgesteld in euro’s, de functionele
valuta en rapporteringsvaluta van Van Lanschot NV.

Samenvatting van de belangrijkste grondslagen voor de financiële verslaggeving | Toelichting 79

Groepsmaatschappijen
De activa, passiva, baten en lasten van groepsmaatschappijen met een
andere functionele valuta dan de rapporteringsvaluta worden als volgt
omgerekend:
– Activa en passiva worden omgerekend tegen de slotkoers op de
balansdatum;
– Baten en lasten worden omgerekend tegen gemiddelde koersen.
Indien dit gemiddelde geen redelijke benadering is van verwerking
tegen de koersen op transactiedatum, worden baten en lasten
omgerekend tegen de koersen op transactiedatum;
– Het resterende omrekeningsverschil wordt in een aparte reserve in
het eigen vermogen verwerkt.
Bij consolidatie worden valutakoersverschillen op monetaire posten die
onderdeel uitmaken van een netto-investering in buitenlandse
bedrijfsonderdelen verantwoord in het eigen vermogen. Tevens worden
van schulden en andere posten, die zijn aangemerkt als afdekkingsinstrumenten van een dergelijke investering, de koersverschillen in het
eigen vermogen verwerkt.
Transacties en balansposten
Transacties in vreemde valuta worden bij eerste verwerking omgerekend
naar de functionele valuta tegen de koers die geldt op de transactiedatum.
Koersverschillen die optreden bij de afwikkeling van dergelijke transacties
danwel bij de omrekening van monetaire posten in vreemde valuta
worden verantwoord in de winst-en-verliesrekening, behalve als deze
onderdeel uitmaken van een kasstroomhedge of een hedge van een
netto-investering in buitenlandse bedrijfsonderdelen waarbij
koersverschillen worden verantwoord in het eigen vermogen.
Voor niet-monetaire posten die worden gewaardeerd tegen reële waarde
waarbij de waardemutaties in het resultaat worden verwerkt, worden
koersverschillen verantwoord als onderdeel van deze waardemutaties.
Omrekening naar rapporteringsvaluta gebeurt voor deze posten gelijktijdig
met de bepaling van de reële waarde. Voor niet-monetaire posten waarbij
waardemutaties in het eigen vermogen worden verantwoord worden
koersverschillen in de herwaarderingsreserve in het eigen vermogen
verwerkt.
Niet-monetaire posten die niet tegen reële waarde worden gewaardeerd,
worden omgerekend tegen de wisselkoers op de oorspronkelijke
transactiedatum.
Koersverschillen in de winst-en-verliesrekening worden in het algemeen
opgenomen onder het resultaat uit ﬁnanciële transacties.
Koersverschillen die betrekking hebben op de verkoop van voor verkoop
beschikbare beleggingen worden als een inherent onderdeel beschouwd
van de (on)gerealiseerde resultaten en verantwoord onder Opbrengsten
uit effecten en deelnemingen.
In de balans opnemen van financiële activa
De aankoop of verkoop van ﬁnanciële activa tegen reële waarde met
waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening of ﬁnanciële activa
geclassiﬁceerd als beschikbaar voor verkoop of voor handelsactiviteiten
die volgens standaard marktconventies worden afgewikkeld, worden
opgenomen op de transactiedatum, de datum waarop Van Lanschot zich
verbindt om het actief te kopen of te verkopen. Leningen en vorderingen
worden verwerkt op afwikkelingsdatum; de datum dat Van Lanschot het
actief ontvangt of levert.
Niet langer in de balans opnemen van financiële activa en passiva
Financiële activa worden niet langer in de balans opgenomen indien:
– Van Lanschot geen recht meer heeft op de kasstromen van het actief of,
– Van Lanschot het recht heeft behouden om de kasstromen uit een

–

actief te ontvangen, maar een verplichting is aangegaan om deze
volledig te betalen aan een derde ingevolge een bijzondere afspraak en
Van Lanschot haar rechten om de kasstromen uit het actief heeft
overgedragen en ofwel (a) grotendeels alle risico’s en voordelen van dit
actief heeft overgedragen, ofwel (b) niet grotendeels alle risico’s en
voordelen van dit actief heeft overgedragen of behouden, maar de
zeggenschap over dit actief heeft overgedragen.

Indien Van Lanschot haar rechten om de kasstromen uit een actief te
ontvangen heeft overgedragen, maar niet grotendeels alle risico’s en
voordelen van dit actief heeft overgedragen of behouden, noch de
zeggenschap heeft overgedragen, wordt dit actief opgenomen voor
zover Van Lanschot nog een voortgezette betrokkenheid heeft bij dit
actief. Een ﬁnancieel passief wordt niet langer in de balans opgenomen
zodra aan de prestatie ingevolge de verplichting is voldaan, deze is
opgeheven of is verlopen.
Repotransacties en reverse repotransacties
Verkochte effecten met een overeenkomst tot terugkoop (repo’s) blijven
in de balans opgenomen. De gerelateerde verplichting is opgenomen
onder de betreffende balanspost (hoofdzakelijk bankiers).
Effecten gekocht met een overeenkomst tot terugverkoop (reverse
repo’s) worden gepresenteerd onder de balanspost Bankiers of Kredieten
en vorderingen op de private en publieke sector. Het verschil tussen de
verkoopprijs en de prijs waartegen zal worden ingekocht, wordt in de
winst-en-verliesrekening over de looptijd van de overeenkomst
verantwoord als interest.
Securitisaties
Van Lanschot heeft delen van haar kredietportefeuille ondergebracht in
Special Purpose Entities (SPE’s). Met deze transacties is het economische
eigendom van deze vorderingen overgedragen aan de afzonderlijke
entiteiten. Deze afzonderlijke entiteiten worden door Van Lanschot
geconsolideerd indien Van Lanschot op basis van de economische realiteit
de feitelijke zeggenschap (control) heeft over de SPE. De belangrijkste
indicator voor control is het behouden van het merendeel van de aan
de ﬁnanciële activa verbonden risico's en economische voordelen. Bij het
consolideren van SPE‘s worden de grondslagen van Van Lanschot gevolgd.
Saldering financiële activa en passiva
Financiële activa en passiva worden gesaldeerd en in de geconsolideerde
jaarrekening gepresenteerd voor het nettobedrag indien Van Lanschot
het juridisch afdwingbare recht tot saldering en simultane afwikkeling
heeft en de intentie heeft de activa en passiva gesaldeerd of simultaan
af te rekenen.
Lease
Leaseovereenkomsten waarbij een aanzienlijk deel van de risico’s en
voordelen van het eigendom wordt behouden door de lessor, worden
behandeld als operational leaseovereenkomsten. Betalingen uit hoofde
van deze overeenkomsten worden (na aftrek van eventuele kortingen
door de lessor) lineair ten laste gebracht van de winst-en-verliesrekening
over de leaseperiode.
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Samenvatting van belangrijke waarderingsgrondslagen
Algemeen
Classificatie schuld of eigen vermogen
Financiële instrumenten, of de afzonderlijke componenten van het
instrument, worden geclassiﬁceerd als een verplichting of als eigen
vermogen in overeenstemming met de economische realiteit voor
Van Lanschot als uitgever.
Een eigenvermogensinstrument is elk contract dat het overblijvende
belang omvat in de activa van een entiteit, na aftrek van alle verplichtingen.
Derivaten
De initiële waardering geschiedt tegen reële waarde op het moment van
ingaan van het contract. Na de eerste verwerking wordt het derivaat
gewaardeerd tegen reële waarde en waardemutaties worden verwerkt
in de winst-en-verliesrekening onder resultaat uit ﬁnanciële transacties.
Reële waarden worden gebaseerd op beurskoersen en kasstroom- en
(optie)waarderingsmodellen.

Cashﬂow hedging
Bij cashﬂow hedges worden afdekkingsinstrumenten gebruikt om het
blootstaan aan schommelingen in kasstromen van een actief, verplichting
of toekomstige transactie, die ontstaan als gevolg van wijzigingen in
rente en/of inﬂatie, af te dekken. Het deel van de winst of het verlies op
het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een effectieve
afdekking is, wordt direct in het eigen vermogen opgenomen tot het
moment dat het afgedekte item de winst-en-verliesrekening beïnvloedt.
Het niet-effectieve deel wordt in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
Indien een afdekkingsinstrument aﬂoopt of wordt verkocht, of indien
een instrument niet langer als afdekkingsinstrument kan worden aangemerkt,
blijven de cumulatieve winsten en verliezen in het eigen vermogen totdat
de verwachte toekomstige transactie uiteindelijk wordt opgenomen in de
winst-en-verliesrekening. Als de verwachte toekomstige transactie niet
langer waarschijnlijk is, wordt het cumulatieve resultaat direct overgebracht
vanuit het eigen vermogen naar de winst-en-verliesrekening.

Hedge-accounting
Van Lanschot maakt gebruik van derivaten ter afdekking van de risico’s.
De boekwaarde van de door fair value hedges afgedekte activa en
verplichtingen die anders tegen kostprijs worden opgenomen, is aangepast
voor de mutaties in de reële waarde die kunnen worden toegerekend aan
de afgedekte risico’s. Eventuele winsten of verliezen voortkomend uit
wijzigingen in de reële waarde van derivaten die geen betrekking hebben
op de afgedekte risico’s, worden direct in de winst-en-verliesrekening
verantwoord.
Bij het afsluiten van een afdekkingstransactie wordt de afdekkingsrelatie
door Van Lanschot formeel aangewezen en gedocumenteerd, evenals
de doelstelling en het beleid van Van Lanschot ten aanzien van beheer
van ﬁnanciële risico’s bij het aangaan van de afdekkingstransactie.
De documentatie vermeldt de gegevens van het afdekkingsinstrument,
de afgedekte positie of transactie, de aard van het af te dekken risico en
hoe Van Lanschot zal beoordelen in hoeverre het afdekkingsinstrument
effectief is bij het compenseren van het risico. Een afdekking wordt
geacht effectief te zijn indien Van Lanschot, vanaf het begin en gedurende
de looptijd, kan verwachten dat veranderingen van de reële waarde of de
kasstromen van de afgedekte positie vrijwel volledig worden gecompenseerd door veranderingen van de reële waarde of kasstromen van het
afdekkingsinstrument, voor zover deze het gehedgde risico betreffen
en de werkelijke uitkomsten binnen een bandbreedte van 80-125%
blijven. De effectiviteit wordt maandelijks beoordeeld waarbij wordt
vastgesteld dat de afdekking gedurende de verslagperioden, waarvoor
de afdekking was bedoeld, feitelijk effectief is geweest.

In een contract besloten derivaat
Een in een contract besloten derivaat, een zogenoemd ‘embedded
derivative’, wordt separaat gewaardeerd indien er geen nauw verband
bestaat tussen de economische eigenschappen van een embedded
derivative en het ﬁnanciële contract waarvan het deel uitmaakt. Het
besloten derivaat wordt apart gewaardeerd indien het ﬁnanciële contract
zelf niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen
via de winst-en-verliesrekening. Een voorbeeld van een in een contract
besloten derivaat (nauw verbonden) zijn interestopties in een hypotheek,
die de boven- of ondergrens op de interest bepalen. Een voorbeeld van
een in een contract besloten derivaat (niet nauw verbonden) is aan een
aandelenindex gekoppelde interestbetaling en aﬂossing.
Vooraf wordt bepaald of een in een contract besloten derivaat al dan niet
‘closely related’ (nauw verbonden) is.

Afdekkingen die aan strikte voorwaarden voor hedge-accounting
voldoen, worden als volgt verantwoord:

Activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Onder geldmiddelen en kasequivalenten zijn tegen nominale waarde
opgenomen alle liquide middelen, vrij beschikbare en direct opeisbare
tegoeden bij de centrale banken en andere banken, waarbij het risico op
waardeveranderingen van deze liquide middelen en tegoeden insigniﬁcant is.

Fair value hedging
Bij fair value hedges worden afdekkingsinstrumenten gebruikt om het
blootstaan aan wijzigingen in de reële waarde van een actief of verplichting
af te dekken, die ontstaan als gevolg van rentewijzigingen. Waardeveranderingen van het afdekkingsinstrument worden verantwoord in
de winst-en-verliesrekening. Hetzelfde bedrag wordt (voor zover het
afdekkingsinstrument effectief is) gemuteerd op de waarde van de
afgedekte positie of transactie en tevens verantwoord in de winst-enverliesrekening.
Indien een afdekkingsinstrument aﬂoopt of wordt verkocht, of indien
een instrument niet langer als afdekkingsinstrument kan worden
aangemerkt, worden de cumulatieve winsten en verliezen geamortiseerd
over de resterende looptijd van de hedge-relatie.

Day 1 profit
Als er op het moment van afsluiten gebruik wordt gemaakt van waarderingstechnieken dan kan er verschil ontstaan tussen de transactieprijs en de
reële waarde. Een eventueel verschil hiertussen wordt de Day 1 proﬁt
genoemd. Hieruit voortvloeiende resultaten worden direct verantwoord
in de winst-en-verliesrekening onder het resultaat uit ﬁnanciële transacties.
Balans indeling naar IFRS-waarderinggrondslagen
Voor de balansindeling naar IFRS-waarderinggrondslagen wordt verwezen
naar de Geconsolideerde balans naar waarderingsgrondslag in de
additionele toelichting.

Financiële vorderingen handelsactiviteiten
Financiële vorderingen handelsactiviteiten zijn transacties voor eigen
rekening met het doel dit actief op korte termijn weer te verkopen. De
ﬁnanciële vorderingen handelsactiviteiten bevatten de handelsportefeuille
aandelen en obligaties. De ﬁnanciële vorderingen handelsactiviteiten
worden vanaf het moment van aangaan van het contract (trade date)
gewaardeerd tegen de reële waarde met verwerking van waardeveranderingen
in de winst-en-verliesrekening onder resultaat uit ﬁnanciële transacties.
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Bankiers
Bankiers wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij de
amortisatie berekend wordt met behulp van de effectieve interestmethode.
De effectieve interest is de interestvoet die de contante waarde van de
verwachte kasstromen over de looptijd van het ﬁnancieel instrument,
of waar van toepassing over een kortere periode, exact disconteert naar
de nettoboekwaarde van het ﬁnancieel actief.
Beleggingen voor verkoop beschikbaar
Beleggingen zijn door het management aangemerkt als transacties
aangehouden voor onbepaalde duur en kunnen worden gewaardeerd als
voor verkoop beschikbaar. Deze post bevat beleggingen in aandelen,
obligaties en participaties. Deze beleggingen worden bij eerste opname
tegen de reële waarde opgenomen en vervolgens aangepast voor na
verwerving opgetreden wijzigingen in reële waarde van de belegging.
Niet-gerealiseerde winsten en -verliezen voortvloeiende uit wijzigingen
in de reële waarde van als voor verkoop beschikbaar gerubriceerde
beleggingen worden netto opgenomen in het eigen vermogen.
(Dis)agio van rentedragende voor verkoop beschikbare beleggingen
wordt op basis van de effectieve rentevoet geamortiseerd en ten gunste
of ten laste van de winst-en-verliesrekening gebracht. Als de beleggingen
worden afgestoten of als een bijzondere waardevermindering plaatsvindt,
worden de aanpassingen van de reële waarde opgenomen in de
winst-en-verliesrekening.

afgeleid uit de beurskoersen van vergelijkbare beursgenoteerde
ondernemingen (de peergroup) waarbij eventueel rekening wordt
gehouden met een discount van 25% voor illiquiditeit en
minderheidsbelang. De EBIT en EBITDA worden, indien van toepassing,
gecorrigeerd voor eenmalige posten.
De nettocontantewaardemethode berekent de ondernemingswaarde
door het contant maken tegen een disconteringsvoet van de
geprognosticeerde operationele kasstromen voor de planperiode en
een eindwaarde op basis van de extrapolatie van het bedrijfsresultaat.
De disconteringsvoet (WACC) wordt zoveel mogelijk bepaald op basis
van de disconteringsvoet van sterk vergelijkbare beursgenoteerde
ondernemingen en de speciﬁeke eigenschappen van de onderneming.
Van de waarde die resulteert uit de kapitalisatie-, en/of nettocontantewaardemethode wordt vervolgens de nettoschuld en het preferente
aandelenkapitaal van de onderneming afgetrokken om van
ondernemingswaarde tot aandelenwaarde te komen.
De zichtbare intrinsiekewaardemethode bepaalt de waarde van een
onderneming op basis van balansgegevens en kan in geval van going
concern als bodemwaardering gezien worden. Daar waar het de
waardering van fondsinvesteringen betreft, is de waardering gebaseerd
op de door de fondsmanager opgestelde rapportage. Hierbij wordt een
correctie gemaakt (waar van toepassing) voor carried-interestregelingen
en jaarlijkse fondskosten.

Van Lanschot toetst tweemaal per jaar of er bijzondere waardeverminderingen zijn. Als de reële waarde signiﬁcant of duurzaam onder de kostprijs
ligt, is dit een indicatie voor een bijzondere waardevermindering.
De vaststelling of een post signiﬁcant of duurzaam onder kostprijs is,
vindt plaats in het Impairment Committee op basis van het beleid.

Alle aankopen en verkopen volgens standaardmarktconventies van
beleggingen voor verkoop beschikbaar worden verantwoord op
transactiedatum. Alle overige aan- en verkopen worden verantwoord
op de datum van afwikkeling.

Van Lanschot beschouwt de ongerealiseerde verliezen op de kapitaalinstrumenten in de beleggingsportefeuille, als gevolg van renteﬂuctuaties,
als tijdelijke waardeverminderingen. Van Lanschot heeft de intentie om
deze beleggingen in kapitaalinstrumenten aan te houden gedurende een
periode die lang genoeg is om deze ongerealiseerde verliezen te
compenseren en verwacht indien aangehouden tot einde looptijd de
volledige hoofdsom terug te ontvangen.

Kredieten en vorderingen private en publieke sector
Kredieten en vorderingen private en publieke sector worden
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij de amortisatie
berekend wordt met behulp van de effectieve interestmethode.
De effectieve interestmethode is een methode voor het berekenen
van de geamortiseerde kostprijs en de allocatie van interestbaten en
interestlasten over de relevante perioden.

Bij realisatie van een voor verkoop beschikbaar aandeel valt de
opgebouwde herwaarderingsreserve vrij in de winst-en-verliesrekening
onder Opbrengsten effecten en deelnemingen. Bij realisatie van een
voor verkoop beschikbare obligatie valt de opgebouwde herwaarderingsreserve vrij in de winst-en-verliesrekening onder Resultaat ﬁnanciële
transacties. Voor de bepaling van het transactieresultaat wordt de
kostprijs bepaald op basis van de methode van gemiddelde kostprijs.

Financiële activa tegen reële waarde via winst-en-verliesrekening
Financiële activa tegen reële waarde via winst-en-verliesrekening
bevatten beleggingen waarvan het management waardering tegen reële
waarde via de winst-en-verliesrekening van toepassing acht, op grond
van één van de volgende redenen:
1) Het elimineert of vermindert in belangrijke mate inconsistenties in
waardering en verantwoording die anders zouden ontstaan als gevolg
van de waardering van activa of het verantwoorden van baten en
lasten op afwijkende grondslagen.
2) De performance van de betreffende ﬁnanciële activa wordt
beoordeeld op basis van de reële waarde, in overeenstemming met
een gedocumenteerde risicomanagement- of investeringsstrategie.
Rapportage aan het management geschiedt op basis van de reële
waarde.
3) Het contract waarin het ﬁnanciële instrument is opgenomen, bevat
één of meerdere ingesloten derivaten en het gehele contract wordt
tegen reële waarde via de winst-en-verliesrekening verantwoord mits
het ingesloten derivaat signiﬁcante invloed heeft op de contractueel
overeengekomen kasstromen.

Participaties worden in het eerste jaar van investeren tegen reële waarde
opgenomen, en (indien van toepassing) aangepast voor na verwerving
opgetreden wijzigingen in de reële waarde van de belegging. Deze
waardering is in overeenstemming met de European Venture Capital
Association richtlijnen.
Voor de bepaling van de marktwaarde van participaties, waarvoor geen
beurskoers beschikbaar is, wordt gebruikgemaakt van waarderingsmethodieken waaruit de aandeelhouderswaarde volgt. De gehanteerde
waarderingsmethodieken betreffen: kapitalisatiemethode
(peergroupanalyse), nettocontantewaardemethode en zichtbare
intrinsiekewaardemethode.
De kapitalisatiemethode bepaalt de waarde van een onderneming door
het bedrijfsresultaat (EBIT) en het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen
(EBITDA) te vermenigvuldigen met vermenigvuldigingsfactoren die zijn
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Derivaten
Derivaten worden gewaardeerd tegen reële waarde. De positieve en
negatieve waarden van derivaten zijn apart zichtbaar op de balans, aan
de actief- respectievelijk passiefzijde. Positieve en een negatieve waarden
van derivaten, afgesloten met dezelfde tegenpartij, worden slechts
gesaldeerd indien de cashﬂows op een nettobasis worden gesetteld en
dit juridisch is toegestaan. Waardeveranderingen van derivaten worden
rechtstreeks opgenomen in het resultaat uit ﬁnanciële transacties. Als
hedge-accounting geheel effectief wordt toegepast is het resultaateffect
hierbij nul.
Onderstaand is aangegeven wat onder derivaten wordt opgenomen.
– De positieve reële waarde van derivaten voor handelsdoeleinden
Derivaten voor handelsdoeleinden zijn transacties voor eigen
rekening met het doel dit actief op korte termijn weer te verkopen.
Deze derivaten vallen niet onder hedge-accounting en worden vanaf
het moment van aangaan van het contract (trade date) gewaardeerd
tegen de reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de winst-en-verliesrekening onder Resultaat uit ﬁnanciële transacties.
– Economische hedges
Economische hedges zijn derivaten voor het managen van risico’s
zonder toepassing van hedge-accounting.
– Derivaten structured products
Derivaten structured products betreffen opties die Van Lanschot
heeft gekocht ter afdekking van structured products verkocht aan
cliënten, zonder toepassing van hedge-accounting.
– Long-optiepositie cliënten
– Derivaten met toepassing van hedge-accounting
Beleggingen in deelnemingen equitymethode
Beleggingen zijn door het management aangemerkt als transacties
aangehouden voor onbepaalde duur en kunnen, als gevolg van de
verkregen zeggenschap, worden gerubriceerd als Beleggingen in
deelnemingen equitymethode. Dit betreft beleggingen in entiteiten
waarop Van Lanschot invloed van betekenis kan uitoefenen. Indien een
wijziging plaatsvindt in het eigen vermogen van de deelneming, neemt
Van Lanschot haar aandeel in de wijziging op en verwerkt dit in het
overzicht van mutaties in het eigen vermogen. Dit geldt ook voor de
resultaten van de deelnemingen die verantwoord worden in de winsten-verliesrekening van Van Lanschot.
Elk kwartaal wordt de waarde bepaald van de deelnemingen onder de
equitymethode. De gehanteerde waarderingsmethodieken betreffen:
kapitalisatiemethode (peergroupanalyse), nettocontantewaardemethode en zichtbare intrinsiekewaardemethode. Als de waarde
signiﬁcant of duurzaam onder de waarde van de equitymethode ligt,
is dit een indicatie voor een bijzondere waardevermindering.
De beleggingen aangemerkt als deelnemingen volgens de equitymethode
worden in het eerste jaar van investeren tegen reële waarde opgenomen,
en (indien van toepassing) aangepast voor na verwerving opgetreden
wijzigingen in de waarde van de belegging.
Materiële vaste activa
Materiële vaste activa bevatten onroerend goed, informatietechnologie,
inventaris, communicatie- en beveiligingsapparatuur. De materiële vaste
activa worden bij eerste opname gewaardeerd tegen historische kostprijs
en hierna tegen historische kostprijs onder aftrek van de cumulatieve
afschrijvingen en cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
De boekwaarde bevat de kosten voor vervanging van een deel van het
bestaande object zodra deze kosten worden gemaakt en is exclusief de
kosten van het dagelijks onderhoud. De afschrijving wordt lineair berekend
op basis van de economische levensduur van de betreffende activa.

Verwachte economische levensduur materiële vaste activa in jaren

Grond
Opstal
Verbouwingen
Besturingssoftware en IT
Communicatieapparatuur
Beveiligingsapparatuur
Infrastructuur
Inventaris en inrichting

oneindig
40
15
3-5
5
15
10
5-10

De ontwikkelingskosten van besturingssoftware worden geactiveerd
indien zij voldoen aan de criteria aangaande identiﬁceerbaarheid, het
waarschijnlijk is dat toekomstige opbrengsten binnen de onderneming
vallen en dat de kosten betrouwbaar kunnen worden bepaald.
Onroerend goed niet in eigen gebruik betreft verhuurd onroerend goed
en onroerend goed verkregen uit de afwikkeling van kredieten. Verhuurd
onroerend goed wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs onder
aftrek van de cumulatieve afschrijvingen en cumulatieve bijzondere
waardeverminderingen. Onroerend goed verkregen uit de afwikkeling
van kredieten wordt gewaardeerd tegen historische kostprijs onder
aftrek van cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.
Goodwill en overige immateriële activa
Goodwill is het verschil tussen de reële waarde van de verworven activa
(inclusief immateriële activa) en passiva en de betaalde kostprijs.
Betaalde goodwill wordt tegen kostprijs opgenomen in de jaarrekening
na aftrek van eventuele cumulatieve verliezen wegens bijzondere
waardevermindering. Betaalde goodwill wordt jaarlijks of indien
gebeurtenissen of veranderingen in de omstandigheden erop wijzen,
getoetst op bijzondere waardeverminderingen. Een waardevermindering
wordt vastgesteld aan de hand van het verschil tussen de balanswaarde
en de realiseerbare waarde van de kasstroomgenererende eenheid
(zogenaamde Cash Generating Units, CGU) waarop de goodwill
betrekking heeft. De realiseerbare waarde van een CGU wordt bepaald
door de hoogste van de reële waarde minus verkoopkosten en de
gebruikswaarde.
Voor Van Lanschot is het, door het ontbreken van een markt voor
separate CGU’s, niet mogelijk om een betrouwbare reële waarde minus
verkoopkosten per CGU te bepalen. De realiseerbare waarde is derhalve
gelijkgesteld aan de gebruikswaarde. De gebruikswaarde wordt bepaald
door de netto contante waarde te berekenen van toekomstige kasstromen
die door een CGU worden gegenereerd. Indien de realiseerbare waarde
per CGU onder de balanswaarde van de betreffende CGU ligt is er
sprake van een bijzondere waardevermindering van de goodwill.
Kasstroomvoorspellingen zijn gebaseerd op het meerjarenplan,
strategische plannen en andersoortige onderzoeken betreffende
mogelijke ontwikkelingen. Gebeurtenissen en factoren die de schattingen
signiﬁcant kunnen beïnvloeden zijn onder meer marktverwachtingen,
effecten van fusies en overnames, concurrentieverhoudingen,
klantgedrag en het verloop van het klantenbestand, kostenstructuur,
rente- en risico-ontwikkelingen en overige bedrijfstak en sectorspeciﬁeke
omstandigheden. Overige immateriële activa (zoals applicatiesoftware,
klantenbestanden, contractuele rechten en de waarde van verworven
toevertrouwde middelen en kredieten) worden geactiveerd tegen de
kostprijs en gedurende hun gebruiksduur lineair afgeschreven.
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Bij de overname van verzekeringsportefeuilles worden de verwachte
toekomstige winsten voortvloeiend uit reeds eerder afgesloten contracten
als een immaterieel actief in de balans opgenomen. De VOBA (Value of
Business Acquired) wordt bepaald met behulp van de netto contante
waarde van de geschatte toekomstige kasstromen uit lopende verzekeringscontracten op de overnamedatum. Bij het bepalen van deze netto contante
waarde worden de best mogelijke schattingen van actuariële aannames
inzake interest, sterfte en kosten gebruikt. De VOBA wordt afgeschreven
op basis van de winststromen van de onderliggende portefeuilles.

Verwachte economische levensduur immateriële activa in jaren

Klantenbestanden
Distributiekanalen van derde partijen
Merknamen
Deposito's en rekening-courantstanden
Value of Business Acquired
Applicatiesoftware

5-20
12-20
20
10
6
3-5

Actuele belastingvorderingen
Actuele belastingvorderingen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. Actieve en passieve belastingen worden gesaldeerd wanneer zij
betrekking hebben op dezelfde belastingautoriteit, betrekking hebben
op dezelfde soort belasting en het wettelijk is toegestaan om deze
vorderingen en verplichtingen te salderen.
Latente belastingvorderingen
Belastinglatenties worden in de balans opgenomen indien de waardering
van een actief of passief in de balans tijdelijk afwijkt van de waardering
voor belastingdoeleinden. De belastinglatenties worden berekend met
behulp van geldende belastingpercentages. Actieve en passieve belastinglatenties worden gesaldeerd wanneer zij betrekking hebben op dezelfde
belastingautoriteit, betrekking hebben op dezelfde soort belasting, het
wettelijk is toegestaan om deze latenties te salderen en de verwachting
bestaat dat de latenties simultaan worden afgewikkeld. Belastinglatenties
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Actieve belastinglatenties
worden alleen opgenomen indien het waarschijnlijk is dat in de nabije
toekomst ﬁscale winsten zullen worden gerealiseerd ter compensatie
van deze tijdelijke verschillen. Waardeveranderingen van beleggingen
geclassiﬁceerd als voor verkoop beschikbaar en waardemutaties van
derivaten die onderdeel uitmaken van een cashﬂow hedge worden onder
aftrek van belastinglatenties opgenomen in het vermogen. De belastinglatentie wordt tegelijk met de waardemutatie in de winst-en-verliesrekening verwerkt.
Activa van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar
Onder Activa van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar worden
activa of groepen van activa opgenomen waarvan de boekwaarde
hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie. Deze
activa worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de boekwaarde
en de reële waarde minus verkoopkosten.
De activa zijn in de huidige staat onmiddellijk beschikbaar voor verkoop
en zijn alleen onderworpen aan bepalingen die gebruikelijk zijn voor de
verkoop van dergelijke activa. De verkoop is vervat in een verkoopplan
tegen een prijs die redelijk is ten opzichte van de actuele reële waarde
waardoor verkoop zeer waarschijnlijk is en naar verwachting binnen een
jaar zal zijn geëffectueerd.

Overlopende activa
Overlopende activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.
Overige activa
Overige activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.
Passiva
Financiële verplichtingen handelsactiviteiten
Financiële verplichtingen handelsactiviteiten zijn transacties voor eigen
rekening met het doel deze posities op korte termijn weer terug te
kopen. Financiële verplichtingen handelsactiviteiten worden gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de winst-en-verliesrekening. Deze balanspost omvat de short posities
inzake de handelsportefeuille aandelen en obligaties. Opname vindt
plaats bij het aangaan van het contract.
Bankiers
De post Bankiers wordt bij eerste verwerking tegen de reële waarde
verantwoord na aftrek van transactiekosten. Na eerste verwerking
wordt de post Bankiers gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs,
waarbij de amortisatie berekend wordt met behulp van de effectieve
interestmethode. De effectieve interest is de interestvoet die de
contante waarde van de verwachte kasstromen over de looptijd van het
ﬁnancieel instrument, of waar van toepassing over een kortere periode,
exact disconteert naar de nettoboekwaarde van de verplichting.
Verplichtingen private en publieke sector
Verplichtingen private en publieke sector worden bij eerste verwerking
tegen de reële waarde verantwoord na aftrek van transactiekosten.
Na eerste verwerking worden Verplichtingen private en publieke sector
gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, waarbij de amortisatie
berekend wordt met behulp van de effectieve interestmethode.
Financiële passiva tegen reële waarde via winst-en-verliesrekening
Financiële passiva tegen reële waarde via winst-en- verliesrekening
bevatten ﬁnanciële instrumenten waarvan het management waardering
tegen reële waarde via de winst-en-verliesrekening van toepassing acht,
op grond van één van de volgende redenen:
1) Het elimineert of vermindert in belangrijke mate inconsistenties in
waardering en verantwoording die anders zouden ontstaan als gevolg
van de waardering van passiva of het verantwoorden van baten en
lasten op afwijkende grondslagen.
2) De performance van de betreffende ﬁnanciële passiva wordt
beoordeeld op basis van de reële waarde, in overeenstemming met
een gedocumenteerde risicomanagement- of investeringsstrategie.
Rapportage aan het management geschiedt op basis van de reële waarde.
3) Het contract waarin het ﬁnanciële instrument is opgenomen, bevat
één of meerdere ingesloten derivaten en het gehele contract wordt
tegen reële waarde via de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Dit is alleen toegestaan mits,
(a) het ingesloten derivaat signiﬁcante invloed heeft op de
contractueel overeengekomen kasstromen of,
(b) het bij de eerste verantwoording van het ﬁnanciële instrument
overduidelijk is dat splitsing van het ingesloten derivaat niet is
toegestaan (bijvoorbeeld optie tot vervroegde aﬂossing tegen
geamortiseerde kostprijs).
Van Lanschot houdt in de waardering rekening met haar eigen kredietrisico.
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Derivaten
Onderstaand is aangegeven wat onder derivaten wordt opgenomen.
– De negatieve reële waarde van derivaten voor handelsdoeleinden
Derivaten voor handelsdoeleinden zijn transacties voor eigen
rekening met het doel deze op korte termijn weer te verkopen. Deze
derivaten vallen niet onder hedge-accounting en worden vanaf het
moment van aangaan van het contract (trade date) gewaardeerd
tegen de reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in
de winst-en-verliesrekening onder resultaat Financiële transacties.
– Economische hedges
Economische hedges zijn derivaten voor het managen van risico’s
zonder toepassing van hedge-accounting.
– Derivaten structured products
Derivaten structured products betreffen opties die Van Lanschot
heeft gekocht ter afdekking van structured products verkocht aan
cliënten, zonder toepassing van hedge-accounting.
– Long-optiepositie cliënten
– Derivaten met toepassing van hedge-accounting

Deze vergoedingen worden op actuariële basis berekend en als
voorziening opgenomen in de balans.

Uitgegeven schuldbewijzen
Uitgegeven schuldbewijzen worden bij eerste verwerking tegen de
reële waarde verantwoord na aftrek van transactiekosten. Na eerste
verwerking worden Uitgegeven schuldbewijzen gewaardeerd tegen
geamortiseerde kostprijs. Inkoop van eigen schuldbewijzen door
Van Lanschot wordt in de geconsolideerde jaarrekening gesaldeerd
met de verplichting, waarbij het verschil tussen kostprijs en boekwaarde
op basis van de resterende looptijd wordt verwerkt in de winst-enverliesrekening.

Latente belastingverplichtingen
Belastinglatenties worden in de balans opgenomen indien de waardering
van een actief of passief in de balans tijdelijk afwijkt van de waardering
voor belastingdoeleinden. De belastinglatenties worden berekend met
behulp van geldende belastingpercentages. Actieve en passieve belastinglatenties worden gesaldeerd wanneer zij betrekking hebben op dezelfde
belastingautoriteit, betrekking hebben op dezelfde soort belasting, het
wettelijk is toegestaan om deze latenties te salderen en de verwachting
bestaat dat de latenties simultaan worden afgewikkeld. Belastinglatenties
worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Waardeveranderingen van
beleggingen geclassiﬁceerd als ‘voor verkoop beschikbaar’ en waardemutaties van derivaten die onderdeel uitmaken van een cashﬂow hedge
worden onder aftrek van belastinglatenties opgenomen in het vermogen.
De belastinglatentie wordt tegelijk met de waardemutatie in de winsten-verliesrekening verwerkt.

Voorzieningen
Pensioenvoorzieningen
Van Lanschot heeft pensioenregelingen op basis van toezeggingen op
grond van het salaris-dienstjarensysteem (deﬁned beneﬁt plans) en
pensioenregelingen waarbij het pensioen is gebaseerd op gestorte bedragen
(deﬁned contribution plans). Bij deﬁned contributions plans worden te
betalen premies aan pensioenfondsen als personeelskosten verantwoord in
de winst-en-verliesrekening. Van Lanschot heeft bij deﬁned contribution
plans geen verdere verplichtingen nadat de premies zijn betaald.
Bij deﬁned beneﬁt plans worden uitkeringen aan gepensioneerde
werknemers gegarandeerd. Bij het bepalen van de uitkeringen wordt
rekening gehouden met factoren zoals leeftijd, dienstjaren en salaris.
De voorziening voor deﬁned beneﬁt plans is de contante waarde van de
pensioenverplichtingen op balansdatum verminderd met de reële waarde
van beleggingen, aangepast voor niet-verantwoorde resultaten en kosten
met betrekking tot verstreken dienstjaren. De pensioenverplichting
wordt berekend gebruikmakend van het verwachte rendement op
beleggingen.
Verschillen tussen het verwachte en het werkelijke rendement op
beleggingen, alsmede actuariële wijzigingen worden niet in de winsten-verliesrekening verantwoord, tenzij het totaal van deze cumulatieve
verschillen en wijzigingen buiten een bandbreedte (corridor) van 10%
valt van de grootste van de verplichtingen uit hoofde van de regeling of
de reële waarde van de beleggingen. Het deel dat buiten de bandbreedte
valt, wordt ten gunste of ten laste van de winst-en-verliesrekening
gebracht over de resterende arbeidsjaren van de deelnemers.
Voorziening jubileumregeling
Ter gelegenheid van het 10-, 20-, 30- en 40-jarig dienstverband
ontvangen medewerkers een gratiﬁcatie. Daarnaast wordt bij het 25- en
40-jarig dienstverband een receptie aan de medewerkers aangeboden.

Voorziening personeelskortingen
Van Lanschot heeft personeelscondities waarbij werknemers korting
ontvangen op bijvoorbeeld de hypotheekinterest. Deze vergoeding wordt op
actuariële basis berekend voor de periode waarin de werknemer niet actief
is voor Van Lanschot (pensioen) en als voorziening opgenomen in de balans.
Overige voorzieningen
Hieronder zijn opgenomen alle overige voorzieningen.
Actuele belastingverplichtingen
Actuele belastingverplichtingen worden gewaardeerd tegen nominale
waarde. Actieve en passieve belastingen worden gesaldeerd wanneer zij
betrekking hebben op dezelfde belastingautoriteit, betrekking hebben
op dezelfde soort belasting en het wettelijk is toegestaan om deze
vorderingen en verplichtingen te salderen.

Passiva van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar
Onder Passiva van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar worden
passiva of groep van passiva opgenomen waarvan de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie. Deze passiva
worden gewaardeerd tegen de laagste waarde van de boekwaarde en de
reële waarde minus verkoopkosten.
De passiva zijn in de huidige staat onmiddellijk beschikbaar voor verkoop
en zijn alleen onderworpen aan bepalingen die gebruikelijk zijn voor de
verkoop van dergelijke passiva. De verkoop is vervat in een verkoopplan
tegen een prijs die redelijk is ten opzichte van de actuele reële waarde
waardoor verkoop zeer waarschijnlijk is en naar verwachting binnen een
jaar zal zijn geëffectueerd.
Overlopende passiva
Overlopende passiva worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.
Overige passiva
Overige passiva worden gewaardeerd tegen historische kostprijs.
Verzekeringscontracten
Verzekeringscontracten zijn die verzekeringspolissen die een signiﬁcant
verzekeringsrisico dragen. Dergelijke contracten kunnen tevens een
ﬁnancieel risico dragen. Van Lanschot kent via haar dochter Robein
verzekeringscontracten.
Alle levensverzekeringscontracten betreffen individuele polissen. Met
deze verzekeringscontracten worden (gedurende een vaak lange periode)
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gebeurtenissen verzekerd die een gegarandeerde uitkering in geld of de
tegenwaarde van het belegde vermogen geven in verband met het leven of
het overlijden van verzekerden. Van Lanschot maakt gebruik van de faciliteit
van IFRS 4 om de voorziening te bepalen op basis van de Nederlandse
grondslagen van Robein (Titel 9 BW2) zoals hieronder beschreven.
Voorziening voor verzekeringsverplichtingen
De voorziening voor kapitaalverzekeringen bij leven, waaronder begrepen
de uitkering op de einddatum van gemengde kapitaalverzekeringen
maar met uitzondering van de lijfrentekoopsomverzekeringen in euro’s
is gelijk aan de per de balansdatum vastgestelde effectieve totaalwaarde
(het opgebouwde kapitaal aan het einde van het boekjaar na aftrek van
(eventuele) beheersvergoeding), zoals omschreven in de vigerende
verzekeringsvoorwaarden.
Voor de overige verzekeringen wordt de voorziening prospectief volgens
de nettomethode berekend.
Voor lijfrentekoopsomverzekeringen in euro’s is een rekenrente
gehanteerd, gebaseerd op het intrestpercentage van de bijbehorende
tegenbeleggingen en rekening houdend met de actuariële principes.
Alle eerste kosten worden direct ten laste van het resultaat gebracht.
Technische voorziening voor levensverzekeringen voor risico van polishouders
De voorziening met beleggingen voor rekening van polishouders is gelijk
aan de per de balansdatum vastgestelde effectieve totaalwaarde na
aftrek van een beheersvergoeding, zoals omschreven in de vigerende
verzekeringsvoorwaarden. Alle eerste kosten worden direct ten laste
van het resultaat geboekt.
Toereikendheidstoetsen voor verzekeringsverplichtingen
De op balansdatum gerapporteerde verzekeringsverplichtingen zijn
vastgesteld op basis van tariefgrondslagen. De toereikendheid van de
voorziening wordt periodiek getoetst gedurende de verslaggevingsperiode door middel van een test.
De technische voorzieningen voor levensverzekeringen zijn tot stand
gekomen na een kwantitatieve toereikendheidstoets (Liability Adequacy
Test, LAT). Het principe is dat de balanswaarde van de technische
voorzieningen ten minste gelijk is aan een toetsvoorziening. De toetsvoorziening bestaat uit een zogenaamde marktwaardevoorziening
inclusief een correctie voor een eventuele accounting mismatch.
De marktwaardevoorziening, ook wel actuele waarde van de verplichtingen
genoemd, is de som van de contante waarde van de toekomstige jaarlijkse
uitkeringen vermeerderd met toekomstige kosten voor de verzekeringen
en verminderd met brutopremies.
Contant maken geschiedt met de door De Nederlandsche Bank
voorgeschreven en gepubliceerde rentetermijnstructuur, een adequate
risicomarge (ook wel onzekerheidsmarge genoemd) en de waarde van
eventuele embedded options en garanties. De marktwaardevoorziening
wordt vervolgens gecorrigeerd voor eventuele accounting mismatches
met tegenoverstaande activa. Dat wil zeggen dat rekening dient te
worden gehouden met een eventueel verschil tussen boekwaarde en
marktwaarde van beleggingen die zijn gealloceerd aan de verplichtingen.
Indien de marktwaarde van de beleggingen hoger is dan de boekwaarde
leidt dit tot een verlaging van de toetsvoorziening en omgekeerd.
De grondslagen voor de toereikendheidstoets zijn als volgt:
Voor de verwachtingswaarde:
overlevingstafel voor:
–
lijfrenten ‘lijfrente 2008’;
–
lijfrente koopsommen GBM/V 2000-2005.

ondersterfte voor:
–
lijfrenten 0%;
–
lijfrente koopsommen 30%.
kosteninﬂatie 2,0%.
Voor de onzekerheidsmarge:
overlevingstafel voor:
–
lijfrenten ‘lijfrente 2008’;
–
lijfrente koopsommen GBM/V 2000-2005.
ondersterfte voor:
–
lijfrenten 25%;
–
lijfrente koopsommen 48%.
kosteninﬂatie 2,5%.
Achtergestelde schulden
Achtergestelde schulden worden bij eerste verwerking tegen de reële
waarde verantwoord na aftrek van transactiekosten. Na eerste verwerking
worden achtergestelde schulden gewaardeerd tegen geamortiseerde
kostprijs. Inkoop van eigen achtergestelde schulden door Van Lanschot
wordt in de geconsolideerde jaarrekening gesaldeerd met de verplichting,
waarbij het verschil tussen kostprijs en boekwaarde op basis van de
resterende looptijd wordt verwerkt in de winst-en-verliesrekening.
Eigen vermogen
Directe kosten van uitgifte van nieuwe aandelen worden in mindering
gebracht op het eigen vermogen rekening houdend met belasting.
Wanneer Van Lanschot eigen aandelen inkoopt, wordt de aankoopprijs,
inclusief directe transactiekosten na belasting, in mindering gebracht op
het eigen vermogen. Ingekochte aandelen door Van Lanschot hebben
geen recht op winst of dividend en worden buiten beschouwing gelaten
bij de berekening van de winst per aandeel.
De onder het eigen vermogen opgenomen perpetuals worden
gewaardeerd tegen kostprijs.
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Hieronder zijn verplichtingen opgenomen die een potentieel kredietrisico
bevatten. Voor de andere niet uit de balans blijkende verplichtingen wordt
verwezen naar de Langlopende verplichtingen in de additionele toelichting.
Voorwaardelijke schulden
Voorwaardelijke schulden worden gewaardeerd tegen contractwaarde
en betreffen met name garanties en onherroepelijke accreditieven.
Onherroepelijke faciliteiten
Onder de onherroepelijke faciliteiten worden opgenomen de nietopgenomen kredietfaciliteiten, de overeenkomsten uit hoofde van cessie
en retrocessie en alle overige verplichtingen uit hoofde van onherroepelijke toezeggingen die kunnen leiden tot kredietverlening.
Winst-en-verliesrekening
Algemeen
Opbrengsten worden verantwoord voorzover het waarschijnlijk is dat
de economische voordelen ten goede vallen aan Van Lanschot en de
opbrengsten betrouwbaar kunnen worden bepaald.
Kosten worden zoveel mogelijk toegerekend aan de periode waarin de
diensten zijn geleverd of aan de gerelateerde opbrengsten waar deze
tegenover staan.
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Interest
Hieronder zijn opgenomen de opbrengsten en kosten voortvloeiend uit
het (uit)lenen van gelden en daarmee samenhangende transacties en
hiermee verbandhoudende provisies en andere baten/lasten die het
karakter hebben van interest.
Interestbaten en interestlasten worden in de winst-en-verliesrekening
verantwoord op basis van het toerekeningsbeginsel (accrual basis) met
behulp van de effectieve interestmethode. De effectieve interest is de
interestvoet die de contante waarde van de verwachte kasstromen over
de looptijd van het ﬁnancieel instrument, of waar van toepassing over
een kortere periode, exact disconteert naar de nettoboekwaarde van het
ﬁnancieel actief of de verplichting. Bij de berekening van de effectieve
interest wordt rekening gehouden met alle contractuele bepalingen van
het ﬁnancieel instrument (zoals bijvoorbeeld vervroegde aﬂossing), maar
niet met toekomstige verliezen als gevolg van oninbaarheid.
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen
Te ontvangen dividend uit effecten en deelnemingen wordt direct in
de winst-en-verliesrekening verantwoord op het moment van betaalbaarstelling. Waardeverminderingen onder kostprijs op aandelen en
participaties die onderdeel zijn van de beleggingen voor verkoop
beschikbaar worden als bijzondere waardevermindering verwerkt in
de winst-en-verliesrekening. Verkoopresultaten van voor verkoop
beschikbare beleggingen worden verantwoord onder verkoopresultaat
uit voor verkoop beschikbare beleggingen. Resultaten van op equitymethode gewaardeerde deelnemingen worden opgenomen voor
Van Lanschot’s aandeel in de resultaten van de deelnemingen.
Provisies
Hieronder worden opgenomen de vergoedingen van voor derden
verrichte bancaire diensten, voor zover deze niet het karakter van
interest hebben. De bedragen die aan derden zijn vergoed worden als
provisielasten verantwoord.
Van Lanschot ontvangt provisies als gevolg van een scala aan dienstverlening aan cliënten. Deze provisies kunnen worden onderverdeeld in
provisies op transactiebasis en periodieke provisies die de klant gedurende
het jaar in rekening worden gebracht.
Provisies op transactiebasis
De provisie-inkomsten op transactiebasis worden verantwoord in de
perioden waarin Van Lanschot inspanningen levert. Transactieprovisie
waarvoor Van Lanschot slechts op transactiedatum inspanningen levert
(zoals effectenprovisies), wordt direct in het resultaat verwerkt.
Transactieprovisie waarvoor Van Lanschot nog inspanningen moet
leveren in de toekomst (zoals afsluitprovisie IGC’s) is onderdeel van de
geamortiseerde kostprijs en wordt gedurende de verwachte looptijd van
het instrument in de winst-en-verliesrekening verantwoord.
Periodieke provisies
Periodieke provisies (zoals beheerprovisie) worden verantwoord in de
winst-en-verliesrekening in de periode waarin de diensten worden
geleverd.
Resultaat uit financiële transacties
Onder resultaat handel effecten zijn verantwoord de al dan niet
gerealiseerde waardeverschillen op resultaten uit de ﬁnanciële
instrumenten samenhangend met de handelsportefeuille effecten.
Valutakoersverschillen en koersverschillen uit hoofde van de handel in de
overige ﬁnanciële instrumenten zijn opgenomen onder resultaat handel
valuta. De resultaten uit hoofde van ineffectiviteit van hedge-accounting
zijn opgenomen onder ongerealiseerde resultaten derivaten onder

hedge-accounting. Onder het resultaat economische hedges zijn
opgenomen de al dan niet gerealiseerde resultaten op derivaten die niet
zijn opgenomen in een hedge-accountingmodel.
Nettopremie-inkomen
Het premie-inkomen bestaat uit de premies die door polishouders zijn
verschuldigd aan Van Lanschot via Robein voor afgesloten verzekeringscontracten. Het premie-inkomen wordt onderverdeeld in periodiek leven
en koopsommen leven.
De brutopremies uit hoofde van levensverzekeringscontracten worden
als opbrengst verantwoord wanneer deze verschuldigd zijn door de
polishouder. De premies op herverzekeringscontracten worden op het
premie-inkomen in mindering gebracht.
Resultaat uit beleggingen voor rekening en risico polishouders
Deze beleggingen worden gehouden voor rekening en risico van
polishouders van levensverzekeringen en worden gewaardeerd tegen
reële waarde. Waardestijgingen en -dalingen van de beleggingen worden
in de winst-en-verliesrekening opgenomen als resultaat op beleggingen
voor rekening en risico van polishouders.
Overige inkomsten
Overige inkomsten bestaan uit non-bancaire baten, voortkomend uit
meegeconsolideerde niet-bancaire dochtermaatschappijen.
Personeelskosten
Onder Personeelskosten zijn opgenomen lonen en salarissen, pensioenen VUT-lasten, overige sociale lasten en andere personeelskosten, zoals
lasten uit hoofde van op aandelen gebaseerde personeelsbeloningen.
Op aandelen gebaseerde personeelsbeloningen
Werknemers ontvangen op aandelen gebaseerde beloningen. De kosten
van deze in eigenvermogensinstrumenten afgewikkelde transacties
met werknemers worden bepaald op basis van de reële waarde per
toekenningsdatum. De reële waarde wordt bepaald op basis van het
binomiale model. De kosten van in eigenvermogensinstrumenten
afgewikkelde transacties worden, samen met dezelfde verhoging van het
eigen vermogen, opgenomen in de periode waarin aan de voorwaarden
met betrekking tot de prestatie is voldaan, eindigend op de datum
waarop de betrokken werknemers volledig recht krijgen op de
toezegging (de datum waarop deze onvoorwaardelijk zijn geworden).
Andere beheerskosten
Onder Andere beheerskosten zijn opgenomen automatiseringskosten,
kosten voor marketing en communicatie, huisvestingskosten,
kantoorkosten en overige beheerskosten.
Verzekeringstechnische lasten
Hieronder worden de wijzigingen in de verzekeringstechnische
voorzieningen opgenomen. Deze wijzigingen zijn het saldo van met name
de toevoeging van benodigde interest en de toevoeging van premiebedragen voor toekomstige uitkeringen, verminderd met de verschuldigde
uitkeringen en ontwikkelingen in de portefeuille, zoals het actuariële
resultaat op afkopen en sterfte.
Afschrijvingen
Afschrijvingen worden bepaald aan de hand van de geschatte economische
levensduur en als last in de winst-en-verliesrekening opgenomen.
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Bijzondere waardeverminderingen
Deze post omvat het saldo van de noodzakelijk geachte waardeverminderingen, alsmede de vrijval van dergelijke waardeverminderingen.
Belastingen
De belastingen op het bedrijfsresultaat worden in het resultaat
opgenomen conform de geldende belastingwetten in de verschillende
rechtsgebieden waarin Van Lanschot actief is. De belastingeffecten van
eventuele geleden verliezen in bepaalde rechtsgebieden worden als
activa verantwoord indien het waarschijnlijk is dat de toekomstige
winsten in de betreffende rechtsgebieden voldoende groot zijn om
gebruik te kunnen maken van de verliescompensatie.
Niet-doorlopende activiteiten
Niet-doorlopende activiteiten worden verantwoord volgens de purchasemethode, waarbij de kostprijs van de acquisities wordt toegerekend aan
de reële waarde van de verkregen activa (inclusief voorheen niet in de
balans opgenomen immateriële activa), verplichtingen en niet in de
balans opgenomen verplichtingen.
Winst per aandeel
De winst per gewoon aandeel wordt berekend door de winst beschikbaar
voor gewone aandeelhouders over de periode te delen door het gewogen
gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen gedurende de periode.
De verwaterde winst per gewoon aandeel wordt berekend door de winst
beschikbaar voor gewone aandeelhouders te delen door het gewogen
gemiddeld aantal gewone aandelen gedurende de periode gecorrigeerd
voor mogelijke verwatering als gevolg van bijvoorbeeld uitstaande
optierechten.
Kasstroomoverzicht
Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Dit
overzicht geeft inzicht in de herkomst van de geldmiddelen en de wijze
waarop deze middelen zijn aangewend. De kasstromen worden gesplitst
naar die uit de operationele, investerings- en ﬁnancieringsactiviteiten.
Onder geldmiddelen en kasequivalenten zijn tegen nominale waarde
opgenomen alle liquide middelen, vrij beschikbare en direct opeisbare
tegoeden bij de centrale banken en andere banken, waarbij het risico op
waardeveranderingen van deze liquide middelen en tegoeden insigniﬁcant is.
Wijzigingen in gepubliceerde IFRS-standaarden en -interpretaties
De hierna volgende IFRS-standaarden zijn in de loop van 2009 verplicht
geworden en zijn verwerkt in de jaarrekening 2009 van Van Lanschot.
De standaarden hebben geen signiﬁcante invloed gehad op het vermogen
of resultaat van de bank. De toepassing van de standaarden houdt veelal
aanpassing of uitbreiding van toelichtingen in.
Daarnaast is een aantal IFRS-standaarden gewijzigd, waarbij toepassing
hiervan verplicht is in boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2010.
Van Lanschot past deze standaarden niet toe in de jaarrekening 2009.
Deze wijzigingen hebben naar verwachting geen signiﬁcante invloed op
het vermogen of resultaat van de bank.
IFRS 2 Op aandelen gebaseerde betalingen (wijzigingen)
De IASB heeft in januari 2008 een wijziging van IFRS 2 gepubliceerd, die
een deﬁnitie bevat van een ‘vesting condition’, alsmede voorschriften
omtrent de verwerking van een toekenning die wordt geannuleerd. Deze
wijziging is van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2009.
Voorts heeft de IASB in juni 2009 een wijziging van IFRS 2 gepubliceerd
inzake de verwerking van binnen Van Lanschot in geldmiddelen
afgewikkelde, op aandelen gebaseerde betalingstransacties. Deze

wijziging is van kracht voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2010.
Tevens vervangt deze wijziging IFRIC 8 en IFRIC 11.
IFRS 3 Bedrijfscombinaties
De IASB heeft in januari 2008 de herziene standaard inzake
bedrijfscombinaties gepubliceerd. Deze is van kracht voor boekjaren
beginnend op of na 1 juli 2009. Middels de standaard worden wijzigingen
in de verwerking van bedrijfscombinaties ingevoerd die gevolgen hebben
voor het bedrag van de verantwoorde goodwill, de gerapporteerde
resultaten over de periode waarin een overname plaatsvindt en
toekomstige gerapporteerde resultaten.
IFRS 7 Financiële instrumenten: informatieverschaffing
Deze wijzigingen zijn in maart 2009 gepubliceerd en zijn van kracht voor
boekjaren beginnend op of na 1 januari 2009. De wijzigingen betreffen
additionele voorschriften inzake informatieverschafﬁng omtrent
waardering tegen reële waarde en liquiditeitsrisico's.
IFRS 8 Operationele segmenten
IFRS 8 is in november 2006 gepubliceerd en vervangt IAS 14
Gesegmenteerde informatie. Deze standaard is van kracht voor
boekjaren beginnend op of na 1 januari 2009.
IAS 1 Presentatie van de jaarrekening
De IASB heeft in september 2007 de herziene standaard IAS 1
Presentatie van de jaarrekening gepubliceerd. Deze is van kracht voor
boekjaren beginnend op of na 1 januari 2009. Deze standaard
onderscheidt mutaties in het eigen vermogen die samenhangen met
transacties met de eigenaars van de vennootschap van de overige
mutaties. Het mutatieoverzicht van het eigen vermogen bevat uitsluitend
de detailgegevens over transacties met de eigenaars, waarbij overige
mutaties in één regel per eigenvermogenscomponent in het verloopoverzicht worden gepresenteerd.
Daarnaast introduceert de standaard een overzicht van gerealiseerde en
ongerealiseerde resultaten, waarin alle in de winst-en-verliesrekening
opgenomen (gerealiseerde) baten en lasten worden gepresenteerd,
evenals alle (niet-gerealiseerde) resultaten die buiten de winst-enverliesrekening zijn verwerkt. Dit kan ofwel in één overzicht worden
opgenomen ofwel in twee onderling samenhangende overzichten.
IAS 23 Financieringskosten
De herziene versie van IAS 23 is in april 2007 gepubliceerd en is van kracht
voor boekjaren beginnend op of na 1 januari 2009. Alle ﬁnancieringskosten
die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of
productie van een kwaliﬁcerend actief, dienen te worden geactiveerd.
IAS 27 De geconsolideerde jaarrekening en de enkelvoudige jaarrekening
In januari 2008 heeft de IASB de herziene versie van IAS 27 gepubliceerd,
die betrekking heeft op de geconsolideerde en de enkelvoudige jaarrekening.
IAS 27 (uitgave van 2008) verlangt dat een wijziging in het eigendomsbelang in een dochteronderneming (zonder verlies van zeggenschap)
wordt verwerkt als een eigenvermogenstransactie. Bij dergelijke
transacties is dan ook niet langer sprake van goodwill of van een winst
of een verlies. Voorts bevat de herziene standaard wijzigingen in de
verwerking van door de dochteronderneming geleden verliezen evenals
van verlies van zeggenschap over een dochteronderneming.
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IAS 32 Financiële instrumenten: presentatie en IAS 1 Presentatie van
de jaarrekening - Financiële instrumenten met terugneemverplichting
en verplichtingen bij liquidatie
Deze wijzigingen van IAS 32 en IAS 1 zijn gepubliceerd in februari 2008
en zijn van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2009.
De herzieningen staan in bijzondere omstandigheden toe dat ﬁnanciële
instrumenten met terugneemverplichting (‘puttable instrumenten’) als
eigen vermogen kunnen worden geclassiﬁceerd indien zij een aantal
speciﬁeke kenmerken vertonen.
IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering In aanmerking komende afgedekte posities
Deze wijziging is gepubliceerd in juli 2008 en is van kracht voor boekjaren
die beginnen op of na 1 juli 2009. De wijziging betreft de aanwijzing van
een eenzijdig risico in een afgedekte positie en de aanwijzing van inﬂatie
als een afgedekt risico of gedeelte daarvan in bepaalde situaties.
IFRIC 9 Herbeoordeling van in contracten besloten derivaten en
IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering
De wijzigingen van IFRIC 9 en IAS 39 zijn gepubliceerd in maart 2009
en zijn van kracht voor boekjaren die beginnen op of na 30 juni 2009.
De wijzigingen verlangen de beoordeling of een in een contract besloten
derivaat van het basiscontract dient te worden gescheiden zodra een
onderneming een hybride ﬁnancieel instrument niet langer classiﬁceert
als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
IFRIC 13 Loyaliteitsprogramma’s
De IFRIC heeft in juni 2007 Interpretatie 13 gepubliceerd. Deze
interpretatie verlangt dat spaarpunten worden verwerkt als een
afzonderlijke component van de verkooptransactie waarin ze worden
toegekend. De interpretatie is van kracht voor boekjaren die beginnen
op of na 1 juli 2008.
IFRIC 16 Afdekking van een netto-investering in een buitenlandse
activiteit
De IFRIC heeft in juli 2008 IFRIC 16 gepubliceerd. Deze interpretatie
verschaft een leidraad voor de verwerking van een afdekking van een
netto-investering. Deze IFRIC is van kracht voor boekjaren beginnend
op of na 1 oktober 2008.
Verbeteringen van de IFRSs
In mei 2008 en april 2009 heeft de IASB een verzameling kleine
wijzigingen van de standaarden gepubliceerd, hoofdzakelijk bedoeld ter
eliminatie van inconsequenties en ter verduidelijking. Voor iedere
standaard gelden overgangsbepalingen.
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Risicobeheer
In duizenden euro’s

1 Risico- en kapitaalbeheer
Het nemen en managen van verantwoorde risico’s is een van de essenties
van bankieren. Van Lanschot benadert risicobeheer op een manier die
past bij de beperkte schaalgrootte en de focus van de bank. Van Lanschot
wil de invloed van onverwachte gebeurtenissen op haar solvabiliteit en
haar resultaat zoveel mogelijk beperken.

Risico- en kapitaalbeheer is een continu proces, niet alleen door de steeds
veranderende marktomstandigheden, maar ook door de toenemende
complexiteit van wet- en regelgeving. Kwaliteit en inzet van onze mensen
zijn daarbij van essentieel belang. In 2009 heeft Van Lanschot veel werk
verzet in de aanloop naar de implementatie van IRB (Interne Rating
Benadering) voor kredietrisico.

Van Lanschot streeft daarom bewust naar een laag risicoproﬁel. Dit doet
zij met beleid, systemen en procedures die zoveel mogelijk anticiperen
op risico’s en deze waar mogelijk voorkomen of limiteren. Heldere keuzes
en adequate verankering van risicobeheer op elk niveau in de organisatie
spelen daarbij een belangrijke rol.
Het risicobeheer van Van Lanschot richt zich op de volgende risicosoorten:
– Kredietrisico
– Operationeel risico
– Marktrisico
– Strategisch risico
– Renterisico
– Liquiditeitsrisico
– Compliancerisico

Van Lanschot heeft als ambitie de beste private bank van Nederland en
België te zijn. Dit vertaalt zich ook in de risicobereidheid van de bank.
Bij een private bank horen solide kapitaal- en liquiditeitsratio’s. We zijn
er jarenlang in geslaagd om hier invulling aan te geven.
Van Lanschot heeft van oudsher de combinatie gezocht tussen het
familiebedrijf en vermogende particulieren. Hierdoor is de balans niet
goed vergelijkbaar met een private bank die zich beperkt tot vermogende
particulieren, evenmin is de balans goed vergelijkbaar met die van een
grootbank.

De risicosoorten worden vanaf paragraaf 2 afzonderlijk behandeld,
waarbij ook nader wordt ingegaan op aspecten verbonden aan Basel II.
Aansluitend volgt informatie over reële waarde en wordt het risicobeleid
van Robein toegelicht.
Van Lanschot heeft in 2009 de aandelen van Robein Leven NV verkregen.
Conform de IFRS-regelgeving wordt Robein volledig geconsolideerd.
Waar gegevens worden vermeld die aansluiten met de balans of winsten-verliesrekening zijn de cijfers van Robein volledig opgenomen. Onder
Basel II-regelgeving mag Robein niet worden geconsolideerd, dus waar
Basel II-gegevens worden vermeld zijn de cijfers van Robein niet opgenomen
(waaronder Risk Weighted Activa). Omdat Robein een verzekeraar is,
leidt dat onder Basel II wel tot aftrekposten van het toetsingsvermogen.
Robein wordt als volgt verwerkt in de solvabiliteit:
– RWA: geen invloed omdat Robein als aftrekpost van het
toetsingsvermogen dient te worden beschouwd.
– Toetsingsvermogen: De nettovermogenswaarde wordt in mindering
gebracht op de aftrekpost Immateriële activa en wordt vervolgens
als aftrekpost vermogenselementen verwerkt (50% op Tier I en 50%
op Tier II).
– Bij de overige risico's onder Pijler I en II wordt Robein buiten
beschouwing gelaten.
– Het resultaat van Robein is onderdeel van het geconsolideerd
resultaat van Van Lanschot; hiervoor worden geen correcties
gemaakt. Hierdoor wordt in het operationeel risico onder Pijler II wel
rekening gehouden met Robein.
Aangezien Robein apart wordt beheerd en aangestuurd, wordt het
risicobeheer van Robein apart behandeld. Als in paragraaf 1 tot en met
9 het risicobeleid van Van Lanschot wordt beschreven, is dat exclusief
Robein. Het risicobeleid van Robein wordt in paragraaf 10 toegelicht.

Kapitaalratio’s
BIS -ratio
BIS -ratio Tier I
BIS -ratio Core Tier I

De risicobereidheid kan als volgt samenvattend worden omschreven:
In haar streven de beste private bank van Nederland en België te zijn,
met een stabiele rentabiliteit en een solide proﬁel, neemt Van Lanschot
alleen risico’s die ze begrijpt. We zijn er voor de klant en vermijden
risico’s die de stabiliteit en soliditeit van de bank bedreigen.
Van Lanschot heeft begin februari 2010 haar risicobereidheidsproces
vastgesteld en een bijhorende rapportage ontwikkeld. Vanaf het
tweede kwartaal 2010 zal de Raad van Bestuur op kwartaalbasis de
risicobereidheid van Van Lanschot beoordelen. De Raad van Commissarissen zal deze elk halfjaar toetsen. Eenmaal per jaar worden de
uitgangspunten door de Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
gezamenlijk herijkt. De risicobereidheid van Van Lanschot is gebaseerd
op de volgende uitgangspunten:
1.
2.
3.
4.
5.

geformuleerde strategie, doelstellingen en kernwaarden;
het behalen en behouden van een externe credit rating A;
rentabiliteit door de cyclus heen;
de reputatie van Van Lanschot mag niet in het geding komen;
voldoen aan de vereisten van toezichthouders.

Van Lanschot heeft ook het afgelopen jaar geen beroep hoeven te doen
op steun vanuit de overheid. Dit komt door het door Van Lanschot
gevoerde risicobeleid, dat zich uit in een ruime liquiditeits- en kapitaalpositie, waarbij de balans ten dienste heeft gestaan van onze relaties
en niet is gebruikt voor beleggingsproducten voor eigen risico.
De verslechterde marktomstandigheden hebben invloed gehad op het
resultaat van de bank. De meest invloedrijke gebeurtenissen van het jaar
waren:
–

Van Lanschot is hard geraakt door bijzondere waardeverminderingen
die ze in 2009 heeft moeten nemen. Het betreft de versnelde
afschrijvingen van een bankbreed automatiseringsproject en een
aanzienlijke hogere dotatie aan de kredietvoorzieningen vergeleken
met voorgaande jaren. Met name de recessie heeft gevolgen gehad
voor de kwaliteit van de kredietportefeuille.

Extern vereist

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

8,0%

11,6%

12,5%

4,0%
–

9,5%
6,5%

10,0%
6,7%
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–

–

Negatieve ontwikkelingen op de beurs in het begin van 2009 hebben
een grote impact gehad op de provisieopbrengsten. Naarmate de
beurs zich in het tweede kwartaal herstelde, zijn ook de provisieopbrengsten weer gestegen.
De ontwikkelingen op de spaarmarkt hebben een negatief effect
op de rentemarge gehad. Doordat de spaarrentes hoog bleven en
er geen alternatieve liquiditeitsbronnen waren naast de Europese
Centrale Bank, waren de fundingkosten zeker in de eerste helft en
in iets mindere mate in de tweede helft van het jaar zeer hoog.
In de laatste maanden herstelde de rentemarge zich weer enigszins
doordat de spaartarieven daalden (maar ten opzichte van de
Euribor-tarieven nog steeds hoog bleven) en de doorgevoerde
tariefsverhogingen in 2009 effect sorteerden.

Bij het inrichten van het risicoraamwerk is uitgegaan van het ‘three lines
of defense’ principe. De commerciële c.q. uitvoerende afdelingen vormen
de eerste lijn en hebben de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het
beheersen van risico’s. Compliance en Risk Management vormen de tweede
lijn; zij zijn verantwoordelijk voor het initiëren van risicobeleid en voor
het toezicht op de beheersing van risico’s binnen Van Lanschot. Group
Audit vormt de derde lijn en is verantwoordelijk voor de onafhankelijke
toetsing van het risicoraamwerk.
In het verlengde van risicobeheer ligt het kapitaalbeheer. Het
kapitaalbeheer binnen Van Lanschot heeft als doel het bewaken en
beheren van de externe kapitaalvereisten en de interne
kapitaaldoelstellingen op groepsniveau. Hierbij staat het beschermen van
de ﬁnanciële soliditeit en stabiliteit van de bank centraal.

1.1 Organisatie risico- en kapitaalbeheer
In de organisatie is veel aandacht voor compliance en corporate
governance. De principes van compliance en corporate governance
maken deel uit van de zorgvuldigheid waarmee Van Lanschot waakt over
haar reputatie als solide en integer bankiershuis. Belangrijk is het behoud
van een conservatieve risicohouding in alle geledingen van de bank en
een strikte naleving van wet- en regelgeving. Het doel van het
risicoraamwerk van de bank is in een vroegtijdig stadium risico’s te
onderkennen en te analyseren en verantwoorde limieten vast te stellen
en te bewaken. Adequate beheersmaatregelen en rapportagesystemen
zijn dan ook wezenlijke onderdelen van risicobeheersing bij de bank.
Daartoe hanteert de bank passende limieten, die met behulp van
betrouwbare informatiesystemen worden bewaakt. Risicobeheer is een
continu proces waarbij de kwaliteit en inzet van het management en de
medewerkers van groot belang zijn.

Risico- en kapitaalbeheer

Externe toezichthouders

Raad van Commisarissen

–
–

Group Audit

Toezicht
§ 1.1.1

Risicocommissie
Audit- & Compliancecommissie

Risico- en kapitaalbeleid
§ 1.1.2

Raad van Bestuur

–
–
–
–
–

Beleidsrisicocommissie
Asset- & Liabilitycommissie
Operational Risk Management Commissie
Commissie Informatiebeveiliging & Business Continuity
Commissie Wet- en Regelgeving

Compliance

Financial Control

Risk Management
Van Lanschot

Risk Management
Kempen

Private Banking, Assetmanagement, Business Banking, Corporate Finance & Securities
en Treasury

Implementatie en toetsing
§ 1.1.3

Uitvoering
§ 1.1.4
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1.1.1 Toezicht
De Raad van Commissarissen evalueert de risico’s en de kapitaalvereisten
die verbonden zijn aan de activiteiten en portefeuille van de bank.
Teneinde dit mogelijk te maken heeft de Raad van Commissarissen een
tweetal commissies ingesteld.
De Risicocommissie oefent namens de Raad van Commissarissen
toezicht uit op de geïdentiﬁceerde risico’s die verbonden zijn aan de
ondernemingsactiviteiten.
De Audit- & Compliancecommissie is ingesteld met het doel de Raad
van Commissarissen te adviseren met betrekking tot de ﬁnanciële
verslaglegging, liquiditeitsrisico, kapitaalmanagement, de interne en
externe accountantscontrole, alsmede compliance inclusief zorgplicht.
Daarnaast zal de Raad van Commissarissen met ingang van 2010 elk
halfjaar de risicobereidheid van Van Lanschot toetsen en jaarlijks
gezamenlijk met de Raad van Bestuur herijken.
1.1.2 Risico- & kapitaalbeleid
De Raad van Bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het
formuleren van de strategie van Van Lanschot. Een belangrijk onderdeel
van de strategie van de bank is het risico- en kapitaalbeleid en het daaruit
voortvloeiende kapitaalbeheersplan. De Raad van Bestuur is verantwoordelijk
voor de jaarlijkse review en goedkeuring van dit kapitaalbeheersplan.
Dit betekent tevens dat de Raad van Bestuur eindverantwoordelijk is
voor het bestaan en de effectieve werking van de processen die ervoor
zorg dragen dat Van Lanschot voldoende kapitaal aanhoudt in relatie tot
haar doelstellingen en de wettelijke kapitaalvereisten. In dit kader heeft
de Raad van Bestuur speciﬁeke taken gedelegeerd aan bedrijfsonderdelen
of commissies. In alle commissies heeft tenminste één lid van de Raad
van Bestuur zitting. Binnen de bank zijn de volgende commissies op de
verschillende risicogebieden werkzaam:
Beleidsrisicocommissie: Integraal risico- en kapitaalmanagementbeleid.
Het vaststellen en wijzigen van het integrale risico- en kapitaalbeleid van
de bank vindt plaats in de Beleidsrisicocommissie. De commissie bepaalt
de totale risicobereidheid van Van Lanschot en vertaalt deze naar
normen, limieten en/of kapitaalbeslag voor de verschillende risico’s.
De Beleidsrisicocommissie is verantwoordelijk voor de inrichting van de
totale organisatie en het vaststellen en/of wijzigen van bevoegdheden in
het kader van risico en kapitaalbeleid. De commissie komt eens per
kwartaal bijeen. In de commissie hebben alle leden van de Raad van
Bestuur, vertegenwoordigers van Risk Management en commerciële
afdelingen zitting.
Asset- & Liabilitycommissie: Beheersing van rente-, markt- en
liquiditeitsrisico en kapitaalmanagement.
De Asset- & Liabilitycommissie ziet toe op de implementatie en
uitvoering van het kapitaalbeleid en het daarvan afgeleide kapitaalbeheersplan en liquiditeitsbeleid. De commissie ziet bij de uitvoering van
transacties toe op de naleving van de relevante richtlijnen, vooral met
betrekking tot de balansstructuur, de vermogensratio’s en de funding en
is daarnaast verantwoordelijk voor de goedkeuring van de ICAAP rapportage.
In de Asset- & Liabilitycommissie hebben naast specialisten en betrokken
directeuren ook alle leden van de Raad van Bestuur zitting. Zij komt
eenmaal per maand bijeen. De afdeling Treasury en de commerciële
afdelingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten van
de Asset- & Liabilitycommissie. De uitvoering van transacties in het
kader van het kapitaalbeheersplan is gedelegeerd aan deze afdelingen.

Operational Risk Management Commissie: Beheersing van
operationeel risico.
In de Operational Risk Management Commissie wordt toegezien op
de implementatie en uitvoering van het operationeel risicomanagementbeleid. In dit beleid staan de standaarden voor identiﬁcatie, meting,
bewaking en beheersing van operationele risico’s. De commissie beoordeelt
de operationele risico’s van de bank en bewaakt de voortgang van de
acties die zijn uitgezet om deze risico’s te beperken. De commissie komt
acht keer per jaar bijeen en staat onder voorzitterschap van een lid van
de Raad van Bestuur.
Commissie Informatiebeveiliging & Business Continuity: Beheersing
van informatiebeveiligingsrisico.
Voor een bankinstelling is de beveiliging van informatie essentieel. Gelet
op het belang van het onderwerp worden deze speciﬁeke risico’s bewaakt
door deze Commissie. Uiteraard vanuit het vertrouwelijkheidsaspect,
maar ook omwille van de continuïteit van de eigen bedrijfsvoering
schenkt Van Lanschot aan dit onderwerp bijzondere aandacht.
Commissie Wet- en Regelgeving: Implementatie wijzigingen weten regelgeving.
De Commissie Wet- en Regelgeving ziet toe op een juiste en tijdige
invoering van de diverse wet- en regelgeving en de naleving daarvan.
Naast leden van de Raad van Bestuur zitten er in de Commissie Wet- en
Regelgeving vertegenwoordigers van de afdelingen Private Banking,
Juridische Zaken, Risk Management en Compliance.
1.1.3 Implementatie en toetsing van het risico- en
kapitaalbeleid
De implementatie en bewaking van het risico- en kapitaalbeleid is
gedelegeerd aan de afdelingen:
– Risk Management Van Lanschot;
– Risk Management Kempen;
– Financial Control;
– Compliance.
Daarnaast vindt toetsing plaats door Group Audit.
De hoofdafdeling Risk Management Van Lanschot is verantwoordelijk
voor het modelleren, meten, beheersen en rapporteren van krediet-,
operationeel-, markt- en strategisch risico van Van Lanschot. Tevens
worden binnen deze afdeling alle risico’s op groepsniveau geaggregeerd
en gerapporteerd.
De hoofdafdeling Risk Management Kempen is verantwoordelijk voor
het meten, beheersen en rapporteren van alle relevante risico’s binnen
Kempen. De focus ligt op markt- en operationeel risico.
De afdeling rapporteert rechtstreeks aan de directie van Kempen.
De Raad van Bestuur van Van Lanschot is vertegenwoordigd in de Raad
van Commissarissen van Kempen.
De kaders en normen waarbinnen Kempen functioneert, worden door
Van Lanschot vastgesteld. Binnen deze kaders en normen heeft Kempen
een grote mate van autonomie. Dit geldt ook voor de hoofdafdeling Risk
Management Kempen. De bevoegdheden van Risk Management Kempen
worden vastgesteld door de Beleidsrisicocommissie van Van Lanschot.
Risk Management Kempen rapporteert periodiek en voorts op eerste
verzoek aan Risk Management Van Lanschot. Dit om te garanderen dat
er een integraal beeld van alle relevante risico’s binnen Van Lanschot
aanwezig is.
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De hoofdafdeling Financial Control is verantwoordelijk voor het meten,
beheersen en rapporteren van het renterisico, het liquiditeitsrisico en het
aanwezige kapitaal inclusief de uitvoering van het kapitaalbeleid binnen
Van Lanschot. Tevens verzorgt Financial Control de verplichte rapportages
inzake Basel II aan De Nederlandsche Bank.
De afdeling Compliance ziet toe op de naleving van de interne en
externe wet- en regelgeving door de medewerkers van Van Lanschot.
Binnen Van Lanschot opereert Compliance onafhankelijk en heeft het
hoofd Compliance een rechtstreekse rapportagelijn naar de voorzitter
van de Raad van Bestuur. Daarnaast wordt periodiek verantwoording
afgelegd aan de Audit- & Compliancecommissie van de Raad van
Commissarissen. Kempen heeft een eigen afdeling Compliance, die
rapporteert aan de voorzitter van de directie van Kempen.
Group Audit beoordeelt de opzet en de werking van de risicoorganisatie en de uitvoering van het risico- en kapitaalbeleid. De afdeling
rapporteert hierover aan de Raad van Bestuur. Het beleid van Van Lanschot
vormt het startpunt voor de onafhankelijke toetsing door Group Audit.
Processen, infrastructuur, organisatie en systemen worden daarom op
grond van het beleid getoetst om vast te stellen dat de organisatie
voldoende maatregelen heeft getroffen om op adequate wijze het risicoen kapitaalbeleid uit te voeren. Tevens houdt Group Audit toezicht op
de kwaliteit van implementatie, uitvoering en toetsing van het risicoen kapitaalbeleid.
1.1.4 Uitvoering van het risico- en kapitaalbeleid
De commerciële afdelingen zijn verantwoordelijk voor het aanleveren
van commerciële plannen. Op basis van deze plannen worden de actuele
en toekomstige risico’s en de daaruit voortvloeiende kapitaalbehoeften
bepaald. Deze dienen als input voor de Asset- & Liabilitycommissie.
De besluiten van de Asset- & Liabilitycommissie worden uitgevoerd door
de afdeling Treasury en de commerciële afdelingen.
1.2 Externe en interne kapitaaleisen
Sinds 2008 zijn de Basel-II richtlijnen van toepassing op alle banken.
Dit integrale raamwerk voor het toezicht op banken bestaat uit drie
pijlers die geacht worden elkaar te versterken:
– Pijler I: Externe kapitaaleisen voor kredietrisico, marktrisico en
operationeel risico;
– Pijler II: Interne processen voor het risicobeheer en voor de
berekening van de interne kapitaaleisen, het economisch kapitaal en
de wijze waarop de toezichthouder naar deze interne processen kijkt:
de Supervisory Review;
– Pijler III: informatieplicht van risico-informatie richting externe
belanghebbenden.

Minimum extern kapitaalbeslag (Pijler I)

Pijler III staat voor de informatieplicht van risico-informatie richting
externe belanghebbenden en werkt ondersteunend op de bepaling van
de minimum solvabiliteitsvereisten (Pijler I) en de door het management
gestelde solvabiliteitsvereisten (Pijler II). Het doel van Pijler III is een
verbetering van de kwaliteit van het risicomanagement van een instelling
door de disciplinerende werking van de markt.
Van Lanschot heeft ervoor gekozen haar Pijler III-rapportage integraal
op te nemen in haar jaarrekening, welke éénmaal per jaar wordt gepubliceerd.
In uitzonderlijke situaties, ingegeven door bijzondere interne of externe
factoren, kan de frequentie van rapporteren van Pijler III worden verhoogd.
1.2.1 Externe kapitaaleisen
Banken zijn op basis van de Basel II-regelgeving verplicht een
kapitaalbuffer aan te houden om de risico’s op te kunnen vangen die
ontstaan als gevolg van de uitvoering van het bankbedrijf.
Pijler I biedt richtlijnen voor de berekening van het kapitaal dat een bank
van toezichthouders minimaal moet aanhouden voor krediet-, markt- en
operationele risico’s. De voorschriften voorzien in een aantal varianten
van kapitaalberekeningsmethoden voor deze risico’s van relatief
eenvoudig tot geavanceerd.
Een bank heeft onder voorwaarden de mogelijkheid een van deze
methodes te kiezen. Aan de keuze zijn verschillende kwalitatieve eisen
gekoppeld. Indien wordt besloten over te gaan naar een geavanceerdere
methode houdt dit in dat niet meer terug kan worden gegaan naar de
eenvoudigere methode.
Van Lanschot hanteert momenteel de Standaardbenadering voor zowel
het krediet-, markt- als operationeel risico voor de bepaling van de
kapitaalvereisten onder Pijler I. Van Lanschot streeft ernaar om in 2010
gefaseerd over te gaan op de F-IRB-benadering voor de bepaling van de
kapitaalvereisten voor kredietrisico. Hiervoor heeft de bank haar eigen
modellen ontwikkeld. De modellen voor deze benadering zijn ontwikkeld
en gevalideerd door een externe partij.
Van de Pijler I-risico’s is kredietrisico de grootste risicoklasse. De kapitaaleis
voor kredietrisico is gebaseerd op het totale obligo aan kredieten dat
Van Lanschot heeft verstrekt of verplicht is te verstrekken. De beperkte
aanwezigheid van marktrisico is een gevolg van het risicobeleid, waarbij
Van Lanschot zeer beperkt voor eigen risico handelt. De solvabiliteitseis
voor operationeel risico is gebaseerd op de gemiddelde baten over de
afgelopen drie jaar.

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Kredietrisico
Marktrisico
Operationeel risico

1.023.123
13.204
81.704

92%
1%
7%

1.039.905
6.839
75.176

92%
1%
7%

Totaal

1.118.031

100%

1.121.920

100%
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Kapitaalbeslag belangrijkste exposure
klassen onder kredietrisico
Vorderingen op ondernemingen*
Vorderingen op particulieren en middelgrote
ondernemingen
Vorderingen gedekt door onroerend goed
Posten die securitisatieposities
vertegenwoordigen
Overigen
Totaal

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

504.781

49%

515.527

49%

164.373
109.029

16%
11%

184.723
151.245

18%
15%

116.453
128.487

11%
13%

51.836
136.574

5%
13%

1.023.123

100%

1.039.905

100%

Dochterondernemingen

Belang
F. van Lanschot Bankiers NV
Kempen & Co NV
Van Lanschot Bankiers België NV
Van Lanschot Bankiers (Luxembourg) SA
F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG
Van Lanschot Bankiers (Curaçao) NV
Van Lanschot Participaties BV
Van Lanschot Mezzaninefonds BV
F. van Lanschot Trust Company BV
LanPar JPY Investment BV

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
90%

In bovenstaande tabel zijn de dochters van Van Lanschot weergegeven,
onder weglating van de namen van vennootschappen van relatief
ondergeschikte betekenis. De risico’s van deze dochters vertegenwoordigen 99% van het kapitaal dat Van Lanschot dient aan te houden
onder Pijler I.

*

Betreft ondernemingen met kredieten hoger dan € 1 miljoen.
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1.2.2 Interne kapitaaleisen
De doelstelling van Pijler II is om te waarborgen dat de bank interne
processen heeft geïmplementeerd die erop zijn gericht vast te stellen dat
het benodigde kapitaal in overeenstemming is met de risico’s die de bank
loopt. Van Lanschot heeft deze processen vastgelegd in het handboek
ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process). In dit handboek
zijn onder andere de governancestructuur, de procedures, de uitgangspunten en de methoden voor het vaststellen van het noodzakelijke
kapitaal beschreven. Het doel van het ICAAP is zowel de huidige als de
toekomstige kapitaaltoereikendheid van Van Lanschot te beoordelen en
te handhaven.
De interne vermogenseis wordt op dit moment gebaseerd op de externe
kapitaalvereisten onder Pijler I, aangevuld met een opslag voor overige
risico’s. Deze zijn:
– concentratierisico in de kredietportefeuille;
– renterisico (in het bankenboek, niet in de handelsportefeuille);
– strategisch c.q. bedrijfsrisico.
De gehanteerde modellen en methodieken zijn afgestemd op de
complexiteit en omvang van Van Lanschot. Deze laten een mix zien van
kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van risicomanagement. Er wordt
geen rekening gehouden met diversiﬁcatie-effecten tussen de risicocategorieën onderling. Door middel van stresstesten wordt periodiek
getoetst of het interne kapitaal toereikend is.
Onderstaande tabel geeft de interne kapitaaleis per risicosoort aan.
1.3 Het kapitaalbeheersplan
De afstemming tussen risico’s en kapitaal gebeurt in het kapitaalbeheersplan.
In het kapitaalbeheersplan worden op basis van de commerciële plannen
de huidige en toekomstige kapitaalvereisten en de hieruit afgeleide
ratio’s vastgesteld. Van Lanschot voldoet aan de kapitaalvereisten onder
Pijler I. Voor Pijler II hanteert Van Lanschot als norm om 10% meer
kapitaal aan te houden dan noodzakelijk is volgens interne
kapitaalberekeningen (het ICAAP-kapitaal).
Het kernkapitaal is in 2009 afgenomen van € 942 miljoen tot € 904 miljoen.
Belangrijkste oorzaak van deze daling is het resultaat over 2009. Het Tier Ivermogen bedraagt eind 2009 € 1,3 miljard. Het aandeel van de hybride
instrumenten is in 2009 met € 4,4 miljoen afgenomen tot € 451 miljoen.
Het achtergestelde kapitaal (Lower Tier II) is het afgelopen jaar met
€ 74 miljoen afgenomen tot € 269 miljoen door de gedeeltelijke intrekking
van de bestaande achtergestelde Floating Rate Note 2016 en de ﬁctieve
afbouwregeling van De Nederlandsche Bank.

Interne kapitaalvereisten

Aan achtergestelde leningen wordt een lagere weging gegeven als
de resterende looptijd korter wordt, waardoor de bijdrage aan het
toetsingsvermogen afneemt.
Gedurende de ﬁnanciële crisis en de daarop volgende recessie zijn de
BIS-ratio’s licht gedaald. Het hele jaar hebben de kapitaalratio’s ruim
voldaan aan de minimumvereisten.
De eerste tabel op de volgende pagina geeft de mutaties in 2009 in zowel
het vereist als het aanwezig kapitaal weer.
In het overzicht op pagina 96 is aangegeven hoe het toetsingsvermogen
van Van Lanschot is opgebouwd. Daarnaast wordt aangegeven hoe de
relatie is tussen het toetsingsvermogen en het eigen vermogen zoals
opgenomen in de geconsolideerde balans.
Voor het deel innovatief (gedateerd) hybride Tier I-kapitaal geldt een
extra (binnen)limiet van 15% van het totale Tier I-kapitaal. In december
2008 heeft een emissie van preferente aandelen plaatsgevonden,
waardoor deze limiet is overschreden. Deze overschrijding is door
De Nederlandsche Bank goedgekeurd gezien bijzondere (markt)
omstandigheden.
Voor het opstellen van het toetsingsvermogen dient een aantal zaken,
dat bij de invoering van IFRS invloed heeft gehad op de grootte en de
samenstelling van het eigen vermogen, te worden gecorrigeerd. Enerzijds
betreft dit de goodwill en alle uit hoofde van een overname onderkende
immateriële activa. Anderzijds betreft dit de herwaardering van
obligaties, de overige eigenvermogensinstrumenten en preferente
aandelen.
Aandelen die een belang van meer dan tien procent vertegenwoordigen
van het geplaatste aandelenkapitaal van een ﬁnanciële instelling of
kredietinstelling worden in mindering gebracht op het toetsingsvermogen. De ene helft op het Tier I-vermogen en de andere helft
op het Tier II-vermogen. Dit geldt eveneens voor deelnemingen in
verzekeringsondernemingen.
De post Goodwill in het toetsingsvermogen is exclusief de goodwill die
zich in de branchevreemde dochters bevindt (€ 9,6 miljoen, 2008: nul),
zie tweede tabel op de volgende pagina.

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Kredietrisico
Concentratierisico
Marktrisico
Operationeel risico
Renterisico
Strategisch risico

1.023.123
84.100
13.204
92.801
189.700
53.669

70%
6%
1%
6%
13%
4%

1.039.905
88.495
6.839
61.548
162.000
92.000

73%
6%
0%
4%
11%
6%

Totaal

1.456.597

100%

1.450.787

100%
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Vereist en aanwezig kapitaal

31 | 12 | 2008

Mutatie 2009

31 | 12 | 2009

Vereist minimum kapitaal
Kredietrisico
Marktrisico
Operationeel risico

1.121.920
1.039.905
6.839
75.176

– 3.889
– 16.782
6.365
6.528

1.118.031
1.023.123
13.204
81.704

Toetsingsvermogen
waarvan kernkapitaal
waarvan Tier I-vermogen
waarvan lager Tier II-vermogen

1.745.833
942.465
1.392.622
343.173

– 128.569
– 38.559
– 60.493
– 74.273

1.617.264
903.906
1.332.129
268.900

12,5%
10,0%
6,7%

– 0,9%
– 0,5%
– 0,2%

11,6%
9,5%
6,5%

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

4.989
–
–
3
1.156
22.678
16.250

5.671
177
17
3
4.204
–
–

45.076

10.072

Kapitaalratio’s
BIS-ratio
BIS-ratio Tier I
BIS-ratio Core Tier ITotaal

De volgende entiteiten worden in mindering gebracht op het
toetsingsvermogen.

Entiteiten in mindering gebracht
op toetsingsvermogen
Van Lanschot Chabot Holding BV
Berghave NV
Cepart BV
Intervest BV
NV Instituut voor Ziekenhuisﬁnanciering
Robein Leven NV
Palladyne

Belang ultimo 2009
49%
38%
37%
18%
10%
100%
17%
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Toetsingsvermogen

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

35.194
315.406
886.978
– 26.069
1.796
– 216.097
– 88.655
– 4.647

35.190
315.293
869.466
9.511
1.745
– 212.290
– 71.707
– 4.743

Core Tier I-vermogen

903.906

942.465

Gedateerde innovatieve instrumenten
(preferente aandelen en perpetuele leningen)
Overige innovatieve instrumenten

291.950
158.811

291.950
163.243

1.354.667

1.397.658

– 22.538

– 5.036

1.332.129

1.392.622

Tier II-vermogen
Hoger aanvullend kapitaal
Lager aanvullend kapitaal

38.773
268.900

15.074
343.173

Oorspronkelijk Tier II-vermogen

307.673

358.247

Aftrekpost vermogenselementen

– 22.538

– 5.036

Tier II totaal vermogen

285.135

353.211

1.617.264

1.745.833

–
10.349
216.097
88.655
4.647

9.755
10.825
212.290
71.707
4.743

– 150.000
– 268.900
45.076

– 150.000
– 343.173
10.072

3.401

– 9.669

– 15.265

– 18.273

1.551.324

1.544.110

Tier I-vermogen
Geplaatst aandelenkapitaal
Agioreserve
Algemene reserve
Voorlopige winstverdeling t.b.v. solvabiliteit
Minderheidsbelangen
Af: Goodwill
Af: Overige immateriële activa
Af: Deferred purchase prices (securitisatie)

Oorspronkelijk Tier I-vermogen
Aftrekpost vermogenselementen
Tier I totaal vermogen

Totaal toetsingsvermogen

Aansluiting toetsingsvermogen met geconsolideerd
eigen vermogen:
Bij: Onverdeelde winst toekomend aan aandeelhouders
Van Lanschot NV
Bij: Resultaat 2009/2008 toekomend aan derden
Bij: Goodwill
Bij: Overige immateriële activa
Bij: Deferred purchase prices (securitisatie)
Af: Preferent aandelenkapitaal (gedateerde innovatieve
instrumenten behorend tot vreemd vermogen)
Af: Totaal lager aanvullend kapitaal
Bij: Aftrekpost vermogenselementen
Bij: Herwaarderingsreserves niet-behorend tot het
toetsingsvermogen
Bij: Overige vermogenscomponenten niet-behorend tot
het toetsingsvermogen

Totaal geconsolideerd eigen vermogen
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2 Kredietrisico
Kredietrisico wordt gedeﬁnieerd als het risico dat een tegenpartij niet
meer aan haar verplichtingen jegens de bank kan voldoen. Het kredietrisicobeleid van Van Lanschot richt zich in de eerste plaats op de
tegenpartijrisico’s die samenhangen met de kredietverlening aan haar
relaties van Private en Business Banking. Strenge selectiecriteria voor
nieuwe relaties en actief kredietbeheer voor bestaande relaties moeten
de kwaliteit van de kredietportefeuille waarborgen.
Uitgangspunt bij de kredietverlening is dat deze ondersteunend moet
zijn aan de ambitie om de beste private bank van Nederland en België
te zijn. Op individuele basis wordt beoordeeld of de verstrekking past
binnen de strategie van Van Lanschot.
Kredietrisico van posities op overheden en ﬁnanciële instellingen hangen
samen met beleggingsactiviteiten, internationaal betalingsverkeer en
liquiditeitsbeheer. Het tegenpartijrisico op ﬁnanciële instellingen wordt
grotendeels veroorzaakt door het bij deze instellingen kortstondig
uitzetten van overtollige liquide middelen. Van Lanschot heeft in 2009
haar limieten voor een aantal ﬁnanciële instellingen teruggebracht en
daarmee haar interbancaire positie afgebouwd naar een beperkte omvang.
Ten aanzien van het inruimen van landenlimieten en limieten voor
ﬁnanciële instellingen hanteert Van Lanschot een stringent beleid,
waarbij de landenlimiet als een cross-limiet fungeert. Dat wil zeggen dat
de tegenpartijrisico’s op ﬁnanciële instellingen in één enkel land worden
gelimiteerd door de hoogte van de desbetreffende landenlimiet.
Deze ligt doorgaans op een lager niveau dan de som van de individuele
tegenpartijlimieten.
2.1 Kredietverlening

portefeuilleniveau. Op individueel niveau wordt nadrukkelijk gelet op
ongeoorloofde debetstanden en achterstandenbeheer. In 2009 is deze
activiteit meer gecentraliseerd. Daarnaast vindt door revisies controle
plaats op de kwaliteit van de maatwerkﬁnancieringen. De revisiefrequentie kan per kredietnemer verschillen, afhankelijk van het
risicoproﬁel, maar gebeurt minimaal jaarlijks. Tijdens de revisie wordt
naast de ﬁnanciële analyse ook aandacht besteed aan de toekomstige
ontwikkelingen van de klant en relevante macro-economische
ontwikkelingen.
Een verslechtering van het risicoproﬁel kan leiden tot verscherpt toezicht,
aangepaste rating, corrigerende maatregelen (zoals uitbreiding zekerhedenpositie of de verhoging van de frequentie van ﬁnanciële rapportages),
overdracht naar de afdeling Bijzonder Beheer of een combinatie van deze
maatregelen.
Op portefeuilleniveau worden op kwartaalbasis relevante (verwachte)
ontwikkelingen besproken in de Beleidsrisicocommissie. Een negatieve
ontwikkeling van het risicoproﬁel voor een bepaald klantsegment (of
voor een bepaalde sector of type uitzetting) kan leiden tot aanpassing
van het bijbehorende kredietbeleid. Vooral ontwikkelingen in sectoren
waar een concentratierisico aanwezig is, worden nauwlettend in de
gaten gehouden.
Als er op basis van de revisie, betalingsachterstand of externe signalen
sprake is van een verhoogde kans op discontinuïteit, dan wordt een
ﬁnanciering overgedragen aan de afdeling Bijzonder Beheer. Er wordt een
inschatting gemaakt van het continuïteitsperspectief. Bij twijfelachtige of
onvoldoende continuïteitsperspectief maakt de afdeling Bijzonder Beheer
een voorstel voor een bijzondere waardevermindering. Op basis van dit
voorstel stelt de Impairment Committee de deﬁnitieve bijzondere
waardevermindering vast.

2.1.1 Kredietacceptatie
Het beleid inzake kredietacceptatie is bij Van Lanschot gericht op bewaking
en handhaving van een goede kwaliteit van de kredietportefeuille. De
bevoegdheid om kredieten en kredietcontinuaties goed te keuren is tot
een bescheiden niveau gedelegeerd aan de kantoordirecties. Het betreft
vooral particuliere woonhuisﬁnancieringen met inachtneming van strikte
acceptatienormen. In 2009 is deze bevoegdheid verder teruggebracht.
Voor overige ﬁnancieringen is goedkeuring van Risk Management vereist.

Bij de bepaling van bijzondere waardeverminderingen wordt onderscheid
gemaakt naar posten die individueel signiﬁcant zijn en posten die
individueel niet-signiﬁcant zijn. Voor de laatste categorie wordt de
waardevermindering op collectieve basis bepaald. Daarnaast wordt een
collectieve voorziening getroffen (Incurred But Not Reported). Hierbij
worden onderstaande methodieken gehanteerd:

De ﬁatteringsbevoegdheid voor grote kredieten berust bij de
Kredietcommissie, waarin vertegenwoordigers uit relevante
bedrijfsonderdelen en leden van de Raad van Bestuur zitting hebben.
Voor de dochter Kempen zijn speciﬁeke ﬁatteringbevoegdheden
gedeﬁnieerd voor zover de ﬁnanciering volledig gedekt is door een
effectenportefeuille.

Individueel significante posten
Voor een individueel signiﬁcante post waarbij sprake is van een
objectieve aanwijzing voor een bijzondere waardevermindering wordt
een inschatting van de toekomstige kasstromen gemaakt die op basis van
de DCF-methode contant worden gemaakt. Veronderstellingen die
hierbij worden gebruikt zijn de inschatting van de (executie)waarde van
zekerheden, inschatting van nog te ontvangen betalingen, de inschatting
van de timing van deze betalingen en de disconteringsvoet.

Limieten voor ﬁnanciële instellingen en landen worden op basis van een
aantal harde criteria bepaald, zoals externe rating, BIS-ratio’s,
kapitaalratio’s, Bruto Nationaal Product (in het geval van landen) en land
van herkomst. De limieten worden bewaakt door International Division,
een aparte afdeling binnen Risk Management. Tevens kunnen limieten op
dagbasis worden aangepast en ingetrokken. Gezien de ﬁnanciële crisis
van afgelopen jaar is het toezicht op deze sector zeer intensief geweest
en is veelal op dagbasis gerapporteerd.

Individueel niet-significante posten
Voor individueel niet-signiﬁcante posten vindt de bepaling van de
bijzondere waardevermindering op collectieve basis plaats. Er wordt
gebruik gemaakt van een gemiddelde LGD. Deze LGD is gebaseerd op
historische verliesinformatie van de bank met een referentieperiode van
acht jaar (2002 - 2009).

2.1.2 Kredietbeheer
Stringent kredietbeheer is een vereiste om de kwaliteit van de
kredietportefeuille te bewaken. Hierbij wordt onderscheid gemaakt
tussen kredietbeheer op individueel niveau en kredietbeheer op

Incurred But Not Reported
Kredieten waarvoor geen objectieve aanwijzing voor bijzondere
waardevermindering aanwezig is, worden meegenomen in IBNR.
IBNR betreft de waardeverminderingen die hebben plaatsgevonden
per rapportagedatum waar de bank als gevolg van een informatie-
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achterstand nog geen weet van heeft. Deze waardevermindering wordt
berekend op basis van het product van de EAD, PD, LGD en de
identiﬁcation period. Naast voornoemde LGD- informatie wordt gebruikgemaakt van de parameters uit de interne modellen van Basel II (PD).
2.1.3 Beleggingsportefeuille
Van Lanschot heeft een beleggingsportefeuille met een laag risicoproﬁel.
In 2009 heeft een verschuiving plaatsgevonden van ﬁnanciële waarden
naar staatsobligaties. Voor overheidspapier geldt dat het papier een
triple-A -rating heeft en in euro's luidt.
De beleggingsportefeuille in bankobligaties laat een groei zien. Dit is het
gevolg van het consolideren van de beleggingsportefeuille van Robein in
de jaarcijfers 2009. Nieuwe beleggingen in obligaties van banken dienen
van een senior (niet achtergesteld) niveau te zijn, met een minimale
rating van double A (‘long term’-rating). Daarbij dient het desbetreffende
papier tevens te passen binnen de gestelde landenlimieten. Zie de eerste
tabel op de volgende pagina.
De beleggingsportefeuille heeft een hoge kredietwaardigheid en wordt
aangehouden ter ondersteuning van het liquiditeitsbedrijf. Iedere
investering wordt daarom beoordeeld op de mate van verhandelbaarheid
in de markt en de beleenbaarheid ervan in repo-transacties en bij de
Europese Centrale Bank. Slechts een zeer gering gedeelte van de
beleggingsportefeuille betreft aandelen (€ 33 miljoen, 2008: € 34 miljoen)
en participaties (€ 47 miljoen, 2008: € 72 miljoen). De belegging in
aandelen heeft grotendeels betrekking op posities in eigen aandelenfondsen.
De besluitvorming omtrent de beleggingsportefeuille ligt bij de Asset- &
Liabilitycommissie. Alle nieuwe posities in de obligatieportefeuille dienen
vooraf te worden goedgekeurd door de afdelingen International Division
en Treasury. Nieuwe posities in aandelen en participaties dienen vooraf
te worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur.
2.1.4 Securitisatie 2006
Van Lanschot heeft een deel van de kredieten aan de private sector met
als onderpand commercieel onroerend goed gesecuritiseerd. In deze
securitisatietransactie, Lancelot 2006, is het economische eigendom
van vorderingen overgedragen aan een afzonderlijke vennootschap.
Deze vorderingen zijn overgedragen tegen nominale waarde plus een
uitgestelde verkoopprijs. Een positief resultaat binnen deze afzonderlijke
vennootschap leidt tot het ontstaan van een positieve waarde van de
uitgestelde verkoopprijs. Van Lanschot houdt hiermee een economisch
belang in de Lancelot-vennootschap en heeft deze vennootschap
integraal in haar geconsolideerde jaarrekening opgenomen.
De Lancelot 2006-structuur kent een zogenoemde step-upstructuur.
Dit houdt in dat vanaf januari 2012 de vennootschap het recht heeft de
obligaties vervroegd af te lossen. Tevens zal op deze datum de coupon
op de obligaties een renteverhoging (step-up) kennen. Onder normale
marktomstandigheden zal er hierdoor een economisch motief bestaan
om de obligaties vervroegd af te lossen. Voor de ﬁnanciering van de
kredieten heeft Lancelot 2006 een vijftal schuldbewijzen uitgegeven met
speciﬁcaties op de volgende pagina. De schuldbewijzen hebben een rating
van Fitch Ratings en Standard & Poor's. Van Lanschot treedt in de
structuur op als pool servicer en default loan servicer. De Lancelot 2006
exposures krijgen een 0%-weging onder kredietrisico Basel II SA.
Van Lanschot draagt de eerste kredietverliezen (hoofdsommen en rente)
van de gesecuritiseerde leningen. Bij voorkomende kredietverliezen wordt
als eerste beroep gedaan op het reserve fund. Toevoegingen aan het

reserve fund gebeuren door middel van een excess spread. Deze bedraagt
0,6% per jaar van uitstaande schuldbewijzen: de omvang van het reserve
fund bedraagt per ultimo 2009: € 4,2 miljoen (2008: € 4,2 miljoen).
In 2009 is geen beroep gedaan op het fund. Het fund is als vordering
opgenomen in de vennootschappelijke jaarrekening en wordt bij
consolidatie vereffend.
De boekwaarde van de gesecuritiseerde leningen, exclusief lopende
rente, voor de securitiesatietransactie Lancelot 2006 bedraagt ultimo
2009 € 378,3 miljoen (2008: € 416,6 miljoen).
Lancelot 2006 betreft een traditionele securitisatie. Kenmerkend voor
een traditionele securitisatie is dat de gesecuritiseerde vorderingen
in economische zin worden overgedragen aan een entiteit voor
securitisatiedoeleinden die daartoe effecten uitgeeft. De uitgegeven
effecten leiden niet tot een betalingsverplichting bij Van Lanschot,
maar bij Lancelot.
In 2009 zijn geen verliezen genomen op posities die zijn opgenomen in
de Lancelot 2006 transactie (2008: idem). Er zijn per 31 december 2009
geen achterstanden op deze posities (2008: idem), zie tweede tabel op
de volgende pagina.
2.2 Verdeling kredietportefeuille
De derde tabel op de volgende pagina geeft de verdeling van de
kredietportefeuille over de verschillende entiteiten weer.
Het risico is geconcentreerd bij Van Lanschot Nederland; in België
worden beperkt kredieten verstrekt, evenals bij de overige buitenlandse
dochters. De kredietverlening van Kempen bestaat voornamelijk uit door
effecten gedekte kredieten. De limieten zijn afhankelijk van het onderpand
en kunnen op dagbasis muteren.
De tabel op pagina 100 geeft een verdeling van de kredieten en
vorderingen aan private en publieke sector weer.
Alle kredieten waarvan de rente en/of aﬂossing niet tijdig worden
voldaan, zijn achterstallig. Als een klant waarschijnlijk of daadwerkelijk
zijn verplichtingen jegens de bank niet meer kan nakomen, wordt een
voorziening getroffen. De kredieten van de klant worden dan
aangemerkt als onvolwaardige kredieten.
De grootste concentratie qua uitzettingen betreft de hypotheekportefeuille. Het kredietrisico in deze portefeuille is beperkt. Het
grootste kredietrisico en de daadwerkelijke historische verliezen zit in
de zakelijke portefeuille. Van Lanschot streeft naar een gediversiﬁceerde
zakelijke kredietportefeuille. Hierbij heeft Van Lanschot op dit moment
een sterke positie in middelgrote (familie)bedrijven, commercieel
vastgoed en in de medische sector. Gezien de aard en omvang van de
bank zijn concentratie-effecten waar te nemen.
Van Lanschot is terughoudend met het verstrekken van blanco kredieten.
Voor zakelijke ﬁnancieringen worden de reguliere zakelijke zekerheden
gesteld zoals vastgoed, debiteuren, voorraden en inventaris.
Particuliere ﬁnancieringen hebben qua dekking doorgaans een woonhuis
(hypothecair krediet), een beleggingsportefeuille (beleggingskrediet)
of commercieel vastgoed dat in privé wordt aangehouden (vastgoedﬁnanciering). Het restant betreft regulier consumptief krediet en
particuliere maatwerkﬁnancieringen (overige ﬁnancieringen). Voor
maatwerkﬁnancieringen wordt structuur en onderpand op individueel
niveau vastgesteld. Deze categorie ﬁnancieringen is voorbehouden
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Beleggingsportefeuille naar externe
rating (van Fitch Ratings)

31 | 12 | 2009
939.182
80.385
33.562
134.352

79%
7%
3%
11%

539.462
221.690
26.153
107.334

60%
25%
3%
12%

1.187.481

100%

894.639

100%

Triple-A
Double-A
Single-A
Overig
Totaal

31 | 12 | 2008

Lancelot 2006

Entiteit

Fitch Ratings

Totaal
Lancelot 2006
Lancelot 2006
Lancelot 2006
Lancelot 2006
Lancelot 2006

Oorspronkelijke
hoofdsom

Datum van
securitisatie

600.000
AAA
AA
A
BBB
BB

Verdeling van de kredietportefeuille
naar entiteit

528.000
21.000
19.500
19.500
12.000

Hoofdsom per
31 | 12 | 2009

Eerste
calloptiedatum

Contractuele
datum aﬂoop

Spread

26 januari 2012
26 januari 2012
26 januari 2012
26 januari 2012
26 januari 2012

1 januari 2073
1 januari 2073
1 januari 2073
1 januari 2073
1 januari 2073

388.499
15 december 2006
15 december 2006
15 december 2006
15 december 2006
15 december 2006

31 | 12 | 2009
Limiet

316.499
21.000
19.500
19.500
12.000

Benutting

31 | 12 | 2008
Limiet

0,16%
0,26%
0,44%
0,70%
privately placed

Benutting

Van Lanschot Nederland
Van Lanschot België
Van Lanschot Overig
Kempen & Co

19.305.761
461.230
222.309
variabel

16.444.580
396.012
119.403
76.284

19.025.765
461.230
222.251
variabel

16.500.308
396.012
119.403
56.767

Totaal

19.989.300

17.036.279

19.709.246

17.072.490

100 Toelichting | Risicobeheer

De volgende tabel geeft een verdeling van de Kredieten en vorderingen
aan private en publieke sector weer:

31 | 12 | 2009

% van het
totaal

Totaal

Limiet

Achterstallig Achterstallig Onvolnoch onvolwaardig
waardig
209.824
1.782.196
44.595
103.407
930.385
3.346
25.378
592.670
4.525
6.971
767.686
933
14.722
394.446
797
119.762
1.787.325
58.919
91.777

Vastgoed
Zorg
Financiële holdings
Dienstverlening
Detailhandel
Overig

11%
6%
4%
5%
3%
11%

1.930.198
959.109
604.166
783.341
515.005
1.938.021

2.001.655
1.462.368
856.421
952.408
591.151
2.661.794

Bedrijven en instellingen

40%

6.729.840

8.525.797

6.254.708

113.115

Hypotheken
Beleggingskrediet
Vastgoed
Overig

47%
0%
5%
8%

7.960.226
79.671
861.449
1.405.093

8.062.151
1.001.324
868.734
1.531.294

7.759.521
78.014
811.827
1.261.751

Particulieren

60%

10.306.439

11.463.503

100%

17.036.279

Totaal

Totaal

31 | 12 | 2008

% van het
totaal

% Voorzien
t.o.v. onvolwaardig

28.029
12.039
5.627
7.460
18.219
43.203

27,1%
47,4%
80,7%
50,7%
15,2%
47,1%

362.017

114.577

31,6%

132.295
803
44.494
72.047

68.410
854
5.128
71.295

27.800
719
2.574
23.979

40,6%
84,2%
50,2%
33,6%

9.911.113

249.639

145.687

55.072

37,8%

19.989.300

16.165.821

362.754

507.704

169.649

33,4%

Limiet

Achterstallig Achterstallig Onvolnoch onvolwaardig
waardig
209.824
1.807.582
62.857
22.995
1.087.960
2.002
9.522
676.633
6.444
29.123
617.917
17.895
11.473
342.374
3.572
2.495
1.866.803
63.860
55.044

Vastgoed
Zorg
Financiële holdings
Dienstverlening
Detailhandel
Overig

11%
6%
4%
4%
2%
12%

1.893.434
1.099.484
712.200
647.285
348.441
1.985.707

2.000.712
1.637.979
982.225
803.783
435.684
2.896.771

Bedrijven en instellingen

39%

6.686.551

8.757.154

6.399.269

156.630

Hypotheken
Beleggingskrediet
Vastgoed
Overig

47%
0%
5%
9%

7.997.408
76.470
847.097
1.464.964

7.850.012
701.018
875.032
1.526.030

7.743.509
72.329
773.821
1.298.788

Particulieren

61%

10.385.939

10.952.092

100%

17.072.490

19.709.246

Totaal

Voorzien

Voorzien

% Voorzien
t.o.v. onvolwaardig

2.262
2.642
8.180
5.803
1.939
31.241

9,8%
27,7%
28,1%
50,6%
77,7%
56,8%

130.652

52.067

39,9%

228.348
4.141
58.114
148.201

25.551
–
15.162
17.975

14.964
–
5.069
5.807

58,6%
–
33,4%
32,3%

9.888.447

438.804

58.688

25.840

44,0%

16.287.716

595.434

189.340

77.907

41,1%
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aan klanten die een substantieel vermogen bij Van Lanschot hebben
ondergebracht.
De kredietverlening is gedurende het jaar 2009 qua omvang redelijk
constant gebleven. Wel is sprake van meer onvolwaardige kredieten.
De verdeling over sectoren is redelijk constant gebleven. De concentratie
in de portefeuille wordt in de volgende paragraaf behandeld.
Bij nieuwe ﬁnancieringen wordt kritisch gekeken in hoeverre deze passen
bij de aangescherpte strategie van Van Lanschot. Van Lanschot streeft
er naar om de beste private bank van Nederland en België te zijn.
Kredietverlening is dienstbaar aan deze doelstelling, maar geen doel op
zichzelf. Mede vanuit dat oogpunt is in 2009 afscheid genomen van een
substantieel gedeelte van de institutionele zorgportefeuille. De verkoop
daarvan heeft in december 2009 plaats gevonden. De transactie wordt
in 2010 afgerond.
2.3 Kwaliteit kredietportefeuille
In de kredietverlening maakt Van Lanschot onderscheid in standaardproducten en maatwerkﬁnancieringen. Standaardproducten zijn
ﬁnancieringen aan particulieren die onder stringente voorwaarden
worden verstrekt. Maatwerkﬁnancieringen betreffen alle zakelijke en
de afwijkende particuliere verstrekkingen.
Onder de standaardproducten vallen hypotheken, beleggingskredieten
en consumptieve kredieten. De hypotheekportefeuille is veruit het
grootst. In het verleden zijn zeer weinig verliezen geleden op hypotheken.
Dit komt door een combinatie van hoge kredietwaardigheid en een
solide dekking.

Voor de ratingmodellen heeft Van Lanschot een ratingschaal opgesteld.
De topklasse (T) is de hoogst mogelijke rating. De ratingschaal loopt
vervolgens van klasse A tot en met F, waarbij door combinaties van deze
letters met een cijfer nog een verdere differentiatie mogelijk is. Voor
alle relaties in de betreffende segmenten wordt dezelfde ratingschaal
gehanteerd. In de tabel hieronder is de benutting van de kredietportefeuille
ingedeeld naar rating.
De omvang van de maatwerkportefeuille bedraagt € 8,1 miljard
(2008: € 8,2 miljard).
Van Lanschot heeft eind 2009 een substantieel gedeelte van de
institutionele zorgportefeuille verkocht. Deze bestaat uit kredieten aan
Nederlandse zorginstellingen zoals ziekenhuizen, verzorgingstehuizen,
verpleeghuizen en instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en
gehandicaptenzorg. De verkoop leidt tot een aanzienlijke verschuiving in
de ratingverdeling, daar zorginstellingen over het algemeen een zeer
hoge rating hebben (T of A1-A3).
De economische recessie heeft invloed gehad op de ratingverdeling.
Veel ratings zijn in 2009 neerwaarts bijgesteld vanwege de verslechterde
economische omstandigheden. In 2009 zijn de laatste interne
ratingmodellen geïntroduceerd waardoor nu de volledige maatwerkportefeuille van een rating is voorzien. In 2008 was dit voor een aantal
sectoren nog niet mogelijk.

Voor het beoordelen van een maatwerkﬁnanciering wordt in Nederland
gebruik gemaakt van intern ontwikkelde ratingmodellen. De rating van
een klant is een bepalende factor in de beoordeling en tarifering bij
maatwerkﬁnancieringen. Tevens wordt de rating gebruikt om het inzicht
in de kredietportefeuille te vergroten en de kwaliteit hiervan te
monitoren.

Verdeling interne rating maatwerkﬁnancieringen als percentage van het uitstaand obligo

Interne rating

Omschrijving

Totaal
T
A1 - A3
B1 - B3
C1 - C3
D1 - D3
E
F1 - F3

31 | 12 | 2009
100%

Topklasse
Sterk
Goed
Voldoende
Zwak
Zeer zwak
Default

1%
3%
26%
48%
16%
1%
5%

31 | 12 | 2008
100%
1%
1%
9%
32%
44%
12%
1%
1%
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De volgende tabel geeft inzicht in de onderliggende zekerheden van deze
kredietportefeuille:

Kredieten en vorderingen private en publieke sector naar zekerheden

31 | 12 | 2009
Totaal
Garanties overheid
Hypothecaire dekking
Garanties van kredietinstellingen
Effectendekking
Overige zekerheden en blanco kredieten

31 | 12 | 2008

17.036.279

17.072.490

23.173
9.097.625
28.593
306.620
7.580.268

117.795
9.023.929
9.661
237.258
7.683.847

Van Lanschot is terughoudend met het verstrekken van blanco kredieten.
De categorie overige zekerheden en blanco kredieten bevat hoofdzakelijk
kredieten waarvoor zakelijk onroerend goed, debiteuren, voorraden of
inventaris in onderpand is gegeven. Het aandeel blanco ﬁnancieringen is
zeer gering. De meeste zekerheden zijn niet direct gekoppeld aan een
speciﬁeke ﬁnanciering. In het algemeen zijn zekerheden gesteld voor
alle huidige en toekomstige schulden van een debiteur.
2.4 Concentratie in de kredietportefeuille
De grootste concentratie qua uitzettingen betreft de hypotheekportefeuille.
Het kredietrisico in deze portefeuille is beperkt. Het grootste kredietrisico
en de daadwerkelijke historische verliezen zit in de zakelijke portefeuille.
Van Lanschot streeft naar een gediversiﬁceerde zakelijke kredietportefeuille.
Hierbij heeft Van Lanschot een sterke positie in middelgrote (familie)
bedrijven, commercieel vastgoed en in de medische sector. Gezien de
aard en omvang van de bank zijn concentratie-effecten waar te nemen.
2.4.1 Commercieel vastgoed
Van Lanschot heeft een grote concentratie in commercieel vastgoed. Van
oudsher worden hierbij conservatieve verstrekkingsnormen gehanteerd.
De criteria voor nieuwe verstrekkingen van vastgoedﬁnancieringen zijn
verder aangescherpt. Verder wordt een commerciële vastgoedﬁnanciering
alleen verstrekt als de klant past binnen de strategie van Van Lanschot.
Op dit moment heeft de bank € 109 miljoen aan onvolwaardige vastgoed
kredieten (2008: € 38 miljoen). Voor deze kredieten is een voorziening
van € 31 miljoen (28%) getroffen (2008: € 7,3 miljoen en 19%). Voor een
ratingverdeling van het commercieel vastgoed wordt verwezen naar de
eerste tabel op de volgende pagina.

2.5 Verhoogd kredietrisico
Financieringen waarbij sprake is van een verhoogd kredietrisico worden
ingedeeld in de categorie achterstallig of de categorie onvolwaardig.
Alle leningen waarvan de rente en/of aﬂossing niet tijdig worden voldaan,
zijn achterstallig. Als een klant waarschijnlijk of daadwerkelijk zijn
verplichtingen jegens de bank niet meer kan nakomen, wordt een
voorziening getroffen. De kredieten van de klant worden dan aangemerkt
als onvolwaardige kredieten. Deze afweging wordt gemaakt door de
afdeling Bijzonder Beheer. Deze afdeling maakt op basis van de
aanwezige zekerheden een voorstel voor de benodigde bijzondere
waardevermindering. De Impairment Committee beoordeelt deze
voorstellen en stelt conform het beleid de uiteindelijke bijzondere
waardevermindering vast.
Zodra er signalen zijn die kunnen duiden op een verslechterd
continuïteitsperspectief, wordt de afdeling Bijzonder Beheer ingeschakeld.
Deze zal het continuïteitsperspectief beoordelen en indien nodig de
ﬁnanciering onder toezicht plaatsen of in eigen beheer nemen. Als een
ﬁnanciering meer dan negentig dagen achterstallig is, is een dergelijke
analyse verplicht.
Het primaire doel van de afdeling Bijzonder Beheer is om relaties weer te
begeleiden naar regulier beheer. Het streven is om dit binnen de met
de cliënt gemaakte afspraken te doen, maar indien nodig vindt herstructurering plaats. Na herstructurering blijft de ﬁnanciering bij de afdeling
Bijzonder Beheer lopen totdat is aangetoond dat de herstructurering
succesvol is. In 2009 zijn er geen relaties na herstructurering weer in
regulier beheer gekomen.

2.4.2 Concentratie op individuele uitzettingen
De tien grootste uitzettingen aan individuele tegenpartijen, niet-zijnde
ﬁnanciële instellingen, bedragen € 757,4 miljoen op een totale post
kredieten van € 17,0 miljard (2008: € 804,3 miljoen op een totale post
kredieten van € 17,1 miljard).

2.5.1 Achterstallige vorderingen
Van Lanschot deﬁnieert een vordering als achterstallig als sprake is van
een overschrijding van minimaal € 5.000,- voor een periode van meer
dan dertig dagen. Hierbij wordt rekening gehouden met saldocompensatie voor zover deze juridisch is geformaliseerd.

2.4.3 Concentratie geografische gebieden
Conform de strategie van Van Lanschot vindt het merendeel van de
kredietverlening plaats in Nederland en België. De geograﬁsche indeling
is gebaseerd op de vestigingsplaats van de cliënt. Een gedeelte van de
Belgische markt wordt vanuit het Nederlandse kantorennet behandeld.
Zie tweede tabel op de volgende pagina.

Het proces van het beheren van achterstallige vorderingen is in 2008 volledig
opnieuw ingericht. Een centrale rol hierbij speelt de Beheerdesk die de
achterstallige vorderingen bewaakt en het kantorennet ondersteunt bij
het terugdringen hiervan. In 2009 is voor het eerst het gehele jaar volgens
de nieuwe methodiek gewerkt. Zie derde tabel op de volgende pagina.
Bij achterstallige vorderingen wordt onderscheid gemaakt tussen regulier
en bijzonder beheer. Als op basis van individuele beoordeling wordt
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Commercieel vastgoed: ratingverdeling als percentage van uitstaand obligo

Interne rating

Omschrijving

Totaal
A1–A3
B1-B3
C1-C3
D1-D3
E
F1-F3

Sterk
Goed
Voldoende
Zwak
Zeer zwak
Default

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

100%

100%

0%
28%
51%
15%
0%
6%

0%
26%
59%
14%
1%
0%

Kredieten en vorderingen private en publieke sector geograﬁsch

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

17.036.279

17.072.490

Nederland
België
Overig

16.290.895
496.703
248.681

16.062.880
533.338
476.272

Ouderdomsanalyse achterstallige vorderingen 2009

Regulier beheer
Uitstaand saldo

Overschrijding

Totaal

186.765

22.502

30-60 dagen
60-90 dagen
>90 dagen

58.563
28.154
100.048

6.023
3.260
13.219

Bijzonder beheer
Uitstaand saldo

Overschrijding

Totaal
Uitstaand saldo

Overschrijding

475.677

90.941

662.442

113.443

113.614
8.359
353.704

11.547
2.015
77.379

172.177
36.513
453.752

17.570
5.275
90.598

Overschrijding

Totaal
Uitstaand saldo

Overschrijding

Ouderdomsanalyse achterstallige vorderingen 2008

Regulier beheer
Uitstaand saldo

Bijzonder beheer
Uitstaand saldo

Overschrijding

Totaal

460.510

40.735

143.465

47.486

603.975

88.221

30-60 dagen
60-90 dagen
>90 dagen

118.694
59.411
282.405

8.298
6.884
25.553

4.369
1.442
137.654

605
1.071
45.810

123.063
60.853
420.059

8.903
7.955
71.363
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vastgesteld dat er sprake is van een verhoogd risico zal de afdeling
Bijzonder Beheer toezicht op de betreffende relatie houden of de
behandeling van het kantoor overnemen. Onder deze categorie vallen
ook de onvolwaardige kredieten. De omvang van de onvolwaardige
kredieten die ook achterstallig zijn bedraagt € 299 miljoen. De derde
tabel op de vorige pagina betreft de kredietportefeuille van Van Lanschot
Nederland. De achterstalligheid in de overige kredietportefeuilles is
verwaarloosbaar, behoudens de kredieten die reeds als onvolwaardig
zijn aangemerkt. Het is niet ongebruikelijk dat als Bijzonder Beheer het
toezicht op een cliënt overneemt, de kredietlimiet op nul wordt gezet,
waardoor het gehele uitstaand saldo als overschrijding wordt gekwaliﬁceerd.
Door de economische recessie zijn de achterstallige vorderingen in
de categorie bijzonder beheer toegenomen. Door actief beheer van
achterstallige vorderingen zijn potentiële probleemﬁnancieringen in een
vroeg stadium onderkend. Als een klant waarschijnlijk of daadwerkelijk
zijn verplichtingen jegens de bank niet meer kan nakomen, wordt een
voorziening getroffen. De kredieten van de klant worden aangemerkt
als onvolwaardige kredieten. Naast hypothecaire zekerheden en garanties

door overheden en kredietinstellingen kunnen zakelijk onroerend goed,
debiteuren, voorraden en inventaris ook als onderpand zijn gegeven. De
meeste zekerheden zijn niet direct gekoppeld aan een speciﬁeke ﬁnanciering
maar aan de betreffende client. In het algemeen zijn zekerheden gesteld
voor alle huidige en toekomstige schulden van een debiteur.
2.5.2 Onvolwaardige kredieten
Van Lanschot heeft het afgelopen jaar de negatieve effecten van de
economische recessie ondervonden. Dit resulteert in een relatief hoog
aantal onvolwaardige kredieten.
Indien een krediet onvolwaardig is, zal de behandelaar van Bijzonder
Beheer op basis van de aanwezige zekerheden de voorziening vaststellen.
De meeste voorzieningen worden op individuele basis vastgesteld. Voor
onvolwaardige hypotheken en particuliere vorderingen tot € 100.000,wordt een collectieve voorziening getroffen. De totale dotatie aan de
voorzieningen in 2009 bedraagt 79 basispunten van de gemiddelde
RWA over 2009 (2008: 15 basispunten). Deze dotatie wordt deels
gecompenseerd door een verhoging van de renteopslag aan klanten.

Verloop bijzondere waardeverminderingen 2009

Speciﬁek

IBNR

Collectief

Totaal

Balans per 1 januari
Afboekingen
Toevoegingen aan of vrijval van de voorziening

77.907
– 20.962
112.704

4.243
–
1.188

9.283
–
– 721

91.433
– 20.962
113.171

Balans per 31 december

169.649

5.431

8.562

183.642

Als percentage van de RWA

1,31%

Verloop bijzondere waardeverminderingen 2008

Speciﬁek
Balans per 1 januari
Afboekingen
Toevoegingen aan of vrijval van de voorziening
Balans per 31 december

IBNR

Collectief

85.535
– 22.678
15.050

3.254
–
989

5.183
–
4.100

93.972
– 22.678
20.139

77.907

4.243

9.283

91.433

Als percentage van de RWA

0,65%

Bijzondere waardevermindering ten laste van de winst-en-verliesrekening

2009
Bijzondere waardevermindering ten laste
van de winst-en-verliesrekening
Als percentage van de gemiddelde RWA

Totaal

2008

113.171

20.139

0,79%

0,15%
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In de collectieve voorzieningen is begrepen de categorie Incurred But
Not Reported. Dit betreft een inschatting van de kredieten die op
rapportagedatum reeds onvolwaardig zijn, maar waarvan Van Lanschot
nog geen weet heeft.

Percentage voorzien op onvolwaardige zakelijke portefeuille

31 | 12 | 2009
Onvolwaardig

Voorzien

31 | 12 | 2008
Onvolwaardig

%

Voorzien

%

Totaal

362.017

114.577

31,6%

130.652

52.067

39,9%

Vastgoed
Zorg
Financiële holdings
Dienstverlening
Detailhandel
Overig

103.407
25.378
6.971
14.722
119.762
91.777

28.029
12.039
5.627
7.460
18.219
43.203

27,1%
47,4%
80,7%
50,7%
15,2%
47,1%

22.995
9.522
29.123
11.473
2.495
55.044

2.262
2.642
8.180
5.803
1.939
31.241

9,8%
27,7%
28,1%
50,6%
77,7%
56,8%

Percentage voorzien op onvolwaardige particuliere portefeuille

31 | 12 | 2009
Onvolwaardig
Totaal
Hypotheken
Beleggingskredieten
Vastgoed
Overig

31 | 12 | 2008
Voorzien

%

Onvolwaardig

Voorzien

%

145.687

55.072

37,8%

58.688

25.840

44,0%

68.410
854
5.128
71.295

27.800
719
2.574
23.979

40,6%
84,2%
50,2%
33,6%

25.551
–
15.162
17.975

14.964
–
5.069
5.807

58,6%
–
33,4%
32,3%

Het merendeel van de voorzieningen worden getroffen voor Van Lanschot
Nederland, waar ook het overgrote deel van de kredietverstrekking
plaats vindt.

Voorzieningen op basis van entiteit

31 | 12 | 2009
Onvolwaardig

Voorzien

31 | 12 | 2008
Onvolwaardig

Voorzien

Totaal

507.704

169.649

189.340

77.907

Van Lanschot Nederland
Van Lanschot België
Van Lanschot Overig
Kempen & Co

482.120
15.417
7.184
2.983

161.036
4.459
1.171
2.983

167.514
12.880
7.164
1.782

71.295
3.658
1.172
1.782
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2.6 Additionele informatie Basel II SA (kredietrisico)
Kredietrisico naar exposuretypen
Het kredietrisico bestaat uit vijf verschillende typen exposure:
balansposten, buiten de balans posten, repotransacties,
derivatentransacties en securitisatietransacties. In de onderstaande tabel
is per type aangegeven de bruto- en netto-exposure, risicoweging en
kapitaaleis. Door de risicoweging te delen door de netto-exposure wordt
de gemiddelde risicoweging per exposuretype berekend, zie onderstaande
tabellen.
Het kredietrisico onder Basel II SA wordt gespeciﬁceerd naar verschillende
exposureklassen. In de tabellen op pagina 108 en 109 zijn per klasse
aangegeven wat de bruto- en netto-exposure is, de risicoweging en de
daaruit voortvloeiende kapitaaleis. Door de risicoweging te delen door de
netto-exposure wordt de gemiddelde weging per exposureklasse berekend.
Indien vorderingen zijn gegarandeerd door andere partijen (zoals overheden); dan wordt de bruto-exposure in de betreffende exposureklasse
opgenomen terwijl de netto-exposure onder de exposureklasse van de
garanderende partij wordt opgenomen (zoals vorderingen op centrale
overheden en centrale banken). Vandaar dat in deze exposureklasse de
netto-exposure hoger is dan de bruto-exposure.

Risicogewichten gebaseerd op kredietbeoordelingen door ratingbureaus
Van Lanschot maakt gebruik van Fitch Ratings. De rating en de exposureklasse bepalen wat de weging van een bepaalde exposure wordt
(zie tabellen op pagina 107).
De combinatie van de exposureklasse en de rating bepaalt welke weging
een exposure krijgt. Een langlopende vordering op een ﬁnanciële
instelling met een AA-rating krijgt een 20%-weging (trede 1). Indien er
sprake is van een A-rating, dan is trede 2 van toepassing en krijgt de
exposure een 50%-weging. Voor unrated exposures wordt trede 3 van
de kredietkwaliteitstrap toegepast.

Voor een toelichting op exposureklasse Basel II wordt verwezen naar de
begrippenlijst.

Onderverdeling kredietrisico naar exposuretype

Bruto-exposure

Netto-exposure

Per 31 december 2009

Gemiddelde
risicoweging

Risicoweging

Kapitaaleis
95

Balansposten
Buiten de balans posten
Repotransacties
Derivatentransacties
Securitisatietransacties

17.652.776
3.679.263
438.732
392.256
4.150.157

15.579.296
387.169
–
381.646
4.150.157

70%
85%
0%
26%
35%

10.904.960
330.286
–
98.129
1.455.659

872.397
26.423
–
7.850
116.453

Totaal

26.313.184

20.498.268

62%

12.789.034

1.023.123

Netto-exposure

Gemiddelde
risicoweging

Onderverdeling kredietrisico naar exposuretype

Bruto-exposure
Per 31 december 2008

Risicoweging

Kapitaaleis
95

Balansposten
Buiten de balans posten
Repotransacties
Derivatentransacties
Securitisatietransacties

19.659.598
2.312.474
–
575.944
2.209.008

17.574.297
383.561
–
575.944
2.209.008

68%
91%
0%
24%
29%

11.864.190
347.769
–
138.797
647.956

949.135
27.822
–
11.104
51.836

Totaal

24.757.024

20.742.810

63%

12.998.712

1.039.897
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Kredietkwaliteitstrap per relevante exposureklasse

1
Centrale overheden en centrale banken

2

3

4

5

6

0%

20%

50%

100%

100%

150%

Vorderingen op regionale en lokale overheden

20%

50%

100%

100%

100%

150%

Vorderingen op ﬁnanciële ondernemingen en
ﬁnanciële instellingen

20%

50%

50%

100%

100%

150%

Kortlopende vorderingen op ﬁnanciële
ondernemingen en ondernemingen

20%

20%

20%

50%

50%

150%

Ondernemingen

20%

50%

100%

100%

150%

150%

Fitch Ratings per kwaliteitstrap

1

2
AAA
AA+
AAAA
F-1

3
F-2
A+
AA

4
F-3
BBB+
BBBBBB

5
BB+
BBBB

6
B+
BB

CCCCCC
CC
C
CCC+
D
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Kapitaaleis per exposureklasse per 31 december 2009

Exposureklasse

Bruto-exposure

Netto–exposure

Gemiddelde
risicoweging

Risicoweging

Kapitaaleis

1.795
Vorderingen op centrale overheden en centrale
banken

95

1.204.540

1.227.715

0%

1.795
–

8

4

50%

2

–

185.579

182.390

65%

118.661

9.493

–

6.840

0%

–

–

1.470.883

609.782

24%

144.623

11.570

10.797.864

6.352.523

99%

6.309.767

504.781

264.903

257.617

20%

51.523

4.122

Vorderingen op particulieren en middelgrote
ondernemingen

3.166.649

2.739.550

75%

2.054.663

164.373

Vorderingen gedekt door onroerend goed

3.777.736

3.770.323

36%

1.362.868

109.029

Achterstallige posten (Basel II SA)

381.322

297.844

143%

424.623

33.970

Posten met een verhoogd risico

156.203

146.675

145%

212.225

16.978

4.150.157

4.150.157

35%

1.455.659

116.453

757.340

756.848

86%

654.420

52.354

26.313.184

20.498.268

62%

12.789.034

1.023.123

Vorderingen op regionale en lokale overheden
Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen
Vorderingen op multilaterale ontwikkelingsbanken
Vorderingen op ﬁnanciële ondernemingen en
ﬁnanciële instellingen
Vorderingen op ondernemingen
Kortlopende vorderingen op ﬁnanciële
ondernemingen en ondernemingen

Posten die securitisatieposities vertegenwoordigen
Overige risicogewichten
Totaal

–

Risicobeheer | Toelichting 109

Kapitaaleis per exposureklasse per 31 december 2008

Exposureklasse

Bruto-exposure

Netto-exposure

Gemiddelde
risicoweging

Risicoweging

Kapitaaleis

1.795
Vorderingen op centrale overheden en centrale
banken

95

847.073

964.868

0%

1.795
–

8

4

50%

2

–

222.556

181.894

69%

126.029

10.082

–

9.661

0%

–

–

Vorderingen op ﬁnanciële ondernemingen en
ﬁnanciële instellingen

1.510.093

1.093.135

22%

238.822

19.106

Vorderingen op ondernemingen

9.553.543

6.489.882

99%

6.444.073

515.527

321.228

313.148

20%

62.630

5.010

Vorderingen op particulieren en middelgrote
ondernemingen

3.656.315

3.094.669

75%

2.309.032

184.723

Vorderingen gedekt door onroerend goed

5.227.053

5.225.406

36%

1.890.567

151.245

Achterstallige posten (Basel II SA)

340.361

292.675

146%

428.370

34.270

Posten met een verhoogd risico

142.365

142.108

150%

213.163

17.053

2.209.008

2.209.008

29%

647.956

51.836

727.421

726.352

88%

638.068

51.045

24.757.024

20.742.810

63%

12.998.712

1.039.897

Vorderingen op regionale en lokale overheden
Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen
Vorderingen op multilaterale ontwikkelingsbanken

Kortlopende vorderingen op ﬁnanciële
ondernemingen en ondernemingen

Posten die securitisatieposities vertegenwoordigen
Overige risicogewichten
Totaal

–
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2.7 Additionele informatie Basel II SA
(tegenpartijkredietrisico)
Tegenpartijkredietrisico is het risico dat de tegenpartij bij een transactie
in gebreke blijft voordat de deﬁnitieve afwikkeling van de met de transactie
samenhangende kasstromen heeft plaatsgevonden. Van Lanschot past
de methode gebaseerd op waardering tegen vervangingswaarde toe.

Tegenpartijkredietrisico
derivatencontracten

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Brutovervangingswaarde derivatencontracten
(beperkt tot items met een waarde > 0)

231.863

343.293

Verrekening derivatencontracten

– 2.398

– 30.757

Aangehouden zekerheden uit hoofde van
derivatencontracten

– 10.610

–

Add-ons derivatencontracten uit hoofde van
potentieel toekomstig kredietrisico

162.791

263.408

Nettokredietequivalent derivatencontracten

381.646

575.944

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

151.524
79.607
147.718
2.797

292.632
107.534
175.778
–

381.646

575.944

Nettokredietvordering naar
soort derivatencontract
Rentecontracten
Valutacontracten
Aandelenderivatencontracten
Grondstoffencontracten

De waarde van de potentiële kredietpositie wordt vastgesteld op basis
van het totaal van de theoretische hoofdsommen of op basis van de
onderliggende waarden van derivatencontracten ongeacht of de actuele
vervangingswaarde positief of negatief is. De theoretische hoofdsommen
of onderliggende waarden worden, afhankelijk van het type derivaat
vermenigvuldigd met een percentage dat varieert van 0% voor rentecontracten met een resterende looptijd van 1 jaar of korter tot 15% voor
grondstoffencontracten met een resterende looptijd van langer dan 5 jaar.
Afwikkelingsrisico
Financiële transacties die langer dan vijf dagen na de overeengekomen
leveringsdatum nog niet zijn afgewikkeld, krijgen een solvabiliteitseis
indien het prijsverschil tussen de overeengekomen afwikkelingsprijs
en de prijs op rapportagedatum tot een verlies zou kunnen leiden.
In onderstaande tabel staat de risicoweging alsmede de kapitaaleis
uit hoofde van het afwikkelingsrisico.

Afwikkelingsrisico

Afwikkelingsrisico

31 | 12 | 2009
Risicoweging
–

Kapitaaleis
–

31 | 12 | 2008
Risicoweging
113

Kapitaaleis
9
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Benaderingen voor berekening risicogewogen activa van
securitisatieposities
In de onderstaande tabel is weergeven welke soorten securitisatiesposities
aanwezig zijn.

Type securitisatie

31 | 12 | 2009
Risicoweging

Kapitaaleis

31 | 12 | 2008
Risicoweging

Kapitaaleis

662.635
765.604
27.420

53.011
61.248
2.194

619.394
–
28.562

49.551
–
2.285

1.455.659

116.453

647.956

51.836

Schuldbewijzen Citadel 2007-I
Schuldbewijzen Citadel 2008-I
Overige investorposities

De berekening van de risicogewogen activa voor de schuldbewijzen
Citadel vindt plaats op basis van de onderliggende leningen. Bij de
overige securitisaties bepaalt de externe rating de risicoweging.
Securitisatieposities waaraan een risicogewicht van 1250% moet
worden toegekend komen niet voor.
Dekking door garanties, financiële en andere zekerheden per
exposureklasse (kredietrisico)
In onderstaande tabel staan de dekkingen per exposureklasse onder
Basel II SA weergegeven naar soort dekking:

Dekking
per exposureklasse

31 | 12 | 2009
Garanties

Financiële
zekerheden

Overige
zekerheden

31 | 12 | 2008
Garanties

Financiële
zekerheden

Overige
zekerheden

Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen

–

3.094

–

32.284

8.272

–

Vorderingen op ﬁnanciële ondernemingen
en ﬁnanciële instellingen

–

818.724

–

49.955

362.253

–

28.592

1.337.328

–

19.789

1.369.365

–

–

1.701

–

–

1.215

–

23.173

221.789

–

25.428

295.686

–

Achterstallige posten (Basel II SA)

–

4.545

–

–

8.009

–

Overige risicogewichten

–

493

–

–

956

–

51.765

2.387.674

–

127.456

2.045.756

–

Vorderingen op ondernemingen
Kortlopende vorderingen op ﬁnanciële
ondernemingen en ondernemingen
Vorderingen op particulieren en
middelgrote ondernemingen

Totaal
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Financiële zekerheden
Cash
Effectendekking

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

1.821.431
566.243

1.561.442
484.314

2.387.674

2.045.756

Garanties
Dit betreft garanties in het kader van het Waarborg Fonds voor de Zorg
(WFZ-ﬁnancieringen) en Nationale Hypotheek Garanties (NHG).

–

Financiële zekerheden
In bovenstaande tabel wordt aangegeven welke voor Basel II SA
relevante soorten ﬁnanciële zekerheden aanwezig zijn.

–

De cash zekerheid is inclusief compensabele saldi in rekening-courant.
Deze compensabele saldi zijn in de balans gesaldeerd opgenomen in de
rubrieken kredieten en verplichtingen. De effectendekking heeft betrekking
op de rubrieken bankiers en kredieten.
3 Operationeel risico
Operationeel risico is het risico dat verliezen ontstaan als gevolg van
ontoereikende of gebrekkige interne processen en systemen, van
ontoereikend of gebrekkig menselijk handelen, dan wel van externe
gebeurtenissen en fraudes. De hoofdcategorisering van de operationele
incidenten is binnen Van Lanschot gebaseerd op de indeling van de
incidenttypes volgens Basel II:
– Interne fraude;
– Externe fraude;
– Arbeidsomstandigheden en veilige werkplek;
– Productaansprakelijkheid, zorgplicht jegens cliënt;
– Fysieke beveiliging en calamiteiten;
– Informatiebeveiliging en systeemuitval;
– Uitvoering en besturing van bedrijfsactiviteiten.
Binnen Van Lanschot wordt operationeel risico onderkend als een risico
waarop een passend beheer noodzakelijk is. Van Lanschot hecht sterk
aan de uitstraling en sterke reputatie van het merk Van Lanschot. Het
bewaken van onze reputatie en het voorkomen van reputatieschade zijn
daarom onlosmakelijk verbonden met onze activiteiten. Van Lanschot
stelt strenge eisen aan nieuwe producten die de bank haar cliënten
aanbiedt. Deze nieuwe producten worden onderworpen aan de
zogeheten New Product Approval. Deze procedure is in 2009 verder
aangescherpt om zeker te stellen dat er een toereikende risicoanalyse is
uitgevoerd die de risico’s voor cliënt en bank inzichtelijk maakt en dat
voor de introductie van het product toereikende maatregelen zijn
getroffen om die risico’s te beheersen.
Van Lanschot heeft een breed raamwerk ontwikkeld voor de beoordeling, bewaking en beheersing van het operationeel risico en het
informatie- en het beveiligingsrisico. Dit raamwerk omvat de volgende
processen.
–

–

Risico-identiﬁcatie en -classiﬁcatie middels risk selfassessments,
security-assessments, audits, fraudeopsporing en risicobewustzijnstrainingen.
Risicometing middels centrale incidentendatabase en de rapportage
en analyse van incidenten.

Risicomitigatie, -acceptatie en -bewaking middels action tracking
(follow-up van openstaande acties en bevindingen audits),
rapportage over de belangrijkste risico-indicatoren, crisisbeheer en
continuïteitsplanning, persoonlijke veiligheid en fysieke beveiliging.
Risicobeheersing middels het afsluiten van verzekeringen, de
communicatie over risicosignalen (‘early warnings’), het houden van
periodieke risicogesprekken met benoemde risico-eigenaren en
verantwoordelijkheden eenduidig toe te wijzen. De verantwoordelijkheid voor het managen van operationeel risico ligt daarbij zo dicht
mogelijk bij de uitvoerende en commerciële afdelingen zelf, dat wil
zeggen bij het lijnmanagement (ﬁrst line of defense).

In 2009 is het raamwerk verder uitgebreid met twee nieuwe activiteiten
op het gebied van operationeel risico die in 2010 verder zullen worden
ontwikkeld. Van Lanschot hanteert sinds dit jaar een topdown risicoanalyse om te beoordelen op welke wijze Van Lanschot waarborgt dat
de ﬁnancieel administratieve processen vanaf de bron tot en met de
ﬁnanciële vastlegging voldoende betrouwbaar zijn. Van Lanschot is in
2009 ook gestart met het uitwerken van stresstests op operationeel
risico. Het gebruik van stresstesten maakt het mogelijk om potentieel
grote ﬁnanciële risico’s in beeld te brengen.
Om de bank te beschermen heeft Van Lanschot tevens verzekeringen
afgesloten die dekking bieden tegen claims en verliezen uit hoofde van
haar dienstverlening. Samengevat betreft dit een gecombineerde
fraude- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering, een bestuurders- en
commissarissenaansprakelijkheidsverzekering en diverse overige
aansprakelijkheids- en ongevallenverzekeringen.
Diverse programma’s en instrumenten ondersteunen het lijnmanagement van de bank in zijn rol als eindverantwoordelijke voor de beheersing
van operationele risico’s binnen het eigen onderdeel. Belangrijke
instrumenten hierbij zijn de reeds genoemde risk-selfassessments,
security-assessments, action tracking en de centrale incidentendatabase.
Risk-selfassessment is een hulpmiddel voor het lijnmanagement om
risico’s systematisch te identiﬁceren en te beoordelen, zodat in geval van
onacceptabele restrisico’s beperkende maatregelen kunnen worden
genomen. Action tracking wordt gebruikt om geïdentiﬁceerde risico’s en
acties naar aanleiding van bevindingen van interne en externe
toezichthouders, incidenten, klachten en andere relevante
gebeurtenissen te registreren. In de incidentendatabase worden alle
verliezen uit hoofde van operationele risico’s systematisch vastgelegd.
De incidentendatabase van de bank maakt het mogelijk om verliezen uit
hoofde van operationele risico’s systematisch vast te leggen en nader te
analyseren. In deze database wordt derhalve informatie vastgelegd over
verliezen als gevolg van operationele verliezen uit het verleden. Deze loss
database vormt voor Van Lanschot (inclusief Kempen en exclusief Robein)
het fundament van het meetsysteem van Operational Risk Management.
De totale schade over 2009 bedroeg € 4,3 miljoen (2008: € 3,0 miljoen).
In 2009 zijn in de database 480 incidenten met een schade groter dan
€ 1.000,- vastgelegd (2008: 501 incidenten).
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De verdeling van de operationele incidenten groter dan € 1.000,- naar
Basel II-categorie is als volgt:

Basel II-categorie

Aantal incidenten
2008

2009
Interne fraude
Externe fraude (met name skimming van
bankpassen)
Arbeidsomstandigheden en veilige werkplek
Productaansprakelijkheid en zorgplicht
Fysieke beveiliging en calamiteiten
Informatiebeveiliging en systeemuitval
Uitvoering en besturing (met name uitvoering
van transacties)
Totaal

2

–

80
1
36
1
10

78
1
23
–
10

350

389

480

501

De grootste schades vielen bij het vastleggen, uitvoeren en afwikkelen
van effectenorders en bij claims op het gebied van vermogensadvisering.
Daarnaast was sprake van schades als gevolg van externe fraudes,
voornamelijk als gevolg van skimming van bankpassen. Op het gebied
van de effectendienstverlening streeft Van Lanschot naar een verschuiving
naar vermogensbeheer en gestandaardiseerde bedieningsconcepten. Het
voorkomen en beheersen van fraude met en rond ﬁnanciële producten
en diensten is een belangrijk onderdeel van operationeelrisico-management.
Hiertoe worden preventie en detectie van ﬁnancieel-economische
criminaliteit verder ontwikkeld en gestimuleerd.
Onder Basel II moet onder Pijler I een solvabiliteitseis voor operationeel
risico worden berekend. Van Lanschot past de Standaardbenadering toe.
Deze Standaardbenadering kent vaste bèta’s aan elk businesssegment
toe. De bètacoëfﬁciënt varieert tussen de 12% en 18%. De risicoweging
voor operationeel risico is gebaseerd op de gemiddelde baten van de
afgelopen drie jaar. Zie onderstaande tabel.
Conform Basel II-regelgeving is de kapitaaleis voor operationeel risico
gebaseerd op de baten van geheel Van Lanschot, dus inclusief de baten
van Robein.

Basel II-segmenten operationeel risico
%
Corporate Finance
Trading en Sales
Retail Brokerage
Commercial Banking
Retail Banking
Payment en Settlement
Agency Services
Asset Management

18%
18%
12%
15%
12%
18%
15%
12%

31 | 12 | 2009
Risicoweging

Kapitaaleis

31 | 12 | 2008
Risicoweging

Kapitaaleis

25.890
34.191
132.045
96.247
200.245
22.849
41.020
52.594

4.660
6.154
15.845
14.437
24.031
4.113
6.153
6.311

13.728
41.907
117.354
109.915
177.263
20.846
21.323
53.085

2.471
7.543
14.083
16.487
21.272
3.752
3.198
6.370

605.081

81.704

555.421

75.176
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4 Marktrisico handelsactiviteiten
Marktrisico is het risico op verlies als gevolg van veranderingen in
marktvariabelen waaronder objectief waarneembare variabelen als
rentestanden, valutakoersen en prijzen van aandelen. Daarnaast zijn
er nog variabelen die niet direct waarneembaar hoeven te zijn, zoals
volatiliteiten en correlaties.

Middels back-testing wordt regelmatig gecontroleerd of de
uitgangspunten die bij de berekening van de VaR worden gehanteerd,
nog geldig zijn. De VaR uit hoofde van handelsactiviteiten wordt
dagelijks aan het management gerapporteerd.

Twee van de bij Van Lanschot in gebruik zijnde methoden voor het
berekenen en limiteren van marktrisico's zijn parametrische Value-atRisk (VaR) en stresstesten. VaR is een schatting van het potentiële verlies
op de huidige portefeuille als gevolg van ongunstige marktbewegingen,
gebaseerd op historische marktbewegingen, waarbij wordt uitgegaan van
een tijdspanne die noodzakelijk is om aanpassingen in posities te bewerkstelligen, zie onderstaande tabel. Bij stresstesten wordt gebruikgemaakt
van scenario’s waarbij grote veranderingen (stress) in marktomstandigheden plaatsvinden.
Van Lanschot houdt handelsportefeuilles voornamelijk aan voor het
noodzakelijke marktonderhoud en de dienstverlening aan cliënten.
De handelsactiviteiten van de bank op institutioneel effectengebied zijn
geconcentreerd bij Kempen. Om een effectief marktrisicomanagement
mogelijk te maken is hiervoor een governancestructuur ingericht. De
risico’s worden beheerst door het gebruik van bruto- en nettolimieten.
Verder gebruikt de bank de VaR-methode om de risico’s te kwantiﬁceren.
De VaR wordt dagelijks berekend met een waarschijnlijkheidsinterval
van 97,5% en een horizon van één dag waarbij gebruikgemaakt wordt
van een jaar historische data. Regelmatig wordt nagegaan of de uitgangspunten die bij de berekening van de VaR worden gehanteerd nog geldig
zijn. De dagelijkse stresstesten geven informatie over de waardeontwikkeling van portefeuilles onder extreme marktomstandigheden
en vormen daarmee een aanvulling op de VaR-berekening.

Dagelijks worden stresstesten uitgevoerd voor de verschillende
marktrisico’s. Bij het berekenen van de stressverliezen wordt gekeken
naar de maximale koersbewegingen die zich in het verleden hebben
voorgedaan. Verder worden ook stressverliezen berekend uit hoofde van
zowel parallelle als niet-parallelle verschuivingen van de yieldcurve.
4.1 Marktrisico: valutagerelateerde instrumenten
De ﬁnanciële positie en kasstromen van Van Lanschot worden in
beperkte mate beïnvloed door schommelingen in valutakoersen.
Het overgrote deel van de balansposities en transacties zijn in euro's.
Van Lanschot zorgt ervoor dat het valutarisico effectief wordt beheerst
binnen de gestelde limieten. De valutaposities staan in de gelijknamige
tabel Valutaposities.

Naast de handelsactiviteiten van de bank op institutioneel effectengebied loopt Van Lanschot uit hoofde van haar treasury-activiteiten
ook marktrisico. Eind 2008 is de methode om de marktrisico’s van de
treasury-activiteiten te meten aangepast. In de vernieuwde rapportage
wordt voor de rentegerelateerde producten op basis van basis point value
gestuurd. De basis point value geeft de mate van waardeverandering van
een ﬁnanciële waarde weer als gevolg van een renteverandering van één
basispunt. De valutaposities worden op basis van nominale limieten
gestuurd. Daarnaast worden voor zowel de rentegerelateerde producten
als de valutaposities VaR-limieten gehanteerd (zie tabel VaR-handelsactiviteiten hieronder).
De beperkingen van de parametrische VaR-methode zijn gelegen
in de veronderstelling dat bewegingen in de ﬁnanciële markten een
normaalverdeling vertonen en de veronderstelling dat de relaties tussen
de marktvariabelen en de waarde van de portefeuilles lineair zijn.

VaR-handelsactiviteiten

VaR op 31 december
Hoogste VaR
Laagste VaR
Gemiddelde VaR
Totaal

Valutagerelateerd
2009
2008
234
1.400
56
269

401
1.626
217
530

Rentegerelateerd
2009
2008
170
305
22
124

Aandelengerelateerd
2009
2008
37
209
14
75

18
350
2
88

1
445
1
69
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Valutaposities

Totaal
Koreaanse wong
Nederlands-Antilliaanse gulden
Noorse kroon
Pond sterling
Amerikaanse dollar
Zwitserse frank
Singapore dollar
Japanse yen
Overig

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

363

– 2.425

2.538
1.837
1.320
– 2.074
– 2.353
– 431
369
– 341
– 502

130
1.668
57
1.649
– 6.163
– 1.911
1.263
540
342

De valutapositie geeft het saldo weer van alle contante, termijn- en
optieposities van de tot de consolidatiekring behorende entiteiten
omgerekend in duizenden euro’s.
In de onderstaande tabel staat de kapitaaleis die per saldo voortvloeit
uit de netto-openposities.

Valutarisico

Valutarisico

31 | 12 | 2009
Risicoweging

31 | 12 | 2008
Risicoweging

Kapitaaleis

Kapitaaleis

363

29

– 2.425

194

363

29

– 2.425

194

De kapitaaleis valutarisico bedraagt 8% van de netto-openposities
per valuta. Uitzondering hierop vormen de valuta's van de landen die
behoren tot de tweede fase van de EMU (Denemarken, Estland, Letland,
Liechtenstein en Slowakije). Hier bedraagt de kapitaalseis 1,6% van de
netto-openpositie.
4.2 Marktrisico: rente- en aandelengerelateerde instrumenten
Voor de berekening van het solvabiliteitsvereiste ter dekking van het
algemene risico met betrekking tot schuldinstrumenten in de handelsportefeuille past Van Lanschot de looptijdenmethode toe. De aandelengerelateerde instrumenten betreffen aandeleninstrumenten opgenomen
onder de balanspost ﬁnanciële vorderingen handelsactiviteiten.
Weging en eisen
Voor alle vormen van marktrisico past Van Lanschot de Standaardbenadering toe.

Soort marktrisico

Marktrisico rentegerelateerde instrumenten
Marktrisico aandelengerelateerde instrumenten

31 | 12 | 2009
Risicoweging

31 | 12 | 2008
Kapitaaleis

Risicoweging

Kapitaaleis

59.613
105.075

4.769
8.406

4.013
79.050

321
6.324

164.688

13.175

83.063

6.645
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5 Strategisch risico
Strategisch risico betreft het risico op verminderde baten door een
verandering van de omgeving waarin de bank zich bevindt en de
activiteiten die de bank ontplooit. Het wordt door Van Lanschot
gedeﬁnieerd als: De bestaande of toekomstige bedreiging van het
resultaat of vermogen van de bank, door het niet of onvoldoende
anticiperen op veranderingen in de omgeving en/of door onjuiste
strategische besluiten. Strategisch risico ontstaat door veranderingen
in prijs, marge en/of volume. Het bestaat uit externe invloeden als
marktomstandigheden, reputatie en regelgeving en het inspelen en
anticiperen hierop door het management van Van Lanschot.
Van Lanschot maakt strategische keuzes die samenhangen met de
schaalgrootte van de bank. Van Lanschot heeft gekozen voor die
dienstverlening en die marktsegmenten waarin schaalgrootte minder
van doorslaggevend belang is voor het creëren van onderscheidend
vermogen. Deze keuze reduceert weliswaar de mogelijkheden om risico’s
te spreiden, maar dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de solide
positie die Van Lanschot inneemt.
De kapitaaleis van het strategisch risico wordt berekend op basis van
de volatiliteit van de baten, waarbij rekening wordt gehouden met de
kostenstructuur. Het strategisch risico kan worden verminderd door de
ﬂuctuatie in de baten te verminderen en door een ﬂexibel kostenproﬁel.
Een groot gedeelte van het risico wordt extern bepaald. Beheersing van
strategisch risico vindt daarom plaats door de reguliere bedrijfsvoering
en effectief management.
6 Renterisico
Renterisico is enerzijds het risico dat veranderingen van rentevoeten
toekomstige kasstromen van ﬁnanciële activa en passiva beïnvloeden.
Anderzijds bestaat het risico dat de reële waarde van ﬁnanciële activa
en passiva wijzigt als gevolg van veranderingen van rentevoeten.
De resultaten van Van Lanschot worden beïnvloed door veranderingen
van rentevoeten. Rentemarges kunnen toenemen als gevolg van zulke
veranderingen, maar kunnen ook afnemen of resulteren in verliezen.

in de vastrentende portefeuille of dat middelen met de gewenste
rentetypische looptijd worden aangetrokken. Daarnaast worden
afgeleide producten, zoals renteswaps en renteopties, ingezet om de
renterisico's te beheersen. De wijze waarop de bank haar balansbeheer
uitvoert, hangt af van haar verwachtingen over de ontwikkeling van de
rente en het verschil tussen het niveau van de korte en lange rente. De
wijze van balansbeheer heeft uiteraard een effect op de gevoeligheid van
het vermogen en resultaat voor veranderingen op de ﬁnanciële markten.
De gap-analyse bevat per rentetypische bucket de vervalbedragen actief
en passief met bijbehorende rentepercentages. Hiermee wordt de
rentepositie per periode inzichtelijk gemaakt. Bij een positieve gap heeft
een rentedaling een nadelig effect op de nettobaten, een rentestijging
heeft een voordelig effect. Bij een negatieve gap zijn deze effecten
tegenovergesteld.
De duration-analyse, gap-analyse, scenario-analyse en VaR worden
maandelijks aan de Asset- & Liabilitycommissie gerapporteerd.
In 2009 heeft Van Lanschot de implementatie van een gespecialiseerd
asset- en liabilitysysteem afgerond. Dit systeem heeft de afgelopen jaren
bijgedragen aan het verder professionaliseren van het beheer van het
renterisico en van de interne en externe rapportages.
Een belangrijke risicomaatstaf voor het renterisico is de duration van het
eigen vermogen. Deze maatstaf geeft een indicatie van de gevoeligheid
van het eigen vermogen voor renteveranderingen. Een positieve duration
betekent dat de waarde van het eigen vermogen afneemt bij een parallelle
stijging van de rentecurve. De duration van het eigen vermogen wordt
bepaald op basis van contante waarde. De huidige marktwaarde van een
balanspost wordt bepaald door de som van de contante waarde van de
toekomstige cashﬂows van een balanspost. De contante waarde van het
eigen vermogen wordt bepaald door de contante waarde van de activa te
verminderen met de contante waarde van de passiva (zie tabel hieronder).

Van Lanschot beheerst het renterisico met behulp van een aantal
methoden waaronder de gap-analyse, de duration-analyse en de
scenario-analyse. Op basis hiervan voert Van Lanschot een actief
balansbeheer uit om de mogelijk negatieve invloed van renterisico’s
te beperken. Dit houdt bijvoorbeeld in dat aanpassingen plaatsvinden

De maximale duration van het eigen vermogen die Van Lanschot
acceptabel acht, bedraagt tien jaar. Echter door de turbulente situatie
op de geld- en kapitaalmarkt heeft de Asset- & Liabilitycommissie aan
het begin van 2009 actief gestuurd op een duration en dus een lager
renterisico, van rond de vier jaar. Gezien de verwachte (verdere) daling
van de lange rente én een normale rentestructuur is door de Asset- &
Liabilitycommissie in de loop van 2009 besloten om actief te sturen
op een duration van rond de zes jaar. De duration van 6,1 jaar per

Gevoeligheidsanalyse eigen vermogen

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

6,1

4,2

1.964

1.806

Duration (in jaren)
Contante waarde van het eigen vermogen
(x € 1 miljoen)

Gevoeligheidsanalyse renteresultaat

Renteinkomensscenario's

Inﬂatiescenario
Deﬂatiescenario

Effect op renteresultaat
31 | 12 | 2009
1.400
– 500
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31 december 2009 geeft aan dat de waarde van het eigen vermogen
met ongeveer 6% afneemt als de rente met 1% stijgt.
Maandelijks wordt aan de Asset- & Liabilitycommissie de gevoeligheid
van de waarde van het eigen vermogen bij parallelle, schoksgewijze
verschuivingen van de yieldcurve gerapporteerd. Bij de simulaties op
totaalniveau in euro's, wordt uitgegaan van veranderingen van +200,
+100, -100 en -200 basispunten.
Bij een plotselinge parallelle verschuiving van de yieldcurve met 100
basispunten omhoog neemt het eigen vermogen met circa € 111 miljoen
af (2008: € 71 miljoen). Bij een daling leidt dit tot een stijging van het
eigen vermogen van circa € 121 miljoen (2008: stijging van € 76 miljoen).
In 2009 is de key rate duration geïntroduceerd als maatstaf waarmee
de waardemutaties van het eigen vermogen worden bepaald. De key rate
duration wordt gebruikt om de veranderingen van de waarde van het
eigen vermogen te bepalen als gevolg van niet-parallelle renteveranderingen. De kapitaaleis voor het renterisico van het bankenboek wordt
aan de hand van deze maatstaf bepaald.
Tevens wordt maandelijks aan de Asset- & Liabilitycommissie de
gevoeligheid van de rentemarge voor speciﬁeke scenario’s, zoals
niet-parallelle verschuivingen van de rentecurve, gerapporteerd.
Tot en met 2008 is de gevoeligheid van de rentemarge bij parallelle,
schoksgewijze verschuivingen van de rentecurve gerapporteerd. Met
ingang van 2009 worden maandelijks de veranderingen van het jaarlijkse
nettorente-inkomen bij dalende rentes (deﬂatiescenario) en stijgende
rentes (inﬂatiescenario) ten opzichte van het Van Lanschot basisscenario
bepaald. Door de gewijzigde methodiek zijn er geen vergelijkende cijfers
beschikbaar. Zie de onderste tabel op pagina 116.
De huidige modellen zijn niet zodanig uitgerust dat de invloed van een
verandering van de yieldcurve naast de invloed op het renteresultaat kan
worden doorgerekend naar de effecten hiervan op het provisie-inkomen
en de overige (met name koersafhankelijke) resultaten en kosten wat per
saldo zou resulteren in de invloed op de nettowinst.
Van Lanschot kent verschillende methodes om zowel de contractuele als
klantgedragsaspecten met betrekking tot spaar- en betaalproducten,
hypotheken en geldleningen te modelleren. De tabellen op pagina 118
en 119 tonen de rentegevoeligheid van Van Lanschot op basis van de
contractuele rentetypische resterende looptijden van de afzonderlijke
balansposten. Ten behoeve van het renterisicobeheer wordt tevens het
renterisico gemodelleerd, rekening houdend met de contractuele en
klantgedragsaspecten van de producten. Derivatencontracten zijn
opgenomen tegen de nominale waarde, omdat renteaanpassingen
betrekking hebben op de nominale waarde en niet op marktwaarde zoals
de waarderingsgrondslag voor deze contracten is.
Spaargeld en rekening-courant hebben geen vaste looptijd; de saldi
worden gesplitst in een volledig elastisch, een semi-elastisch en een
niet-elastisch deel.
Van Lanschot bepaalt het percentage vervroegde aﬂossingen per
productsoort op basis van de historische gegevens van het afgelopen jaar
en past deze gedurende 1 jaar toe. Herziening vindt jaarlijks plaats.
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Rentetypische vervalkalender per 31 december 2009

Variabel

Activa
Geldmiddelen en
kasequivalenten
Financiële vorderingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Beleggingen
Kredieten en vorderingen
private en publieke sector
Financiële activa tegen
reële waarde via winst-enverliesrekening
Derivaten
Overige activa
Totaal activa
Verplichtingen
Financiële verplichtingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Verplichtingen private en
publieke sector
Financiële passiva
tegen reële waarde via
winst-en-verliesrekening
Derivaten
Uitgegeven schuldbewijzen
Overige passiva
Verzekeringscontracten
Achtergestelde schulden
Totaal verplichtingen
Gap

< 3 maanden

≥ 3 maanden
< 1 jaar

≥ 1 jaar
< 5 jaar

≥ 5 jaar

Geen
kasstroom

Totaal

204.970

–

–

–

–

–

204.970

–
62.387
–

127.322
1.084.248
176.505

–
9.293
69.800

–
30.731
556.326

–
53.937
417.479

–
–
– 1.909

127.322
1.240.596
1.218.201

2.528.601

3.814.597

1.418.034

3.269.316

5.866.141

139.590

17.036.279

–
19
–

–
2.725.801
142.100

–
2.793.889
107.142

359.518
80.685
63.490

–
7.963
–

–
78.806
546.624

359.518
5.687.163
859.356

2.795.977

8.070.573

4.398.158

4.360.066

6.345.520

763.111

26.733.405

–
123.303

55.645
193.675

–
2.156.420

–
37.218

–
10.343

–
– 405

55.645
2.520.554

8.512.895

2.899.793

807.532

898.109

261.637

222

13.380.188

–
–
–
–
–
–

23.057
1.597.477
1.137.059
531.390
–
104.792

–
2.593.619
37.500
124.643
–
169.129

–
559.065
206.640
42.751
730.500
194.469

–
35.282
4.432
–
–
120.017

– 9.723
6.928
2.250
29.328
–
4.914

13.334
4.792.371
1.387.881
728.112
730.500
593.321

8.636.198

6.542.888

5.888.843

2.668.752

431.711

33.514

24.201.906

– 5.840.221

1.527.685

– 1.490.685

1.691.314

5.913.809

729.597

2.531.499
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Rentetypische vervalkalender per 31 december 2008

Variabel

Activa
Geldmiddelen en
kasequivalenten
Financiële vorderingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Beleggingen
Kredieten en vorderingen
private en publieke sector
Financiële activa tegen
reële waarde via
winst-en-verliesrekening
Derivaten
Overige activa
Totaal activa
Verplichtingen
Financiële verplichtingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Verplichtingen private en
publieke sector
Financiële passiva
tegen reële waarde via
winst-en-verliesrekening
Derivaten
Uitgegeven schuldbewijzen
Overige passiva
Achtergestelde schulden

Totaal verplichtingen
Gap

< 3 maanden

≥ 3 maanden
< 1 jaar

≥ 1 jaar
< 5 jaar

≥ 5 jaar

Geen
kasstroom

Totaal

584.215

–

–

–

–

–

584.215

–
31.745
–

62.716
283.914
399.164

–
4.490
65.072

–
581.932
353.881

–
–
95.423

–
–
– 8.849

62.716
902.081
904.691

2.536.314

4.218.582

1.828.336

4.865.778

3.524.624

98.856

17.072.490

–
–
–

–
3.223.941
253.365

–
1.785.553
74.465

52.381
708.240
4.128

–
365.425
–

–
43.803
571.664

52.381
6.126.962
903.622

3.152.274

8.441.682

3.757.916

6.566.340

3.985.472

705.474

26.609.158

–
77.933

14.113
142.939

–
50.592

–
109.550

–
10.515

–
– 55

14.113
391.474

5.662.138

5.527.875

2.313.411

1.395.349

407.612

12.035

15.318.420

–
–
143
–
–

22.414
1.399.327
1.589.046
547.953
138.311

–
574.741
164.796
87.598
169.720

–
1.544.043
–
44.910
190.613

–
2.582.659
–
–
126.668

– 4.337
43.206
7.157
20.172
4.994

18.077
6.143.976
1.761.142
700.663
630.306

5.740.214

9.381.978

3.360.858

3.284.465

3.127.454

83.172

24.978.141

– 2.587.940

– 940.296

397.058

3.281.875

858.018

622.302

1.631.017
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7 Liquiditeitsrisico
De liquiditeitspositie van Van Lanschot wordt dagelijks beïnvloed door
onder andere opnames en stortingen op deposito’s en rekeningencourant en opnames en aﬂossingen van kredieten. Van Lanschot houdt
geen kasmiddelen aan om de volledige opnamemogelijkheden van
klanten te dekken, omdat ervaring leert dat een zekere toestroom van
nieuwe middelen met een hoge mate van zekerheid kan worden voorspeld.
Het management heeft limieten vastgesteld ten aanzien van de aan te
houden minimale kaspositie en op afroep beschikbare faciliteiten.
De interne norm voor de minimale liquiditeitspositie wordt eenmaal per
jaar vastgesteld. De liquiditeitspositie wordt dagelijks bewaakt door Risk
Management. Elke onderschrijding van de minimumlimiet wordt door
Risk Management direct gemeld aan het verantwoordelijke lid van de
Raad van Bestuur. Als na twee werkdagen de onderschrijding niet is
opgelost wordt deze ter accordering door Risk Management voorgelegd
aan het verantwoordelijke lid van de Raad van Bestuur. Verder rapporteert
Asset- & Liability Management maandelijks het verloop, in casu de
minimale, maximale en gemiddelde liquiditeitspositie aan de Asset- &
Liabilitycommissie. Daarnaast rapporteert Treasury tweewekelijks aan
de Raad van Bestuur.
De liquiditeitsvereisten voor afgegeven garanties en letters of credit zijn
veel lager dan het bedrag van de verplichting, omdat het aannemelijk is
dat van een groot deel van deze verplichtingen uiteindelijk geen gebruik
zal worden gemaakt.
Van Lanschot hanteert een conservatief liquiditeitsbeleid. De minimale
interne liquiditeitspositie wordt toereikend geacht om onverwachte
schokken in de liquiditeit op te vangen. Door deze minimumpositie
waarborgt Van Lanschot tevens dat de bank een liquiditeitsoverschot
realiseert ten opzichte van de eisen van De Nederlandsche Bank.
Het jaar 2008 kenmerkte zich door een ongekende turbulentie op de
ﬁnanciële markten. In 2009 is de rust op de ﬁnanciële markten enigszins
teruggekeerd. Het vertrouwen is echter nog niet hersteld. Mede door
de al eerder genoemde aanhoudende steunmaatregelen van de centrale
banken en overheden in Europa zijn de liquiditeit- en creditspreads
afgenomen. De geldmarktrentes staan op een historisch laag niveau.
De tarieven voor creditgelden zijn in Nederland weliswaar dalende,
maar zijn nog steeds fors hoger dan de huidige geldmarkttarieven.
De liquiditeitspositie van Van Lanschot is gedurende 2009 solide
geweest. Begin 2009 heeft Van Lanschot door middel van een securitisatie
van een deel van haar hypotheekportefeuille een additionele € 1,6 miljard
aan bij de Europese Centrale Bank beleenbaar papier gecreëerd. Mede
hiermee is gedurende 2009 ingeschreven op de basis- en tijdelijke
faciliteiten van de Europese Centrale Bank. Deze liquiditeiten worden
geleend tegen een gemiddeld tarief van 1%.
Verder heeft Van Lanschot in 2009 de zogenaamde liquidity monitor
geïntroduceerd. Deze monitor geeft door middel van een rapportage
inzicht in de ontwikkeling van tien indicatoren die kunnen duiden op een
verhoogd risico voor de liquiditeitspositie van de bank. Het doorbreken
van één of meerdere grenswaarden kan aanleiding zijn om het liquidity
contingency plan te activeren. De liquidity monitor wordt wekelijks
opgesteld voor de leden van de Raad van Bestuur en het betrokken
management.
De fundingratio geeft de verhouding aan waarin Van Lanschot haar
kredietverlening ﬁnanciert door middel van de door cliënten

toevertrouwde middelen. Een hoge fundingratio past bij de balansverhouding van een private bank, zie eerste tabel op pagina 121.
Securitisatie 2007
Op 1 juni 2007 heeft Van Lanschot haar eerste RMBS (Residential
Mortgage-Backed Security) transactie afgerond: Citadel 2007-I.
De omvang van de transactie bedraagt € 1,5 miljard en bestaat uit
hypotheken. Er heeft geen overdracht plaatsgevonden van kredietrisico.
Van Lanschot heeft besloten de schuldbewijzen zelf te kopen zodat deze
beleenbare activa kunnen dienen als onderpand bij De Nederlandsche
Bank. Het doel van deze transactie was geen kapitaalverlichting, maar
liquiditeitsverruiming. Van Lanschot treedt in de structuur op als pool
servicer.
De Citadel 2007-I exposures krijgen gemiddeld een 45%-weging (2008:
42%) onder kredietrisico Basel II SA, zie tweede tabel op pagina 121.
Citadel 2007-I betreft een traditionele securitisatie. Kenmerkend voor
een traditionele securitisatie is dat de gesecuritiseerde vorderingen
in economische zin worden overgedragen aan een entiteit voor
securitisatiedoeleinden die daartoe effecten uitgeeft. De uitgegeven
effecten leiden niet tot een betalingsverplichting bij Van Lanschot,
maar bij Citadel 2007-I.
Securitisatie 2009
Op 9 januari 2009 heeft Van Lanschot haar tweede RMBS (Residential
Mortgage-Backed Security) transactie afgerond: Citadel 2008-I.
De omvang van de transactie bedraagt € 1,9 miljard en bestaat uit
hypotheken. Er heeft geen overdracht plaatsgevonden van kredietrisico.
Van Lanschot heeft besloten de schuldbewijzen zelf te kopen zodat deze
beleenbare activa kunnen dienen als onderpand bij De Nederlandsche
Bank. Het doel van deze transactie was geen kapitaalverlichting, maar
liquiditeitsverruiming. Van Lanschot treedt in de structuur op als pool
servicer.
De Citadel 2008-I exposures krijgen gemiddeld een 39%-weging onder
kredietrisico Basel II SA. Zie derde tabel op de volgende pagina.
Citadel 2008-I betreft een traditionele securitisatie. Kenmerkend voor
een traditionele securitisatie is dat de gesecuritiseerde vorderingen in
economische zin worden overgedragen aan een entiteit voor
securitisatiedoeleinden die daartoe effecten uitgeeft. De uitgegeven
effecten leiden niet tot een betalingsverplichting bij Van Lanschot,
maar bij Citadel 2008-I. Zie de derde tabel op pagina 121.
7.1 Looptijdenoverzicht
De tabel op pagina 122 toont de activa en passiva op basis van hun
resterende contractuele looptijd per balansdatum.
De totaalbedragen sluiten in totaal aan op de waarden in de
geconsolideerde balans. Op onderdelen kan dit verschillen van andere
overzichten, aangezien in deze tabel de bedragen gebaseerd zijn op
kasstromen op niet-gedisconteerde basis, gerelateerd aan zowel de
hoofdsom als aan alle toekomstige rentebetalingen. De posten die niet
tot een kasstroom leiden (zoals verdiscontering, de amortisatie van kosten,
de waardeveranderingen uit hoofde van derivaten, opslagen voor eigen
risico en dergelijke) zijn in een aparte kolom weergegeven om hiermee
de aansluiting met de balans inzichtelijk te houden. De derivaten en
posten uit hoofde van handelsactiviteiten bestaan voor het grootste
gedeelte uit vorderingen en verplichtingen in de handelsportefeuille
en aangezien deze typisch voor de korte termijn worden aangehouden,
zijn deze niet geanalyseerd op basis van de contractuele vervaldatum.
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Fundingratio

31 | 12 | 2009
79

Fundingratio (in %)

31 | 12 | 2008
90

Citadel 2007-I

Entiteit

Fitch Ratings

Totaal
Citadel 2007-I
Citadel 2007-I
Citadel 2007-I
Citadel 2007-I

Oorspronkelijke
hoofdsom

Datum van
securitisatie

1.300.000
108.350
36.150
21.700

Eerste
calloptiedatum

Contractuele
datum aﬂoop

Spread

1.466.200

1.466.200
AAA
A
BBBBB+

Hoofdsom per
31 | 12 | 2009

1 juni 2007
1 juni 2007
1 juni 2007
1 juni 2007

1.300.000
108.350
36.150
21.700

26 juli 2017
26 juli 2017
26 juli 2017
26 juli 2017

26 juli 2049
26 juli 2049
26 juli 2049
26 juli 2049

Eerste
calloptiedatum

Contractuele
datum aﬂoop

0,15%
0,25%
0,60%
1,70%

Citadel 2008-I

Entiteit

Fitch Ratings

Totaal
Citadel 2008-I
Citadel 2008-I
Citadel 2008-I
Citadel 2008-I

Oorspronkelijke
hoofdsom

Datum van
securitisatie

1.947.950
AAA
A
BBB
–

1.635.100
90.200
193.800
28.850

Hoofdsom per
31 | 12 | 2009

Spread

1.947.950
9 januari 2009
9 januari 2009
9 januari 2009
9 januari 2009

1.635.100
90.200
193.800
28.850

26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015
26 oktober 2015

26 oktober 2047
26 oktober 2047
26 oktober 2047
26 oktober 2047

0,40%
0,85%
2,00%
3,20%
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Looptijdenoverzicht per 31 december 2009

< 3 maanden

Direct
opeisbaar
Activa
Geldmiddelen en
kasequivalenten
Financiële vorderingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Beleggingen
Kredieten en vorderingen
private en publieke sector
Financiële activa tegen
reële waarde via winsten-verliesrekening
Derivaten
Overige activa

≥ 3 maanden
< 1 jaar

≥ 1 jaar
< 5 jaar

Subtotaal

≥ 5 jaar

Geen
kasstroom

Totaal

204.970

–

–

–

–

204.970

–

204.970

–
62.387
–

127.322
1.084.248
7.072

–
19.455
35.950

–
20.569
547.643

–
53.937
629.445

127.322
1.240.596
1.220.110

–
–
– 1.909

127.322
1.240.596
1.218.201

2.519.526

706.220

314.628

1.415.141

11.941.174

16.896.689

139.590

17.036.279

–
18
–

–
10.072
139.685

–
16.296
109.557

359.518
106.995
63.490

–
60.306
–

359.518
193.687
312.732

–
24.910
546.624

359.518
218.597
859.356

2.786.901

2.074.619

495.886

2.513.356

12.684.862

20.555.624

709.215

21.264.839

–
123.303

55.645
536.687

–
1.763.404

–
87.220

–
10.345

55.645
2.520.959

–
– 405

55.645
2.520.554

8.431.995

2.985.337

806.782

900.574

255.278

13.379.966

222

13.380.188

–
–
119
–
–
–

–
57.892
75.000
531.238
–
4.651

–
27.761
530.600
124.795
–
6.207

–
147.129
285.534
42.751
730.500
377.099

23.057
46.286
490.065
–
–
200.450

23.057
279.068
1.381.318
698.784
730.500
588.407

– 9.723
24.912
6.563
29.328
–
4.914

13.334
303.980
1.387.881
728.112
730.500
593.321

8.555.417

4.246.450

3.259.549

2.570.807

1.025.481

19.657.704

55.811

19.713.515

– 5.768.516

– 2.171.831

– 2.763.663

– 57.451

11.659.381

897.920

653.404

1.551.324

Vorderingen uit hoofde van
toekomstige rentestromen

–

177.848

514.211

2.367.384

8.210.497

11.269.940

–

11.269.940

Verplichtingen uit hoofde van
toekomstige rentestromen

–

72.969

192.458

612.971

300.921

1.179.319

–

1.179.319

– 5.768.516

– 2.066.952

– 2.441.910

1.696.962

19.568.957

10.988.541

653.404

11.641.945

Totaal activa
Verplichtingen
Financiële verplichtingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Verplichtingen private en
publieke sector
Financiële passiva
tegen reële waarde via
winst-en-verliesrekening
Derivaten
Uitgegeven schuldbewijzen
Overige passiva
Verzekeringscontracten
Achtergestelde schulden
Totaal verplichtingen
On balance Gap

On balance Gap inclusief
toekomstige rentestromen

De toekomstige rentestromen zijn gebaseerd op de economische looptijd van de balansposten
en de rentepercentages op rapportagemoment. In de gaps zijn grote verschillen zichtbaar
doordat onder de activa veel langlopende woninghypotheken zitten, terwijl bij de
verplichtingen veel kortlopende deposito's aanwezig zijn.

Risicobeheer | Toelichting 123

Looptijdenoverzicht per 31 december 2008

< 3 maanden

Direct
opeisbaar
Activa
Geldmiddelen en
kasequivalenten
Financiële vorderingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Beleggingen
Kredieten en vorderingen
private en publieke sector
Financiële activa tegen reële
waarde via winst-enverliesrekening
Derivaten
Overige activa

≥ 3 maanden
< 1 jaar

≥ 1 jaar
< 5 jaar

Subtotaal

≥ 5 jaar

Geen
kasstroom

Totaal

584.215

–

–

–

–

584.215

–

584.215

–
31.745
–

62.716
283.914
76.838

–
4.490
57.440

–
581.932
604.121

–
–
166.426

62.716
902.081
904.825

–
–
– 134

62.716
902.081
904.691

2.536.314

725.934

254.946

1.311.997

12.144.443

16.973.634

98.856

17.072.490

–
–
–

–
39.865
253.365

–
11.889
74.465

52.381
115.031
4.128

–
42.915
–

52.381
209.700
331.958

–
–
571.664

52.381
209.700
903.622

3.152.274

1.442.632

403.230

2.669.590

12.353.784

20.021.510

670.386

20.691.896

–
77.933

14.113
22.939

–
50.592

–
194.550

–
45.515

14.113
391.529

–
– 55

14.113
391.474

5.662.138

5.390.059

2.379.927

1.464.913

409.348

15.306.385

12.035

15.318.420

–
–
83
–
–

–
12.758
150.060
547.953
–

–
14.172
378.524
87.598
9.660

–
128.313
690.974
44.910
355.115

22.452
163.088
534.344
–
260.537

22.452
318.331
1.753.985
680.461
625.312

– 4.375
– 4.710
7.157
20.172
4.994

18.077
313.621
1.761.142
700.633
630.306

5.740.154

6.137.882

2.920.473

2.878.775

1.435.284

19.112.568

35.218

19.147.786

– 2.587.880

– 4.695.250

– 2.517.243

– 209.185

10.918.500

– 18.442.182

635.168

1.544.110

Vorderingen uit hoofde van
toekomstige rentestromen

–

240.386

710.828

3.294.667

10.658.726

14.904.607

–

14.904.607

Verplichtingen uit hoofde van
toekomstige rentestromen

–

130.813

361.486

1.177.298

917.827

2.587.424

–

2.587.424

– 2.587.880

– 4.585.677

– 2.167.901

1.908.184

20.659.399

– 6.124.999

635.168

13.861.293

Totaal activa
Verplichtingen
Financiële verplichtingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Verplichtingen private en
publieke sector
Financiële passiva
tegen reële waarde via winsten-verliesrekening
Derivaten
Uitgegeven schuldbewijzen
Overige passiva
Achtergestelde schulden

Totaal verplichtingen
On balance Gap

On balance Gap inclusief
toekomstige rentestromen
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7.2 Looptijdenoverzicht
Onderstaande tabellen tonen de activa en passiva op basis van hun
verwachte resterende looptijd tot en met 12 maanden en daarna
per balansdatum.
Van de woninghypotheken die contractueel een resterende looptijd
hebben van langer dan één jaar wordt verondersteld dat ongeveer 8%
vervroegd wordt afgelost. Voor geldleningen bedraagt de aanname
van dit vervroegde aﬂossingspercentage 10%.

Looptijdenoverzicht per
31 december 2009
Activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Financiële vorderingen handelsactiviteiten
Bankiers
Beleggingen
Kredieten en vorderingen private en publieke sector
Financiële activa tegen reële waarde via winsten-verliesrekening
Derivaten
Overige activa
Totaal activa
Verplichtingen
Financiële verplichtingen handelsactiviteiten
Bankiers
Verplichtingen private en publieke sector
Financiële verplichtingen tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening
Derivaten
Uitgegeven schuldbewijzen
Overige passiva
Verzekeringscontracten
Achtergestelde schulden
Totaal verplichtingen

Minder dan
12 maanden

Meer dan
12 maanden

Subtotaal

Geen
kasstroom

Totaal

204.970
127.322
1.166.090
43.022
4.412.278

–
–
74.506
1.177.088
12.484.411

204.970
127.322
1.240.596
1.220.110
16.896.689

–
–
–
– 1.909
139.590

204.970
127.322
1.240.596
1.218.201
17.036.279

–
26.386
249.242

359.518
167.301
63.490

359.518
193.687
312.732

–
24.910
546.624

359.518
218.597
859.356

6.229.310

14.326.314

20.555.624

709.215

21.264.839

55.645
2.423.394
12.224.114

–
97.565
1.155.852

55.645
2.520.959
13.379.966

–
– 405
222

55.645
2.520.554
13.380.188

–
85.653
605.719
656.033
140.100
10.858

23.057
193.415
775.599
42.751
590.400
577.549

23.057
279.068
1.381.318
698.784
730.500
588.407

–9.723
24.912
6.563
29.328
–
4.914

13.334
303.980
1.387.881
728.112
730.500
593.321

16.201.516

3.456.188

19.657.704

55.811

19.713.515
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Looptijdenoverzicht per
31 december 2008
Activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Financiële vorderingen handelsactiviteiten
Bankiers
Beleggingen
Kredieten en vorderingen private en publieke sector
Financiële activa tegen reële waarde via
winst-en-verliesrekening
Derivaten
Overige activa
Totaal activa
Verplichtingen
Financiële verplichtingen handelsactiviteiten
Bankiers
Verplichtingen private en publieke sector
Financiële verplichtingen tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening
Derivaten
Uitgegeven schuldbewijzen
Overige passiva
Achtergestelde schulden

Totaal verplichtingen

Minder dan
12 maanden

Meer dan
12 maanden

Subtotaal

Geen
kasstroom

Totaal

584.215
62.716
320.149
134.278
4.463.637

–
–
581.932
770.547
12.509.997

584.215
62.716
902.081
904.825
16.973.634

–
–
–
– 134
98.856

584.215
62.716
902.081
904.691
17.072.490

–
51.754
327.830

52.381
157.946
4.128

52.381
209.700
331.958

–
–
571.664

52.381
209.700
903.622

5.944.579

14.076.931

20.021.510

670.386

20.691.896

14.113
151.464
13.432.124

–
240.065
1.874.261

14.113
391.529
15.306.385

–
– 55
12.035

14.113
391.474
15.318.420

–
26.930
528.667
635.551
9.660

22.452
291.401
1.225.318
44.910
615.652

22.452
318.331
1.753.985
680.461
625.312

– 4.375
– 4.710
7.157
20.172
4.994

18.077
313.621
1.761.142
700.633
630.306

14.798.509

4.314.059

19.112.568

35.218

19.147.786
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8 Compliancerisico
Van Lanschot en haar dochterondernemingen vervullen in het
maatschappelijk verkeer een dienstverlenende taak. Van Lanschot kan
deze taak alleen naar behoren uitoefenen als elke partij waarmee zij
te maken heeft vertrouwen in haar kan stellen. Integer handelen door
Van Lanschot en haar medewerkers vormt de basis voor dat vertrouwen.
De geldende wet- en regelgeving schept hiervoor het kader. De afdeling
Compliance, die rechtstreeks rapporteert aan de voorzitter van de Raad
van Bestuur, ziet toe op de naleving van wet- en regelgeving door
de medewerkers van de bank.
Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk
Compliance, klantzorg, wet- en regelgeving op pagina 52 van het
jaarverslag.
9 Reële waarde
Een deel van de ﬁnanciële instrumenten wordt in de balans tegen reële
waarde opgenomen. De tabellen op de volgende pagina’s verdelen deze
instrumenten over level 1, level 2 en level 3. Ofwel de reële waarde is
gebaseerd op genoteerde marktprijzen, op in de markt waarneembare
gegevens of niet in de markt waarneembare gegevens.
Genoteerde marktprijzen
De reële waarde van ﬁnanciële instrumenten die worden verhandeld
op een actieve markt wordt gebaseerd op de koers per balansdatum
(marktnotering). Voor ﬁnanciële activa wordt de biedprijs gehanteerd;
voor ﬁnanciële verplichtingen de laatprijs. Omdat bij deze instrumenten
sprake is van een actieve markt, vormen de koersen een goede
afspiegeling van actuele en veelvoorkomende markttransacties tussen
onafhankelijke partijen.
In de markt waarneembare gegevens
De reële waarde van ﬁnanciële instrumenten die niet worden verhandeld

Financiële instrumenten tegen
reële waarde per 31 december 2009

Activa
Financiële vorderingen handelsactiviteiten
Waardepapieren banken genoteerd
Waardepapieren bedrijven genoteerd
Aandelen genoteerd
Aandelen niet-genoteerd

Beleggingen voor verkoop beschikbaar
Overheidspapier en papier gegarandeerd door overheid
Waardepapieren banken genoteerd
Waardepapieren banken niet-genoteerd
Waardepapieren bedrijven genoteerd
Waardepapieren bedrijven niet-genoteerd
Aandelen genoteerd
Aandelen niet-genoteerd
Participaties

Genoteerde
marktprijzen
(Level 1)

op een actieve markt (bijvoorbeeld over-the-counter afgeleide ﬁnanciële
instrumenten) wordt vastgesteld met behulp van kasstroom- en
optiewaarderingsmodellen. Van Lanschot selecteert op basis van haar
inschattingen een aantal methodes en maakt aannames die gebaseerd
zijn op de marktomstandigheden (observeerbare data) per balansdatum.
De geschatte contante waarde van toekomstige kasstromen wordt
gebruikt om de reële waarde voor de overige ﬁnanciële instrumenten
te bepalen. De reële waarde van renteswaps wordt berekend als
de contante waarde van de geschatte toekomstige kasstromen.
De disconteringsvoet is gelijk aan de marktrente op balansdatum voor
een vergelijkbaar instrument met dezelfde voorwaarden.
De reële waarde van valutatermijncontracten wordt vastgesteld met
gebruik van forward valutakoersen per balansdatum.
Verondersteld wordt dat de nominale waarde (na aftrek van geschatte
aanpassingen) van handelsvorderingen en -verplichtingen de reële
waarde ervan benadert. De reële waarde van niet in de balans
opgenomen ﬁnanciële verplichtingen wordt geschat door het contant
maken van de toekomstige contractuele kasstromen tegen huidige
rentetarieven voor gelijksoortige ﬁnanciële instrumenten.
Schattingen en beoordelingen zijn gebaseerd op in het verleden
opgedane ervaringen en andere factoren, waaronder ook verwachtingen
over toekomstige gebeurtenissen zoals deze zich, naar de huidige stand
van zaken, redelijkerwijs kunnen voordoen. Schattingen en beoordelingen
worden continu geëvalueerd.
Niet in de markt waarneembare gegevens
De ﬁnanciële instrumenten in deze categorie zijn individueel beoordeeld.
De waardering is gebaseerd op de beste inschatting van het management,
rekening houdend met de laatst bekende prijzen, prijzen voor
vergelijkbare instrumenten en, voor een meer dan niet-signiﬁcant deel,
informatie die niet in de markt waarneembaar is.

In de markt
waarneembare
gegevens (Level 2)

Niet in de markt
waarneembare
gegevens (Level 3)

Totaal

20.940
46.173
2.225
–

–
–
–
57.783

–
–
–
201

20.940
46.173
2.225
57.984

69.338

57.783

201

127.322

755.442
127.322
–
51.967
–
17.474
–
–

–
–
–
137.098
–
–
–
–

–
–
288
–
35.415
–
15.386
47.089

755.442
127.322
288
189.065
35.415
17.474
15.386
47.089

952.205

137.098

98.178

1.187.481
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Genoteerde
marktprijzen
(Level 1)

Financiële activa tegen reële waarde via
winst-en-verliesrekening
Beleggingen tegen reële waarde
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde
via de winst-en-verliesrekening
Beleggingen voor rekening van polishouders

In de markt
waarneembare
gegevens (Level 2)

Niet in de markt
waarneembare
gegevens (Level 3)

Totaal

–

49.577

–

49.577

–
295.416

–
–

14.525
–

14.525
295.416

295.416

49.577

14.525

359.518

13.055
–
–
–
–
–
8.038

–
78.367
12.715
4.389
2.620
–
16.613

–
–
–
–
–
541
82.259

13.055
78.367
12.715
4.389
2.620
541
106.910

21.093

114.704

82.800

218.597

–

–

30.720

30.720

1.338.052

359.162

226.424

1.923.638

50.829
2.211
167
2.438

–
–
–
–

–
–
–
–

50.829
2.211
167
2.438

55.645

–

–

55.645

–

–

13.334

13.334

13.055
–
–
–
–
–
–
3.322

–
62.974
260
88.376
27.423
–
–
–

–
–
–
–
–
967
11
107.592

13.055
62.974
260
88.376
27.423
967
11
110.914

16.377

179.033

108.570

303.980

Verzekeringscontracten
Beleggingen voor rekening van polishouders

295.416

–

–

295.416

Totaal verplichtingen

367.438

179.033

121.904

668.375

Derivaten
Long-optiepositie cliënten
Economische hedges
Derivaten fair value hedge-accounting
Derivaten portfolio fair value hedge-accounting
Derivaten cashﬂow hedge-accounting
Equityderivaten
Derivaten structured products

Beleggingen in deelnemingen equitymethode
Totaal activa

Verplichtingen
Financiële verplichtingen handelsactiviteiten
Overheidspapier en papier gegarandeerd door overheid
Waardepapieren banken genoteerd
Waardepapieren bedrijven genoteerd
Aandelen niet-genoteerd

Financiële passiva aangemerkt als tegen reële
waarde via winst-en-verliesrekening

Derivaten
Long-optiepositie cliënten
Economische hedges
Derivaten fair value hedge-accounting
Derivaten portfolio fair value hedge-accounting
Derivaten cashﬂow hedge-accounting
Interestderivaten
Equityderivaten
Derivaten structured products

55.811
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Financiële instrumenten tegen
reële waarde per 31 december 2008

Activa
Financiële vorderingen handelsactiviteiten
Overheidspapier en papier gegarandeerd door overheid
Waardepapieren bedrijven genoteerd
Aandelen genoteerd
Aandelen niet-genoteerd

Beleggingen voor verkoop beschikbaar
Overheidspapier en papier gegarandeerd door overheid
Waardepapieren banken genoteerd
Waardepapieren bedrijven genoteerd
Waardepapieren bedrijven niet-genoteerd
Aandelen niet-genoteerd
Participaties

Financiële activa tegen reële
waarde via winst-en-verliesrekening
Beleggingen tegen reële waarde
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde
via de winst-en-verliesrekening

Derivaten
Long-optiepositie cliënten
Economische hedges
Derivaten fair value hedge-accounting
Derivaten portfolio fair value hedge-accounting
Derivaten cashﬂow hedge-accounting
Equityderivaten
Derivaten structured products

Beleggingen in deelnemingen equitymethode
Totaal activa

Verplichtingen
Financiële verplichtingen handelsactiviteiten
Overheidspapier en papier gegarandeerd door overheid
Waardepapieren banken genoteerd
Waardepapieren bedrijven genoteerd
Aandelen genoteerd

Financiële passiva tegen reële waarde via
winst-en-verliesrekening

Genoteerde
marktprijzen
(Level 1)

In de markt
waarneembare
gegevens (Level 2)

Niet in de markt
waarneembare
gegevens (Level 3)

Totaal

8.313
2.469
1.030
–

–
–
–
–

–
–
–
50.904

8.313
2.469
1.030
50.904

11.812

–

50.904

62.716

395.410
252.267
–
–
–
–

–
–
141.000
–
–
–

–
–
–
277
34.076
71.609

395.410
252.267
141.000
277
34.076
71.609

647.677

141.000

105.962

894.639

31.505

–

–

31.505

–

–

20.876

20.876

31.505

–

20.876

52.381

8.407
–
–
–
–
–
–

–
73.041
13.655
8.077
2.220
–
–

–
–
–
–
623
103.677

8.407
73.041
13.655
8.077
2.220
623
103.677

8.407

96.993

104.300

209.700

–

4.203

5.849

10.052

699.401

242.196

287.891

1.229.488

1.741
10.110
1.906
356

–
–
–
–

–
–
–
–

1.741
10.110
1.906
356

14.113

–

–

14.113

–

–

18.077

18.077
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Genoteerde
marktprijzen
(Level 1)

Derivaten
Long-optiepositie cliënten
Economische hedges
Derivaten fair value hedge-accounting
Derivaten portfolio fair value hedge-accounting
Derivaten cashﬂow hedge-accounting
Equityderivaten
Derivaten structured products

Totaal verplichtingen

In de markt
waarneembare
gegevens (Level 2)

Niet in de markt
waarneembare
gegevens (Level 3)

Totaal

8.407
–
–
–
–
–
–

–
71.623
430
109.031
22.605
–
–

–
–
–
–
–
1.477
100.048

8.407
71.623
430
109.031
22.605
1.477
100.048

8.407

203.689

101.525

313.621

22.520

203.689

119.602

345.811

De reële waarde van activa en passiva gebaseerd op waarderingsmethoden met niet in de markt waarneembare variabelen, wordt slechts
in beperkte mate beïnvloed door wijzigingen in uitgangspunten.
De posities per balansdatum in ﬁnanciële activa en passiva aangemerkt
als tegen reële waarde via winst-en-verliesrekening zijn gehedged met
elkaar, waardoor wijzigingen geen resultaateffect tot gevolg zullen
hebben.
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Wijzigingen van financiële activa of passiva tussen Level 1 en Level 2
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke posten gedurende het
verslagjaar zijn gewijzigd van Level 1 naar Level 2.
2009
Beleggingen tegen reële waarde
(wegens beëindiging beursnotering)

2008

49.577

31.505

Wijzigingen van financiële activa of passiva tussen Level 3 en Level 1
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke posten gedurende het
verslagjaar zijn gewijzigd van Level 3 naar Level 1.
2009
Beleggingen voor verkoop beschikbaar
(beursnotering)

2008

17.369

13.528

Wijzigingen van financiële activa of passiva tussen Level 3 en Level 2
In onderstaande tabel wordt aangegeven welke posten gedurende het
verslagjaar zijn gewijzigd van Level 3 naar Level 2.
2009
Aandelen niet-genoteerd
(vorig jaar onterecht onder Level 3 verantwoord)

2008

57.668

Verloopoverzicht financiële activa en passiva verantwoord onder Level 3
In de tabel op de volgende pagina’s is een verloopoverzicht opgenomen
van alle ﬁnanciële activa en passiva, die worden verantwoord onder Level
3-posten en die in de balans worden gewaardeerd tegen reële waarde.
Het totaal aan opbrengsten zoals opgenomen in de resultatenrekening
over 2009 bedraagt € 0,6 miljoen (2008: nihil); het totaal aan lasten zoals
opgenomen in de resultatenrekening over 2009 bedraagt € 4,0 miljoen
(2008: € 20,4 miljoen).
Gevoeligheidsanalyse Level 3-posten
De invloed van mutaties in Level 3-posten beperkt zich bij Van Lanschot
tot beleggingen voor verkoop beschikbaar. De overige grote volumes
onder Level 3 betreffen derivaten ‘structured products’ waarbij
Van Lanschot per saldo geen grote exposure heeft daar deze voor
rekening van derden zijn (opgenomen onder de post derivaten
structured products passief).
Afhankelijk van het soort belegging, is het beheer bij Beleggingen voor
verkoop beschikbaar als volgt:
Waarderingen op basis van eigen modellen: bij DCF-waarderingen wordt
uitgegaan van twee á drie scenario’s (management-, eigen- en downsidescenario) voor wat betreft de prognoses voor de toekomst. Daarnaast
wordt een gevoeligheidsanalyse losgeglaten op de WACC die voor de
DCF-waardering wordt gebruikt.
Trading multiples-waardering: hier wordt (mits mogelijk) gebruikgemaakt van verschillende multiples in verschillende jaren en op zowel
EBITDA- als EBIT-niveau.

50.904
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Verloopoverzicht Financiële activa en passiva verantwoord onder Level 3

Balanspost

Financiële vorderingen
handelsactiviteiten
Waardepapieren Bedrijven
niet-genoteerd
Aandelen niet-genoteerd

Saldo op
1 januari 2009

Naar winst-enverliesrekening

Naar eigen
vermogen

Aankopen

Verkopen

Overname

Transfers

Saldo op
31 december 2009

–
50.904

–
–

–
–

–
–

–
– 65

–
–

–
– 50.638

–
201

277

–

11

–

–

–

–

288

–
34.076
71.609

–
–
– 3.782

–
3.799
10.973

35.415
–
2.931

–
–9
– 17

–
–
–

–
– 22.480
– 34.625

35.415
15.386
47.089

20.876

– 5.547

–

1.284

–

–

– 2.088

14.525

Derivaten - actief
Equityderivaten
Derivaten structured products

623
103.677

571
–

–
–

–
–

– 653
– 21.418

–
–

–
–

541
82.259

Totaal ﬁnanciële activa
Level 3

282.042

– 8.758

14.783

39.630

– 22.162

–

– 109.831

195.704

–

–

–

–

–

–

–

–

18.077

– 5.316

–

573

–

–

–

13.334

Derivaten - passief
Equityderivaten
Derivaten structured products

1.477
100.048

–
–

–
–

–
7.544

– 1.466
–

–
–

–
–

11
107.592

Totaal ﬁnanciële passiva
Level 3

119.602

– 5.316

–

8.117

– 1.466

–

–

120.937

Per saldo

162.440

– 3.442

14.783

31.513

– 20.696

–
–

– 109.831

74.767

Beleggingen voor verkoop
beschikbaar
Waardepapieren banken
niet-genoteerd
Waardepapieren bedrijven
niet-genoteerd
Aandelen niet-genoteerd
Participaties
Financiële activa tegen reële
waarde via de winst-enverliesrekening

Financiële verplichtingen
handelsactiviteiten
Aandelen niet-genoteerd
Financiële passiva tegen
reële waarde via winst-enverliesrekening

–
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Verloopoverzicht Financiële activa en passiva verantwoord onder Level 3

Balanspost

Financiële vorderingen
handelsactiviteiten
Waardepapieren Bedrijven
niet-genoteerd
Aandelen niet-genoteerd

Saldo op
1 januari 2008

Naar winst-enverliesrekening

Naar eigen
vermogen

Aankopen

Verkopen

Overname

Transfers

Saldo op
31 december 2008

–
55.948

–
–

–
–

–
–

–
– 5.044

–
–

–
–

–
50.904

300

–

– 23

–

–

–

–

277

–
129.777
71.884

–
– 35.694
3.778

–
7.659
– 8.149

–
136.253
15.929

–
– 203.919
– 11.833

–
–
–

–
–
–

–
34.076
71.609

22.483

– 1.607

–

–

–

–

–

20.876

Derivaten - actief
Equityderivaten
Derivaten structured products

2.631
321.459

–
–

–
–

–
–

– 2.008
– 217.782

–
–

–
–

623
103.677

Totaal ﬁnanciële activa
Level 3

604.482

– 33.523

– 513

152.182

– 440.586

–

–

282.042

–

–

–
–

Beleggingen voor verkoop
beschikbaar
Waardepapieren banken
niet-genoteerd
Waardepapieren bedrijven
niet-genoteerd
Aandelen niet-genoteerd
Participaties
Financiële activa tegen reële
waarde via de winst-enverliesrekening

Financiële verplichtingen
handelsactiviteiten
Aandelen niet-genoteerd
Financiële passiva tegen
reële waarde via winsten-verliesrekening

187
–

–

–

–

– 187
–

18.243

–

–

–

– 166

–

–

18.077

115

–
–

1.362
–

–
– 216.197

–
–

–
–

1.477
100.048

119.602

Derivaten - passief
Equityderivaten
Derivaten structured products

316.245

–
–

Totaal ﬁnanciële passiva
Level 3

334.790

–

–

1.362

– 216.550

–

–

Per saldo

269.692

– 33.523

– 513

150.820

– 224.036

–
–

–

–

162.440
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10 Risicobeheer Robein Leven NV
Van Lanschot heeft in 2009 de aandelen van Robein Leven NV (Robein)
verkregen. Robein blijft volledig zelfstandig en op afstand functioneren.
In deze paragraaf wordt met name het risicobeleid en de risicobeheersing
van Robein in kwalitatieve zin beschreven. Een nadere kwantitatieve
uitwerking is, gezien het belang van Robein ten opzichte van Van Lanschot
als geheel, niet nader uitgewerkt.
10.1 Risicostructuur
Verzekeringsrisico wordt gedeﬁnieerd als het risico, niet zijnde ﬁnancieel
risico, dat wordt overgedragen van de verzekeringnemer naar de
verzekeraar. Het nemen en managen van verantwoorde risico’s is een van
de essenties van het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf. Het risicobeheer van Robein is toegesneden op de beperkte schaalgrootte en
de focus van het bedrijf. Robein beoogt de invloed van onverwachte
gebeurtenissen op haar solvabiliteit, haar ﬁnanciële resultaten en haar
reputatie, zoveel mogelijk te beperken.
Robein streeft naar een laag risicoproﬁel. Dit doet zij met beleid, systemen
en procedures die zoveel mogelijk anticiperen op risico’s en deze waar
mogelijk voorkomen of limiteren. Heldere keuzes en adequate verankering
van risicobeheer in de organisatie spelen daarbij een belangrijke rol.
Risicobeheer is een continu proces, door de steeds veranderende
marktomstandigheden en de toenemende complexiteit van wet- en
regelgeving. Kwaliteit, inzet en betrokkenheid van alle medewerkers is
daarbij van essentieel belang.
Het gewenste risicoproﬁel van Robein komt primair tot uitdrukking in
de doelstelling om te voldoen aan de interne streefnorm met betrekking
tot de solvabiliteitsmarge (thans: 175%).
Het risicomanagement binnen Robein richt zich op:
– Kredietrisico
– Operationeel risico
– Marktrisico
– Valutarisico
– Strategisch risico
– Renterisico
– Liquiditeits-, kasstroomrisico en verzekeringstechnisch risico
– Integriteitsrisico (compliance risico).
Robein beschikt over een risicoraamwerk waarbinnen het behoud van
een conservatieve risicohouding in alle geledingen van de organisatie
en een strikte naleving van wet- en regelgeving cruciale uitgangspunten
zijn. Mede gezien de omvang van de organisatie vindt het risicomanagement onder directe verantwoordelijkheid van de directie plaats.
De Raad van Commissarissen van Robein houdt toezicht op het risicobeheer.
In 2010 zal een nieuwe structuur (system of governance) van de
risicobeheertaken worden ingericht. Hierbij zal de risicobeheersing van
de operationele risico’s (eerste lijn) nadrukkelijker dan voorheen binnen
de lijnorganisatie worden ondergebracht. De lijnorganisatie wordt
daarbij ondersteund en gecontroleerd door een onafhankelijke afdeling
(tweede lijn) die tevens fungeert als intern kenniscentrum. Deze afdeling
rapporteert rechtstreeks aan de directie van Robein. De derde lijn
bestaat uit de nieuw in te stellen Risk Commissie, waarin directie en Raad
van Commissarissen zijn vertegenwoordigd. Deze commissie zal toezicht
uitoefenen op (de beheersing van) de geïdentiﬁceerde risico’s die zijn
verbonden aan de ondernemingsactiviteiten.

10.2 Kredietrisico
Kredietrisico wordt gedeﬁnieerd als het risico dat een tegenpartij niet
meer aan zijn verplichtingen jegens Robein voldoet. Het kredietrisicobeleid bij Robein richt zich met name op de tegenpartijrisico’s die
samenhangen met de beleggingsactiviteiten. Primair gaat het daarbij om
de beleggingen die dienen als tegenbelegging voor de verplichtingen aan
polishouders. Het betreft met name posities (deposito’s, obligaties en
onderhandse leningen) in ﬁnanciële instellingen.
In het licht van de ﬁnanciële crisis zijn de beleggingscriteria die voor
nieuw aan te kopen beleggingen gelden, in 2009 verder verscherpt.
Dit betekent dat hogere ratingeisen worden gesteld en tevens dat
limieten per instelling zijn verlaagd, met name bij ﬁnanciële instellingen.
In essentie houdt dit in dat nieuwe beleggingen in obligaties van ﬁnancials
van een senior (niet achtergesteld) niveau dienen te zijn, terwijl als
minimaal ratingvereiste double-A dient te worden gehanteerd. De
looptijd van het desbetreffende papier dient aan te sluiten op de looptijd
van de verzekeringsverplichtingen, waardoor vrijwel volledige
cashﬂowmatching wordt gerealiseerd.
De besluitvorming omtrent de beleggingsportefeuille ligt bij de
directie, binnen een mandaat dat door de Raad van Commissarissen is
geaccordeerd. In de toepassing van dat mandaat dienen alle nieuwe
posities in de beleggingsportefeuille vooraf te worden goedgekeurd door
de directie van Robein.
Het beleid inzake kredietacceptatie uit hoofde van het hypotheekbedrijf
is sinds jaar en dag zeer strikt. Dit heeft geresulteerd in een bescheiden
portefeuille van zeer hoogwaardige kwaliteit, waarin zich nimmer een
default heeft voorgedaan.
Robein schat de relevante gevoeligheden als volgt in:
– rente- en liquiditeitsrisico is beperkt vanwege de cashﬂowmatching
van verplichtingen en beleggingen;
– kredietrisico is laag omdat met name wordt belegd in obligaties van
partijen met dubbel A ratings;
– het marktrisico voor Robein is beperkt, want voor unit linked
beleggingen is dit voor rekening en risico van de polishouders;
voor beleggingen uit hoofde van de technische voorziening Robein
wordt uitsluitend belegd in vastrentende waarden;
– valutarisico kent Robein niet omdat zij niet voor eigen rekening en
risico activa of passiva heeft in andere valuta dan de euro.
10.3 Operationeel risico
Operationeel risico is het risico dat verliezen ontstaan als gevolg van
ontoereikende of gebrekkige interne processen en systemen, van
ontoereikend of gebrekkig menselijk handelen, dan wel van externe
gebeurtenissen en fraudes.
Ook binnen Robein wordt operationeel risico onderkend als een risico
waarop adequate risicobeheersing moet plaatsvinden. Het bewaken van
de reputatie van het bedrijf en het voorkomen van reputatieschade zijn
onlosmakelijk verbonden met de activiteiten van Van Lanschot.
De operationele risico’s concentreren zich rond:
– informatiebeveiliging en systeemuitval;
– uitvoering en besturing van bedrijfsprocessen;
– zorgplicht voor cliënten;
– fysieke beveiliging en calamiteiten;
– arbeidsomstandigheden en veilige werkplek.
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De operationele risico’s worden binnen de lijnorganisatie van Robein
beheerst door een samenstel van middelen en procedures, waarop
voortdurend toezicht wordt uitgeoefend en waarin vrijwel continu
verbeteringen en verﬁjningen worden aangebracht. De beheersmaatregelen zijn in hoge mate geautomatiseerd en betreffen onder meer het
(pre)acceptatie en transactieproces, het verwerkingsproces, processen
rond uitkering en betaling, managementinformatieprocessen, het proces
van productontwikkeling alsmede HRM-gerelateerde processen. Andere
hulpmiddelen voor het lijnmanagement zijn self-assessments, externe
audits en een centrale incidentenregistratie.
10.4 Marktrisico
Marktrisico is het risico dat de waarde van ﬁnanciële instrumenten zal
ﬂuctueren als gevolg van veranderingen in de marktomstandigheden.
Het marktrisico beperkt zich tot de niet-rentedragende activa.
Het marktrisico is voor unit-linked polissen inherent, doch volledig voor
rekening en risico van polishouders. Voor beleggingen uit hoofde van
de voorziening die staan tegenover polissen met een gegarandeerde
opbrengst, wordt uitsluitend belegd in rentedragende activa. Voor de
monitoring hiervan vormen het eerder genoemde beleggingsbeleid en de
toereikendheidstoets de belangrijkste instrumenten. Ten slotte bestaan
de beleggingen van het eigen vermogen uitsluitend uit rentedragende
activa.
10.5 Valutarisico
Dit is het risico dat samenhangt met veranderingen in de wisselkoers van
de euro ten opzichte van andere valuta. Robein kent geen valutarisico,
aangezien zij voor eigen rekening en risico geen activa en/of passiva
heeft in andere valuta dan euro’s. Voor zover er binnen de totale
portefeuille beleggingen zijn in andere valuta, zijn deze voor rekening
en risico van polishouders en gaat het om een niet-materieel bedrag.
10.6 Strategisch risico
Strategisch risico betreft het risico op lagere bedrijfsbaten door
veranderingen van de omgeving waarin de organisatie zich bevindt en
de activiteiten die Robein ontplooit. Dit risico ziet op bestaande of
toekomstige bedreiging van het resultaat of kapitaal van Robein door het
niet of onvoldoende anticiperen op veranderingen in de omgeving dan
wel door onjuiste strategische besluiten.
De strategische keuzes die Robein maakt hangen nauw samen met de
schaalgrootte van de organisatie en de nichepositie die Robein sinds jaar
en dag inneemt. Gekozen is voor die dienstverlening, die processen en
die marktsegmenten, waarin schaalgrootte minder doorslaggevend is
voor het creëren van onderscheidend vermogen en toegevoegde waarde.
Keerzijde van deze keuze is dat het de mogelijkheden om risico’s te
spreiden beperkt. In de begin 2009 geëntameerde strategie wordt dit in
zekere mate gecompenseerd door -naast de bestaande focus op lijfrenteneen sterke groeiambitie in vermogensbeheer voor particulieren. Ook het
behoud van een zeer laag kostenniveau (kostenratio <4%) speelt hierbij
een belangrijke rol.

Beheersing van dit risico berust voor een zeer groot deel op het gevoerde
beleid van cashﬂowmatching, waardoor de (waarde)ontwikkeling van
de verzekeringstechnische voorziening en de beleggingen die daar
tegenover staan, zoveel mogelijk in evenwicht zijn. De mogelijk negatieve
invloed van renterisico op het ﬁnancieel resultaat van garantieverzekeringen
is hiermee voor een groot deel geëlimineerd. Dat neemt niet weg dat de
ﬁnanciële crisis heeft laten zien dat uitzonderlijke ﬂuctuaties in de
risicospreads van obligaties via de toereikendheidstoets een aanzienlijke
(tijdelijke) impact op het ﬁnancieel resultaat en de solvabiliteitsmarge
kunnen hebben. In de verdere ontwikkeling van de renterisicobeheersing
zal hiernaar nadrukkelijk aandacht uitgaan.
10.8 Liquiditeits- en kasstroomrisico en
verzekeringstechnisch risico
Als liquiditeitsrisico ziet Robein het risico dat zij onvoldoende
kasmiddelen heeft om uitkeringen te kunnen doen die voortvloeien uit
hoofde van de verplichtingen. Beheersing van dit risico berust voor een
zeer groot deel op het gevoerde beleid van cashﬂowmatching, waardoor
de (waarde)ontwikkeling van de verzekeringstechnische voorziening en
de beleggingen die daar tegenover staan, zoveel mogelijk in evenwicht zijn.
Verzekeringstechnisch risico betreft het risico dat uitkeringen niet
geﬁnancierd kunnen worden vanuit premie- of beleggingsinkomsten.
Dit risico is inherent aanwezig in de activiteiten van Robein, doch is niet
materieel, mede door het eerdergenoemde beleid van cashﬂowmatching
dat Robein hanteert. Dit resulteert erin dat de vrijval van beleggingen
binnen een periode van 12 maanden in overeenstemming is met de
vrijval van verplichtingen. Bovendien zorgen interne verlengingen
respectievelijk nieuwe aanvragen voor een ruime liquiditeitspositie,
waardoor eventuele tijdelijke schommelingen worden opgevangen.
Speciﬁek met betrekking tot het sterfterisico wordt een onderscheid
gemaakt in het langlevenrisico en het kortlevenrisico. Het langlevenrisico
heeft betrekking op de direct ingaande lijfrenten. Voor beleggingslijfrenten is dit risico voor rekening en risico van polishouders. In de
garantiesfeer is het risico beperkt doordat het beleid er op gericht is geen
(of slechts bij hoge uitzondering) levenslange garantielijfrenten aan te
bieden.
Het kortlevenrisico betreft een relatief kleine portefeuille overlijdensrisicoverzekeringen, spaarhypotheken en kapitaalverzekeringen. Dit risico is
herverzekerd, met een eigen behoud per verzekerde. Voorts is binnen
het herverzekeringscontract sprake van een stop-loss faciliteit. Voor
zover van toepassing vindt medische acceptatie plaats op basis van advies
van de medisch adviseur van de herverzekeraar.

De beheersing van strategische risico’s berust met name op een open,
naar buiten gerichte en ﬂexibele bedrijfscultuur en voortdurende
aandacht voor de strategische positie van Robein binnen de directie en
Raad van Commissarissen.

10.9 Integriteitsrisico (compliancerisico)
Integriteitsrisico’s hebben betrekking op niet-integere gedragingen
van de organisatie en/of haar medewerkers, in relatie tot wet- en
regelgeving, sociaal-maatschappelijke normen en door de organisatie
opgestelde normen.
Robein en haar dochterondernemingen vervullen een dienstverlenende
taak. Zij kunnen deze alleen naar behoren uitoefenen als elke partij
waarmee zij te maken heeft vertrouwen in haar kan stellen. Integer
handelen van Robein en haar medewerkers vormt de basis voor dat
vertrouwen.

10.7 Renterisico
Renterisico is het risico dat renteﬂuctuaties – als gevolg van
ontoereikende afstemming tussen rentegevoelige activa en passivaleiden tot ongewenste effecten op balans en resultaat.

De beheersing van integriteitsrisico’s vormt een belangrijk aandachtspunt
voor Robein en is organisatorisch ondergebracht binnen de onafhankelijke
afdeling Juridische Zaken & Compliance, die rechtstreeks aan de algemeen
directeur rapporteert. De afdeling ziet toe op de naleving van de wet- en
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regelgeving door de medewerkers van Robein en coördineert en bewaakt
het integriteitsbeleid.
Aan bewustwording en kennis, houding en gedrag ten aanzien van
integriteitsrisico’s wordt door een intensief intern communicatiebeleid
doorlopend veel aandacht besteed. De geldende wet- en regelgeving en
de Algemene Gedragscode van Robein scheppen hiervoor het kader.
10.10 Solvency II
In oktober 2012 wordt Solvency II van kracht: een Europese Richtlijn
voor nieuwe solvabiliteitsvereisten voor verzekeraars. De Richtlijn is het
equivalent van de bankenrichtlijn Basel II en kent drie pijlers:
– Pijler I over de berekening van solvabiliteit;
– Pijler II over risicomanagement en hoe dit is ingebed in de organisatie;
– Pijler III over verslaggeving.
Naar aanleiding van de ervaringen met Basel II is de verwachting dat
Solvency II ingrijpende ﬁnanciële en niet-ﬁnanciële gevolgen zal hebben
voor elke verzekeraar en Robein zal hierop geen uitzondering zijn.
Daarom is Robein druk bezig met de voorbereidingen voor implementatie
van de Richtlijn. Zo heeft Robein in 2009 geparticipeerd in een vrijwillige
impactstudie (Risk 2008) en zal ook in 2010 aan het vervolg hierop
(QIS 5) worden deelgenomen.

136 Toelichting | Toelichting op de geconsolideerde balans

Toelichting op de geconsolideerde balans
In duizenden euro’s

1 Geldmiddelen en kasequivalenten

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

204.970

584.215

Kas
Vrij beschikbaar bij centrale bank
Vorderingen op banken

3.903
100.667
100.400

8.643
449.536
126.036

Aansluiting geconsolideerd kasstroomoverzicht

2009

Kasmiddelen

2008

Verschil

204.970

584.215

– 379.245

62.387
– 123.303

31.745
– 77.933

30.642
– 45.370

Bankiers opeisbaar per saldo

– 60.916

– 46.188

– 14.728

Totaal

144.054

538.027

– 393.973

Direct opeisbare vorderingen bankiers
Direct opeisbare verplichtingen bankiers

De reële waarde wijkt niet materieel af van de nominale waarde.

2 Financiële vorderingen handelsactiviteiten

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

127.322

62.716

Kapitaalinstrumenten
Overheidspapier en papier gegarandeerd
door overheid
Banken genoteerd
Bedrijven genoteerd

–
20.940
46.173

8.313
–
2.469

Totaal kapitaalinstrumenten

67.113

10.782

Aandelen
Genoteerd
Niet-genoteerd

2.225
57.984

1.030
50.904

Totaal aandelen

60.209

51.934

Totaal
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3 Bankiers

Naar type
Totaal
Deposito's kredietinstellingen
Deposito's centrale bank
Afrekeningsvorderingen effectentransacties
Reverse repotransacties
Leningen en voorschotten
Overig

Geograﬁsch
Totaal
Nederland
België
Luxemburg
Zwitserland
Overig

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

1.240.596

902.081

179.528
350.000
48.019
55.435
14.363
593.251

285.692
–
30.044
12.712
1.701
571.932

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

1.240.596

902.081

619.187
21.038
593.251
–
7.120

36.745
190.701
571.932
91.276
11.427

Van Lanschot heeft geen bijzondere waardeverminderingen op de post
Bankiers. De reële waarde van de post Bankiers wijkt niet materieel af
van de geamortiseerde kostprijs.
Op de uitzettingen bij banken is in 2009 voor € 392,0 miljoen
(2008: € 423,4 miljoen) aan onderpand van derden ontvangen, dat kan
worden verkocht zonder dat de tegenpartij in default is (reële waarde).
Het onderpand betreft Oostenrijks staatspapier (Triple A). Hiervoor is
de ISDA Master Agreement van toepassing, aangevuld met een speciﬁeke
Credit Support Annex.
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4 Beleggingen voor verkoop beschikbaar

Naar type

Totaal

31 | 12 | 2009
Reële waarde

31 | 12 | 2008
Reële waarde

31 | 12 | 2008
Nominale waarde

1.187.481

1.108.218

894.639

797.572

755.443
127.322
288
189.065
35.414
–

726.895
137.843
300
209.441
33.739
–

395.410
252.309
277
141.000

385.679
261.593
300
150.000

– 134

–

1.107.532

1.108.218

788.862

797.572

Kapitaalinstrumenten
Overheidspapier en papier gegarandeerd door overheid
Banken genoteerd
Banken niet-genoteerd
Bedrijven genoteerd
Bedrijven niet-genoteerd
(Dis)Agio kapitaalinstrumenten
Totaal kapitaalinstrumenten

31 | 12 | 2009
Nominale waarde

Aandelen
Genoteerd
Niet-genoteerd
Participaties

17.474
15.386
47.089

92
34.076
71.609

Totaal aandelen

79.949

105.777

Onder de niet-genoteerde aandelen zijn met name niet-beursgenoteerde
beleggingsfondsen opgenomen.

Het verloop van de beleggingen voor verkoop beschikbaar is als volgt:

2009

2008

Balanswaarde per 1 januari
Aankopen
Verkopen
Lossingen
(Dis)Agio kapitaalinstrumenten
Waardeveranderingen
Impairments

894.639
966.547
– 646.456
– 82.851
134
70.390
– 14.922

839.512
379.227
– 167.001
– 69.673
162
– 77.937
– 9.651

Balanswaarde per 31 december

1.187.481

894.639
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31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal in onderpand gegeven stukken

3.349.318

1.226.998

Schuldbewijzen Citadel
Diverse Nederlandse staatsobligaties
Darts Finance
Overig

3.043.450
163.766
137.099
5.003

900.000
113.415
141.000
72.583

De stukken zijn in onderpand gegeven bij De Nederlandsche Bank,
Euroclear, Caceis en Royal Bank of Scotland.
Bij De Nederlandsche Bank kunnen alleen stukken in onderpand worden
gegeven die op de eligible list of marketable assets van de Europese
Centrale Bank staan.
De beleggingsportefeuille van Van Lanschot bevat € 1,3 miljard
(2008: € 1,3 miljard) aan schuldbewijzen met een triple A-rating
uit de Citadel 2007-I-securitisatietransactie en € 1,6 miljard (2008: € 0)
aan schuldbewijzen met een triple A-rating uit de Citadel 2008-Isecuritisatietransactie (zie toelichting bij Risicobeheer). Van deze schuldbewijzen is € 2,9 miljard (2008: € 0,9 miljard) in onderpand gegeven aan
De Nederlandsche Bank. Deze schuldbewijzen komen niet tot uitdrukking
in de post Beleggingen voor verkoop beschikbaar, omdat ze in de
consolidatie wegvallen tegen de door Citadel uitgegeven schuldbewijzen.
Deze onderpanden voldoen aan de voorwaarden die de Europese
Centrale Bank stelt aan de beleenbaarheid van schuldbewijzen.
Onder de post Beleggingen voor verkoop beschikbaar is opgenomen een
belang van € 137,0 miljoen (2008: € 141,0 miljoen) in Darts Finance.
Darts Finance belegt alleen in hypotheken met een Nationale Hypotheek
Garantie.
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5 Kredieten en vorderingen private en publieke sector

Naar type
Totaal
Hypothecaire leningen
Rekening-courant
Leningen
Effectenkredieten en -afrekeningsvorderingen
Achtergestelde leningen
Waardeaanpassing fair value hedge-accounting
Bijzondere waardeverminderingen

Naar businessline

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

17.036.279

17.072.490

8.108.272
2.474.330
6.077.807
306.620
98.186
154.706
– 183.642

8.017.959
2.514.346
6.183.892
237.258
86.382
124.086
– 91.433

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

17.036.279

17.072.490

Private Banking
Business Banking

10.433.346
6.602.933

10.441.689
6.630.801

Voorziening bijzondere waardeverminderingen
naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

– 183.642

– 91.433

Hypotheken
Kredieten

– 24.866
– 158.776

– 12.741
– 78.692

Voorziening bijzondere waardeverminderingen
naar businessline

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

– 183.642

– 91.433

Private Banking
Business Banking

– 66.775
– 116.867

– 36.544
– 54.889

De reële waarde van de verstrekte kredieten en vorderingen private
en publieke sector bedraagt € 16,9 miljard per 31 december 2009
(€ 16,9 miljard per 31 december 2008).
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Geograﬁsch

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

17.036.279

17.072.490

Nederland
België
Overig

16.290.895
496.703
248.681

16.062.880
533.338
476.272

De geograﬁsche indeling is op basis van de vestigingsplaats van de cliënt.

Mezzanineleningen
Mezzanineleningen zijn in de meeste gevallen achtergestelde leningen.
In de rangorde van schuldeisers komen deze voor de aandeelhouders,
maar achter alle andere schuldeisers. Mezzanineleningen worden vaak
gebruikt om leveraged buy-outs te ﬁnancieren, naast gewone leningen
en eigen vermogen.

Verloop mezzanineleningen

2009

2008

Stand per 1 januari
Nieuw in consolidatie
Aﬂossingen
Verstrekte leningen

70.477
– 1.772
– 6.573
25.250

51.306
–
– 11.264
30.435

Stand per 31 december

87.382

70.477

Uitsplitsing mezzanineleningen naar branche
Retail
Services
Healthcare
Industry
Food, beverage & tobacco
Wholesale
Other

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

3.988
39.353
9.595
15.688
1.850
500
16.408

2.750
27.531
2.168
17.638
450
667
19.273

87.382

70.477
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6 Financiële activa tegen reële waarde via winst-en-verliesrekening

Naar type
Totaal
Beleggingen tegen reële waarde
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening
Beleggingen voor rekening van polishouders

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

359.518

52.381

49.577

31.505

14.525
295.416

20.876
–

Beleggingen tegen reële waarde
Dit betreft een belang in een onderneming die is opgericht met als doel
het doen van beleggingen. Het betreft een beleggingsfonds waarin
Van Lanschot een minderheidsbelang heeft. Van Lanschot beschouwt dit
belang als een belegging in een ‘similar entity as a mutual fund or unit trust’.
De beleggingen in dit fonds worden beheerd en geëvalueerd op basis van
reële waarde. Alle informatie die de bank ontvangt van het beleggingsfonds
betreft informatie op basis van reële waarde. Op basis hiervan wordt
voldaan aan de voorwaarde om de reëlewaarde-optie toe te passen en is
het belang aangemerkt als en gewaardeerd tegen reële waarde met
verwerking van de waardeveranderingen in de winst-en-verliesrekening.
Financiële activa aangemerkt als tegen reële waarde via winsten-verliesrekening
Onder de ﬁnanciële activa aangemerkt als tegen reële waarde via winsten-verliesrekening zijn opgenomen de belangen in Egeria NV en Egeria
Private Equity Fund II NV. De equity linked notes zijn tegen reële waarde
opgenomen onder de ﬁnanciële passiva aangemerkt als tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening, terwijl de belangen in Egeria en Egeria Private
Equity Fund II als onderdeel van de beleggingsportefeuille als ‘available for
sale’ zouden worden opgenomen. Daardoor zou een mismatch ontstaan
waarbij de waardeveranderingen van de belangen over het vermogen
lopen, terwijl de waardeveranderingen van de equity linked notes via het
resultaat lopen. Teneinde deze mismatch te beperken maakt Van Lanschot
gebruik van de mogelijkheid de reëlewaarde-optie toe te passen.
De belangen in Egeria en Egeria Private Equity Fund II worden tegen
reële waarde opgenomen met waardeveranderingen via de winst-enverliesrekening.
Beleggingen voor rekening van polishouders
Beleggingen die worden gehouden voor rekening en risico van polishouders worden gewaardeerd tegen reële waarde. Bedragen die
polishouders hiervoor verschuldigd zijn worden in de winst-en-verliesrekening opgenomen als verzekeringspremies. Waardeveranderingen van
de beleggingen en boekresultaten op de verkoop van beleggingen worden
in de winst-en-verliesrekening opgenomen als resultaat uit beleggingen
voor rekening en risico van polishouders. De verplichtingen uit hoofde van
de verzekeringscontracten voor rekening en risico van polishouders
worden in de balans opgenomen onder de post Verzekeringscontracten.
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7 Derivaten

Van Lanschot gebruikt derivaten zowel voor handelsdoeleinden als voor
hedge-doeleinden.
De volgende vormen van interestderivaten komen voor:
– interest rate swaps;
– rente-opties;
– Forward Rate Agreement (FRA).
De volgende vormen van valutaderivaten komen voor:
– cross currency swaps;
– valutaopties.
De volgende vormen van equity-derivaten komen voor:
– forwards;
– futures;
– long-optieposities structured products.

Verder komen inﬂatieswaps voor.

Derivaten

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

218.597

209.700

Derivaten gebruikt voor handelsdoeleinden
Derivaten gebruikt voor hedge-accountingdoeleinden
Overige derivaten

13.596
19.724
185.277

9.030
23.952
176.718

Derivaten voor handelsdoeleinden
naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

13.596

9.030

Equityderivaten
Long-optiepositie cliënten

541
13.055

623
8.407

Derivaten voor hedge-accountingdoeleinden
naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

19.724

23.952

Derivaten fair value hedge-accounting
Derivaten portfolio fair value hedge-accounting
Derivaten cashﬂow hedge-accounting

12.715
4.389
2.620

13.655
8.077
2.220
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Hedge-accounting wordt toegepast voor het afdekken van het
interest- en inﬂatierisico.

Ineffectiviteit derivaten voor hedge-accountingdoeleinden

31 | 12 | 2009
Reële waarde

31 | 12 | 2009
Ineffectief

31 | 12 | 2008
Reële waarde

31 | 12 | 2008
Ineffectief

Totaal

– 96.335

1.922

– 108.114

3.221

Fair value hedge-accountingmodel
Portfolio fair value hedge-accountingmodel
Cashﬂow hedge-accountingmodel

12.455
– 83.987
– 24.803

– 744
3.733
– 1.067

13.225
– 100.954
– 20.385

2.087
2.256
– 1.122

De totale ineffectiviteit van fair value hedges bedraagt ultimo 2009
€ 3,0 miljoen negatief (2008: € 4,3 miljoen positief) en bestaat voor
€ 23,9 miljoen uit positieve waardeveranderingen uit hoofde van het
hedge-instrument (2008: € 109,9 miljoen negatief) tegenover negatieve
waardeveranderingen van het hedge-item van € 26,9 miljoen
(2008: € 114,2 miljoen positief).

Hedge-items cashﬂow hedge-accounting
naar looptijd per 31-12-2009

Binnen 1 jaar

Totaal

–

14.184

–

2.194

Kasinstroom

–

14.184

–

2.194

Hedge-items cashﬂow hedge-accounting
naar looptijd per 31-12-2008

Binnen 1 jaar

Totaal

–

1.941

7.743

8.920

Kasinstroom

–

1.941

7.743

8.920

Overige derivaten naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

185.277

176.718

Economische hedges
Derivaten structured products

78.367
106.910

73.041
103.677

1 tot 3 jaar

1 tot 3 jaar

3 tot 5 jaar

3 tot 5 jaar

5 jaar en verder

5 jaar en verder
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8 Beleggingen in deelnemingen equitymethode

Aandeel Van Lanschot in balans
van de deelnemingen equitymethode

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

30.720

10.052

Kortlopende activa
Langlopende activa
Kortlopende passiva
Langlopende passiva

53.860
74.101
43.134
54.107

18.380
3.263
11.463
128

Het aandeel van Van Lanschot in de inkomsten uit operationele activiteiten
bedraagt € 16,4 miljoen (2008: € 14,3 miljoen) en het aandeel in de nettowinst bedraagt € 3,3 miljoen (2008: € 1,0 miljoen).
Deelnemingen die worden gewaardeerd volgens equitymethode worden,
indien van toepassing, niet lager dan nihil gewaardeerd. Het aandeel van
Van Lanschot in niet-verwerkte verliezen bedraagt over 2009 € 5,1 miljoen.
Het cumulatieve aandeel van Van Lanschot in niet-verwerkte verliezen
bedraagt € 8,4 miljoen.

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

30.720

10.052

Genoteerd
Niet-genoteerd

–
30.720

–
10.052

Het verloop is als volgt:

2009

2008

Balanswaarde per 1 januari
Aankopen en bijstortingen
Verkopen en terugbetalingen
Resultaat deelnemingen
Bijzondere waardeverminderingen
Overige mutaties
Waardeaanpassingen

10.052
7.208
– 5.428
3.274
– 2.522
18.136
–

9.496
–
– 337
–
–
–
893

Balanswaarde per 31 december

30.720

10.052

De cumulatieve herwaardering bedraagt € 0 miljoen
(2008: € 3,3 miljoen positief).
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9 Materiële vaste activa

Materiële vaste activa naar type activa

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

178.957

188.639

Panden
IT, besturingssoftware en communicatieapparatuur
Andere activa
Onderhanden werk

154.999
10.434
13.524
–

157.322
10.894
16.104
4.319

De reële waarde van IT, besturingssoftware, communicatieapparatuur
en andere activa wijkt niet materieel af van de boekwaarde. De reële
waarde van de panden was ultimo 2009 € 170,5 miljoen (ultimo 2008:
€ 164,3 miljoen). De rubriek onderhanden werk had betrekking op de
lopende projecten inzake de aanpassingen bij kantoren. Er zijn geen
beperkende rechten gevestigd op de materiële vaste activa.

Balanswaarde materiële vaste activa 2009

Panden

IT, besturingssoftware en
communicatieapparatuur

Andere activa

Onderhanden
werk

Totaal

Historische kostprijs
Balanswaarde per 1 januari
Opname Robein/Topaas
Investeringen
Desinvesteringen
Activeren van investeringen
Bijzondere waardeverminderingen
Overig

237.413
7.986
6.348
– 7.006
–
– 3.107
–

69.026
518
3.894
– 191
–
–
–

46.035
222
1.893
– 139
–
–
–

4.319
–
2.162
–
– 3.611
– 2.870
–

356.793
8.726
14.297
– 7.336
– 3.611
– 5.977
–

Balanswaarde per 31 december

241.634

73.247

48.011

–

362.892

Cumulatieve afschrijvingen
Balanswaarde per 1 januari
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Overig

80.091
– 1.619
8.590
–
– 427

58.132
–
5.045
–
– 364

29.931
– 127
4.329
–
354

–
–
–
–
–

168.154
– 1.746
17.964
–
– 437

Balanswaarde per 31 december

86.635

62.813

34.487

–

183.935

154.999

10.434

13.524

–

178.957

Nettobalanswaarde per 31 december
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Balanswaarde materiële vaste activa 2008

Panden

IT, besturingssoftware en
communicatieapparatuur

Andere activa

Onderhanden
werk

Totaal

Historische kostprijs
Balanswaarde per 1 januari
Investeringen
Desinvesteringen
Activeren van investeringen
Overig

235.928
6.231
– 4.746
–
–

66.261
2.703
–6
–
68

43.394
2.613
– 82
–
110

2.286
3.467
–
– 1.434
–

347.869
15.014
– 4.834
– 1.434
178

Balanswaarde per 31 december

237.413

69.026

46.035

4.319

356.793

Cumulatieve afschrijvingen
Balanswaarde per 1 januari
Desinvesteringen
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen
Overig

74.404
– 2.554
8.241
–
–

52.819
–
5.313
–
–

25.378
–
4.553
–
–

–
–
–
–
–

152.601
– 2.554
18.107
–
–

Balanswaarde per 31 december

80.091

58.132

29.931

–

168.154

157.322

10.894

16.104

4.319

188.639

Nettobalanswaarde per 31 december

10 Goodwill en overige immateriële activa

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

367.667

383.025

Goodwill
Onderhanden werk
Overige immateriële activa

225.676
10.827
131.164

212.290
40.837
129.898

De rubriek onderhanden werk heeft, net als vorig jaar, met name
betrekking op de kosten van automatiseringsprojecten.
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Distributie- Deposito’s Merknaam
kanalen
en
3e partijen Rekeningencourant

Value of
Business
Acquired

Applicatiesoftware

Totaal

Balanswaarde goodwill en overige
immateriële activa 2009

Onderhand- Goodwill
en werk

Klantenbestand

Historische kostprijs
Balanswaarde per 1 januari
Opname Robein/Topaas
Toevoegingen
Onttrekkingen
Activeren van investeringen
Bijzondere waardeverminderingen
Overig

40.837
–
9.812
–
– 380
– 39.442
–

212.290
13.574
–
–
–
–
– 188

108.343
3.770
–
–
–
–
– 450

5.979
–
–
–
–
–
–

9.480
–
–
–
–
–
–

15.330
–
–
–
–
–
–

–
17.700
–
–
–
–
–

36.294
–
1.515
– 109
–
–
–

428.553
35.044
11.327
– 109
– 380
– 39.442
– 638

10.827

225.676

111.663

5.979

9.480

15.330

17.700

37.700

434.355

Cumulatieve afschrijvingen
Balanswaarde per 1 januari
Afschrijvingen
Overig

–
–
–

22.776
11.335
287

1.046
462
–

4.029
948
–

1.533
767
–

–
1.150
–

16.144
6.211
–

45.528
20.873
287

Balanswaarde per 31 december

–

34.398

1.508

4.977

2.300

1.150

22.355

66.688

225.676

77.265

4.471

4.503

13.030

16.550

1515.345

367.667

Balanswaarde goodwill en overige
immateriële activa 2008

Onderhand- Goodwill
en werk

Klantenbestand

Value of
Business
Acquired

Applicatiesoftware

Totaal

Historische kostprijs
Balanswaarde per 1 januari
Toevoegingen
Onttrekkingen
Bijzondere waardeverminderingen
Overig

46.996
27.761
– 13.420
– 20.500
–

209.824
2.466
–
–
–

96.996
11.347
–
–
–

5.979
–
–
–
–

9.480
–
–
–
–

15.330
–
–
–
–

–
–
–
–
–

17.882
15.230
– 412
–
3.594

402.487
56.804
– 13.832
– 20.500
3.594

40.837

212.290

108.343

5.979

9.480

15.330

–

36.294

428.553

Cumulatieve afschrijvingen
Balanswaarde per 1 januari
Afschrijvingen
Overig

–
–
–

12.149
10.627
–

584
462
–

3.081
948
–

767
766
–

–
–
–

6.588
5.962
3.594

23.169
18.765
3.594

Balanswaarde per 31 december

–

22.776

1.046

4.029

1.533

–

16.144

45.528

212.290

85.567

4.933

5.451

13.797

–

20.150

383.025

Balanswaarde per 31 december

Nettobalanswaarde

Balanswaarde per 31 december

Nettobalanswaarde

10.827

40.837

Distributie- Deposito’s Merknaam
kanalen
en
e
3 partijen Rekeningencourant
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Van de investeringen in applicatiesoftware in 2009 betreft € 8,7 miljoen
zelfontwikkelde software.
De overnames van Robein en Topaas leiden tot een toevoeging aan
goodwill van € 13,6 miljoen, die geheel wordt toegewezen aan de
Cash Generating Unit (CGU) Overig. Daarnaast is de goodwill, betaald
bij overname van ING Private Banking Curaçao in 2008, deﬁnitief
vastgesteld in 2009. Dit leidt tot een afname van € 0,2 miljoen bij CGU
Private Banking.
De bijzondere waardeverminderingen bij onderhanden werk betreft het
versneld afschrijven van een automatiseringsproject.
Van Lanschot heeft in 2009 impairmenttesten uitgevoerd op de goodwill
die voortkwam uit de overnames in voorgaande jaren. Deze goodwill is
toegerekend aan CGU’s. Het resultaat van de impairmenttesten was dat
er in 2009 geen bijzondere waardevermindering van de goodwill heeft
plaatsgevonden.
De realiseerbare waarde van de CGU’s is berekend op basis van
bedrijfswaarde. Bij deze berekening wordt gebruikgemaakt van
kasstroomprojecties per CGU over een periode van vijf jaar.
Deze projecties zijn gebaseerd op het lopende jaar en op de ﬁnanciële
ramingen die door het management worden gebruikt voor het bepalen
van doelstellingen. Voor de periode na de expliciete projecties is de
groei van Van Lanschot gelijkgehouden aan de verwachte langetermijnmarktgroei van 2,0%. Het management heeft de belangrijkste aannames
afgezet tegen marktramingen en -verwachtingen.

marktverwachtingen, effecten van fusies en overnames, concurrentieverhoudingen, klantgedrag en het verloop van het klantenbestand,
kostenstructuur, rente- en risico-ontwikkelingen en overige bedrijfstak- en
sectorspeciﬁeke omstandigheden. De kasstromen zijn contant gemaakt
tegen een disconteringsvoet van gemiddeld 8,6%, een disconteringsvoet
die de risicoloze rentevoet, vermeerderd met een opslag voor het
marktrisico dat de CGU’s lopen, weerspiegelt.
Voor de overige immateriële activa die voortkomen uit overnames
wordt jaarlijks een useful-lifetest uitgevoerd. Bij een useful-lifetest wordt
getoetst of er indicaties zijn voor mogelijke bijzondere
waardeverminderingen. Voor de post klantenbestand wordt het verloop
van het aantal cliënten beoordeeld. Bij distributiekanalen 3e partijen
wordt gekeken of relaties met deze partijen nog bestaan. Bij de post
deposito’s en rekeningen-courant wordt bekeken hoe de volumes van
deposito’s en rekeningen-courant zich ontwikkelen. Voor merknaam
wordt vastgesteld of Van Lanschot de betreffende merknaam in de
toekomst blijft voeren. De useful-lifetests die in 2009 zijn uitgevoerd,
geven geen indicatie voor nader onderzoek; er is geen sprake van
bijzondere waardeverminderingen.

Kasstroomvoorspellingen zijn gebaseerd op het meerjarenplan,
strategische plannen en andersoortige onderzoeken betreffende
mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Gebeurtenissen en factoren,
die de schattingen signiﬁcant kunnen beïnvloeden, zijn onder meer

Per CGU is in 2009 de volgende disconteringsvoet gebruikt:

CGU
Private Banking
Assetmanagement
Business Banking
Corporate Finance & Securities
Overige activiteiten

Toerekening van de goodwill
aan CGU’s
Totaal
Private Banking
Assetmanagement
Business Banking
Corporate Finance & Securities
Overige activiteiten

Disconteringsvoet
2009
2008
8,9%
8,6%
8,8%
7,7%
8,5%

Balans

10,3%
10,3%
8,9%
9,6%
9,8%

Toevoegingen

Afname

31 | 12 | 2007

Balans

Toevoegingen

Afname

31 | 12 | 2008

Balans
31 | 12 | 2009

209.824

2.466

–

212.290

13.574

– 188

225.676

68.113
49.292
12.203
76.293
3.923

2.466
–
–
–
–

–
–
–
–
–

70.579
49.292
12.203
76.293
3.923

–
–
–
–
13.574

– 188
–
–
–
–

70.391
49.292
12.203
76.293
17.497
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Verwachte afschrijvingen
immateriële activa
Verwachte afschrijvingen immateriële activa

2010

2011

23.040

22.891

2012

2013

19.475

2014

16.209

Nadien

14.320

35.229

11 Actuele belastingvorderingen

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

26.457

79.610

Te vorderen belastingen

26.457

79.610

12 Latente belastingvorderingen

Verloop 2009

Personele
beloningen

Disagio
leningen

Provisies

Derivaten

Compensabel Overige
verlies

Totaal

Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Overname Robein
Toevoegingen

1.998
– 596
–
266

–
–
2.074
–

1.398
– 627
–
–

–
–
–
470

–
–
–
57.706

732
– 279
348
–

4.128
– 1.502
2.422
58.442

Stand per 31 december

1.668

2.074

771

470

57.706

801

63.490

Verloop 2008

Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Toevoegingen
Stand per 31 december

Personele
beloningen

Disagio
leningen

Provisies

Derivaten

Compensabel Overige
verlies

Totaal

5.256
– 3.416
158

–
–
–

1.302
– 240
336

–
–
–

–
–
–

562
– 80
250

7.120
– 3.736
744

1.998

–

1.398

–

–

732

4.128
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13 Activa van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

38.840

–

Kortlopende activa
Langlopende activa

21.721
17.119

–
–

Op 19 oktober 2009 is Van Lanschot overeengekomen dat zij
92,7 procent van de aandelen in FMG overneemt. De deelneming van
Van Lanschot in FMG is niet strategisch van aard, maar is ontstaan uit
de uitwinning van zekerheden van het aan FMG verstrekte krediet.
Van Lanschot verwacht deze activiteiten binnen een jaar af te stoten.
Om deze reden is FMG in de balans opgenomen onder activa en passiva
van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar; in de winst-en-verliesrekening is het resultaat opgenomen onder het resultaat uit nietdoorlopende activiteiten.

14 Overlopende activa

Naar type
Totaal
Nog te ontvangen interest
Overige transitoria

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

137.808

217.975

93.110
44.698

148.933
69.042

De rubriek overige transitoria bestaat voornamelijk uit nog te ontvangen
bedragen.
De reële waarde wijkt niet materieel af van de historische kostprijs.

15 Overige activa

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

46.137

30.245

Voorraden
Vorderingen uit herverzekering
Overig

632
34
45.471

–
–
30.245

Onder de rubriek overig vallen overige bezittingen, met name debiteuren
en tussenrekeningen.
De reële waarde wijkt niet materieel af van de historische kostprijs.
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16 Financiële verplichtingen handelsactiviteiten

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

55.645

14.113

Kapitaalinstrumenten
Overheidspapier en papier gegarandeerd door overheid
Bankiers genoteerd
Bedrijven genoteerd

50.829
2.211
167

1.741
10.110
1.906

Totaal kapitaalinstrumenten

53.207

13.757

Aandelen
Genoteerd

2.438

356

Totaal aandelen

2.438

356

17 Bankiers

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

2.520.554

391.474

Speciale beleningen Europese Centrale Bank
Deposito's
Afrekeningsverplichtingen effectentransacties
Repo's
Opgenomen leningen en voorschotten
Waardeaanpassingen micro fair value hedge-accounting

1.650.000
56.702
64.643
438.732
310.072
405

–
19.532
21.889
–
350.108
– 55

Geograﬁsch

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

2.520.554

391.474

Nederland
België
Duitsland
Luxemburg
Overig

2.210.065
70.313
160.000
60.000
20.176

124.953
20.316
175.000
55.000
16.205

De reële waarde van de schulden aan banken wijkt niet materieel
af van de geamortiseerde kostprijs.
De speciale beleningen Europese Centrale Bank bestaan uit drie tranches
van respectievelijk € 750, € 500 en € 400 miljoen. Deze tranches
vervallen op 1 juli, 30 september en 23 december 2010. Van Lanschot
betaalt 1% rente en heeft hiervoor schuldbewijzen Citadel 2007-I en
Citadel 2008-I in onderpand gegeven.
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18 Verplichtingen private en publieke sector

Naar type
Totaal
Spaargelden
Deposito's
Overige toevertrouwde middelen
Waardeaanpassing fair value hedge-accounting

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

13.380.188

15.318.420

4.131.490
4.405.458
4.843.442
– 202

1.049.627
9.064.361
5.207.595
– 3.163

Onder dit hoofd zijn opgenomen de niet-achtergestelde schulden, niet
zijnde schulden aan kredietinstellingen voor zover niet belichaamd in
schuldbewijzen.

Naar businessline
Totaal
Private Banking
Business Banking

Geograﬁsch

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

13.380.188

15.318.420

9.911.992
3.468.196

11.580.357
3.738.063

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

13.380.188

15.318.420

Nederland
België
Overig

11.294.105
1.200.475
885.608

12.799.062
1.312.400
1.206.958

19 Financiële passiva tegen reële waarde via winst-en-verliesrekening

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

13.334

18.077

Notes Egeria
Waardeaanpassing Egeria

23.025
– 9.691

22.452
– 4.375

Van de waardeveranderingen is € 0,2 miljoen negatief (2008: € 0,9 miljoen)
toe te rekenen aan veranderingen in het kredietrisico van Van Lanschot
van deze verplichtingen. Voor de berekening hiervan zijn vergelijkbare
schuldbewijzen als referentie gebruikt. De cumulatieve verandering in
de reële waarde van de ﬁnanciële activa tegen reële waarde via winst-enverliesrekening die is toe te rekenen aan de veranderingen in het kredietrisico bedraagt € 0,7 miljoen (2008: € 0,9 miljoen). De vergelijkende
cijfers over 2008 zijn aangepast voor de waarde-aanpassing die vorig jaar
onder de transitoria was opgenomen.
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20 Derivaten

Van Lanschot gebruikt derivaten zowel voor handelsdoeleinden als voor
hedge-doeleinden.
De volgende vormen van interestderivaten komen voor:
– interest rate swaps;
– rente-opties;
– Forward Rate Agreement (FRA).
De volgende vormen van valutaderivaten komen voor:
– cross currency swaps;
– valutaopties.
De volgende vormen van equityderivaten komen voor:
– forwards;
– futures;
– short-optieposities structured products.
Verder komen inﬂatieswaps voor.

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

303.980

313.621

Derivaten gebruikt voor handelsdoeleinden
Derivaten gebruikt voor hedge-accountingdoeleinden
Overige derivaten

14.033
116.059
173.888

9.884
132.066
171.671

Derivaten voor handelsdoeleinden
naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

14.033

9.884

Interestderivaten
Equityderivaten
Long-optiepositie cliënten

967
11
13.055

–
1.477
8.407

Derivaten voor hedge-accountingdoeleinden
naar type
Totaal
Derivaten fair value hedge-accounting
Derivaten portfolio fair value hedge-accounting
Derivaten cashﬂow hedge-accounting

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

116.059

132.066

260
88.376
27.423

430
109.031
22.605

Hedge-accounting wordt toegepast voor het afdekken van het interesten inﬂatierisico.
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Voor een nader detail van de ineffectiviteit derivaten voor hedgeaccountingdoeleinden alsmede de uitsplitsing van de cashﬂow hedgeaccounting naar looptijd wordt verwezen naar toelichting 7.

Overige derivaten naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

173.888

171.671

Economische hedge
Derivaten structured products

62.974
110.914

71.623
100.048

Hedge-items cashﬂow hedge-accounting naar
looptijd per 31-12-2009

Binnen 1 jaar

1 tot 3 jaar

3 tot 5 jaar

Totaal

–

–

–

1.113

Kasuitstroom

–

–

–

1.113

Hedge-items cashﬂow hedge-accounting naar
looptijd per 31-12-2008

Binnen 1 jaar

1 tot 3 jaar

3 tot 5 jaar

Totaal

–

–

–

331

Kasuitstroom

–

–

–

331

21 Uitgegeven schuldbewijzen

Hieronder zijn opgenomen obligaties en andere geëmitteerde
verhandelbare schuldbewijzen met een vaste of een variabele interest,
zoals depositocertiﬁcaten en eigen accepten, voor zover niet
achtergesteld. Van de schuldbewijzen is in 2010 € 630 miljoen opeisbaar
(2009: € 759 miljoen).

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

1.387.881

1.761.142

Obligatieleningen en notes
Bank- en spaarbrieven
Floating rate notes
Medium term notes

4.492
59
1.365.907
17.423

139.372
83
1.604.279
17.408

5 jaar en verder

5 jaar en verder

156 Toelichting | Toelichting op de geconsolideerde balans

Nominale waarde versus balanswaarde
De waardeaanpassing, als gevolg van hedge-accounting, van
schuldbewijzen wordt onder de post Uitgegeven schuldbewijzen
verantwoord.
Nominale waarde versus reële waarde
De reële waarde van de schuldbewijzen bedraagt € 1,3 miljard
(2008: € 1,6 miljard).

Nominale waarde versus balanswaarde
schuldbewijzen 31-12-2009

Nominale waarde

naar type opname

Waarde-aanpassing fair
value hedge-accounting

Agio/provisie

Balanswaarde

Totaal

1.387.450

– 77

508

1.387.881

Obligatieleningen en notes
Bank- en spaarbrieven
Floating rate notes
Medium term notes

4.460
59
1.365.431
17.500

–
–
–
– 77

32
–
476
–

4.492
59
1.365.907
17.423

Nominale waarde versus balanswaarde
schuldbewijzen 31-12-2008

Nominale waarde

naar type opname

Waarde-aanpassing fair
value hedge-accounting

Agio/provisie

Balanswaarde

Totaal

1.758.737

– 1.005

3.410

1.761.142

Obligatieleningen en notes
Bank- en spaarbrieven
Floating rate notes
Medium term notes

140.247
83
1.600.907
17.500

– 913
–
–
– 92

38
–
3.372
–

139.372
83
1.604.279
17.408
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22 Voorzieningen

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

29.328

20.172

Pensioenvoorzieningen (inclusief VUT)
Voorziening jubileumregeling
Voorziening personeelskortingen
Overige voorzieningen

7.402
4.318
2.728
14.880

8.095
3.921
2.289
5.867

Van Lanschot kent diverse personeelsregelingen die een uitkering of
vergoeding bieden aan deelnemers na beëindiging van hun dienstverband. Het betreft een pensioenregeling en een kortingsregeling op de
hypotheekrente. Daarnaast kent de onderneming een jubileumregeling.
Al deze regelingen zijn zogenaamde deﬁned-beneﬁtregelingen, zoals
gedeﬁnieerd in de International Accounting Standards No. 19 (IAS 19).
Vanaf 2005 heeft de onderneming IAS 19 volledig toegepast voor haar
deﬁned-beneﬁtregelingen.

–

De jubileumuitkering is van de diensttijd afhankelijk.

–

De pensioenregeling van Kempen is een middelloonregeling met een
opbouw van 2% van de pensioengrondslag (salaris minus franchise)
per dienstjaar en een pensioenleeftijd van 65 jaar. Het nabestaandenpensioen is verzekerd op risicobasis.

–

De pensioenregeling van Robein is een middelloonregeling met een
opbouw van 2,25% van de pensioengrondslag (salaris minus franchise)
per dienstjaar en een pensioenleeftijd van 65 jaar. Het nabestaandenpensioen is verzekerd op risicobasis.

–

Robein heeft een VUT-regeling voor vier werknemers die voorziet in
een uitkering gelijk aan 80% van het laatst verdiende salaris.

De volgende deﬁned-beneﬁtregelingen zijn gewaardeerd voor de
jaarcijfers 2009.
–

–

De pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds Van Lanschot is een
eindloonregeling met een opbouw van 1,892% van de pensioengrondslag
(salaris minus franchise) per dienstjaar en een pensioenleeftijd van 65
jaar. Het nabestaandenpensioen is verzekerd op risicobasis. Naast het
ouderdomspensioen kent de regeling een tijdelijk ouderdomspensioen.
De pensioenregeling in België is een eindloonregeling met een
opbouw van 2,5% van de pensioengrondslag (salaris minus franchise)
per dienstjaar en een pensioenleeftijd van 65 jaar. Het nabestaandenpensioen is verzekerd op risicobasis.

–

Voor werknemers van Van Lanschot in dienst op 1 januari 2000
bestaat er een VUT-regeling die voorziet in een uitkering gelijk aan
75% van het laatstverdiende salaris. De aanvangsdatum en de duur
van de uitkering is afhankelijk van de leeftijd op 1 januari 2000.

–

Werknemers bij Van Lanschot komen in aanmerking voor een korting
op de hypotheekrente. Deze korting loopt door bij pensionering
vanuit actief dienstverband.

In de balans opgenomen verplichtingen/actiefpost
per regeling
Balanspositie per 31 december 2009

Pensioenverplichtingen

Alleen binnen de pensioenregeling is sprake van een belegd vermogen
ter dekking van de verplichtingen (funded). De overige regelingen zijn
unfunded, hierbij worden de uitkeringen in enig jaar direct door de
onderneming betaald.
De verplichtingen zijn berekend met behulp van de Projected Unit Credit
Methode.
Ongerealiseerde winsten en verliezen worden geamortiseerd voor
zover deze meer bedragen dan 10% (de drempel) van de uitkeringsverplichtingen of, indien dit hoger is, het pensioenvermogen.
De afschrijving vindt plaats over de gemiddelde toekomstige diensttijd
van de actieve deelnemers.

VUT-regeling

Personeelskortingen

Jubileumregeling

Deﬁned-beneﬁtverplichtingen
Marktwaardebezittingen

527.232
550.009

610
–

3.331
–

4.318
–

Overschot/(tekort)
Niet-verwerkte actuariële (winsten)/verliezen

22.777
– 20.351

– 610
– 233

– 3.331
603

– 4.318
–

– 6.559
8.985

– 843
–

– 2.728
–

– 4.318
–

Verplichting einde v/h jaar
Actiefpost einde v/h jaar
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In de balans opgenomen verplichtingen/actiefpost
per regeling
Balanspositie per 31 december 2008

Pensioenverplichtingen

VUT-regeling

Personeels–
kortingen

Jubileumregeling

Deﬁned-beneﬁtverplichtingen
Marktwaardebezittingen

473.435
484.093

1.314
–

2.734
–

3.921
–

Overschot/(tekort)
Niet-verwerkte actuariële (winsten)/verliezen

10.658
– 12.961

– 1.314
– 147

– 2.734
445

– 3.921
–

– 6.634
4.331

– 1.461
–

– 2.289
–

– 3.921
–

Verplichting einde v/h jaar
Actiefpost einde v/h jaar

Ontwikkeling in de deﬁned-beneﬁtverplichting
van de pensioenregeling

2009

2008

Uitkeringsverplichting per 1 januari
Jaarlasten
Interestkosten
Deelnemersbijdrage
Actuariële (winsten)/verliezen
Bruto-uitkeringen
Transfers
Beëindiging
Wijziging aannames
Consolidatie Robein

473.435
16.237
27.840
2.019
– 1.595
– 11.295
– 503
– 469
17.440
4.123

459.233
16.032
26.078
2.346
1.547
– 9.982
– 1.279
– 3.226
– 17.314
–

Uitkeringsverplichting per 31 december

527.232

473.435

Ontwikkeling in de deﬁned-beneﬁtverplichting
van de VUT-regeling
Uitkeringsverplichting per 1 januari
Jaarlasten
Interestkosten
Actuariële (winsten)/verliezen
Bruto-uitkeringen
Beëindiging
Wijziging aannames
Uitkeringsverplichting per 31 december

2009

2008
1.314
14
37
– 95
– 650
– 12
2

3.453
23
120
– 980
– 1.278
– 32
8

610

1.314
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Ontwikkeling in de deﬁned-beneﬁtverplichting
van de personeelskortingen

2009

2008

Uitkeringsverplichting per 1 januari
Jaarlasten
Interestkosten
Actuariële (winsten)/verliezen
Bruto-uitkeringen
Beëindiging
Wijziging aannames

2.734
383
172
– 34
– 112
– 22
210

1.968
382
124
500
– 93
– 86
– 61

Uitkeringsverplichting per 31 december

3.331

2.734

Ontwikkeling in de deﬁned-beneﬁtverplichting
van de jubileumregeling

2009

2008

Uitkeringsverplichting per 1 januari
Jaarlasten
Interestkosten
Actuariële (winsten)/verliezen
Bruto-uitkeringen
Beëindiging
Wijziging aannames

3.921
384
237
– 84
– 360
– 121
341

4.229
408
237
– 18
– 437
– 419
– 79

Uitkeringsverplichting per 31 december

4.318

3.921

Ontwikkeling in de marktwaarde van het
pensioenvermogen

2009

2008

Marktwaarde per 1 januari
Verwacht rendement op beleggingen
Actuariële winsten/(verliezen)
Werkgeversbijdrage
Werknemersbijdrage
Bruto-uitkeringen
Transfers
Consolidatie Robein

484.093
25.276
23.482
24.300
2.019
– 11.295
– 503
2.637

487.380
25.775
– 43.769
24.171
1.797
– 9.982
– 1.279
–

Marktwaarde per 31 december
Werkelijk rendement op beleggingen

550.009
48.758

484.093
– 17.994
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De jaarlasten zoals in de winst-en-verliesrekening opgenomen,
per regeling:
Nettolasten in de winst-en-verliesrekening
pensioenregeling

2009

Jaarlasten
Interest
Verwacht rendement
Beëindiging, inperking toezeggingen
Consolidatie Robein
Amortisatie
Nettolasten

Nettolasten in de winst-en-verliesrekening
VUT-regeling

14.365
27.840
– 25.276
– 484
464
– 250

14.980
26.079
– 25.775
– 3.292
–
18

16.659

12.010

2009

Jaarlasten
Interest
Amortisatie
Beëindiging, inperking toezeggingen
Nettolasten

Nettolasten in de winst-en-verliesrekening
personeelskortingen

2008

2008
14
37
–9
– 16

23
120
595
– 36

26

702

2009

2008

Jaarlasten
Interest
Amortisatie
Beëindiging, inperking toezeggingen

383
172
14
– 18

382
124
–
– 72

Nettolasten

551

434

Nettolasten in de winst-en-verliesrekening
jubileumregeling
Jaarlasten
Interest
Amortisatie
Beëindiging, inperking toezeggingen
Nettolasten

2009

2008
384
237
257
– 121

408
237
– 97
– 418

757

130
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Investeringscategorieën van de beleggingen
van het pensioenfonds per 31 december 2009

Verwachte
investeringsallocatie

Verwacht
rendement

Totaal

100%

5,40%

Vastrentende waarden

76,0%

4,50%

Long duration
Overheid en Credits
Overheidsobligaties
Credits
Investment grade
High Yield

25,0%
70,0%
45,0%
20,0%
5,0%
5,0%

Aandelen

24,0%

8,25%

Het verwachte rendement op beleggingen is het verwachte rendement
op de lange termijn. Het verwachte rendement is gebaseerd op de
beleggingsstrategie en het te verwachten rendement op de diverse
beleggingscategorieën. Voor elke beleggingscategorie is een rendementsverwachting bepaald op grond van aannames ten aanzien van de
langetermijnrisico en historische gegevens. Het verwachte rendement is
het gewogen gemiddelde van de verwachting per beleggingscategorie.
Het pensioenfonds heeft geen beleggingen in aandelen en fondsen
van Van Lanschot.

De belangrijkste actuariële veronderstellingen gebruikt op de
balansdatum:

Veronderstellingen
Rekenrente pensioen
Rekenrente VUT-regeling
Rekenrente personeelskortingen
Rekenrente jubileumregeling
Verwacht beleggingsrendement
Prijsinﬂatie
Algemene salarisstijging
Carrièrestijging (tot 50 jaar)
Pensioenstijging/stijging sociale zekerheid
Pensioenleeftijd

2009

2008
5,3%-5,7%
2,40%
4,90%
4,60%
5,0%-5,4%
1,9%-2,0%
1,9%-3,0%
2,25%
1,0%-2,0%
65 jaar

In de berekening van de pensioenverplichtingen in 2008 is uitgegaan
van sterftetabellen (GBM/V 2000-2005). In 2009 zijn de overlevingskanstabellen gebruikt van de door het Actuarieel Genootschap
gepubliceerde generatietafel Prognosetafel 2005-2050. Effecten hiervan
zijn terug te vinden in de tabellen op pagina 158 en 159 onder wijziging
aannames . In deze tafel wordt nog geen rekening gehouden met de
verwachte stijging van de overlevingskansen. Een voorlopige inschatting
van de effecten leidt niet tot een materiële wijziging van de balanspositie
ultimo 2009. De kosten voor 2010 en volgende jaren zullen als gevolg van
de gestegen levensverwachting toenemen.

5,80%
4,30%
5,60%
5,50%
5,0% - 5,4%
1,9%-2,0%
2,0% - 2,4%
1,80% - 2,25%
1,0% - 2,0%
65 jaar
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Historie ontwikkelingen van winsten
en verliezen pensioenregelingen

2009

2008

2007

2006

Deﬁned-beneﬁtverplichtingen
Marktwaardebezittingen

527.232
550.009

473.435
484.093

459.233
487.380

469.976
441.238

Overschot/(tekort)
Actuariële winsten/(verliezen) op de verplichtingen
Actuariële winsten/(verliezen) op de beleggingen

22.777
– 1.595
23.482

10.658
1.547
– 43.769

28.147
67.133
– 33.095

– 28.738
45.162
2.267

Verwachte bijdrage 2010 naar type

Pensioenverplichtingen

VUT-regeling

Personeelskortingen

Jubileumregeling

Totaal

26.184

430

131

375

Verwachte werkgeversbijdrage
Verwachte werknemersbijdrage

22.775
3.409

430
–

131
–

375
–

Overige voorzieningen

2009

2008

Stand per 1 januari
Onttrekking
Vrijval
Herrubricering
Toevoeging

5.867
– 916
– 2.854
1.829
10.954

7.019
– 104
– 1.977
–
929

Stand per 31 december

14.880

5.867

De overige voorzieningen betreft met name de voorziening voor
het depositogarantiestelsel.
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23 Actuele belastingverplichtingen

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

28.564

10.467

Te betalen belastingen

28.564

10.467

24 Latente belastingverplichtingen

Verloop 2009

Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Toevoegingen
Overname Robein
Direct van/naar Eigen Vermogen
Stand per 31 december

Verloop 2008

Materiële
vaste activa

Immateriële
activa

Derivaten

Beleggingsportefeuille

Personeelsbeloningen

Overige

Totaal

12.312
– 3.302
–
–
–

40.012
– 15.400
2.761
5.114
–

– 6.254
–
–
–
1.028

– 4.052
–
–
2.353
2.197

1.104
–
1.188
–
–

1.788
– 288
434
638
–

44.910
– 18.990
4.383
8.105
3.225

9.010

32.487

– 5.226

498

2.292

2.572

41.633

Materiële
activa

Immateriële
activa

Derivaten

Beleggings–
portefeuille

Personeelsbeloningen

Overige

Totaal

Stand per 1 januari
Onttrekkingen
Toevoegingen

10.014
– 912
3.210

40.789
– 777
–

6.439
– 12.693
–

– 2.630
– 1.722
300

669
–
435

473
– 141
1.456

55.754
– 16.245
5.401

Stand per 31 december

12.312

40.012

– 6.254

– 4.052

1.104

1.788

44.910

Zie voor meer informatie toelichting 45.
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25 Passiva van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

29.018

–

Kortlopende passiva
Langlopende passiva

27.148
1.870

–
–

Voor meer informatie zie toelichting 13.

26 Overlopende passiva

Hieronder zijn de vooruitontvangen bedragen voor baten die ten gunste
van de volgende periode(n) komen en nog te betalen bedragen, zoals
overlopende interest, opgenomen.

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

530.383

557.418

Nog te betalen interest
Overige overlopende passiva

472.067
58.316

503.922
53.496

27 Overige passiva

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

69.186

67.666

Schulden uit directe verzekering
Overige passiva

3.687
65.499

–
67.666

De rubriek overige passiva betreft met name crediteuren,
tussenrekeningen en nog te verrekenen posten.
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28 Verzekeringscontracten

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

730.500

–

Voorziening voor levensverzekeringsverplichtingen
Technische voorzieningen met beleggingen voor rekening
van polishouders

435.084

–

295.416

–

Ontwikkeling in de voorzieningen voor
levensverzekeringsverplichtingen

2009

2008

Balanswaarde per 1 januari
Opname Robein
Rentetoevoegingen
Uitkeringen
Ontvangen premies
Overige mutaties

–
428.326
12.850
– 44.711
24.535
14.084

–
–
–
–
–
–

Balanswaarde per 31 december

435.084

–

Ontwikkeling in de technische voorzieningen
met beleggingen voor rekening van polishouders

2009

2008

Balanswaarde per 1 januari
Opname Robein
Ontvangen premies
Rentetoevoegingen
Uitkeringen
(Valuta)koersverschillen
Overige mutaties

–
276.713
18.433
8.301
– 25.339
46.698
– 29.390

–
–
–
–
–
–
–

Balanswaarde per 31 december

295.416

–

Gezien het belang van Robein ten opzichte van Van Lanschot als geheel
is voor de post Verzekeringscontracten geen nader detail uitgewerkt.
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29 Achtergestelde schulden

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

593.321

630.306

Kapitaalbankbrieven
Preferente aandelen
Overige achtergestelde leningen

363.571
150.000
79.750

400.699
150.000
79.607

Geamortiseerde kostprijs versus balanswaarde
De waardeaanpassing van de als hedge-items gebruikte achtergestelde
leningen worden onder de post Achtergestelde schulden verantwoord.

Geamortiseerde kostprijs versus balanswaarde
achtergestelde schulden per 31 december 2009
naar type
Totaal
5,75% kapitaalbankbrieven 2001-2011,
aﬂosbaar op 8 april 2011
1,114% achtergestelde FRN 2005-2016,
aﬂosbaar op 17 oktober 2016
4,463% achtergestelde obligatielening 08/33
4,412% achtergestelde obligatielening 08/38
4,361% achtergestelde obligatielening 08/43
7,5% preferente aandelen, converteerbaar vanaf 2012,
na bekendmaking jaarcijfers 2011.
9,75% achtergestelde lening
Overige achtergestelde leningen

Geamortiseerde
kostprijs

Waardeaanpassing fair
value hedge-accounting

Balanswaarde

588.407

4.914

593.321

164.790

2.446

167.236

96.335
25.000
25.000
50.000

–
–
–
–

96.335
25.000
25.000
50.000

150.000
10.000
67.282

–
–
2.468

150.000
10.000
69.750

13.442

De gemiddelde coupon op de overige achtergestelde leningen
in 2009 bedraagt 6,57%. De reële waarde van de achtergestelde
schulden bedraagt € 557,3 miljoen (2008: € 588,5 miljoen).

Geamortiseerde kostprijs versus balanswaarde
achtergestelde schulden per 31 december 2008
naar type
Totaal
5,75% kapitaalbankbrieven 2001-2011,
aﬂosbaar op 8 april 2011
4,748% achtergestelde FRN 2005-2016,
aﬂosbaar op 17 oktober 2016
6,873% achtergestelde obligatielening 08/33
6,822% achtergestelde obligatielening 08/38
6,771% achtergestelde obligatielening 08/43
7,5% preferente aandelen, converteerbaar
vanaf 2012, na bekendmaking jaarcijfers 2011
Overige achtergestelde leningen

Geamortiseerde
kostprijs

18.016

Waardeaanpassing fair
value hedge-accounting

Balanswaarde

625.312

4.994

630.306

164.501

2.328

166.829

133.870
25.000
25.000
50.000

–
–
–
–

133.870
25.000
25.000
50.000

150.000
76.941

–
2.666

150.000
79.607

13.442

18.016

De gemiddelde coupon op de overige achtergestelde leningen
in 2008 bedraagt 6,11%.
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Preferente aandelen
Op 29 december 2008 zijn 3.448.276 preferente aandelen Van Lanschot NV
uitgegeven met een nominale waarde van elk € 1,- tegen een uitgifteprijs
van € 43,50 per aandeel. In totaal is hiermee € 150 miljoen gemoeid.
In 2009 bleef deze stand ongewijzigd. De preferente aandelen zijn niet
genoteerd aan Euronext Amsterdam of enige andere beurs. Het dividend
bedraagt 7,5% per jaar en is uitkeerbaar onder de volgende voorwaarden:
– uitkering uitsluitend ten laste van de nettowinst en/of het
uitkeerbare deel van het eigen vermogen;
– uitkering van gewoon dividend in het betreffende boekjaar;
– goedkeuring van het integraal dividendvoorstel door de Algemene
Vergadering van Aandeelhouders;
– dividendbetaling mag niet leiden tot een solvabiliteitstekort volgens
de Basel II-kapitaaleisen, zoals overeengekomen tussen Van Lanschot
en De Nederlandsche Bank.
De preferente aandelen kunnen op zijn vroegst worden ingekocht binnen
twee weken na de bekendmaking van de jaarcijfers 2011 van Van Lanschot NV.
De preferente aandelen zullen worden ingekocht tegen 115% van de
uitgifteprijs in contanten, verhoogd met eventuele opgelopen maar nog
niet betaalbaargestelde dividenden.
Houders van preferente aandelen hebben het recht om op zijn vroegst
gedurende twee weken na de bekendmaking van de jaarcijfers 2011
van Van Lanschot NV de preferente aandelen om te wisselen tegen
certiﬁcaten van gewone aandelen A Van Lanschot. De uitgiftekoers voor
de certiﬁcaten van gewone aandelen A bedraagt de 60-daags volumegewogen gemiddelde prijs van certiﬁcaten van gewone aandelen A
Van Lanschot NV voorafgaand aan de dag van notiﬁcatie; de dag dat
de aandeelhouder kenbaar maakt dat gebruikgemaakt wordt van het
conversierecht.
De preferente aandelen zijn uitgegeven ter versterking van het
eigen vermogen van Van Lanschot. Voor de berekening van het
toetsingsvermogen en de solvabiliteit onder de Basel II-bepalingen
kwaliﬁceren de preferente aandelen zich als hybride Tier I-vermogen.

30 Eigen vermogen

31 | 12 | 2009
Totaal
Geplaatst kapitaal
Ingekochte eigen aandelen
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Omrekeningsverschillen
Overige eigen vermogenscomponenten
Overige reserves
Belang derden (perpetuele leningen)
Belang derden (overige minderheidsbelangen)
Onverdeelde winst (toekomend aan aandeelhouders
van Van Lanschot NV)
Onverdeelde winst (toekomend aan perpetuele
aandeelhouders)
Onverdeelde winst (toekomend aan overige
minderheidsbelangen)

31 | 12 | 2008

1.551.324

1.544.110

35.194
– 18.158
315.406
42.174
– 1.759
– 15.265
906.895
300.761
1.796

35.190
– 21.854
315.293
5.405
46
– 18.273
891.274
305.193
1.745

– 26.069

19.266

10.376

10.858

– 27

– 33
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Aandelenkapitaal

2009
Aantallen

2009
Waarde in duizenden
euro's

2008
Aantallen

2008
Waarde in duizenden
euro's

Gewone aandelen A
Gewone aandelen B

20.465.864
14.728.507

20.466
14.728

20.461.670
14.728.507

20.462
14.728

Geplaatst kapitaal

35.194.371

35.194

35.190.177

35.190

Preferente aandelen
Aandelen in portefeuille

3.448.276
96.357.353

3.448
96.358

3.448.276
96.361.547

3.448
96.362

135.000.000

135.000

135.000.000

135.000

Maatschappelijk kapitaal

Het verloop van het geplaatst kapitaal is als volgt:

Aantallen

Waarde in duizenden
euro's

Geplaatst aandelenkapitaal per 31 december 2008
Uitgifte aandelen A

35.190.177
4.194

35.190
4

Geplaatst aandelenkapitaal per 31 december 2009

35.194.371

35.194

Storting op alle aandelen heeft in contanten plaats gevonden. Uit hoofde
van de per 31 december 2009 uitstaande optierechten kan het aantal
gewone aandelen met 427.570 ofwel 1,2% van het ultimo 2009 uitstaande
aantal gewone aandelen toenemen. Daarnaast zijn in het verslagjaar
voorwaardelijke rechten toegekend ter verkrijging van 76.643 certiﬁcaten
van gewone aandelen A om niet. Ter afdekking van de openstaande
posities houdt de vennootschap een voorraad van 306.285 certiﬁcaten
van gewone aandelen A aan (2008: 351.504).
De kosten verbonden aan de aandelenuitgifte zijn niet materieel en
zijn in de andere beheerskosten opgenomen.

(On)voorwaardelijke aandelenen optieregelingen

Onvoorwaardelijke opties
Voorwaardelijke opties

Voorwaardelijke aandelen

2009
Aantallen

2009
Gemiddelde
uitoefenprijs in euro’s

2008
Aantallen

2008
Gemiddelde
uitoefenprijs in euro’s

427.570
–

59,48
–

474.742
33.385

57,32
65,78

427.570

59,48

508.127

57,88

231.867

n.v.t.

245.871

n.v.t.

Sinds 2008 worden geen optierechten meer toegekend. De bestuurders
hielden ultimo 2009 in totaal 235.917 (certiﬁcaten van) aandelen in de
vennootschap. Daarnaast houden zij onvoorwaardelijke optierechten
rechtgevend op de verkrijging van 23.230 certiﬁcaten van gewone
aandelen A in de vennootschap tegen een gemiddelde prijs van
€ 51,04 en een looptijd tot uiterlijk maart 2012.
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Nadere informatie over het aandelen(optie)plan voor personeel en Raad
van Bestuur wordt vermeld op pagina 176 en volgende van dit verslag.

Verloop Overige reserves
2009

Stand per 1 januari
Netto wijzigingen in reële waarde
Realisatie ten gunste van winsten-verliesrekening
Netto bijzondere waardeverminderingen (naar winsten-verliesrekening)
Resultaatbestemming
Dividend
Uitoefening opties
Overige mutaties
Stand per 31 december
Belastingeffecten

Verloop Overige reserves
2008

Stand per 1 januari
Netto wijzigingen in reële waarde
Realisatie ten gunste van winsten-verliesrekening
Netto bijzondere waardeverminderingen (naar winsten-verliesrekening)
Resultaatbestemming
Dividend
Uitoefening opties
Overige mutaties
Stand per 31 december
Belastingeffecten

Herwaarderingsreserve beleggingen
voor verkoop
beschikbaar
eigenvermogensinstrumenten

Herwaarderingsreserve
beleggingen voor
verkoop beschikbaar overige
beleggingen

Reserve
omrekeningsverschillen
vreemde valuta

Reserve
kasstroomafdekkingen

Overig

Ingehouden
winsten

Totaal

12.982
10.751

– 9.669
19.549

46
–

– 18.273
4.016

2.092
–

891.274
–

878.452
34.316

– 1.902

– 6.551

–

– 1.008

–

–

– 9.461

14.850
–
–
–
– 765

72
–
–
–
–

–
–
–
–
– 1.805

–
–
–
–
–

–
–
–
–
765

–
19.266
– 9.800
– 904
7.059

14.922
19.266
– 9.800
– 904
5.254

35.916

3.401

– 1.759

– 15.265

2.857

906.895

932.045

– 163

1.332

–

– 1.027

–

–

142

Herwaarderingsreserve
beleggingen
voor verkoop
beschikbaar
eigenvermogensinstrumenten

Herwaarderingsreserve
beleggingen voor
verkoop beschikbaar overige
beleggingen

Reserve
omrekeningverschillen
vreemde valuta

Reserve
kasstroomafdekkingen

Overig

Ingehouden

Totaal

winsten

40.391
– 24.746

– 6.678
– 9.450

193
–

18.810
– 31.693

1.261
–

790.831
–

844.808
– 65.889

– 4.647

612

–

– 5.390

–

–

– 9.425

8.662
–
–
–
– 6.678

–
–
–
–
5.847

–
–
–
–
– 147

–
–
–
–
–

–
–
–
–
831

–
204.608
– 104.482
764
– 447

8.662
204.608
– 104.482
764
– 594

12.982

– 9.669

46

– 18.273–

891.274

878.452

138

1.239

–

– 1.027

2.092
–
–

–

350
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Aard en doel van overige reserves
Ingekochte eigen aandelen, in deze post is opgenomen de kostprijs van
eigen aandelen die Van Lanschot houdt ter afdekking van de openstaande
optiepositie.
Agioreserve, in deze reserve zijn opgenomen de bedragen die door
aandeelhouders aan Van Lanschot zijn betaald boven de nominale
waarde van de gekochte aandelen.
Herwaarderingsreserve, in deze reserve worden veranderingen in
de reële waarde van de voor verkoop beschikbare beleggingen en
deelnemingen opgenomen.
Omrekeningsverschillen, in deze niet vrij-uitkeerbare reserve worden
opgenomen de valutakoersverschillen voortvloeiend uit de waardering
tegen de geldende valutakoers van de deelnemingen in groepsmaatschappijen, voor zover het koersrisico niet is ingedekt.
Overige vermogenscomponenten, in deze reserve is opgenomen het
aandeel in de winst of het verlies op afdekkingsinstrumenten in een
kasstroomafdekking waarvan is vastgesteld dat het een effectieve
afdekking betreft.
Overige reserves, in deze post zijn opgenomen de uit het verleden aan
het eigen vermogen toegevoegde winsten en de lasten in verband met
het aandelenoptieplan.

Verloop Aandeel derden 2009

Perpetuele
leningen

Onverdeelde winst
toekomend aan
houders van perpetuele leningen

Overige
minderheidsbelangen

Onverdeelde winst
toekomend aan
overige
minderheidsbelangen

Totaal

Stand per 1 januari
Vervallen posten
Dividend
Resultaat verslagperiode
Waardeaanpassing

305.193
– 4.432
–
–
–

10.858
–
– 10.858
10.376
–

1.745
–
–
– 33
84

– 33
–
33
– 27
–

317.763
– 4.432
– 10.825
10.316
84

Stand per 31 december

300.761

10.376

1.796

– 27

312.906

Verloop Aandeel derden 2008

Perpetuele
leningen

Onverdeelde winst
toekomend aan
houders van perpetuele leningen

Overige
minderheidsbelangen

Onverdeelde winst
toekomend aan
overige
minderheidsbelangen

Totaal

Stand per 1 januari
Mutatie eigen positie
Dividend
Resultaat verslagperiode

307.393
– 2.200
–
–

10.740
–
– 10.740
10.858

1.724
–
–
21

21
–
– 21
– 33

319.878
– 2.200
– 10.761
10.846

Stand per 31 december

305.193

10.858

1.745

– 33

317.763
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Belang derden (perpetuele leningen)
Van Lanschot heeft op 29 oktober 2004 Perpetual Capital Securities
uitgegeven met een uitgifteomvang van € 165 miljoen tegen een uitgifte
prijs van 100%. De securities hebben geen vervaldatum, maar Van Lanschot
heeft het recht om op elke couponbetalingsdatum na tien jaar de gehele
lening tegen nominale waarde af te lossen. De securities hebben een
variabel dividend dat gekoppeld is aan de effectieve interest op tienjaarsstaatsleningen op de interestherzieningsdatum plus een opslag. Het
totaal dividendpercentage zal maximaal 8% bedragen. Halfjaarlijks vindt
er dividendherziening plaats. Van Lanschot kan de uitbetaling op de
securities uitstellen, mits er geen uitbetalingen op of inkoop van gewone
aandelen plaatsvindt. Op eventuele uitgestelde betalingen is hetzelfde
dividendpercentage van toepassing als op de hoofdsom.
Van Lanschot heeft op 14 december 2005 Perpetual Capital Securities
uitgegeven met een uitgifteomvang van € 150 miljoen tegen een uitgifte
prijs van 100%. De securities hebben geen vervaldatum, maar Van Lanschot
heeft het recht om op elke couponbetalingsdatum na tien jaar de gehele
lening tegen nominale waarde af te lossen. De securities hebben de
eerste tien jaar een vast dividend van 4,855%. Indien de capital securities
na tien jaar niet worden afgelost is het dividend gekoppeld aan de
driemaands Euribor met een opslag van 2,32%. Van Lanschot kan de
uitbetaling op de securities uitstellen, mits er geen uitbetalingen op of
inkoop van de gewone aandelen plaatsvindt. Op eventuele uitgestelde
betalingen is hetzelfde dividendpercentage van toepassing als op de
hoofdsom.
Belang derden (overige minderheidsbelangen)
Onder deze post wordt opgenomen het belang van derden in
maatschappijen die door van Van Lanschot volledig worden
geconsolideerd.

31 Voorwaardelijke schulden

Hieronder zijn alle verplichtingen opgenomen die voortvloeien uit
transacties waarbij de bank zich garant heeft gesteld voor derden.

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

359.053

408.677

Garanties en dergelijke
Onherroepelijke accreditieven
Overige

282.472
63.440
13.141

322.061
71.139
15.477

Ten behoeve van een aantal groepsmaatschappijen zijn garanties
afgegeven voor een bedrag van € 205,0 miljoen (2008: € 172,4 miljoen).
Het moment van opeisbaarheid van deze voorwaardelijke schulden is
niet voorspelbaar.
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32 Onherroepelijke faciliteiten

Dit betreft het geheel van verplichtingen uit hoofde van onherroepelijke
toezeggingen die kunnen leiden tot kredietverlening.

Naar type

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

786.926

505.811

Niet-opgenomen kredietfaciliteiten
Cessie-/retrocessie-overeenkomsten
Overige

354.982
431.944
–

496.661
1.166
7.984
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Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening
In duizenden euro’s

33 Interest

Interestbaten

2009

2008

Totaal

961.803

1.347.639

Interestbaten op kasequivalenten
Interestbaten op bankiers en private sector
Overige interestbaten
Interestbaten uit amortisatie (dis)agio

3.641
742.561
6.670
200

11.265
1.000.871
– 18
– 16.158

Interestbaten op posten die niet tegen reële waarde
worden gewaardeerd

753.072

995.960

31.284

28.843

3
177.444

23.631
299.205

Interestbaten op beleggingen voor verkoop beschikbaar
Interestbaten op ﬁnanciële vorderingen
handelsactiviteiten
Interestbaten op derivaten

Interestlasten

2009

2008

Totaal

681.576

1.053.513

Interestlasten op bankiers en private sector
Interestlasten op uitgegeven schuldbewijzen
Interestlasten op achtergestelde schulden
Overige interestlasten
Interestlasten op preferente aandelen
Interestlasten uit amortisatie (dis)agio

399.072
24.536
16.340
1.705
11.219
3.077

645.852
101.150
23.902
– 254
63
– 15.266

Interestlasten op posten die niet tegen reële waarde
worden gewaardeerd

455.949

755.447

Interestlasten op uitzettingen tegen reële waarde
Interestlasten op derivaten

– 81
225.708

5.531
292.535

Het interestresultaat op leningen waarbij sprake is van een bijzondere
waardevermindering bedraagt € 19,2 miljoen (2008: € 10,0 miljoen).
In 2009 is de gemiddelde verwachte looptijd van de kredietportefeuille
en hiermee de amortisatietermijn van de kredietprovisie ongewijzigd
gebleven. In 2008 is de amortisatietermijn verlengd.

Verwachte amortisatie (dis)agio
in miljoenen euro’s
2010
2011
2012
2013-2033

Agio

Disagio

Totaal

4,0
2,6
1,2
1,4

0,4
0,4
0,4
0,4

3,6
2,2
0,8
1,0

9,2

1,6

7,6
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34 Opbrengsten uit effecten en deelnemingen

Naar type

2009

Totaal
Dividend en fees
Bijzondere waardeveranderingen aandelen beleggingsportefeuille en participaties
Waardeveranderingen beleggingen tegen reële waarde
Verkoopresultaat voor verkoop beschikbare
beleggingen in aandelen
Op equitymethode gewaardeerde deelnemingen

2008
27.462

– 17.320

8.993

22.948

– 16
15.107

– 471
– 13.079

– 46
3.424

– 31.840
5.122

35 Provisies

Naar type

2009

Totaal
Effectenprovisie
Beheerprovisie
Kas- en betalingsverkeerprovisie
Assurantieprovisie
Trustprovisie
Provisie corporate ﬁnance
Overige provisie

2008
225.130

217.673

89.501
83.059
23.765
601
4.686
15.478
8.040

81.764
85.147
23.000
621
3.043
14.447
9.651

36 Resultaat uit ﬁnanciële transacties

Naar type

2009

2008

Totaal

44.501

– 883

Resultaat handel effecten
Resultaat handel valuta
Ongerealiseerde resultaten derivaten onder
hedge-accounting
(On)gerealiseerde resultaten tradingderivaten
Gerealiseerde resultaten voor verkoop beschikbare
rentedragende waardepapieren
Resultaat economische hedges
Overige resultaten

27.060
7.761

1.261
11.533

1.922
– 927

3.221
149

12.869
– 5.963
1.779

–
– 15.886
– 1.161
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37 Nettopremie-inkomen

Eigen rekening
Naar type in 2009

Rekening en risico
polishouders

Totaal

Totaal

24.534

18.434

42.968

Periodieke premies leven individueel
Premies koopsommen leven individueel

742
23.865

1.828
16.606

2.570
40.471

Totaal brutopremie-inkomen leven
Totaal herverzekeringspremies leven

24.607
– 73

18.434
–

43.041
– 73

Totaal nettopremie-inkomen leven

24.534

18.434

42.968

Het nettopremie-inkomen in 2008 was nihil.

38 Resultaat uit beleggingen voor rekening en risico polishouders

Naar type

2009

2008

Totaal

53.335

–

Rente
Waardeveranderingen

6.637
46.698

–
–

39 Overige inkomsten

Naar type

2009

2008

Totaal

29

–

Nettoresultaat

29

–
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40 Personeelskosten

Naar type

2009

2008

Totaal

221.313

224.928

Lonen en salarissen
Pensioen- en VUT-lasten
Overige sociale lasten
Op aandelen gebaseerde betalingen
Andere personeelskosten

172.509
19.306
19.823
2.589
7.086

180.102
14.280
20.207
4.022
6.317

Aan het eigen vermogen is € 2,2 miljoen toegevoegd uit hoofde van de
van de op aandelen gebaseerde betalingen.
Het gemiddeld aantal personeelsleden in 2009 was 2.316 (2008: 2.489).
Omgerekend in fulltime equivalenten (FTE) bedroeg het gemiddeld
aantal personeelsleden 2.210 (2008: 2.278) onderverdeeld als volgt:

Gemiddeld aantal fte’s

2009

2008

Totaal

2.210

2.278

In Nederland
In België
Overig

1.981
144
85

2.051
139
88

Voor de Raad van Bestuur en het topmanagement zijn voorwaardelijke
aandelenregelingen opgesteld.
In de pensioenlasten is een last van € 1,9 miljoen opgenomen
(2008: € 1,6 miljoen) die betrekking heeft op deﬁned-contributionregelingen, hiervan heeft € 0,5 miljoen (2008: € 0,5 miljoen) betrekking
op leden van de Raad van Bestuur.

Onvoorwaardelijke opties medewerkers
en Raad van Bestuur

2009
Aantal opties

2009
Gemiddelde
uitoefenprijs in euro’s

2008
Aantal opties

2008
Gemiddelde
uitoefenprijs in euro’s

Stand per 1 januari
Opties verleend
Uitgeoefende opties
Afgelopen en vervallen opties

474.742
–
– 30.809
– 16.363

57,32
–
25,06
61,76

772.419
51.987
– 328.323
– 21.341

43,40
51,04
22,60
72,27

Stand per 31 december

427.570

59,48

474.742

57,32

De onvoorwaardelijke opties zijn tweemaal per jaar gedurende de
zogenaamde open periode na publicatie van de (half-)jaarcijfers
uitoefenbaar. De gewogen gemiddelde aandelenprijs gedurende de open
periode in 2009 bedroeg € 36,64.
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Voorwaardelijke opties Raad van Bestuur

2009
Aantal opties

Stand per 1 januari
Toekenningen
Vervallen opties
Stand per 31 december

2009
Gemiddelde
uitoefenprijs in euro’s
65,78
–
65,78

105.902
– 51.987
– 20.530

60,05
51,04
73,53

–

–

33.385

65,78

2009

Stand per 1 januari
Toezeggingen
Toekenningen
Vervallen rechten
Overige mutaties
Stand per 31 december

Voorwaardelijke certiﬁcaten van aandelen
medewerkers en topmanagement

2008
Gemiddelde
uitoefenprijs in euro’s

33.385
–
– 33.385

Bij het halen van de doelstellingen worden de voorwaardelijke opties na
drie jaren omgezet in onvoorwaardelijke opties. Deze opties hebben een
looptijd van zeven jaar (op moment van toekenning).

Voorwaardelijke certiﬁcaten van
aandelen Raad van Bestuur

2008
Aantal opties

2008
26.158
29.238
–
– 26.158
– 1.559

21.558
18.976
– 9.089
– 5.287
–

27.679

26.158

2009

2008

Stand per 1 januari
Toezeggingen
Toekenningen
Vervallen rechten
Overige mutaties

219.713
47.405
–
– 64.489
1.559

205.037
60.961
– 34.946
– 11.339
–

Stand per 31 december

204.188

219.713

De reële waarde wordt bepaald aan de hand van de naar volume
gewogen dagkoers van de certiﬁcaten van gewone aandelen A op de
tweede beursdag na publicatie van de jaarcijfers van Van Lanschot NV.
Van de in 2009 toegezegde certiﬁcaten was de reële waarde € 36,76.
Hierbij wordt geen rekening gehouden met dividend.
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41 Andere beheerskosten

Naar type

2009

Totaal
Huisvestingskosten
Marketing en communicatie
Kantoorkosten
Automatiseringskosten
Externe accountant
Consultancykosten
Overige beheerskosten

2008
174.441

162.321

22.014
9.618
16.597
70.430
1.740
13.500
40.542

20.057
17.427
15.882
58.633
1.391
13.158
35.773

De consultancykosten betroffen onder andere advieskosten (organisatie,
ﬁscaal) en kosten voor implementatie c.q. onderhoud van software en
hardware.
De vergoedingen die aan de externe accountant (en het netwerk van
haar vestigingen) zijn betaald, zijn in de andere beheerskosten deels
opgenomen onder de post externe accountant en deels onder de post
consultancykosten. De vergoedingen bestaan uit de volgende
onderdelen:

Naar type

2009

2008

Totaal

2.031

1.764

Vergoedingen voor controle van de jaarrekening
Vergoedingen voor andere controle-opdrachten
Vergoedingen voor ﬁscale adviezen
Overige vergoedingen

1.247
462
87
235

1.133
189
129
313

42 Verzekeringstechnische lasten

Onder Verzekeringstechnische lasten zijn opgenomen: lasten verbonden
aan het afkopen van uitkeringen en wijzigingen van verzekeringscontracten.
Verder zijn hierin begrepen winstdelingen en kortingen.

2009

2008

Totaal

99.106

–

Uitkeringen eigen rekening bruto
Uitkeringen eigen rekening aandeel herverzekeraars
Wijzigingen technische voorzieningen voor eigen
rekening bruto
Wijzigingen technische voorzieningen voor rekening
en risico polishouders

73.653
–8

–
–

6.758

–

18.703

–

Toelichting op de geconsolideerde winst-en-verliesrekening | Toelichting 179

43 Afschrijvingen

2009

2008

Totaal

38.837

34.869

Panden
IT, software en communicatieapparatuur
Applicatiesoftware
Immateriële activa uit hoofde van acquisities
Overige afschrijvingen

8.590
5.045
6.211
14.662
4.329

8.241
5.313
5.962
12.803
2.550

44 Bijzondere waardeverminderingen

Deze post omvat het saldo van de noodzakelijk geachte waardeverminderingen en de vrijval van dergelijke waardeverminderingen.

Naar type

2009

2008

Totaal

176.043

50.290

Kredieten en vorderingen private sector
Beleggingen voor verkoop beschikbaar
Andere ﬁnanciële activa en deelnemingen
Materiële vaste activa
Immateriële activa

113.171
14.922
2.531
5.977
39.442

20.139
8.662
989
–
20.500

De rubriek beleggingen voor verkoop beschikbaar bevat noodzakelijk
geachte waardeverminderingen, als gevolg van het feit dat de reële
waarde van de betreffende beleggingen zich signiﬁcant of duurzaam
onder de kostprijs bevinden, zoals is vastgesteld in het beleid.
De rubriek materiële vaste activa bevat noodzakelijk geachte waardeverminderingen, als gevolg van het feit dat de verwachte directe
opbrengstwaarde van een aantal buitengebruikgestelde kantoorpanden
zich onder de boekwaarde bevindt.
De rubriek immateriële activa bevat noodzakelijk geachte waardeverminderingen, als gevolg van het besluit om een bankbreed
automatiseringsproject niet voort te zetten.
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45 Belastingen

Deze post betreft de op het boekjaar drukkende belastingen over het
in de winst-en-verliesrekening verantwoorde resultaat uit gewone
bedrijfsuitoefening. Bij de bepaling van het belastingbedrag is rekening
gehouden met bestaande belastingfaciliteiten. Met name door de
deelnemingsvrijstelling wijkt de belastingdruk af van het nominaal
belastingpercentage.

Belastingen

2009

2008

Bedrijfsresultaat voor belastingen
Brutoresultaat uit niet-doorlopende activiteiten

– 36.088
–

21.188
–

Totaal brutoresultaat

– 36.088

21.188

25,5%

25,5%

Belastingen op doorlopende activiteiten
Belastingen op niet-doorlopende activiteiten

– 20.368
–

– 8.903
–

Totaal

– 20.368

– 8.903

Verwachte belasting

– 9.202

5.403

Verhoging/verlaging belasting door:
Belastingvrije interest
Belastingvrije opbrengsten effecten en deelnemingen
Niet-aftrekbare impairments
Niet-aftrekbare kosten
Aanpassingen belastingen voorgaande boekjaren
Effect van buitenlandse tariefsverschillen
Mutaties latente belastingen
Overige mutaties

– 2.292
– 8.302
2.710
653
15
– 3.646
–
– 304

– 5.425
– 7.196
–
1.498
– 440
– 2.701
– 15
– 27

Geldend belastingpercentage Nederland
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Belangrijke onderdelen van belastingen

2009

2008

Totaal

– 20.368

– 8.903

Reguliere vennootschapsbelasting
Vennootschapsbelasting op niet-doorlopende activiteiten
(Bate)/last uit hoofde van buitenlandse tariefsverschillen
(Bate)/last uit hoofde van latente belastingvorderingen
(Bate)/last uit hoofde van latente belastingverplichtingen
(Bate)/last uit hoofde van aanpassingen voorgaande jaren

35.760
–
– 3.646
– 16.959
– 35.538
15

9.362
–
– 2.701
– 18.395
3.271
– 440

De uitsplitsing naar componenten van de actieve en passieve
belastinglatenties is als volgt:

Actieve belastinglatenties

2009

2008

Totaal

63.490

4.128

Personeelsbeloningen
Provisies
Disagio leningen
Derivaten
Fiscaal compensabele verliezen
Overige

1.668
771
2.074
470
57.706
801

1.998
1.398
–
–
–
732

Passieve belastinglatenties

2009

2008

Totaal

41.633

44.910

Materiële vaste activa
Immateriële activa
Personeelsbeloningen
Derivaten
Beleggingsportefeuille
Overige

9.010
32.487
2.292
– 5.226
498
2.572

12.312
40.012
–
– 6.254
– 4.052
2.892
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46 Niet-doorlopende activiteiten

Onder deze post is opgenomen het resultaat van FMG.
Het resultaat is als volgt opgebouwd:

2009
Inkomsten uit operationele activiteiten
Interestbaten
Overige inkomsten

– 1.155
17.894

Totaal inkomsten uit operationele activiteiten

16.739

Lasten
Personeelskosten
Andere beheerskosten
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen

1.352
6.880
9.047
– 633
16.646

Totaal lasten
Bedrijfsresultaat voor belastingen

93

Belastingen

93

Nettowinst

–

Winst per gewoon aandeel (in euro’s)

–

Voor meer informatie zie toelichting 13.

47 Winst per gewoon aandeel

Voor de berekening van de winst per gewoon aandeel bestaat het aantal
gewone aandelen alleen uit het gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen. De ingekochte eigen aandelen, die worden gehouden
door de vennootschap zelf, behoren niet tot de uitstaande aandelen.

Winst per gewoon aandeel

2009

2008

Nettowinst
Interest perpetuele lening
Aandeel derden

– 15.720
– 10.376
27

30.091
– 10.858
33

Winst toekomend aan aandeelhouders
van Van Lanschot NV

– 26.069

19.266

34.869.875
– 0,75
–

34.772.039
0,55
0,28

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen
Winst per gewoon aandeel (in euro’s)
Dividend per gewoon aandeel (in euro’s)
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48 Verwaterde winst per gewoon aandeel

De verwaterde winst per gewoon aandeel wordt op soortgelijke wijze
als de winst per gewoon aandeel berekend, rekening houdend met het
aantal potentiële aandelen dat tot verwatering zal leiden. Hierbij wordt
uitgegaan van het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat
zou worden uitgegeven bij de conversie van alle potentiële aandelen in
gewone aandelen. Opties zijn verwaterend wanneer ze zouden resulteren
in de uitgifte van gewone aandelen tegen een prijs lager dan de
gemiddelde koers van de gewone aandelen gedurende de periode.
Op 29 december 2008 zijn 3,4 miljoen preferente aandelen uitgegeven
die onder voorwaarden kunnen worden geconverteerd naar certiﬁcaten
van gewone aandelen A. Op dit moment hebben deze preferente
aandelen geen verwaterend effect, omdat het bedrag van het dividend
op deze preferente aandelen per bij conversie te verkrijgen gewoon
aandeel groter is dan de winst per gewoon aandeel.

Verwaterde winst per gewoon aandeel

2009

2008

Winst toekomend aan aandeelhouders
van Van Lanschot NV

– 26.069

19.266

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen
Potentiële gewone aandelen

34.869.875
238.836

34.772.039
410.044

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen volledig verwaterd
Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s)

35.108.711
– 0,74

35.182.083
0,55

49 Winst per gewoon aandeel op basis van doorlopende activiteiten

Voor de berekening van de winst per gewoon aandeel bestaat het aantal
gewone aandelen alleen uit het gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen. De ingekochte eigen aandelen, die worden gehouden
door de vennootschap zelf, behoren niet tot de uitstaande aandelen.

Winst per gewoon aandeel
(op basis van doorlopende activiteiten)

2009

2008

Nettowinst
Interest perpetuele lening
Aandeel derden

– 15.720
– 10.376
27

30.091
– 10.858
33

Winst toekomend aan aandeelhouders
van Van Lanschot NV

– 26.069

19.266

34.869.875
– 0,75

34.772.039
0,55

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen
Winst per gewoon aandeel (in euro’s)
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50 Verwaterde winst per gewoon aandeel op basis van doorlopende activiteiten

De verwaterde winst per gewoon aandeel wordt op soortgelijke wijze
als de winst per gewoon aandeel berekend, rekening houdend met het
aantal potentiële aandelen dat tot verwatering zal leiden. Hierbij wordt
uitgegaan van het gewogen gemiddeld aantal gewone aandelen dat
zou worden uitgegeven bij de conversie van alle potentiële aandelen in
gewone aandelen. Opties zijn verwaterend wanneer ze zouden resulteren
in de uitgifte van aandelen tegen een prijs lager dan de gemiddelde koers
van de gewone aandelen gedurende de periode.
Op 29 december 2008 zijn 3,4 miljoen preferente aandelen uitgegeven
die onder voorwaarden kunnen worden geconverteerd naar certiﬁcaten
van gewone aandelen A. Op dit moment hebben deze preferente
aandelen geen verwaterend effect, omdat het bedrag van het dividend
op deze preferente aandelen per bij conversie te verkrijgen gewoon
aandeel groter is dan de winst per gewoon aandeel.

Verwaterde winst per gewoon aandeel
(op basis van doorlopende activiteiten)

2009

2008

Winst toekomend aan aandeelhouders
van Van Lanschot NV

– 26.069

19.266

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen
Potentiële gewone aandelen

34.869.875
238.836

34.772.039
410.044

Gewogen gemiddeld aantal uitstaande
gewone aandelen volledig verwaterd
Verwaterde winst per gewoon aandeel (in euro’s)

35.108.711
– 0,74

35.182.083
0,55

Additionele
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Overnames in 2009
Van Lanschot heeft in 2009 de volgende overnames gedaan:
Robein Leven NV
Van Lanschot is op 10 augustus 2009 met de aandeelhouder van Robein
Leven NV overeengekomen dat zij alle aandelen in Robein overneemt.
De deelneming van Van Lanschot in Robein is niet strategisch van aard,
maar ingegeven door het feit dat Van Lanschot de aandelen in Robein als
onderpand had voor een door haar verstrekt krediet. Robein is volledig
zelfstandig en functioneert als zodanig op afstand. Van Lanschot beoogt
de aandelen in Robein op termijn te vervreemden.
AIO XI BV/Topaas Medicijnen BV
Op 16 november 2009 heeft Van Lanschot, voortkomende uit de
afwikkeling van de zekerheden van een aan AIO XI BV verstrekt krediet,
een aantal vennootschappen (die voorheen onderdeel waren van AIO XI),
overgenomen van AIO XI. Deze overnames zijn niet strategisch van aard.
Van Lanschot beoogt de op deze wijze verkregen vennoot schappen op
korte termijn te vervreemden. De structurering van deze overname heeft
plaatsgevonden via de door Van Lanschot opgerichte vennootschap
Topaas Medicijnen BV.
Foreign Media BV
Op 19 oktober 2009 is Van Lanschot overeengekomen dat zij 92,7 procent
van de aandelen in Foreign Media BV (FMG) overneemt. De deelneming
van Van Lanschot in FMG is niet strategisch van aard, maar is ontstaan
uit de uitwinning van zekerheden van het aan FMG verstrekte krediet.
Van Lanschot verwacht deze activiteiten binnen een jaar af te stoten.
Om deze reden is FMG in de balans opgenomen onder activa en passiva
van bedrijfsonderdelen voor verkoop beschikbaar; in de winst-enverliesrekening is het resultaat opgenomen onder het resultaat uit nietdoorlopende activiteiten.
Koopsom en financiering
De overnames van Robein, FMG en deelnemingen van AIO XI zijn
verantwoord volgens IFRS 3 Business Combinations. De totale overnamesom bedraagt € 20,2 miljoen, inclusief direct aan de overname toe te
rekenen kosten van € 0,2 miljoen. De betaling vindt plaats door middel
van verrekening van hetgeen uit hoofde van kredietverlening was verstrekt.
De toerekening van de overnameprijs aan de verworven activa – inclusief
identiﬁceerbare immateriële activa – en de overgenomen (voorwaardelijke)
verplichtingen, op basis van hun reële waarde per de overnamedatum en
de ontstane goodwill, is in de tabel op de volgende pagina weergegeven.
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Overnames in 2009
In duizenden euro’s

Reële waarde
overnames

Boekwaarde
overnames

Geldmiddelen en kasequivalenten
Overige ﬁnanciële activa
Materiële vaste activa
Immateriële activa
Overige activa

2.077
734.052
9.617
21.470
71.016

2.077
721.749
9.617
9.579
72.027

Totaal identiﬁceerbare activa

838.232

815.049

Latente belastingverplichtingen
Overige verplichtingen

6.711
825.088

1.236
816.755

Totaal identiﬁceerbare passiva

831.799

817.991

6.433

– 2.942

Totaal

Totaal nettovermogen
Direct toe te rekenen kosten
Goodwill

– 197
13.574

Koopsom exclusief toe
te rekenen kosten

20.007

Koopsom
Verrekening met kredieten
Uitgestelde betaling

– 19.810
15.000
4.810

Bruto betaling

–

Overgenomen geldmiddelen en
kasequivalenten

2.077

Netto betaling

2.077

Goodwill en toerekening van de goodwill aan CGU’s
De goodwill geeft de verwachte baten- en kostensynergieën van de
overname weer, alsmede de waarde van het personeelsbestand van
de overgenomen ondernemingen die niet los van de goodwill kan worden
opgenomen. De goodwill uit hoofde van deze overnames wordt volledig
toegerekend aan het segment overig.
De bijdrage van deze overgenomen partijen aan het resultaat van
Van Lanschot in 2009 is, vanaf het moment van overname, € 0,9 miljoen
negatief. De bijdrage van de overgenomen vennootschappen in de baten
van Van Lanschot in 2009 is € 122 miljoen, vanaf het moment van
overname.
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Geconsolideerde balans naar waarderingsgrondslag per 31 december 2009
In duizenden euro’s

Voor
handelsdoeleinden

Tegen reële
waarde via
winst-enverliesrekening

Tot einde
looptijd
aangehouden

Leningen en
vorderingen

Voor verkoop
beschikbaar

Totaal
Activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Financiële vorderingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Beleggingen voor verkoop beschikbaar
Kredieten en vorderingen private
en publieke sector
Financiële activa tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening
Derivaten
Beleggingen in deelnemingen
equitymethode
Actuele belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen
Activa van bedrijfsonderdelen voor
verkoop beschikbaar
Overlopende activa
Overige activa

Financiële
ac tiva of
verplichting
tegen
geamortiseerde
kostprijs

Derivaten
voor
hedgeaccounting

Totaal

–

–

–

–

–

204.970

–

204.970

127.322
–
–

–
–
–

–
–
–

–
1.240.596
–

–
–
1.187.481

–
–
–

–
–
–

127.322
1.240.596
1.187.481

–

–

–

17.036.279

–

–

–

17.036.279

–
13.596

359.518
185.277

–
–

–
–

–
–

–
–

–
19.724

359.518
218.597

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

30.720
–
–

–
26.457
63.490

–
–
–

30.720
26.457
63.490

–
–
–

–
–
–

–
–
–

–
–
–

38.840
–
–

–
137.808
46.137

–
–
–

38.840
137.808
46.137

Totaal ﬁnanciële activa
Niet-ﬁnanciële activa

140.918

544.795

–

18.276.875

1.257.041

478.862

19.724

20.718.215
546.624

Totaal activa

140.918

544.795

–

18.276.875

1.257.041

478.862

19.724

21.264.839

55.645
–

–
–

–
–

–
2.520.554

–
–

–
–

–
–

55.645
2.520.554

–

–

–

13.380.188

–

–

–

13.380.188

–
14.033
–
–
–
–

13.334
173.888
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–

–
–
1.387.881
29.328
28.564
41.633

–
116.059
–
–
–
–

13.334
303.980
1.387.881
29.328
28.564
41.633

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

29.018
–
–
–
–

–
530.383
69.186
730.500
593.321

–
–
–
–
–

29.018
530.383
69.186
730.500
593.321

Totaal ﬁnanciële passiva
Niet-ﬁnanciële passiva

69.678

187.222

_

15.900.742

29.018

3.410.796

116.059

19.713.515
1.551.324

Totaal passiva

69.678

187.222

–

15.900.742

29.018

3.410.796

116.059

21.264.839

Passiva
Financiële verplichtingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Verplichtingen private en
publieke sector
Financiële passiva tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening
Derivaten
Uitgegeven schuldbewijzen
Voorzieningen
Actuele belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen
Passiva van bedrijfsonderdelen voor
verkoop beschikbaar
Overlopende passiva
Overige passiva
Verzekeringscontracten
Achtergestelde schulden
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Geconsolideerde balans naar waarderingsgrondslag per 31 december 2008
In duizenden euro’s

Voor
handelsdoeleinden

Tegen reële
waarde via
winst-enverliesrekening

Tot einde
looptijd
aangehouden

Leningen en
vorderingen

Voor verkoop
beschikbaar

Totaal
Activa
Geldmiddelen en kasequivalenten
Financiële vorderingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Beleggingen voor verkoop beschikbaar
Kredieten en vorderingen private
en publieke sector
Financiële activa tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening
Derivaten
Beleggingen in deelnemingen equitymethode
Actuele belastingvorderingen
Latente belastingvorderingen
Overlopende activa
Overige activa

Financiële
ac tiva of
verplichting
tegen
geamortiseerde
kostprijs

Derivaten
voor
hedgeaccounting

Totaal

–

–

–

–

–

584.215

–

584.215

62.716
–
–

–
–
–

–
–
–

–
902.081
–

–
–
894.639

–
–
–

–
–
–

62.716
902.081
894.639

–

–

–

17.072.490

–

–

–

17.072.490

–
9.030

52.381
176.718

–
–

–
–

–
–

–
–

–
23.952

52.381
209.700

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

–
–
–
–
–

10.052
–
–
–
–

–
79.610
4.128
217.975
30.245

–
–
–
–
–

10.052
79.610
4.128
217.975
30.245

Totaal ﬁnanciële activa
Niet-ﬁnanciële activa

71.746

229.099

–

17.974.571

904.691

916.173

23.952

20.120.232
571.664

Totaal activa

71.746

229.099

–

17.974.571

904.691

916.173

23.952

20.691.896

14.113
–

–
–

–
–

–
391.474

–
–

–
–

–
–

14.113
391.474

–

–

–

15.318.420

–

–

–

15.318.420

–
9.884
–
–
–
–
–
–
–

18.077
171.671
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
1.761.142
20.172
10.467
44.910
557.418
67.666
630.306

–
132.066
–
–
–
–
–
–
–

18.077
313.621
1.761.142
20.172
10.467
44.910
557.418
67.666
630.306

Totaal ﬁnanciële passiva
Niet-ﬁnanciële passiva

23.997

189.748

–

15.709.894

–

3.092.081

132.066

19.147.786
1.544.110

Totaal passiva

23.997

189.748

–

15.709.894

–

3.092.081

132.066

20.691.896

Passiva
Financiële verplichtingen
handelsactiviteiten
Bankiers
Verplichtingen private en
publieke sector
Financiële passiva tegen reële waarde
via winst-en-verliesrekening
Derivaten
Uitgegeven schuldbewijzen
Voorzieningen
Actuele belastingverplichtingen
Latente belastingverplichtingen
Overlopende passiva
Overige passiva
Achtergestelde schulden
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Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen
De in onderstaande tabel in de kolom Waarde opties en cta‘s vermelde
bedragen hebben betrekking op de in de jaren 2007, 2008 en 2009
voorwaardelijk toegezegde opties en certiﬁcaten van aandelen (cta).
De ontwikkeling van de winst per gewoon aandeel (een gemiddelde groei
van 10% per jaar over een periode van drie jaar) bepaalt of ze onvoorwaardelijk worden. In 2009 zijn geen van de hiervoor genoemde opties en
aandelen onvoorwaardelijk geworden (de opties en cta’s uit 2007 en
2008 zijn gezien de winst per gewoon aandeel in 2009 vervallen). IFRS
schrijft voor dat een reservering wordt gemaakt voor de voorwaardelijk
toegezegde opties en cta’s. Deze reservering is verantwoord onder de
personeelskosten.
Voor de ontvangen bedragen in 2009 en nadere details zie
Beloningsbeleid leden Raad van Bestuur, pagina 64 van het jaarverslag.

Bezoldiging Raad van Bestuur 2009

Salaris

Totaal
F.G.H. Deckers
P.A.M. Loven *
I.A. Sevinga
P.R. Zwart **

Pensioenpremies

Variabel
inkomen

Vertrekregeling

Totale beloning
in contanten

Waarde opties
en cta’s

1.350

450

–

750

2.550

– 535

2.015

500
250
300
300

167
83
100
100

–
–
–
–

–
–
–
750

667
333
400
1.150

– 162
– 137
– 81
– 155

505
196
319
995

Totale beloning
in contanten

Waarde opties
en cta’s

Bezoldiging Raad van Bestuur 2008

Salaris

Totaal
F.G.H. Deckers
H.H. Idzerda ***
P.A.M. Loven
I.A. Sevinga
P.R. Zwart

Pensioenpremies

Variabel
inkomen

Totaal

1.795

704

413

2.912

235

3.147

550
255
330
330
330

167
237
100
100
100

176
51
55
79
52

893
543
485
509
482

87
–7
9
137
9

980
536
494
646
491

Het variabele inkomen is, na vaststelling van de jaarrekening 2008 door
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders, in mei 2009 uitgekeerd.

*

De heer P.A.M. Loven is per 1 november 2009 teruggetreden als lid van de Raad van
Bestuur en per dezelfde datum uit dienst.

**

De heer P.R. Zwart is per 1 mei 2009 teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur
en per 31 december 2009 uit dienst. De vertrekregeling is uitbetaald in 2010.

***

Totaal

De heer H.H. Idzerda is per 1 oktober 2008 teruggetreden als lid van de Raad van Bestuur
wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.
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Opties op certiﬁcaten van aandelen 2009

Uitoefenprijs in
euro’s

Stand
per 1 januari

Totaal
F.G.H. Deckers
Onvoorwaardelijke opties
Voorwaardelijke opties

51,04
65,77

P.A.M. Loven (uit dienst per 1 november 2009)
Voorwaardelijke opties

65,77

Vervallen opties

Uitgeoefende
opties

Stand
per 31 december

50.609

– 27.379

–

23.230

23.230
11.040

–
– 11.040

–
–

23.230
–

– 11.040

–

23.230

– 5.299

–

– 5.299

–

– 5.741

–

–

– 5.741

–

–

– 5.299

–

– 5.299

–

5.299

I.A. Sevinga
65,77

Voorwaardelijke opties

P.R. Zwart (uit dienst per 31 december 2009)
Voorwaardelijke opties

5.741

65,77

5.299

Opties op certiﬁcaten van aandelen

Voorwaardelijke toezegging maximaal

Onvoorwaardelijke toekenning

jaar

jaar

aantal

Totaal

waarde in
duizenden
euro's

aantal

waarde in
duizenden
euro's

F.G.H. Deckers

2005
2006
2007

25.068
12.377
16.561

234
234
234

2008
2009
2010

23.230
–
–

I.A. SevingaTotaal passiva

2007

8.611

122

2010

–

jaar van
expiratie

217
–
–

2012
n.v.t.
n.v.t.

–
3.092.081

n.v.t.

Uitoefenprijs in
euro's
51,04

20.691.896
–
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Certiﬁcaten van aandelen

Voorwaardelijke toezegging maximaal

Onvoorwaardelijke toekenning

jaar

jaar

aantal

waarde in
duizenden
euro's

Totaal

aantal

waarde in
duizenden
euro's

F.G.H. Deckers

2004
2005
2006
2007
2008
2009

25.000
4.592
3.187
3.563
10.378
18.702

1.000
234
234
234
688
688

2007
2008
2009
2010
2011
2012

25.000
4.255
–
–

I.A. SevingaTotaal passiva

2007
2008
2009

1.853
4.981
8.977

122
330
330

2010
2011
2012

–

1.000
217
–
–

–
3.092.081

–

Lock-up
periode tot

2012
2013
n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.

Naast de opties op certiﬁcaten van aandelen Van Lanschot zijn de leden
van de Raad van Bestuur in het bezit van (certiﬁcaten van) aandelen.

Bezit aantal (certiﬁcaten van) aandelen Raad van Bestuur 2009

Stand
per 1 januari

Aankopen

Verkopen

Stand
per 31 december

Totaal

307.535

–

– 7.000

235.917

F.G.H. Deckers
P.A.M. Loven (uit dienst per 1 november 2009)
I.A. Sevinga *
P.R. Zwart (uit dienst per 31 december 2009)

62.355
2.736
180.562
61.882

–
–
–
–

– 7.000
–
–
–

55.355
180.562

Bezit aantal voorwaardelijke certiﬁcaten van aandelen Raad van Bestuur 2009

Stand
per 1 januari

Toezeggingen

Vervallen

Toekenningen

Stand
per 31 december

Totaal

22.941

29.238

– 22.941

–

27.679

F.G.H. Deckers
P.A.M. Loven (uit dienst per 1 november 2009)
I.A. Sevinga
P.R. Zwart (uit dienst per 31 december 2009)

10.677
3.662
4.971
3.631

18.702
1.559
8.977
–

– 10.677
– 3.662
– 4.971
– 3.631

–
–
–
–

18.702

Naast de voorwaardelijke certiﬁcaten van aandelen van de Raad van
Bestuur zijn er in 2009 tevens 35.327 voorwaardelijke certiﬁcaten van
aandelen toegekend aan het topmanagement (2008: 14.289).
*

Dit betreft (certiﬁcaten van) aandelen die per 2 januari 2007 zijn uitgegeven als (gedeeltelijke)
betaling aan de heer Sevinga, die zijn aandelen in Kempen aan Van Lanschot verkocht in het
kader van de overname van Kempen. Voor deze (certiﬁcaten van) aandelen gold een lock-up periode tot 1 januari 2010.

8.977
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Per 31 december 2009 zijn de volgende kredieten verstrekt aan de leden
van de Raad van Bestuur:

Kredietverstrekking aan Raad van Bestuur 2009

Stand per
31 december
Totaal

3.457

–

974
976
972
350
185

–
–
–
–
–

F.G.H. Deckers

Interest

Aﬂossing

3,60%
3,25%
5,22%
6,15%
variabel

Looptijd

20
10
3
3
30

Opmerkingen

hypotheek
hypotheek
cta’s Van Lanschot/opties
effectenkrediet
effectenkrediet

De leningen en ﬁnancieringen zijn verstrekt in overeenstemming met de
regeling bestuurderskredieten en de regeling bankdiensten personeel.
Voor de kredietverlening aan de Raad van Bestuur gelden dezelfde
criteria en voorwaarden als voor het overige personeel. Op balansdatum
zijn ten behoeve van leden van de Raad van Bestuur geen garanties
afgegeven.

Bezoldiging Raad van Commissarissen

2009
Totaal
T. de Swaan
J.B.M. Streppel
C.W. de Monchy
Mevrouw T.M. Lodder
G.P. van Lanschot
W.W. Duron
A.J.L. Slippens
B. de Vries (tot 8-5-2008)
H.J. Bierma (tot 8-5-2008)

2008
243

293

45
40
29
32
32
31
34
–
–

48
40
34
35
35
34
36
18
13

Kredietverstrekking aan Raad van Commissarissen 2009

Stand per
31 december

Aﬂossing

Totaal

664

72

Mevrouw T.M. Lodder
G.P. van Lanschot

450
214

–
72

Kredietverstrekking aan leden van de Raad van Commissarissen
geschiedt conform de commerciële kredietverlening aan cliënten.

Interest

4,20%
3,85%

Looptijd

30
5

Opmerkingen

hypotheek
lening
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Gerelateerde partijen
In de geconsolideerde balans en winst-en-verliesrekening zijn
onderstaande dochters opgenomen onder weglating van de namen van
vennootschappen van relatief ondergeschikte betekenis.

Dochterondernemingen

Belang in percentage

2009

F. van Lanschot Bankiers NV
Kempen & Co NV
Van Lanschot Bankiers België NV
Van Lanschot Bankiers (Luxembourg) SA
F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG
Van Lanschot Bankiers (Curaçao) NV
Van Lanschot Participaties BV (waaronder Robein)
Van Lanschot Mezzaninefonds BV
F. van Lanschot Trust Company BV

2008
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Entiteiten waarop Van Lanschot signiﬁcante invloed heeft

Belang in percentage
Citadel 2007-I BV
Citadel 2008-I BV
Lancelot 2006 BV

2009

2008
100%
100%
100%

100%
0%
100%

Gelieerde partijen

Opbrengsten
Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot

282

Lasten
923
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Gerelateerde partijen 2009

Opbrengsten
Aandeelhouders met een aandelenbelang
van ten minste 5%
Delta Lloyd
Friesland Bank
LDDM Holding
Pref B Van Lanschot Participatie
SNS Reaal
Stichting Administratiekantoor van
gewone aandelen A Van Lanschot
Stichting pensioenfonds ABP
Geassocieerde deelnemingen
Ducatus
Participaties waarbij Van Lanschot optreedt
als participant
Exploitatiemaatschappij Riemersma
Credit Yard
DBS Business Solutions
DORC
Heijmans
Instituut voor Ziekenhuis Financiering
Main Actuera
Main Entertainment
Movares Group
Newion
Van Lanschot Chabot

Lasten

Te vorderen bedragen

Verschuldigde bedragen

–
–
–
–
–

975
35
–
–
–

–
–
–
–
226

10.000
3.538
131
–
–

–
–

–
535

–
–

16
7.670

–

–

–

–

784
575
173
–
795
–
27
–
–
–
–

1
20
2
–
4
254
–
–
1
–
157

17.841
14.153
3.550
–
10.960
–
3.470
–
8.200
–
–

791
3.672
1.078
–
2.094
11.470
8
–
140
–
1.936

Partijen met een signiﬁcante invloed op Van Lanschot:
Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A
Van Lanschot heeft op 3 augustus 2007 een belang van 52,42%
in Van Lanschot gemeld. Dit belang bestond op het tijdstip van
de melding uitsluitend uit gewone aandelen A.
Op 1 november 2006 heeft SNS Reaal een belang van 7,43% in
Van Lanschot gemeld, welk belang op het tijdstip van de melding
uitsluitend uit certiﬁcaten van gewone aandelen A bestond.
Op 5 juli 2007 heeft Delta Lloyd (via Aviva plc) een belang van 30,81%
in Van Lanschot gemeld. Dit belang bestond op het moment van de
melding uit certiﬁcaten van gewone aandelen A en gewone aandelen B.
Friesland Bank (via Vereniging Friesland Bank) heeft op 29 december
2008 een belang van 24,60% in Van Lanschot gemeld. Dit belang
bestond op het tijdstip van de melding zowel uit gewone aandelen B
als uit certiﬁcaten van gewone aandelen A.
Pref B Van Lanschot Participatie heeft op 29 december 2008 een belang
van 5,35% in Van Lanschot gemeld. Dit belang bestond op het tijdstip
van de melding uitsluitend uit preferente aandelen B.
LDDM Holding heeft op 31 december 2008 een belang van 11,25% in
Van Lanschot gemeld. Dit belang bestond op het tijdstip van de melding
zowel uit gewone aandelen B als uit certiﬁcaten van gewone aandelen A.

APG Algemene Pensioen Groep NV heeft op 3 februari 2010 een belang
van 12,06% in Van Lanschot gemeld. Op dezelfde dag heeft Stichting
Pensioenfonds ABP een middellijk belang van 12,06% (via APG Algemene
Pensioen Groep) in Van Lanschot gemeld. Deze belangen bestonden op
het tijdstip van de melding beide uit gewone aandelen B, preferente
aandelen A en certiﬁcaten van gewone aandelen A.
Joint ventures waarin Van Lanschot een venturer is:
Van Lanschot heeft geen joint ventures.
De kredieten verstrekt aan gerelateerde partijen zijn verstrekt tegen
marktcondities, voor de uitzettingen zijn zekerheden afgegeven.
Er zijn geen garanties afgegeven voor gerelateerde partijen. Er zijn
geen waardeverminderingen op vorderingen van gerelateerde partijen,
evenals in 2008.
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Langlopende verplichtingen
Lease- en huurovereenkomsten
Van Lanschot heeft onderstaande operationele leasebetalingen
in de winst-en-verliesrekening opgenomen onder Andere beheerskosten.

Lease- en huurovereenkomsten

Naar type

2009

2008

Totaal

22.664

19.918

Minimale leasebetalingen
Voorwaardelijke huren

14.960
7.704

13.744
6.174

Van Lanschot verwacht de komende jaren onderstaande
minimale betalingen betreffende niet-opzegbare leaseen huurovereenkomsten.

Verwachte betalingen lease- en huurovereenkomsten

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Totaal

73.065

57.356

< 1 jaar
≥ 1 jaar < 5 jaar
≥ 5 jaar

14.362
44.956
13.747

20.095
30.720
6.541

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

54,7

32,8

9,3
7,6
1,4

8,0
14,8
1,7

Toekomstige verplichtingen

(in miljoenen euro’s)

Voorwaardelijke huren
Huur gebouwen (inclusief de servicekosten
en huur van eventuele parkeerplaatsen)
Verwachte leasebetalingen
Autoleasekosten
Computerleasekosten
Leasekosten voor kopieerapparatuur
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Overige langlopende verplichtingen
Van Lanschot is een outsourcingscontract aangegaan voor facilitaire
diensten. Van Lanschot heeft zich gecommitteerd voor de periode tot en
met 2013 voor een bedrag van € 33 miljoen. Hierbij is een 27-tal facilitaire
diensten plus het management hierover overgedragen.
De grootste diensten zijn: archiveren, beveiliging, onderhoud gebouwen
en installaties, catering, mailservices (interne en externe postverzending)
en kantoorartikelen.
In 2008 is Van Lanschot tevens een IT-outsourcingscontract aangegaan
voor het beheer en onderhoud van de IT-infrastructuren (servers,
werkplekken, het netwerk en telefonie-omgeving). Tevens betreft dit
het beheer, onderhoud en ontwikkeling van alle binnen de bank in
gebruik zijnde softwaretoepassingen. Van Lanschot heeft zich hierbij
gecommitteerd voor de periode tot en met 2015 voor een bedrag van
€ 212 miljoen.
In 2010 is na heronderhandeling, door Van Lanschot een nieuw
IT-outsourcingscontract aangegaan voor het beheer en onderhoud van
de IT-infrastructuren. Van Lanschot heeft zich hierbij gecommitteerd
voor de periode tot en met 2015 voor een bedrag van € 123 miljoen.
Voor het beheer, onderhoud en ontwikkeling van alle binnen de bank in
gebruik zijnde softwaretoepassingen heeft Van Lanschot zich hierbij
gecommitteerd voor de periode tot en met 2017 voor een bedrag van
€ 91 miljoen.
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Segmentinformatie
De primaire segmentatiebasis is bepaald op bedrijfssegmenten aangezien
het risico- en rendementsproﬁel van Van Lanschot voornamelijk wordt
beïnvloed door verschillen in producten en diensten die worden
voortgebracht. Van Lanschot heeft haar activiteiten georganiseerd naar
een vijftal segmenten. De secundaire informatie wordt geograﬁsch
gerapporteerd op basis van waar het bedrijfsonderdeel is gevestigd.
Transacties tussen de bedrijfssegmenten vinden plaats tegen
commerciële voorwaarden en marktomstandigheden (at arms length).
–

Private Banking
Van Lanschot richt zich met een breed scala aan producten in de
privatebankingmarkt op particulieren die zich naar inkomen en/of
vermogen onderscheiden.

–

Assetmanagement
De beheeractiviteiten zijn gericht op vermogende particulieren,
institutionele relaties en de huisfondsen.

–

Business Banking
Als onafhankelijke zakenbank richt Van Lanschot zich in de zakelijke
markt met name op het middelgrote bedrijfsleven, met een speciaal
accent op het familiebedrijf. Onder Business Banking zijn ook de
activiteiten van CenE Bankiers (gezondheidszorg) opgenomen.

–

Corporate Finance & Securities
De activiteiten met betrekking tot Corporate Finance & Securities
zijn gericht op een speciﬁeke klantgroep. Het zijn veelal aparte
opdrachten waar eenmalige fees en provisies voor worden
ontvangen.

–

Overige activiteiten
Hieronder vallen onder andere activiteiten die plaatsvinden op het
gebied van rente-, markt- en liquiditeitsrisicomanagement en niet aan
andere segmenten toe te kennen opbrengsten en/of kosten.
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Bedrijfssegmentatie 2009

(in miljoenen euro’s)

Winst-en-verliesrekening
Interestbaten
Interestlasten
Interest
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen
Provisiebaten
Provisielasten
Provisies
Resultaat uit ﬁnanciële transacties
Netto premie-inkomen
Resultaat uit beleggingen voor rekening en
risico polishouders
Overige inkomsten

Private Banking

Asset
Management

Business
Banking

Corporate Finance
& Securities

Overige
activiteiten

Totaal

578,0
359,1
218,9
–
127,0
9,2
117,8
1,8
–

0,2
–
0,2
–
42,6
0,2
42,4
– 0,2
–

248,3
120,3
128,0
4,0
19,3
0,1
19,2
4,3
–

1,2
–
1,2
– 0,1
46,9
2,5
44,4
6,3
–

134,1
202,2
– 68,1
23,6
1,7
0,4
1,3
32,3
43,0

961,8
681,6
280,2
27,5
237,5
12,4
225,1
44,5
43,0

–
–

–
–

–
–

–
–

53,3
–

53,3
–

338,5

42,4

155,5

51,8

85,4

673,6

1,0

–3,1

–

6,6

– 4,5

–

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Verzekeringstechnische lasten
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen

128,9
109,8
–
17,9
37,1

23,6
9,5
–
0,4
–

32,2
31,3
–
2,8
83,1

27,5
10,4
–
0,2
0,7

9,1
13,5
99,1
17,5
55,1

221,3
174,5
99,1
38,8
176,0

Totaal lasten

293,7

33,5

149,4

38,8

194,3

709,7

Bedrijfsresultaat voor belastingen
Belastingen

44,8
12,7

8,9
4,0

6,1
1,9

13,0
2,1

– 108,9
– 41,1

– 36,1
– 20,4

Nettowinst op basis van doorlopende
activiteiten

32,1

4,9

4,2

10,9

– 67,8

– 15,7

–

–

–

–

–

–

32,1

4,9

4,2

10,9

– 67,8

– 15,7

11.077,0
–
10.410,0
7,0

114,0
–
216,0
0,1

6.811,0
15,2
4.129,0
1,0

355,0
–
127,0
–

2.907,8
15,5
4.831,5
57,3

21.264,8
30,7
19.713,5
65,4

Totaal inkomsten uit operationele
activiteiten
Waarvan inkomsten uit andere segmenten

Niet-doorlopende activiteiten
Nettowinst
Balans
Totaal activa
Waarvan beleggingen volgens equitymethode
Totaal schulden
Investeringen
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Bedrijfssegmentatie 2008 *

(in miljoenen euro’s)

Private Banking

Asset
Management

Business
Banking

Corporate Finance
& Securities

Overige
activiteiten

Totaal

Winst-en-verliesrekening
Interestbaten
Interestlasten
Interest
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen
Provisiebaten
Provisielasten
Provisies
Resultaat uit ﬁnanciële transacties

674,0
470,2
203,8
–
114,4
1,6
112,8
1,6

0,8
–
0,8
–
38,7
0,4
38,3
0,7

374,8
255,4
119,4
16,9
19,0
–
19,0
6,5

0,6
–
0,6
1,6
47,6
3,7
43,9
3,7

297,4
327,9
– 30,5
– 35,8
5,0
1,3
3,7
– 13,4

1.347,6
1.053,5
294,1
– 17,3
224,7
7,0
217,7
– 0,9

Totaal inkomsten uit operationele
activiteiten

318,2

39,8

161,8

49,8

– 76,0

493,6

2,2

– 6,1

0,1

4,8

– 1,0

–

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen

137,0
100,6
17,1
6,7

19,8
8,7
0,4
0,5

34,5
28,2
3,3
12,0

27,4
13,2
0,2
–

6,2
11,6
13,9
31,1

224,9
162,3
34,9
50,3

Totaal lasten

261,4

29,4

78,0

40,8

62,8

472,4

Bedrijfsresultaat voor belastingen
Belastingen

56,8
14,5

10,4
2,9

83,8
12,1

9,0
0,9

– 138,8
– 39,3

21,2
– 8,9

Nettowinst op basis van doorlopende
activiteiten

42,3

7,5

71,7

8,1

– 99,5

30,1

–

–

–

–

–

–

42,3

7,5

71,7

8,1

– 99,5

30,1

10.958,0
–
12.066,0
7,4

139,0
–
214,0
0,1

7.192,0
–
4.683,0
0,9

166,0
–
37,0
–

2.237,0
10,1
2.147,8
62,0

20.692,0
10,1
19.147,8
70,4

Waarvan inkomsten uit andere segmenten

Niet-doorlopende activiteiten
Nettowinst
Balans
Totaal activa
Waarvan beleggingen volgens equitymethode
Totaal schulden
Investeringen

*

De vergelijkende cijfers 2008 zijn aangepast als gevolg van gewijzigde methodiek voor het
toerekenen van de bedrijfslasten aan de segmenten.
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Geograﬁsche segmentatie 2009

(in miljoenen euro’s)
Winst-en-verliesrekening
Interestbaten
Interestlasten
Interest
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen
Provisiebaten
Provisielasten
Provisies
Resultaat uit ﬁnanciële transacties
Netto premie-inkomen
Resultaat uit beleggingen voor rekening en
risico polishouders
Overige inkomsten

Nederland

België

Overige

Totaal

896,9
640,7
256,2
27,5
208,0
12,0
196,0
43,2
43,0

46,2
31,6
14,6
–
16,0
0,2
15,8
0,3
–

18,7
9,3
9,4
–
13,5
0,2
13,3
1,0
–

961,8
681,6
280,2
27,5
237,5
12,4
225,1
44,5
43,0

53,3
–

–
–

–
–

53,3
–

619,2

30,7

23,7

673,6

Waarvan inkomsten uit andere segmenten

– 4,4

4,4

–

–

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Verzekeringstechnische lasten
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen

196,0
160,8
99,1
35,6
174,9

15,1
8,7
–
2,0
1,0

10,2
5,0
–
1,2
0,1

221,3
174,5
99,1
38,8
176,0

Totaal lasten

666,4

26,8

16,5

709,7

Bedrijfsresultaat voor belastingen
Belastingen

– 47,2
– 22,0

3,9
1,0

7,2
0,6

– 36,1
– 20,4

Nettowinst op basis van doorlopende
activiteiten

– 25,2

2,9

6,6

– 15,7

–

–

–

–

– 25,2

2,9

6,6

– 15,7

20.354,9
30,7
17.971,2
63,1

706,7
–
1.191,5
0,8

203,2
–
550,8
1,5

21.264,8
30,7
19.713,5
65,4

Totaal inkomsten uit operationele
activiteiten

Niet-doorlopende activiteiten
Nettowinst
Balans
Totaal activa
Waarvan beleggingen volgens equitymethode
Totaal schulden
Investeringen
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Geograﬁsche segmentatie 2008

(in miljoenen euro’s)
Winst-en-verliesrekening
Interestbaten
Interestlasten
Interest
Opbrengsten uit effecten en deelnemingen
Provisiebaten
Provisielasten
Provisies
Resultaat uit ﬁnanciële transacties

Nederland

België

Overige

Totaal

1.216,7
957,0
259,7
– 17,3
197,6
5,7
191,9
– 2,0

88,1
74,3
13,8
–
13,6
0,8
12,8
0,3

42,8
22,2
20,6
–
13,5
0,5
13,0
0,8

1.347,6
1.053,5
294,1
– 17,3
224,7
7,0
217,7
– 0,9

432,3

26,9

34,4

493,6

Waarvan inkomsten uit andere segmenten

– 1,1

1,1

–

–

Personeelskosten
Andere beheerskosten
Afschrijvingen
Bijzondere waardeverminderingen

200,1
149,6
32,7
48,1

15,8
7,5
1,4
2,2

9,0
5,2
0,8
–

224,9
162,3
34,9
50,3

Totaal lasten

430,5

26,9

15,0

472,4

Bedrijfsresultaat voor belastingen
Belastingen

1,8
– 10,9

–
0,4

19,4
1,6

21,2
– 8,9

12,7

– 0,4

17,8

30,1

–

–

–

–

12,7

– 0,4

17,8

30,1

18.382,7
10,1
16.170,1
54,8

155,1
–
802,3
9,6

2.154,2
–
2.175,4
6,0

20.692,0
10,1
19.147,8
70,4

Totaal inkomsten uit operationele
activiteiten

Nettowinst op basis van doorlopende
activiteiten
Niet-doorlopende activiteiten
Nettowinst
Balans
Totaal activa
Waarvan beleggingen volgens equitymethode
Totaal schulden
Investeringen
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Gebeurtenissen na balansdatum
Omzetting aandelen B
Na instemming door de Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur van Van Lanschot NV zijn op 8 januari 2010 de aandelen B
(1.088.196 in totaal) die in het bezit waren van medewerkers en directie
Kempen & Co NV omgezet in 1.088.196 certiﬁcaten van gewone aandelen A.
Het totaal geplaatste aandelenkapitaal is als gevolg hiervan niet gewijzigd.
Het betrof aandelen die per 2 januari 2007 zijn uitgegeven als (gedeeltelijke) betaling aan medewerkers en directie Kempen die hun aandelen
in Kempen aan Van Lanschot hadden verkocht in het kader van de
overname van Kempen. Voor deze aandelen gold een lock-upperiode
tot 1 januari 2010.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Van Lanschot
hebben op 11 maart ingestemd met het verzoek van Friesland Bank NV
tot omzetting van haar gewone aandelen B in certiﬁcaten van gewone
aandelen A. Friesland Bank heeft een belang van 17,36% in het
aandelenkapitaal van Van Lanschot in de vorm van gewone aandelen B.
De omzetting zal plaatsvinden in drie jaarlijkse tranches.
Uitgifte € 400 miljoen obligaties
Van Lanschot heeft op 22 maart 2010 voor € 400 miljoen aan obligaties
uitgegeven met een looptijd van drie jaar en vervaldatum 2 april 2013.
De obligaties hebben een coupon van 3,5 %. Deze op institutionele
beleggers gerichte lening is onderdeel van de algemene fundingactiviteiten
van Van Lanschot. De obligaties worden genoteerd aan Euronext
Amsterdam. De leveringsdatum van de obligaties is 29 maart 2010.
Leadmanagers bij deze transactie zijn BNP Paribas en Rabobank
International. Met betrekking tot de voorwaarden van de uit te geven
notes wordt verwezen naar de voorwaarden van het Debt Issuance
Programma van F. van Lanschot Bankiers NV dat beschikbaar is op de
website van Van Lanschot, www.vanlanschot.nl.

Vennootschappelijke
jaarrekening
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Vennootschappelijke balans per 31 december 2009
In duizenden euro’s

Activa

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Bankiers | a
Beleggingen in deelnemingen |b
Overige activa | c

142.072
1.257.521
111

150.796
1.225.659
22

Totaal activa

1.399.704

1.376.477

Passiva

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

Kortlopende schulden |d
Achtergestelde schulden | e
Eigen vermogen |f

11.286
150.000
1.238.418

130
150.000
1.226.347

Totaal passiva

1.399.704

1.376.477

De letters verwijzen naar de toelichting op de
vennootschappelijke jaarrekening.
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Vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2009
In duizenden euro’s

2009

2008

Resultaat deelnemingen |g
Overig resultaat |h

– 15.332
– 10.737

19.392
– 126

Nettowinst

– 26.069

19.266
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Grondslagen voor het opstellen van de vennootschappelijke jaarrekening
De vennootschappelijke jaarrekening van Van Lanschot is
opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van
artikel 402, Titel 9 Boek 2 BW. Hierbij is gebruikgemaakt van de
door artikel 2:362 lid 8 BW geboden mogelijkheid om in de
vennootschappelijke jaarrekening de grondslagen van waardering
en resultaatbepaling (waaronder begrepen de grondslagen voor
presentatie van ﬁnanciële instrumenten als eigen of vreemd
vermogen) toe te passen die in de geconsolideerde jaarrekening
worden gehanteerd.
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Toelichting op de vennootschappelijke jaarrekening
a

Bankiers

Onder deze post is opgenomen de direct opvraagbare vordering
op groepsmaatschappijen.

b

Beleggingen in deelnemingen

De geconsolideerde deelneming, F. van Lanschot Bankiers NV,
wordt op basis van de nettovermogenswaarde gewaardeerd.
Het aandeel in het resultaat van deze deelneming wordt onder
Resultaat deelnemingen in de vennootschappelijke winst-enverliesrekening verantwoord. Het verloop van deze post is als volgt:

2009

2008

Stand per 1 januari
Herwaarderingen
Resultaat groepsmaatschappijen
Dividend

1.225.659
47.194
– 15.332
–

1.372.932
– 62.965
19.392
– 103.700

Stand per 31 december

1.257.521

1.225.659

c

Overige activa

Onder deze post zijn opgenomen de niet onder andere
balanshoofden te rubriceren posten, zoals te vorderen resultaten
uit deelnemingen en te vorderen vennootschapsbelasting.

d

Kortlopende schulden

Hieronder zijn opgenomen de vooruitontvangen bedragen
voor baten die ten gunste van de volgende periode(n) komen,
nog te betalen loonbelasting, overlopende rente en met
groepsmaatschappijen te verrekenen bedragen.

e

Achtergestelde schulden

Hieronder is opgenomen de uitgifte van preferente aandelen A en B
in 2008 van € 150 miljoen. Voor een meer uitgebreide toelichting
wordt verwezen naar toelichting 29 van de geconsolideerde
jaarrekening.
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f

Eigen vermogen

Eigen vermogen
Totaal
Geplaatst aandelenkapitaal
Ingekochte eigen aandelen
Agioreserve
Herwaarderingsreserve
Wettelijke reserves
Omrekeningsverschillen
Overige eigenvermogenscomponenten
Overige reserve
Onverdeelde winst

31 | 12 | 2009

31 | 12 | 2008

1.238.418

1.226.347

35.194
– 18.158
315.406
39.317
2.857
– 1.759
– 15.265
906.895
– 26.069

35.190
– 21.854
315.293
3.313
2.092
46
– 18.273
891.274
19.266

Voor het verloop van het eigen vermogen wordt verwezen
naar toelichting 30 van de geconsolideerde jaarrekening.

g

Resultaat deelnemingen

Hieronder is opgenomen het nettoresultaat, toekomend aan
aandeelhouders.

h

Overig resultaat

Hieronder is hoofdzakelijk opgenomen de rentelast op de
preferente aandelen (2009: € 11.219; 2008: € 63).

Bezoldiging Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Voor de bezoldiging van de Raad van Bestuur en de Raad van
Commissarissen wordt verwezen naar de geconsolideerde
jaarrekening.

‘s-Hertogenbosch, 11 maart 2010

Raad van Commissarissen
– Drs. T. de Swaan, voorzitter
– Drs. J.B.M. Streppel, vicevoorzitter
– W.W. Duron
– Drs. G.P. van Lanschot
– Mevrouw T.M. Lodder
– Mr. C.W. de Monchy
– A.J.L. Slippens

Raad van Bestuur
– Drs. F.G.H. Deckers, voorzitter
– Drs. I.A. Sevinga

Overige gegevens
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Aan: de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van Van Lanschot NV te ’s-Hertogenbosch

Accountantsverklaring
Verklaring betreffende de jaarrekening
Wij hebben de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening 2009
van Van Lanschot NV te ‘s-Hertogenbosch gecontroleerd. De
jaarrekening omvat de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de
geconsolideerde balans per 31 december 2009, geconsolideerde
winst-en-verliesrekening over 2009, geconsolideerd overzicht
gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten over 2009, geconsolideerd verloopoverzicht eigen vermogen en geconsolideerd
kasstroomoverzicht over 2009 alsmede uit een overzicht van
de belangrijkste grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving en
overige toelichtingen. De vennootschappelijke jaarrekening
bestaat uit de vennootschappelijke balans per 31 december 2009
en de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2009
met de toelichting.
Verantwoordelijkheid van het bestuur
Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het
opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat
getrouw dient weer te geven in overeenstemming met
International Financial Reporting Standards zoals aanvaard
binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW, alsmede voor
het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met Titel 9
Boek 2 BW. Deze verantwoordelijkheid omvat onder meer:
het ontwerpen, invoeren en in stand houden van een intern
beheersingssysteem relevant voor het opmaken van en getrouw
weergeven in de jaarrekening van vermogen en resultaat, zodanig
dat deze geen afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten bevat, het kiezen en toepassen van aanvaardbare
grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving en het maken van
schattingen die onder de gegeven omstandigheden redelijk zijn.
Verantwoordelijkheid van de accountant
Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel over
de jaarrekening op basis van onze controle. Wij hebben onze
controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht.
Dienovereenkomstig zijn wij verplicht te voldoen aan de voor
ons geldende gedragsnormen en zijn wij gehouden onze controle
zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van
zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen afwijkingen
van materieel belang bevat.
Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter
verkrijging van controle-informatie over de bedragen en de
toelichtingen in de jaarrekening. De keuze van de uit te voeren
werkzaamheden is afhankelijk van de professionele oordeelsvorming van de accountant, waaronder begrepen zijn beoordeling
van de risico's van afwijkingen van materieel belang als gevolg van
fraude of fouten. In die beoordeling neemt de accountant in
aanmerking het voor het opmaken van en getrouw weergeven in
de jaarrekening van vermogen en resultaat relevante interne
beheersingssysteem, teneinde een verantwoorde keuze te kunnen
maken van de controlewerkzaamheden die onder de gegeven
omstandigheden adequaat zijn, maar die niet tot doel hebben een
oordeel te geven over de effectiviteit van het interne beheersingssysteem van de vennootschap. Tevens omvat een controle onder
meer een evaluatie van de aanvaardbaarheid van de toegepaste
grondslagen voor ﬁnanciële verslaggeving en van de redelijkheid
van de schattingen die het bestuur van de entiteit heeft gemaakt,
alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controleinformatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.
Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het
vermogen van Van Lanschot NV per 31 december 2009 en van
het resultaat en de kasstromen over 2009 in overeenstemming
met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard
binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.
Oordeel betreffende de vennootschappelijke jaarrekening
Naar ons oordeel geeft de vennootschappelijke jaarrekening een
getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen
van Van Lanschot NV per 31 december 2009 en van het resultaat
over 2009 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.
Verklaring betreffende andere wettelijke voorschriften
Op grond van de wettelijke verplichting ingevolge artikel 2:393 lid
5 onder f BW melden wij dat het jaarverslag, voor zover wij dat
kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals
vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Amsterdam, 11 maart 2010
Ernst & Young Accountants LLP

w.g. drs. M.A. van Loo RA
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Winstbestemming
Statutaire bepalingen inzake de winstverdeling
De winstverdeling vindt plaats overeenkomstig artikel 32 van
de statuten. Dit artikel bepaalt dat uit de uitkeerbare winst eerst
dividend op de preferente aandelen C wordt uitgekeerd (artikel
32 lid 1*). Vervolgens wordt door de Raad van Bestuur onder
goedkeuring van de Raad van Commissarissen vastgesteld welk
deel van de na uitkering op de preferente aandelen C overblijvende winst wordt gereserveerd (artikel 32 lid 3).
Het na die reservering overblijvende deel van de winst staat ter
beschikking van de algemene vergadering met dien verstande dat
op de preferente aandelen A en de preferente aandelen B slechts
een uitkering kan worden gedaan in het geval dat tevens op de
gewone aandelen een uitkering wordt gedaan. Op de preferente
aandelen C zal geen verdere uitkering kunnen plaatsvinden.
In het geval dat door de algemene vergadering wordt besloten
tot uitkering van winst, wordt op de preferente aandelen A en
preferente aandelen B een dividend uitgekeerd van 7,5%, op
jaarbasis berekend over een bedrag van € 43,50.
De Raad van Bestuur kan besluiten dat een uitkering op gewone
aandelen A en B geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld, doch
in aandelen in de vennootschap of certiﬁcaten daarvan. Het
daartoe strekkend besluit is onderworpen aan de goedkeuring
van de Raad van Commissarissen (artikel 32 lid 11).
Indien over enig jaar verlies is geleden het welk niet uit een
reserve bestreden of op andere wijze gedelgd kan worden,
geschiedt in de volgende jaren geen winstuitkering zolang zodanig
verlies niet is aangezuiverd.
Bij vaststelling van de jaarrekening door de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders zal het resultaat toekomend aan houders
van gewone aandelen over 2009 ten laste komen van de overige
reserves.

Bedragen in duizenden euro’s

2009

2008

Totaal

– 26.069

19.266

Aan de reserves wordt toegevoegd (onttrokken)
Dividend op gewone aandelen A en B

– 26.069
–

9.511
9.755

Het dividend op preferente aandelen wordt onder IFRS
aangemerkt als interest. In 2009 is € 11.219.000,- als interestlast
opgenomen; in 2008 € 62.500,- (zie toelichting 33). Het uit te
keren preferent dividend is als verplichting in de balans
opgenomen.

*

Er staan geen preferente aandelen C uit.
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Gebeurtenissen na balansdatum
Omzetting aandelen B
Na instemming door de Raad van Commissarissen en de Raad van
Bestuur van Van Lanschot NV zijn op 8 januari 2010 de aandelen B
(1.088.196 in totaal) die in het bezit waren van medewerkers en
directie Kempen & Co NV omgezet in 1.088.196 certiﬁcaten van
gewone aandelen A. Het totaal geplaatste aandelenkapitaal is
als gevolg hiervan niet gewijzigd. Het betrof aandelen die per
2 januari 2007 zijn uitgegeven als (gedeeltelijke) betaling aan
medewerkers en directie Kempen die hun aandelen in Kempen
aan Van Lanschot hadden verkocht in het kader van de overname
van Kempen. Voor deze aandelen gold een lock-upperiode tot
1 januari 2010.
De Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur van
Van Lanschot hebben op 11 maart ingestemd met het verzoek van
Friesland Bank NV tot omzetting van haar gewone aandelen B
in certiﬁcaten van gewone aandelen A. Friesland Bank heeft een
belang van 17,36% in het aandelenkapitaal van Van Lanschot in de
vorm van gewone aandelen B. De omzetting zal plaatsvinden in
drie jaarlijkse tranches.
Uitgifte € 400 miljoen obligaties
Van Lanschot heeft op 22 maart 2010 voor € 400 miljoen aan
obligaties uitgegeven met een looptijd van drie jaar en vervaldatum
2 april 2013. De obligaties hebben een coupon van 3,5 %. Deze
op institutionele beleggers gerichte lening is onderdeel van de
algemene fundingactiviteiten van Van Lanschot. De obligaties
worden genoteerd aan Euronext Amsterdam. De leveringsdatum
van de obligaties is 29 maart 2010. Leadmanagers bij deze transactie
zijn BNP Paribas en Rabobank International. Met betrekking tot
de voorwaarden van de uit te geven notes wordt verwezen naar
de voorwaarden van het Debt Issuance Programma van F. van
Lanschot Bankiers NV dat beschikbaar is op de website van
Van Lanschot, www.vanlanschot.nl.
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Stichting Administratiekantoor van gewone aandelen A Van Lanschot
Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 12 van de administratievoorwaarden van Stichting Administratiekantoor van gewone
aandelen A Van Lanschot (de Stichting) d.d. 16 mei 2006 brengen
wij onderstaand verslag uit over de werkzaamheden in het jaar
2009.

De Code Banken is op 9 september jl. gepubliceerd en is in werking
met ingang van 1 januari 2010. De wijze waarop Van Lanschot
opvolging geeft aan de aanbevelingen in de Code Banken zal het
bestuur van de Stichting in 2010 nader bespreken.

Het bestuur is in het verslagjaar driemaal bijeen geweest. In de
vergadering in februari heeft het bestuur gesproken over de
algemene ontwikkelingen bij Van Lanschot. Daarbij is ook
gesproken over de ontwikkeling op de ﬁnanciële markten in het
algemeen en de positie van Van Lanschot in het bijzonder. Voorts
heeft het bestuur gesproken over de jaarlijkse certiﬁcaathoudersvergadering. In voorgaande jaren heeft het bestuur jaarlijks een
vergadering van houders van certiﬁcaten bijeengeroepen. In deze
certiﬁcaathoudersvergaderingen werden certiﬁcaathouders in
de gelegenheid gesteld om een aanbeveling voor de benoeming
van een bestuurslid te doen. In 2009 ontstonden er volgens
het rooster van aftreden geen vacatures in het bestuur van de
Stichting. Het bestuur heeft eind 2008 besloten om in 2009 geen
vergadering van certiﬁcaathouders bijeen te roepen. Dit besluit is
aan de certiﬁcaathouders bekendgemaakt door een advertentie
in Het Financieele Dagblad en in de Ofﬁciële Prijscourant van
6 februari 2009.

Het bestuur is thans als volgt samengesteld:
Mr. H.G. van Everdingen, voorzitter
Mr. O.L.O. de Witt Wijnen, vicevoorzitter
Drs. A.L.M. Nelissen
Mr. F.C.W. Briët

Het bestuur heeft in zijn vergadering in april onder meer gesproken
over de jaarcijfers 2008 van Van Lanschot. Daarnaast heeft het
bestuur de wijze van het uitoefenen van het stemrecht in de
Algemene Vergadering van Aandeelhouders op de door de
Stichting gehouden aandelen in de vennootschap besproken.
Het bestuur heeft de Algemene Vergadering van Aandeelhouders
van Van Lanschot d.d. 11 mei 2009 vervolgens bijgewoond.
Vertegenwoordigers van 86% van de uitstaande certiﬁcaten
hebben zich aangemeld om de Algemene Vergadering van
Aandeelhouders bij te wonen. Bij het tekenen van de presentielijst
hebben de 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.

De werkzaamheden van administratieve aard verbonden aan de
certiﬁcaathoudersvergaderingen en de Algemene Vergaderingen
van Aandeelhouders worden verricht door ANT Trust & Corporate
Services NV te Amsterdam.

In de vergadering in september zijn onder meer de halfjaarcijfers
2009 van Van Lanschot besproken. Ook is het rapport ‘Naar herstel
van vertrouwen’ van de Adviescommissie Toekomst Banken
(de Commissie-Maas) besproken. Eén van de aanbevelingen van
de Commissie-Maas luidt: ‘Het certiﬁceren van aandelen van een
bank kan een nuttig instrument zijn om te vermijden dat een
beperkt aantal aandeelhouders een onevenredig grote invloed
hebben op de Vergadering van Aandeelhouders. Teneinde te
voorkomen dat certiﬁcering de invloed van aandeelhouders
structureel beperkt, dienen op de Vergadering van Aandeelhouders
aanwezige of vertegenwoordigde certiﬁcaathouders te allen
tijde stemrecht te kunnen uitoefenen.’ De Stichting voldoet hier
volledig aan. De certiﬁcaathouders krijgen te allen tijde een
volmacht om hun stemrecht uit te oefenen. Ook is de Code Banken
besproken. De Code Banken is opgesteld naar aanleiding van de
aanbevelingen van de Commissie-Maas en bevat principes over
de rol van de Raad van Bestuur, de Raad van Commissarissen,
de functie van risicomanagement en van audit binnen de bank.
Daarnaast bevat de Code Banken principes over beloningen.

De zittende voorzitter van het bestuur heeft over 2009 van de
Stichting een vergoeding ad € 10.000,- exclusief btw ontvangen;
de overige zittende bestuursleden hebben een vergoeding van
€ 7.500,- exclusief btw ontvangen. De overige kosten van de
Stichting bedroegen in 2009 € 7.381,- en hangen met name samen
met de administratie.
Per 31 december 2009 zijn 20.465.864 gewone aandelen A van
nominaal € 1,- in administratie genomen waartegenover voor een
gelijk nominaal bedrag aan certiﬁcaten is uitgegeven.

De Stichting is een van Van Lanschot onafhankelijke rechtspersoon,
een en ander in de zin van artikel 5:71, eerste lid, onder d van de
Wet op het ﬁnancieel toezicht.

Het Bestuur
’s-Hertogenbosch, 26 februari 2010

Informatie over de bestuurders
De heer Van Everdingen is oud-compagnon van Nauta Dutilh NV.
De heer De Witt Wijnen is oud-compagnon 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.
Het bestuur van de Stichting is bereikbaar via het kantoor van
de vennootschap:
Stichting Administratiekantoor voor gewone aandelen A
Van Lanschot
p/a Van Lanschot NV
t.a.v. Secretariaat Raad van Bestuur
Postbus 1021
5200 HC ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 548 3275
Fax (073) 548 3520
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Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot
De Stichting Preferente aandelen C Van Lanschot (de Stichting),
gevestigd te ‘s-Hertogenbosch, werd opgericht op 28 december
1999.
Tussen de Stichting en Van Lanschot NV is een call optie-overeenkomst gesloten waarbij de Stichting het recht heeft preferente
aandelen C te nemen tot maximaal 100% van het voor de
uitoefening van de optie geplaatste kapitaal van Van Lanschot NV.
Bij de uitgifte door Van Lanschot NV van de preferente aandelen C
dient daarop door de Stichting ten minste 25% van het nominale
bedrag te worden gestort. De Stichting heeft een kredietarrangement gesloten met RBS (voorheen ABN AMRO), zodat de Stichting
kan voldoen aan haar stortingsplicht. Van Lanschot NV is van
mening dat het tijdvak waarbinnen preferente aandelen C zouden
moeten uitstaan niet langer moet duren dan noodzakelijk is. In
verband hiermee bedraagt de periode waarbinnen Van Lanschot
NV aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een
voorstel doet tot intrekking van de preferente aandelen C maximaal
één jaar.
Het bestuur kiest zelf de bestuursleden. De samenstelling van het
bestuur van de Stichting is thans als volgt:
Mr. A.A.M. Deterink, voorzitter
Dr. J.V.H. Pennings, vicevoorzitter
F.H.J. Boons RA
Drs. P.J.J.M. Swinkels
Het bestuur van de Stichting is in 2009 eenmaal in mei in
vergadering bijeengekomen. Naast de algemene gang van zaken
bij Van Lanschot zijn tijdens de bestuursvergadering onderwerp
van gesprek geweest de jaarcijfers over het jaar 2008 en de cijfers
over het eerste kwartaal van 2009, de langetermijnstrategie en de
prioriteiten van Van Lanschot in 2009.
Aan de voorzitter van het bestuur is over 2009 door de Stichting
een vergoeding ad € 10.000,- exclusief btw toegekend; de overige
bestuursleden ontvingen een vergoeding van € 7.500,- exclusief
btw. De overige kosten van de Stichting, welke in hoofdzaak
bestaan uit de kosten uit hoofde van de door de Stichting
aangetrokken standby-faciliteit, hebben in 2009 € 35.389,bedragen.
De Stichting is een van Van Lanschot onafhankelijke rechtspersoon,
een en ander in de zin van artikel 5:71, eerste lid, onder c van de
Wet op het ﬁnancieel toezicht.
Informatie over de bestuurders
De heer Deterink is advocaat en als partner verbonden aan
het Advocatenkantoor Holland Van Gijzen.
De heer Pennings is oud-voorzitter van de Raad van Bestuur
van Océ NV.
De heer Boons is oud-president van de Raad van Bestuur van
Vado Beheer BV.
De heer Swinkels is oud-voorzitter van de Raad van Bestuur
van Bavaria NV.
Het Bestuur
’s-Hertogenbosch, 23 februari 2010
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Drs. T. de Swaan (1946) Voorzitter
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 10 mei 2007; zittingsperiode eindigt in 2011
Oud-lid van de Raad van Bestuur van ABN AMRO Bank NV,
ABN AMRO Holding NV en oud-lid van de directie van
De Nederlandsche Bank NV
Overige commissariaten en board functies: Koninklijke DSM,
Koninklijke Ahold, Zurich Financial Services, GlaxoSmithKline Plc
Overige functies: penningmeester bestuur Koninklijk
Concertgebouworkest, voorzitter bestuur Van Leer Jerusalem
Institute, voorzitter Adviesraad Rotterdam School of
Management Erasmus Universiteit, Penningmeester Raad van
Toezicht Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis/Nederlands
Kanker Instituut, voorzitter Stichting Steun MS Centre
Amsterdam, lid bestuur Internationaal Franz Liszt Pianoconcours
Drs. J.B.M. Streppel (1949) Vicevoorzitter
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 11 mei 2005; zittingsperiode eindigt in 2013
Oud-lid Raad van Bestuur Aegon NV
Overige commissariaten: KPN NV
Overige functies: voorzitter Monitoring Commissie Corporate
Governance Code, voorzitter Duisenberg School of Finance,
voorzitter bestuur War Trauma Foundation, lid bestuur Cancer
Center Amsterdam, lid bestuur Holland Financial Centre, lid
bestuur Amsterdam Center for Corporate Finance, voorzitter
Stichting Communicatiekanaal Aandeelhouders, lid Raad van
Advies Actuarieel Genootschap, lid Raad van Toezicht Tilburg
Center of Finance
W.W. Duron (1945)
Nationaliteit: Belgische
Benoemd per 10 mei 2007; zittingsperiode eindigt in 2011
Erevoorzitter KBC Group NV
Overige commissariaten en board functies: Agfa-Gevaert NV,
Ravago Plastics NV, Van Breda Risk & Beneﬁts NV, Tigenix NV,
Amonis OFP
Overige bestuursfuncties: Katholieke Universiteit Leuven,
Universitair Centrum Kortenberg, Universitaire Ziekenhuizen
Leuven
Drs. G.P. van Lanschot (1964)
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 10 mei 2006; zittingsperiode eindigt in 2010
Voorheen werkzaam bij ABN AMRO Bank in diverse functies
Mevrouw T.M. Lodder (1948)
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 11 mei 2005; zittingsperiode eindigt in 2013
Directeur De Nederlandse Opera en voorzitter directie Stichting
Het Muziektheater, Amsterdam
Overige commissariaten: NV Nederlandse Spoorwegen,
I Care Productions
Overige functies: Lid Raad van Toezicht Universiteit Maastricht,
Lid Algemeen Bestuur Stichting Praemium Erasmianum, Lid
Bestuur SLAA, Lid Raad van Toezicht VSB fonds; Lid Bestuur YO!
International Youth Opera Festival

Mr. C.W. de Monchy (1950)
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 10 december 1998; zittingsperiode eindigt in 2011
Advocaat en notaris
Oud-bestuurslid De Brauw Blackstone Westbroek NV
Overige functies: diverse bestuursfuncties in Rotterdam
A.J.L. Slippens (1951)
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 10 mei 2007: zittingsperiode eindigt in 2011
Oud-Directievoorzitter Sligro Food Group NV
Overige commissariaten: Stiho Groep BV, Groeneveld Intersafe
BV, Simac Techniek NV, Pacombi Beheer BV, Coöperatieve
Bloemenveiling Flora Holland UA, Free Record Shop holding BV
Overige functies: Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor
Exa Holding, Lid Bestuur Stichting Administratiekantoor Beccus,
directievoorzitter a.i. Siebel Beheer BV
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Drs. F.G.H. Deckers (1950) Voorzitter
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 1 januari 2004 tot 1 januari 2012
Aandachtsgebieden: Secretariaat Raad van Bestuur, Juridische
Zaken, Compliance en Corporate Ofﬁce, Van Lanschot België,
Human Resource Management, Risk Management, Group Audit,
Financial Control, Fiscale Zaken, Treasury, Operations, Corporate
Purchasing Management, Corporate, Facility Management,
Informatie Technologie Management
Nevenfuncties: lid van de Raad van Commissarissen SBM
Offshore NV, lid van de Raad van Commissarissen IBM Nederland
NV, lid van de Raad van Commissarissen Springpaarden Fonds
Nederland BV, bestuurslid Nederlandse Vereniging van Banken,
lid Raad van Toezicht Siebold Huis, lid Alzheimerraad Stichting
Alzheimer Nederland, lid Adviesraad Uitgevende Instellingen
Euronext, lid Bestuur Stichting Jan Schroederfonds en lid
Adviesraad Woman Capital
Drs. I.A. Sevinga (1966)
Nationaliteit: Nederlandse
Benoemd per 22 januari 2007 tot 1 januari 2011
Aandachtsgebieden: Kempen & Co, Private Banking,
Private Investments, Business Banking, Marketing &
Productmanagement, Buitenlandse activiteiten (Curaçao,
Luxemburg en Zwitserland)
Nevenfuncties: Penningmeester Koninklijke Nederlandse
Hippische Sportfederatie, lid van de Raad van Commissarissen
van Van Lanschot Chabot Holding BV en lid van de Raad van
Commissarissen van Persgroep Nederland BV
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Concerndirecteuren, leden ondernemingsraad en adviesraden
Concerndirecteuren
Drs. H.J. Agterberg
K.H. Aulman RA
Drs. P.M. Bakker
Mr. drs. M.H.C. Buitenhuis
Drs. H.J.J. Debrauwer
Drs. M. Elsinghorst
W.J.W. van den Elshout
Mevrouw drs. C.E. Habes
Drs. J.A.C. Horsten
Drs. A.T.M. Huigen
Drs. J.J.M. Jacobs
Drs. F.P. Mannaerts
Mr. W. Meiss
Drs. R. van Oostveen
Drs. P.A.J. Verbaas
G. Verlodt
Directie Kempen & Co
Mr. J.W. Meeuwis
Drs M.C.T. van de Coevering
Drs. P.A.M. Gerla
Drs. J. Hak
F.J.S.M. Verhees
Leden van de ondernemingsraad (per 1 maart 2010)
R.C. Labadie, voorzitter
Mevrouw mr. E.J. Meijer, vicevoorzitter
E.C.J.M. van Bouwdijk Bastiaanse, secretaris
Drs. P. Arxhoek
J.W. Bok
Mevrouw M.H. Dee
J.L.M. Hardy
Mevrouw B. Koman
W.P.J. Kuppens
R. van Oosten
Drs. F.L.J.M. Plasmans
Mevrouw S.A.C. Wevers
Drs. M.J. de Witte
Leden Raad van Advies (Utrecht)
Mr. A.F.A.J. Wigmans, voorzitter
Ir. M.J.J. Bielders
Dr. J.H.A. Bolhuis
Prof. dr. W.H. Gispen
B. Groenhof
Drs. A. Schouwenaar
Leden Raad van Advies Gezondheidszorg
Drs. F.J.M. Werner, voorzitter
Drs. A.J. Adriaansen
Prof. dr. G.H.B. Blijham
Dr. M. Dutrée
Drs. M.A.M. Leers
Drs. E.A.R.J. Lohman
Drs. J. Maljers
Mr. drs. A.J. Modderkolk
Mevrouw drs. J. Schraverus
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Belangrijke dochterondernemingen
F. van Lanschot Bankiers NV
Hooge Steenweg 27-31
5211 JN ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 548 35 48
www.vanlanschot.nl

F. van Lanschot Bankiers (Schweiz) AG
Mittelstrasse 10
8008 Zürich
Zwitserland
Telefoon +41 43 377 11 11

Kempen & Co NV
Beethovenstraat 300
1077 WZ Amsterdam
Telefoon (020) 348 80 00
www.kempen.nl

3, Quai du Mont Blanc
1201 Genève
Zwitserland
Telefoon +41 22 731 61 11
www.vanlanschot.ch

Directie:
Mr. J.W. Meeuwis
Drs. M.C.T. van de Coevering
Drs. P.A.M. Gerla
Drs. J. Hak
F.J.S.M. Verhees

Directie:
Mr. J.J. Vink
A.M. Paul

Van Lanschot Bankiers België NV
Desguinlei 50
2018 Antwerpen
België
Telefoon +32 3 286 78 00
www.vanlanschot.be
Directiecomité:
G. Verlodt
J. Coenegrachts
P. Timmermans
Van Lanschot Bankiers (Curaçao) NV
Schottegatweg Oost 32
Willemstad, Curaçao
Nederlandse Antillen
Telefoon +599 9 737 10 11
Directie:
W.Th. van Ewijk
R.S. Mijnheer
Van Lanschot Bankiers
(Luxembourg) SA
106, Route d’Arlon
8210 Mamer
Luxembourg
Telefoon +352 3 19 91 11
www.vanlanschot.lu
Directie:
Mevrouw mr. drs. J.C.M. Nijsen
Drs. P.J.H. Hermse RA

F. van Lanschot Trust Company BV
Herculesplein 5
3584 AA Utrecht
Telefoon (030) 659 92 00
Directie:
Mevrouw mr. M. Gholghesaei

220 Overige gegevens | Kantoren in Nederland

Kantoren in Nederland
Alkmaar
Verdronkenoord 28
1811 BE Alkmaar
Telefoon (072) 527 42 42

Breda
Burg. Kerstenslaan 16
4837 BM Breda
Telefoon (076) 526 61 23

Groningen
Ubbo Emmiussingel 112-114
9711 BK Groningen
Telefoon (050) 369 24 00

Directie:
Mr. E. Meiring, directeur Private Banking
R.F.M. Braakhuis, regiodirecteur Business Banking

Directie:
R.C.K. Schoutens, directeur Private Banking
T.C.K. Timmers, regiodirecteur Business Banking

Directie:
K.B. Bakker

Almere
Randstad 23-1
1314 BN Almere
Telefoon (036) 548 27 00
Directie:
Mevrouw M.T. van de Sanden - Heemskerk
Amersfoort
Stadsring 109
3811 HP Amersfoort
Telefoon (033) 422 53 00
Directie:
Drs. J.J. Ammerdorffer
Amstelveen
Amsterdamseweg 511
1181 BS Amstelveen
Telefoon (020) 545 54 56
Directie:
Mevrouw drs. F.E. van Citters
Amsterdam
Concertgebouwplein 20
1071 LN Amsterdam
Telefoon (020) 570 50 00
Directie:
S.J. Koetzier, directeur Private Banking
Drs. E. van den Bosch, regiodirecteur Business
Banking
Apeldoorn
Deventerstraat 39
7311 LV Apeldoorn
Telefoon (055) 582 55 82
Directie:
Drs. G.J. Vink
Arnhem
Velperweg 148
6824 HN Arnhem
Telefoon (026) 384 64 44
Directie:
P.J.E. Theunissen

Den Haag
Lange Voorhout 30-32
2514 EE Den Haag
Telefoon (070) 361 16 11
Directie:
H. Schoots, directeur Private Banking
Mr. P.J. Verhage, regiodirecteur Business Banking
Dordrecht
Oranjepark 1
3311 LP Dordrecht
Telefoon (078) 632 14 14
Directie:
R.C.K. Schoutens
Eindhoven
Parklaan 52
5613 BH Eindhoven
Telefoon (040) 265 71 00
Directie:
Drs. M. Rosendaal, directeur Private Banking
J.H. Schmitz, regiodirecteur Business Banking
Enschede
Hogelandsingel 9
7512 GA Enschede
Telefoon (053) 480 11 11
Directie:
R.G.V. Nijhuis, directeur Private Banking
Mr. J.H.J. van Aken, regiodirecteur Business
Banking
Goes
Nieuwstraat 2-6
4461 CG Goes
Telefoon (0113) 22 43 43
Directie:
W.N.M. Aarts
Gouda
Westhaven 52
2801 PM Gouda
Telefoon (0182) 58 75 87
Directie:
Mevrouw A.E.W. Huitink-Jacobs

Haarlem
Florapark 9
2012 HK Haarlem
Telefoon (023) 515 58 55
Directie:
Mr. J.F.G. Olde Agterhuis
’s-Hertogenbosch
Hooge Steenweg 29
5211 JN ’s-Hertogenbosch
Telefoon (073) 548 35 48
Directie:
M.P.A. Jans, directeur Private Banking
J.J.F. Mannaerts, directeur Private Banking
Mr. R.M.E. Ribbers, regiodirecteur Business
Banking
Hilversum
’s-Gravelandseweg 178
1217 GB Hilversum
Telefoon (035) 625 66 66
Directie:
Mr. B.L.J.M. Noy, directeur Private Banking
H.J. Toonen, regiodirecteur Business Banking
Leiden
Rijnsburgerweg 80
2333 AD Leiden
Telefoon (071) 524 41 44
Directie:
H.B. Jonker
Maastricht
Hoogbrugstraat 72a
6221 CS Maastricht
Telefoon (043) 350 76 00
Directie:
D.J.G. Linnartz, directeur Private Banking
Mr. L.F.L.M. op de Coul, regiodirecteur Business
Banking Limburg
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Nijmegen
Oranjesingel 2
6511 NS Nijmegen
Telefoon (024) 329 73 29

Zeist
Driebergseweg 1
3708 JA Zeist
Telefoon (030) 693 44 44

Directie:
Mevrouw mr. W.B.E.P. Janssen Duighuizen,
directeur Private Banking
A.B.V. Burgers, regiodirecteur Business Banking

Directie:
Drs. J.M.P. Elenbaas

Roosendaal
Molenstraat 8
4701 JS Roosendaal
Telefoon (0165) 53 12 00
Directie:
Mevrouw drs. B.K. Plantema-Uppelschoten
Rotterdam
Westersingel 74
3015 LB Rotterdam
Telefoon (010) 440 20 20
Directie:
R.J. Lugtenburg, directeur Private Banking
Mr. M. Uhl, regiodirecteur Business Banking
Tilburg
Bredaseweg 443
5036 NA Tilburg
Telefoon (013) 595 60 60
Directie:
Mr. H.A.H.A.M. Franken, directeur Private
Banking
Drs. R.J.T. van den Wildenberg, regiodirecteur
Business Banking
Utrecht
Herculesplein 5
3584 AA Utrecht
Telefoon (030) 659 99 99
Directie:
Mr. K.J.H. Gelauff, directeur Private Banking
L. van Dijk, regiodirecteur Business Banking
Wassenaar
Lange Kerkdam 3
2242 BN Wassenaar
Telefoon (070) 512 40 40
Directie:
Drs. M.J.R. Slingenberg

Zoetermeer
J.L. van Rijweg 121
2713 HZ Zoetermeer
Telefoon (079) 371 65 65
Directie:
R.F.M. Ruijgrok
Zwolle
Stationsweg 2
8011 CZ Zwolle
Telefoon (038) 425 49 49
Directie:
G.J. Vink
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Kantoren in België
Hoofdzetel
Desguinlei 50
B-2018 Antwerpen
Telefoon +32 3 286 78 00
www.vanlanschot.be
Antwerpen
Desguinlei 50
B-2018 Antwerpen
Telefoon +32 3 244 12 00
Directie:
P. Cranshoff
Brussel
Tervurenlaan 219
B-1150 Brussel
Telefoon +32 2 531 14 00
Directie:
Mevrouw C. Delanghe
Gent
Maurice Maeterlinckstraat 8
B-9000 Gent
Telefoon +32 9 244 73 20
Directie:
P. Weekers
Hasselt
Kolonel Dusartplein 20
B-3500 Hasselt
Telefoon +32 11 85 89 30
Directie:
Mevrouw M. Smets
Kortrijk
Beverlaai 14
B-8500 Kortrijk
Telefoon +32 56 24 50 50
Directie:
G. Callewaert
Lanaken
Maaseikersteenweg 130
B-3620 Lanaken
Telefoon +32 89 71 03 00
Directie:
R. Flipse

Turnhout
Steenweg op Antwerpen 26
B-2300 Turnhout
Telefoon +32 14 44 36 50
Directie:
D. Hermans
Institutionele Relaties
Tervurenlaan 219
B-1150 Brussel
Telefoon +32 2 674 21 90
Directie:
P. Versaen
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Begrippenlijst
Assets under discretionary management Het vermogen in
beheer gegeven door cliënten aan Van Lanschot waarvoor een
beheerovereenkomst is gesloten, ongeacht of dit vermogen in
fondsen, deposito’s of liquiditeiten wordt aangehouden, inclusief
IGC’s en structured products.
Assets under management Het vermogen dat door relaties is
ondergebracht bij Van Lanschot. Dit vermogen bestaat enerzijds
uit de Assets under discretionary management en anderzijds de
Assets under non-discretionary management.
Assets under non-discretionary management Het geadviseerde
vermogen binnen de vastgestelde overeenkomst waarbij de
beleggingsadviseur van Van Lanschot de cliënt adviseert inzake
het beleggingsbeleid, ongeacht of dit vermogen in fondsen wordt
aangehouden.
Basel II Het nieuwe raamwerk, opgesteld door het Bazelse
Comité voor Bankentoezicht, dat de minimale kapitaaleisen voor
banken bevat.
Bijzondere waardeverminderingen Het bedrag dat ten laste
van het resultaat wordt gebracht om mogelijke verliezen op
dubieuze of oninbare kredieten af te dekken of omdat uit
een impairmenttest blijkt dat de immateriële activa lager
gewaardeerd dienen te worden, omdat de reële waarde lager
is dan de boekwaarde.
BIS-ratio Het verhoudingsgetal dat de solvabiliteit weergeeft
van een bank. Deze ratio wordt als percentage berekend door het
toetsingsvermogen te delen door de naar risico gewogen activa
conform de deﬁnitie van de Bank for International Settlements (BIS).
BIS-ratio core Tier 1 Het kernkapitaal van de bank als
percentage van de totale naar risico gewogen activa. Onder het
kernkapitaal van de bank wordt begrepen het aandelenkapitaal,
de agioreserve en de overige reserves.
BIS-ratio Tier 1 Bij deze ratio wordt de verhouding berekend
tussen het kernkapitaal inclusief de perpetuele leningen en de
naar risico gewogen activa.
Carried-interestregelingen Deze regeling heeft met name
betrekking op managers van private-equityfondsen die de
gelegenheid krijgen om deel te nemen in een (overgenomen)
vennootschap. Deze wordt geﬁnancierd met een achtergestelde
lening of met cumulatief preferente aandelen die niet meedelen
in de overwinst. De manager heeft gewone aandelen en deelt wel
mee in de overwinst.
Cashflow hedges (hedge-accounting) Van Lanschot heeft
een aantal schuldbewijzen uitgeven met een variabele interestvergoeding gebaseerd op een lange interest (de interestvergoeding
is gebaseerd op bijvoorbeeld de tienjaars interest en wordt iedere
zes maanden opnieuw vastgesteld). Om een deel van het risico van
dergelijke schuldbewijzen af te dekken zijn swaps afgesloten.
Deze swaps zijn in een één-op-éénrelatie opgenomen in een
hedge-accountingrelatie. Bij het afsluiten van deze swaps wordt
de marge tussen de lange variabele interest en de korte variabele
interest vastgezet. Hierdoor betaalt Van Lanschot per saldo de
variabele interest plus een vaste opslag. De swaps hebben

dezelfde looptijd en over het algemeen dezelfde interestkarakteristieken als de uitgegeven schuldbewijzen, vandaar
dat ineffectiviteit binnen een hedgerelatie gering is.
Closely related derivaat Een in een contract besloten derivaat,
een zogenaamd ‘embedded derivative’, wordt separaat
gewaardeerd indien er geen nauw verband bestaat tussen de
economische eigenschappen van een ‘embedded derivative’ en
het ﬁnanciële contract waarvan het deel uitmaakt. Het besloten
derivaat wordt apart gewaardeerd indien het ﬁnanciële contract
zelf niet wordt gewaardeerd tegen reële waarde met waardeveranderingen via de winst-en-verliesrekening. Een voorbeeld
van een in een contract besloten derivaat ‘closely related’ zijn
interestopties in een hypotheek, die de boven- of ondergrens op
de interest bepalen. Een voorbeeld van een in een contract
besloten not closely related derivaat is een aan een aandelenindex
gekoppelde interestbetaling en aﬂossing.
Company level controls De beheersomgeving die de functies
van governance en bestuur omvat, alsmede de houding, aandacht
en handelingen van de organen belast met governance en van het
bestuur met betrekking tot de interne beheersing van de entiteit
en het belang daarvan voor de entiteit. De beheersomgeving
zet de toon binnen een organisatie en beïnvloedt daarmee het
controlebewustzijn van haar medewerkers.
Cross Currency Swaps Een cross currency swap is een
valutaswap waarbij een hoofdsom en interestbetalingen in een
bepaalde valuta voor een hoofdsom en interestbetalingen in een
andere valuta gedurende een vaste looptijd worden uitgewisseld.
Defined-benefitregeling Een deﬁned-beneﬁtregeling is een
pensioenregeling, anders dan een deﬁned-contributionregeling.
Defined-contributionregeling Een deﬁned-contributionregeling is een regeling waarbij de onderneming een
overeengekomen premie beschikbaar stelt aan een aparte entiteit
(een fonds) om pensioenrechten te verzekeren. De onderneming
heeft hierbij geen wettelijke of feitelijke verplichtingen om
aanvullende bijdragen te betalen als het fonds niet voldoende
middelen heeft om aan alle huidige en toekomstige verplichtingen
te voldoen.
Derivaat Een derivaat is een ﬁnancieel instrument, waarvan
de waarde is afgeleid van de waarde van een ander ﬁnancieel
instrument, een index of andere variabelen. Van Lanschot heeft
zowel derivaten waarvan omvang (nominale waarde), voorwaarden
en prijs tussen Van Lanschot en tegenpartijen wordt bepaald
(OTC-derivaten), als gestandaardiseerde, op georganiseerde
markten verhandelbare derivaten.
Discounted CashFlow Methoden (DCF) Een methode voor
de beoordeling van een investering door het schatten van
toekomstige kasstromen waarbij rekening wordt gehouden met
de tijdswaarde van geld.
Duration van het eigen vermogen Met duration van het eigen
vermogen wordt de rentegevoeligheid van het eigen vermogen
weergegeven, het geeft het effect weer op de waarde van het
eigen vermogen van een parallelle verandering van de rentecurve
met één procent renteverandering.
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Economische hedges Economische hedges zijn derivaten voor
het managen van risico’s zonder toepassing van hedgeaccounting. Economische hedges worden gewaardeerd tegen
reële waarde en het betreft met name interestderivaten.
Efficiencyratio Het verhoudingsgetal waarbij de bedrijfslasten
worden uitgedrukt als een percentage van de inkomsten uit
operationele activiteiten.
Exposure at Default (EAD) Het risico dat ontstaat doordat
tegenpartijen bij dreigende defaults de hun ter beschikking
staande faciliteiten kunnen benutten (voltrekken).
Exposure klasse Basel II: Vorderingen op centrale overheden
en centrale banken Vorderingen op centrale overheden of
centrale banken waarvoor een kredietbeoordeling door een
aangewezen kredietbeoordelingbureau beschikbaar is, hebben
een risicogewicht dat is afgeleid van de kredietkwaliteitstrap
waarin deze beoordeling is ondergebracht.
In deze categorie worden bij Van Lanschot met name Nederlandse
staatsobligaties, vrij beschikbare saldi bij de centrale banken en
exposures waarvoor door het Rijk een garantie beschikbaar is
gesteld, verantwoord.
Exposure klasse Basel II: Vorderingen op publiekrechtelijke
lichamen Publiekrechtelijke lichamen krijgen een risicogewicht
van 100% tenzij ze in Nederland gevestigd zijn (20%-weging)
of een garantie van het Rijk beschikbaar is. In deze rubriek staan
bij Van Lanschot onder andere de ziekenhuisﬁnancieringen.
Exposure klasse Basel II: Vorderingen op financiële
ondernemingen en financiële instellingen Dit betreft de
vorderingen op en schuldbewijzen van bancaire tegenpartijen
met een looptijd van minimaal drie maanden.
Vrijwel al deze vorderingen hebben een zodanig goede
kredietbeoordeling dat conform de kredietkwaliteitstrap een
risicogewicht van 20% mag worden toegepast. Indien geen
kredietbeoordeling aanwezig is bedraagt het risicogewicht 50%.
Exposure klasse Basel II: Kortlopende vorderingen op
financiële ondernemingen en ondernemingen Dit betreft de
vorderingen op bancaire tegenpartijen met een looptijd van
maximaal drie maanden. Op grond van de Fitch-kredietbeoordeling
krijgen dergelijke vorderingen conform de kredietkwaliteitstrap
een weging van 20%.
Exposure klasse Basel II: Vorderingen op particulieren en
middelgrote ondernemingen Hieronder staan vorderingen op
particulieren en kleinere ondernemingen voor zover de totale
schuld van de individuele cliënt niet groter dan € 1 miljoen is en
niet gedekt in de vorm van effecten of woninghypotheken.
Dergelijke vorderingen hebben een risicogewicht van 75%.
Exposure klasse Basel II: Vorderingen gedekt door onroerend
goed In deze rubriek staan vorderingen waarvan het bedrag van
de vordering kleiner dan of gelijk is aan 75% van de waarde van de
woning. Dergelijke vorderingen krijgen een risicogewicht van 35%.
Exposure klasse Basel II: Achterstallige posten (Basel II SA)
In deze exposure klasse staan vorderingen die meer dan negentig

dagen openstaan. Afhankelijk van de grootte van de speciﬁeke
voorziening bedraagt het risicogewicht 150% of 100%. Indien
de speciﬁeke voorziening minder dan 20% van het niet-gedekte
gedeelte van de vordering bedraagt moet het risicogewicht van
150% worden toegepast.
Exposure klasse Basel II: Posten met een verhoogd risico
In deze rubriek rapporteert Van Lanschot met name de
investeringen in risicokapitaal. Dergelijke posten hebben een
risicogewicht van 150%.
Exposure klasse Basel II: Posities in gedekte obligaties
Obligaties gedekt door zekerheden.
Exposure klasse Basel II: Posten die securitisatieposities
vertegenwoordigen Onder deze post worden onze
investorposities uit hoofde van securitisatie gerapporteerd.
Exposure klasse Basel II: Overige risicogewichten Deze
rubriek bevat met name de immateriële activa, overlopende
posten en aandelen voor verkoop beschikbaar.
Fair value hedges (hedge-accounting) Een fair value hedge
bestaat uit één of meerdere swaps die afgesloten zijn om de
veranderingen in reële waarde als gevolg van interestwijzigingen
van met name schuldbewijzen in te dekken. De hedgerelaties zijn
over het algemeen exacte hedges, schuldbewijzen met een vast
percentage en een vaste looptijd worden in een hedge-accountingmodel tegenover een swap gezet met exact dezelfde looptijd en
hetzelfde vaste interestpercentage.
F-IRB Foundation Internal Ratings Based-benadering; een
geavanceerde wijze voor de berekening van het kredietrisico.
Bij deze methode mag de bank eigen methoden ontwikkelen,
gebaseerd op direct of indirecte waarneming, voor de schatting
van parameters voor de berekening van de risicogewogen activa.
Fiduciair management Het namens individuele personen,
trusts, pensioenmaatschappijen en andere instellingen houden
van activa in de rol van trustee of andere ﬁduciaire rollen. Deze
activa zijn niet in de geconsolideerde jaarrekening opgenomen,
omdat deze geen activa zijn van Van Lanschot.
Forward Rate Agreement (FRA) Een FRA is een afspraak
tussen twee partijen, een koper en een verkoper. Zij komen
overeen om in de toekomst het verschil te verrekenen tussen een
op voorhand vastgesteld interestniveau en een in de toekomst
vast te stellen interestniveau. De overeenkomst heeft een vooraf
bepaalde looptijd. Een koper van een FRA ﬁxeert de interest voor
een bepaalde termijn in de toekomst.
Forwards Forwards zijn contractuele verplichtingen om op een
toekomstige datum goederen of ﬁnanciële instrumenten te kopen
of verkopen, tegen een vooraf bekende prijs. Forward-contracten
zijn op maat gemaakte contracten, deze contracten worden op de
otc-markt verhandeld.
Fundingratio De fundingratio geeft de verhouding weer tussen
verplichtingen private en publieke sector en de totale kredietverlening (exclusief bancaire opnames en uitzettingen).
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Futures Futures zijn contractuele verplichtingen om op een
toekomstige datum goederen of ﬁnanciële instrumenten te kopen
of verkopen, tegen een vooraf bekende prijs. Futures zijn
gestandaardiseerde, op georganiseerde markten verhandelbare
contracten. Beurzen treden op als intermediairs en vereisen
dagelijkse afrekening in contanten en storting van zekerheden.
Van Lanschot heeft met name een aantal futures op aandelenindices in de boeken, deels voor eigen gebruik en deels ten
behoeve van cliënten die op de markt worden tegengesloten.

Kredietrisico Het risico dat uitgeleende gelden niet, slechts
gedeeltelijk dan wel niet-tijdig worden terugbetaald. Hieronder
valt ook het settlementrisico: het risico dat tegenpartijen hun
verplichtingen uit bijvoorbeeld effectentransacties niet nakomen.
Liquiditeitsrisico Het risico dat de bank onvoldoende middelen
ter beschikking heeft om op korte termijn aan haar ﬁnanciële
verplichtingen te voldoen.

Geamortiseerde kostprijs Het bedrag waarvoor ﬁnanciële activa
of verplichtingen bij eerste verwerking worden gewaardeerd minus
aﬂossing, plus of minus de cumulatieve afschrijving gebruikmakend
van de effectieve rentemethode voor het verschil tussen het
oorspronkelijke bedrag en het bedrag op de vervaldatum, en minus
bijzondere waardeverminderingen of niet- ontvangen bedragen.

Long-optiepositie cliënten Voor cliënten is het niet mogelijk om
rechtstreeks op de effectenbeurs aandelenopties te kopen of te
verkopen. Van Lanschot koopt of verkoopt de opties aan cliënten
en sluit een tegengestelde transactie af op de effectenbeurs.
Vorderingen op de effectenbeurs worden verantwoord onder
de post Derivaten en zijn exact gelijk aan de verplichtingen ten
opzichte van cliënten.

Hedge Het door middel van een ﬁnancieel instrument (meestal
een derivaat) beschermen van een andere ﬁnanciële positie tegen
bepaalde risico's.

Marktrisico Het risico dat de waarde van een ﬁnanciële positie
wijzigt als gevolg van ﬂuctuaties in beurs- en valutakoersen en/of
rentetarieven.

Innnovatieve Tier-I instrumenten Vermogenscomponenten
anders dan gestort aandelenkapitaal en reserves die in aanmerking worden genomen voor de bepaling van het Tier-I kapitaal
(kernkapitaal)

Operationeel risico Het risico van directe of indirecte verliezen
die het gevolg zijn van ontoereikende of gebrekkige interne
processen en systemen, van ontoereikend of gebrekkig menselijk
handelen, dan wel van externe gebeurtenissen.

Interestrisico Het risico dat de winst en het vermogen worden
beïnvloed door rentewijzigingen met name bij een (al dan niet
bewust gekozen) mismatch in looptijden van enerzijds de
uitgezette en anderzijds de opgenomen gelden.

Perpetuele lening Een eeuwigdurende lening die bij het bepalen
van de solvabiliteit meetelt als Tier I-toetsingsvermogen.

International Financial Reporting Standards (IFRS)
Waarderings- en verslaggevinggrondslagen die zijn opgesteld
door de International Accounting Standards Board. Deze
standaarden zijn overgenomen door de EU, waarbij is bepaald dat
alle beursgenoteerde vennootschappen in de EU deze grondslagen
vanaf boekjaar 2005 moeten toepassen.
Interest rate swaps Een swap is een overeenkomst waarbij twee
partijen interestbetalingen uitwisselen over een van te voren
overeengekomen looptijd en nominale waarde. De nominale
waarde zelf wordt niet uitgewisseld. Alle swaps in de boeken van
Van Lanschot zijn OTC-derivaten. Een interest rate swap behelst
het uitwisselen van een vaste kasstroom en een variabele
kasstroom in dezelfde valuta. De variabele kasstroom wordt
bepaald met behulp van een referentieinterest (meestal Euribor).
Daarnaast heeft Van Lanschot een aantal swaps in de boeken
waarbij variabele kasstromen tegen kasstromen worden uitgewisseld
waarbij halfjaarlijks de tienjaars swap interest wordt bepaald.
Key control Een controlemaatregel die een redelijke mate van
zekerheid verschaft dat materiële fouten worden voorkomen dan
wel tijdig worden ontdekt.
Kredietderivaten Credit default swaps, bij dit type swaps
worden variabele interestbetalingen, gekoppeld aan Euribor,
uitgewisseld met kredietgaranties op een derde partij.
De tegenpartij is verplicht tot uitbetaling indien de derde partij
niet meer aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen.
De speciﬁeke gebeurtenissen waarna uitbetalingen volgen zijn
vastgelegd in het contract.

Portfolio fair value hedge (hedge-accounting) Een portfolio
fair value hedge kan bestaan uit één of meerdere swaps die zijn
afgesloten om het renterisico in te dekken van een portfolio
van vastrentende hypotheken. Zowel de swaps als de hypotheken
zijn per looptijdbuckets verdeeld. De reële waarde van deze
hypotheken wordt net als de waardering van de swaps grotendeels
beinvloed door de intereststand. Door kleine verschillen in
looptijden en rentepercentages kan binnen de looptijdbuckets
enige ineffectiviteit ontstaan.
Een portfolio fair value hedge kan tevens bestaan uit één of
meerdere caps (rente-optie) die gezamenlijk zijn afgesloten om
het interestrisico in te dekken van een portfolio van hypotheken
met een ingebouwde cap. De reële waarde van deze garantiehypotheken wordt net als de waardering van door Van Lanschot
afgesloten caps beïnvloed door de intereststand. De garantiehypotheken worden in looptijdbuckets verdeeld en binnen de
looptijdbuckets wordt rekening gehouden met de verwachte
vervroegde aﬂossing van hypotheken. Doordat de werkelijke
vervroegde aﬂossing verschilt van de verwachte aﬂossing, de
strike rates van de garantiehypotheken niet exact gelijk zijn aan
de strike rates van de door Van Lanschot gekochte caps en de
garantiehypotheken niet altijd gelijkmatig zijn verdeeld binnen
de looptijdbucket is er sprake van enige ineffectiviteit binnen
de verschillende portefeuilles.
RAROC (Risk Adjusted Return on Capital) Het naar risico
gewogen rendement afgezet tegen de BIS-kapitaaleisen.
Deze ratio geeft goed inzicht in de winstgevendheid van de
bedrijfsactiviteiten.
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Rendement eigen vermogen De nettowinst uitgedrukt in een
percentage van het eigen vermogen waarbij de effecten van de
perpetuele leningen buiten beschouwing worden gelaten.
Renteopties Een renteoptie is een overeenkomst tussen een koper
en een verkoper, waarbij de verkoper aan de koper voor een bepaalde
looptijd een maximum (cap) of minimum (ﬂoor) rente garandeert.
Risico gewogen activa (RWA) De activa van een ﬁnanciële
instelling vermenigvuldigd met een weging, vastgesteld door de
regelgevende instanties, waarmee het relatieve risico van deze
activa wordt weergegeven. Op basis van de hoogte van de naar
risico gewogen activa wordt het vermogen berekend dat
minimaal moet worden aangehouden.
Solvabiliteit Het ﬁnanciële weerstandsvermogen van de bank
uitgedrukt als een percentage van de naar risico gewogen activa.
Standardised Approach (SA) Methode onder Basel II voor de
berekeningen van het operationele- en krediet risico van de bank.
Deze methode gaat uit van een gestandaardiseerde benadering
waarbij de hoogte van een risicoweging van een post door de
toezichthouder is voorgeschreven.
Strategisch risico De bestaande of toekomstige bedreiging van
het resultaat of vermogen van de bank, door het niet of
onvoldoende anticiperen op veranderingen in de omgeving en/of
door onjuiste strategische besluiten.
Structured product Structured products zijn synthetische
beleggingsinstrumenten speciaal gemaakt om speciﬁeke behoeften,
die niet kunnen worden voldaan uitgestandaardiseerde ﬁnanciële
instrumenten die beschikbaar zijn op de markten, te voldoen.
Toetsingsvermogen De som van het kernkapitaal (inclusief de
perpetuele leningen) en het aanvullende kapitaal. Het aanvullende
kapitaal bestaat uit de herwaarderingsreserves en een deel van de
achtergestelde schulden minus de aftrekposten volgens de
richtlijnen van De Nederlandsche Bank.
Value at Risk (VaR) De statistische analyse van historische
marktontwikkelingen en volatiliteiten teneinde de waarschijnlijkheid in te schatten dat de verliezen op een portefeuille een
bepaald bedrag zullen overschrijden.
Valutaopties Een valutaoptie geeft de koper het recht, maar niet
de plicht om gedurende of aan het einde van een vastgestelde
periode een hoeveelheid van een valuta te kopen of te verkopen
tegen een vooraf bekende valutakoers. Voor de verkoper van de
valutaoptie is het een plicht. De valutaopties van Van Lanschot
hebben hoofdzakelijk betrekking op transacties ten behoeve van
cliënten die op de markt worden tegengesloten.
WACC (Weighted Average Cost of Capital) De WACC is een
kengetal waarmee de gemiddelde kosten van het vermogen van
een onderneming wordt berekend; hierbij worden de kosten
van vreemd en eigen vermogen gewogen meegenomen.

Wft Wet op het ﬁnancieel toezicht; de Wft regelt het algehele
toezicht op de ﬁnanciële sector in Nederland. De Wft is op
1 januari 2007 in werking getreden en vervangt acht bestaande
toezichtswetten, waaronder de Wet ﬁnanciële dienstverlening.
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