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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
optimaal 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.
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.
Sinds de oprichting in 1903 is bij Kempen de ervaring ontwikkeld
om hoogwaardig advies te geven vanuit een persoonlijke en
duurzame relatie met de klant. 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.

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.
Alle beleid en cijfers in dit verslag zijn exclusief Robein.
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Strategie

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.
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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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‘De klant centraal stellen, in 2009 een begrip geworden in de
financiële sector, zit van oudsher in de cultuur van
Van Lanschot. De balans van de bank is er voor de klant, dat is
historisch zo gegroeid. Wij hebben ons altijd onderscheiden
door onze dienstverlening: als middelgrote bank die
onafhankelijk wil blijven en als private bank met een
dienstverlening die beter is dan wat andere banken bieden.
Als de klant begrijpt dat op de lange termijn zijn belangen
goed zijn gediend, neemt de kans op een goede
langetermijnwinstverwachting voor Van Lanschot ook toe.
De bank die de langetermijnrelatie met de klant en een hoge
mate van dienstverlening benadrukt, kan nooit de
kortetermijnwinstverwachting boven die dienstverlening
stellen.’
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‘Onze ambitie om de beste
private bank van Nederland
en België te zijn, vereist
maatschappelijke
betrokkenheid’
Fatsoen van de bank
‘Maatschappelijke betrokkenheid maakt het makkelijker om
fatsoenlijke bankiers te willen zijn. Als fatsoenlijke bankier doe je
impliciet al die dingen die toezichthouders, zoals de Autoriteit
Financiële Markten, verwachten. Dat moet anno 2009 ook
objectief worden aangetoond, onderbouwd en geëxpliciteerd.
Ook voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, wat in het
verlengde ligt van fatsoenlijk bankieren.
We zijn geen grote vervuilers, geen energieslurpers en investeren
daar ook niet in. Ook hiervoor geldt dat Van Lanschot de dingen
netjes doet, maar ook hiervan wordt nu verwacht dat de bank
verantwoording aflegt hoe ze dat doet.
Fatsoenlijk zijn is noodzakelijk, maar het is vandaag de dag niet
meer voldoende: je beroepen op fatsoenlijk bankieren, op de
lange- termijnrelatie met de klant, op kernwaarden die deel zijn
van het dna van het bedrijf kan zelfs een belemmering zijn om te
beantwoorden aan nieuwe inzichten en verwachtingen.’

Verwachtingen van de markt
‘Een toenemend aantal klanten kiest er voor zijn geld onder te
brengen bij een nette bank – “net” in de zin van hoe er binnen de
moderne kaders wordt geopereerd en gerapporteerd. Klanten
tikken af waar de bank aan voldoet en is dat onvoldoende, dan zijn
ze weg. Voor onze bank is de stap van moreel bewustzijn en van
fatsoenlijk bankieren naar verslaglegging daarover niet al te groot.
Als bovendien blijkt dat daaraan intern waarde wordt gehecht is
het niet moeilijk om te zeggen: we gaan zaken expliciteren.
Waarom zou Van Lanschot bijvoorbeeld in haar kredietbeleid niet
een aantal uitsluitingscriteria opnemen. Ook als een financiering
out of scope is voor de bank wordt daar waarde aan gehecht. Zo
heeft Van Lanschot om uiteenlopende redenen geen buitenlandse
leveranciers of klanten in Afrika of China. We hadden dan ook
niet verklaard een actief beleid tegen kinderarbeid te hebben.
Toch is het belangrijk om dit vast te leggen. Dan begrijpen klanten
dat ze in geval van betrokkenheid bij iets dergelijks kunnen
worden aangesproken.
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‘Het kost weinig moeite om zoiets te doen, we willen het ook
doen. Hebben we er in onze bedrijfsvoering nog geen gelegenheid
voor gehad, dan zoeken we de aandachtsgebieden op en leggen
duidelijk uit wat we doen.
Maatschappelijke realiteit
Regelgeving op het gebied van transparantie, good governance en
integriteit is er al langer. Door de crisis is de roep om verantwoording en uitleg toegenomen.Daarnaast heeft Van Lanschot
haar eigen zakelijke redenen om doelen te stellen op het gebied
van MVO. In de karakteristieken die klanten aan banken
toedichten – modern, ouderwets, goede producten, begrip voor
de klant – is de perceptie van maatschappelijke betrokkenheid in
toenemende mate een bepalende factor. Ook hecht een groot
aantal Van Lanschot-medewerkers waarde aan MVO.
Beleggingsbeleid
Van Lanschot heeft het afgelopen jaar besloten tot screening van
haar beleggingen door een externe partij en de filosofie van
engagement: als een dialoog niet tot geloofwaardige resultaten
leidt, volgt uitsluiting.
Dat heeft er meteen al toe geleid dat we bij een grote belegging
over zijn gegaan tot engagement. Het betreffende Amerikaanse
bedrijf heeft een commitment afgegeven aan de criteria te zullen
voldoen. Daarom hoefden we niet tot uitsluiting over te gaan.
Het heeft dus effect.’

‘Banken hebben zich er de laatste jaren
onvoldoende rekenschap van gegeven
dat zij in de economie zo’n cruciale
functie vervullen dat de risico’s die ze
mogen lopen veel minder zijn dan ze
hebben gedaan.’
Kredietbeleid: meer criteria
‘In 2009 heeft de bank de internationale charters UN Global
Compact en Principles for Responsible Investment (ungc/pri)
ondertekend. In 2010 krijgt het kredietbeleid extra aandacht. Aan
criteria voor vermogen, cashflow en moraliteit worden criteria
toegevoegd als: geen vervuilende industrie, geen dochterbedrijven die verdacht kunnen worden van het gebruikmaken van
kinderarbeid, geen activiteiten in landen die op de zwarte lijst van
de VN staan.
‘De goede relatie met de klant is geen panacee, zo nodig breken
we. Maar Van Lanschot is er niet om overtuigingen uit te dragen
of mensen te bekeren. We werken volgens algemene criteria van
fatsoen, we willen onszelf aan kunnen kijken in de spiegel.’
Transparantie
‘Van Lanschot is voor meer klanten aantrekkelijk als de bank
handelt volgens criteria waar de maatschappij waarde aan hecht.
Voor de relatie op de lange termijn is het belangrijk mee te

ademen met trends, emoties en waarnemingen die zich in de
maatschappij afspelen. Daarin past ook het besluit van
Van Lanschot de door ons ontvangen vergoedingen van
fondsbeheerders, door te gaan geven aan klanten. We geven
hierin een duidelijk signaal af over onze onafhankelijkheid.
Voorloper
‘Van Lanschot heeft de ambitie uit te groeien tot de beste private
bank van Nederland en België. Dan is het zaak dat de bank zich
niet alleen conformeert aan maatschappelijke opvattingen, maar
ook proactief te werk gaat.
Het Van Lanschot van de toekomst is een moderne bank waar
bankiers hun vak optimaal kunnen uitoefenen. Een professionele
bank die een opleidingsinstituut is voor jong talent. Daar hoort bij
dat we de bank krachtig verder de eenentwintigste eeuw in
trekken. Dat doet Van Lanschot in termen van opleidingsmogelijkheden, arbeidsverhoudingen, kwaliteit en maatschappelijke
betrokkenheid.’
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Maatschappelijk verantwoord
ondernemen (MVO)
Een verantwoordelijke onderneming
Maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor
Van Lanschot vooral: fatsoenlijk ondernemen. Dit betekent voor
Van Lanschot dat het belang van alle stakeholders wordt
meegewogen in het dagelijks handelen van zowel de individuele
medewerker als de organisatie als geheel. Van Lanschot wil
aanspreekbaar zijn voor haar klanten, medewerkers,
aandeelhouders én voor de samenleving.
Van die aanspreekbaarheid is pas sprake als Van Lanschot op
transparante wijze informatie verstrekt over hoe de bank haar
verantwoordelijkheden ziet en invult. Dat heeft in 2009
geresulteerd in nieuw beleid en (nieuwe) activiteiten op het
gebied van MVO.
Het Maatschappelijk Jaarverslag 2009 is daar een voorbeeld van.
Het is opgesteld volgens de richtlijnen van het Global Reporting
Initiative (GRI), een internationale norm voor transparante
maatschappelijke verslaglegging. Hiermee legt Van Lanschot op
gestructureerde wijze verantwoording af over haar handelen en
de relatie met haar omgeving.
Het is niemand ontgaan dat de financiële sector in beroering is.
Een enkeling meent nog dat dit slechts tijdelijk is, dat Nederland
spoedig zal terugkeren naar business as usual. Van Lanschot denkt
daar anders over. Van Lanschot, al sinds 1737 een fatsoenlijke
bank, wil een fatsoenlijke bank blijven. Signalen uit de samenleving worden opgepikt, geanalyseerd en leiden waar nodig tot
zelfonderzoek en aangepast beleid. Het vertrouwen dat klanten
en andere stakeholders in Van Lanschot stellen, staat voorop.
Het MVO-beleid maakt daar deel van uit. Het heeft in 2009
nadrukkelijk onze aandacht gehad. Ook in 2010 zal het een
belangrijk onderdeel van onze agenda zijn.

‘Aandachtsgebieden en prioriteiten
worden bepaald door het type klanten
dat Van Lanschot bedient en door de
markten waarop zij opereert’.
Kansen en risico’s van de klimaatverandering
Van Lanschot ziet meer dan voldoende aanleiding om de
klimaatverandering serieus te nemen. Als dienstverlener is onze
milieuvoetafdruk weliswaar niet schokkend, maar niets doen is geen
optie. We proberen daarom onder andere bij te dragen aan de
vermindering van broeikasgassen en het gebruik van water te
verminderen. Naast dergelijke maatregelen vanuit de organisatie
besteden we aandacht aan individuele bewustwording. Het milieu
heeft en houdt onze aandacht, maar biedt hiernaast ook kansen. De

roep om duurzaamheid verandert de markt. Ging het aanvankelijk
om een ontwikkeling in de marge, nu beweegt duurzaamheid zich
naar het centrum van de belangstelling. Van Lanschot besteedt daar
volop aandacht aan en wil MVO en duurzaamheid ook verweven in
haar aanbod van producten en diensten.
Uitgangspunten voor MVO
Van Lanschot zal de komende jaren consistent werken aan het
doorvoeren van MVO in de bedrijfsvoering. Van Lanschot heeft
zich aan internationaal erkende richtlijnen gecomitteerd en stelt
zich proactief op.
Van Lanschots handelswijze wordt mede bepaald en gestuurd
door haar vier kernwaarden: gedreven, betrokken, onafhankelijk
en deskundig. Aandachtsgebieden en prioriteiten worden bepaald
door het type klanten dat Van Lanschot bedient en door de
markten waarop zij opereert. Van Lanschot herkent zich in de
beginselen van de UN Global Compact en de Priciples for
Responsible Investments. Beide heeft Van Lanschot in 2009
ondertekend en geheel verwerkt in haar beleggingsbeleid. In
2010 worden deze ook verwerkt in het krediet- en
klantacceptatiebeleid. Daarnaast onderschrijft Van Lanschot de
beginselen van de International Labour Organisation (ILO), die
ook tot uiting komen in de richtlijnen van Global Compact.
Goede zorg voor klanten staat niet alleen garant voor goede
resultaten, maar ook voor een geloofwaardige duurzame
identiteit. Een bestendige relatie met klanten en overige
stakeholders – werknemers, aandeelhouders en samenleving –
heeft daarom steeds Van Lanschots volle aandacht. Dit vraagt om
inspanningen van de organisatie en een visie op haar rol in de
samenleving. Klanten mogen van Van Lanschot rendement
verwachten, maar ook een duurzame benadering van de wereld
om ons heen. Van Lanschot biedt graag beide.
Externe richtlijnen
UN Global Compact

De ondertekende beginselen van de UN Global Compact
bevatten tien universele principes voor ondernemingen op het
gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu en
anti-corruptie. Deze zijn afgeleid van de Universele Verklaring
voor de Rechten van de Mens, de richtlijnen van de International
Labour Organization, de Verklaring van Rio de Janeiro inzake
Milieu en Ontwikkeling en de Anti-Corruptie Conventie.
Zie voor meer informatie www.unglobalcompact.org
Principles for Responsible Investment (PRI)

De Principles for Responsible Investment van de Verenigde Naties
bieden een toetsingskader voor toepassing van criteria op het
gebied van milieu, sociale aspecten en corporate governance in het
door de bank gehanteerde beleggingsbeleid. De ondertekening van
deze principes weerspiegelt een inspanningsverplichting om deze
criteria daadwerkelijk in het gevoerde beleggingsbeleid te hanteren.
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Universele ESG-criteria (Environmental, Social en Governance) worden
dan ook gehanteerd voor Van Lanschots kernactiviteiten, beleidsvorming en besluitvorming. Voor meer informatie over de PRI:
www.unpri.org
International Labour Organization (ILO)

Van Lanschot onderschrijft de beginselen van de ILO, waarin de
rechten van werknemers zijn vastgelegd. Aan deze rechten
hebben de meeste Nederlandse bedrijven zich al gecommitteerd
wanneer het gaat om het eigen bedrijf. Van Lanschot vindt echter,
met vele andere organisaties en bedrijven, dat ook de stakeholders en bedrijven waarvan zij aandelen verhandelt aan deze
richtlijnen dienen te voldoen.
Aanpak MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen raakt aan veel
facetten van Van Lanschot, zoals:
– de kernactiviteiten, producten en dienstverlening;
– de impact op het milieu;
– de maatschappelijke rol en de bijdrage van onze medewerkers
daaraan;
– de omgang met medewerkers, diversiteit, groeimogelijkheden
en persoonlijke ontwikkeling
– de omgang met externe stakeholders.
Om een structurele en consistente aanpak van het MVO-beleid
mogelijk te maken, onderscheidt Van Lanschot drie
aandachtsgebieden:
– Essentieel: inbedding van ethische beginselen in de
kernactiviteiten en de cultuur van de organisatie.
– Eco: beperking van de impact van de bedrijfsprocessen op het
milieu.
– Extra: maatschappelijke positionering via ‘De Volgende
Generatie’ en maatschappelijke verslaglegging volgens
internationale normenkaders.
In 2009 is Van Lanschot begonnen dit om te zetten in beleid en
implementatie. Dit wordt in 2010 gecontinueerd. Afgeleid van de
internationale beginselen heeft Van Lanschot een lijst opgesteld
met uitsluitingscriteria. Deze zijn aangevuld met enkele criteria
die Van Lanschot belangrijk vindt, zoals het uitsluiten van
betrokkenheid bij clusterbommen en landmijnen in de
vermogensbeheerportefeuilles.
Na implementatie van het reeds opgestelde en in 2010 nog
verder op te stellen beleid, zal de duurzame identiteit van
Van Lanschot verder worden uitgebouwd en vormgegeven.
Essentieel

Het MVO-beleid richt zich op alle kernactiviteiten en het
duurzame karakter van Van Lanschot. Overkoepelend is een
algemeen beleidsplan opgesteld, waarin onder meer de

uitsluitingscriteria zijn geformuleerd en de ambitie voor de
komende jaren is vastgelegd. Aan de hand van dit algemene
beleid worden per kernactiviteit beleidsplannen opgesteld. Naast
de al genoemde beleidsplannen is in 2009 ook het duurzame
inkoopbeleid geformuleerd. Dit zal er toe leiden dat onze
toeleveranciers zullen worden getoetst aan de uitsluitingscriteria.
Toeleveranciers met een actief MVO-beleid zullen de voorkeur
genieten. Grote contracten die in 2009 tot stand zijn gekomen,
zijn al aan deze MVO-criteria getoetst.
Het opgestelde en doorgevoerde beleggingsbeleid voorziet in het
uitsluiten van aandelen en obligaties van, danwel fondsen met,
organisaties, die activiteiten ontplooien zoals die voorkomen op
de lijst van uitsluitingscriteria. Echter, voordat tot uitsluiting
wordt besloten, probeert Van Lanschot de betreffende
organisatie via een dialoog te bewegen tot ander gedrag.
Van Lanschot meent dat zogenaamd actief engagement tot
duurzamer resultaten kan leiden dan alleen uitsluiting. Voor deze
periode van dialoog is een termijn van maximaal zes maanden
gesteld, met een mogelijke verlenging van opnieuw zes maanden
bij gebleken vooruitgang op het vastgestelde issue.

‘Het bewustmaken van het eigen gedrag
in relatie tot de leefomgeving staat
daarbij centraal, vanuit de overtuiging dat
alle individuele bijdragen gezamenlijk tot
groot resultaat leiden’.
Eco

Van Lanschot is als dienstverlener per definitie geen enorme
vervuiler. Maar, zoals reeds eerder opgemerkt, niets doen is geen
optie. Van Lanschots aandacht voor het milieu kent twee
richtingen. Allereerst richt Van Lanschot zich op dat wat zij als
organisatie kan verbeteren. Vervolgens verschuift de focus naar
de individuele werknemers. Het bewustmaken van het eigen
gedrag in relatie tot de leefomgeving staat daarbij centraal, vanuit
de overtuiging dat alle individuele bijdragen gezamenlijk tot groot
resultaat leiden. Elk radertje telt.
Om dit te realiseren is in 2008 het GreenTeam ingesteld. Dit team
heeft zich in 2009 gebogen over het energiegebruik en de
afvloeiing van hardware bij ICT, het terugdringen van de
afvalstroom, het scheiden van afval en het terugdringen van de
CO2 -uitstoot, zowel bij het energiegebruik als door het
wagenpark. Tevens zijn door dit team enkele keurmerken
doorgevoerd, zoals het FSC-keurmerk, dat voor papier en hout
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verplicht is gesteld. Het externe magazine Pur Sang, het interne
magazine Balans en het jaarverslag worden al CO2 -neutraal
gedrukt en verzonden. Ook zijn ze op FSC-papier gedrukt.
Omdat Van Lanschot het papiergebruik wil terugdringen, is dit
maatschappelijke jaarverslag alleen digitaal beschikbaar.
Extra

Duurzaam beleid vraagt om transparantie, ook in maatschappelijke
verslaglegging. De internationale richtlijnen van het Global
Reporting Initiative (GRI) zijn hierbij van dienst.
Het maatschappelijk jaarverslag is dan ook langs deze richtlijnen
opgesteld. Verwijzingen naar de GRI vindt u achter in dit verslag, in
de opgestelde GRI-index. In Nederland heeft het Ministerie van
Economische Zaken in hetzelfde kader de Transparantiebenchmark ingesteld. Ook die index met verwijzingen treft u
achter in dit verslag aan. Van Lanschot zal deze eerste vernieuwde
versie van het maatschappelijk jaarverslag toetsen bij de
ontvangers en de uitkomsten verwerken in het maatschappelijk
jaarverslag over 2010.
Voor Van Lanschots externe activiteiten is in 2007 gekozen voor
het overkoepelende thema ‘De Volgende Generatie’, met een focus
op het stimuleren van ondernemende jonge mensen. In de loop van
2008 is dit thema verder uitgewerkt. Zo is ook de natuur als
nalatenschap voor volgende generaties toegevoegd en is bij
ondernemende jonge mensen een accent gelegd op talentvolle
jonge mensen die starten vanuit een achterstandsituatie.
De activiteiten onder het thema ‘De Volgende Generatie’ stonden
door de financiële crisis en kostenbesparingen echter onder druk.
Omdat Van Lanschot het belangrijk vindt dat medewerkers actief
participeren, is de samenwerking met BizWorld wel gecontinueerd:
in 2009 werd op twintig scholen lesgegeven in groep 8.
Van Lanschot probeert daarbij nadrukkelijk basisscholen te
selecteren in achterstandswijken. De lesstof gaat op speelse wijze
in op alles wat er bij ondernemen en bankieren komt kijken. Dit
project zal in 2010 wordt voortgezet.

‘Voor Van Lanschot staat het belang van
de klant centraal. Van Lanschot hecht
grote waarde aan klantzorg op een zo
hoog mogelijk niveau.’
Organisatie van MVO
De manager MVO rapporteert rechtstreeks aan de voorzitter van
de Raad van Bestuur, die MVO in zijn portefeuille heeft.
Hiërarchisch maakt MVO deel uit van het Corporate Office, dat
ressorteert onder het Secretariaat Raad van Bestuur, waar ook
Juridische Zaken en Compliance deel van uitmaken.
De manager MVO stelt beleidsvoorstellen op en overlegt met
relevante interne en externe partijen. Zowel de Raad van Bestuur als
de Raad van Commissarissen hebben het MVO-beleid goedgekeurd.
De manager MVO initieert en coördineert de MVO-werkgroepen
binnen de organisatie. Op basis van de rapportages van het in
duurzaam beleggen gespecialiseerde adviesbureau GES houdt de
MVO-manager bij of de door Van Lanschot gehanteerde

beginselen worden gevolgd. Indien wordt afgeweken van de
aanbevelingen uit de GES-rapportages, wordt dit rechtstreeks
aan de Raad van Bestuur gemeld.
Om het beleid specifieker te kunnen maken, is in 2009 ook een
Ethisch Council ingesteld, die bestaat uit de leden van het
Executive Committee, het hoofd Compliance en de manager
MVO. Het Executive Committee omvat de volledige Raad van
Bestuur en een aantal directeuren van Van Lanschot.
Uitspraken van het Ethisch Council leiden, behalve tot aanvullend
beleid, ook tot specifieke aanvullingen van onze uitsluitingscriteria.

‘Van Lanschot voert een beleid waarbij
krediet-, markt-, rente- en
liquiditeitsrisico’s nauwgezet worden
bewaakt, met conservatieve limieten.
Dat geldt vanzelfsprekend ook voor alle
operationele risico’s.’
Compliance en integriteit
Voor Van Lanschot staat het belang van de klant centraal.
Van Lanschot hecht grote waarde aan klantzorg op een zo hoog
mogelijk niveau. Wet- en regelgeving vormen daarvoor een
belangrijk kader. Van Lanschot streeft er echter naar om bij de
invulling van klantzorg verder te gaan dan de minimumeisen die
uit wet- en regelgeving voortvloeien. Het formuleren van ethische
standpunten en het naleven van morele regels maken bij
Van Lanschot ook deel uit van wat wij onder integriteit verstaat.
Van Lanschot kan haar taken alleen naar behoren uitoefenen als
elke partij vertrouwen in haar kan stellen. Integer handelen vormt
de basis voor dat vertrouwen. De geldende wet- en regelgeving
schept hiervoor het kader. Van Lanschot verlangt dan ook van
haar medewerkers, dat zij bij de uitvoering van hun taken de
geldende wet- en regelgeving zonder uitzondering respecteren.
De bank duldt niet dat medewerkers, al dan niet in de uitoefening
van hun functie, zich bezighouden met onwettige activiteiten. Het
integriteitsbeleid met betrekking tot medewerkers is uitgewerkt in
onder meer de Gedragscode, het Beleid Integriteitsgevoelige
Functies en het Beleid inzake incidenten en nevenfuncties.
Ethiek
Het Ethisch Council voorziet enerzijds in het formuleren van
aanvullend en specifiek beleid en anderzijds in de behoefte aan
morele richtlijnen. Hiertoe komt het Council regelmatig bijeen en
behandelt dan zowel vraagstukken vanuit de organisatie als
maatschappelijke kwesties uit de samenleving die raken aan de
activiteiten van Van Lanschot. De uitspraken van het Council
worden verwerkt in beleid, interne richtlijnen en regelgeving en
interne communicatie. Hiermee wordt bereikt dat – naast
concrete implementaties – ook het interne gedachtegoed en
gedrag worden beïnvloed.
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Risicomanagement
Van Lanschot beschikt over een professioneel, bankbreed
risicoraamwerk. Belangrijk is het behoud van een conservatieve
risicohouding in alle geledingen van de bank en een strikte
naleving van wet- en regelgeving. Van Lanschot voert een beleid
waarbij krediet-, markt-, rente- en liquiditeitsrisico’s nauwgezet
worden bewaakt, met conservatieve limieten. Dat geldt
vanzelfsprekend ook voor alle operationele risico’s.
Het doel van dit risicoraamwerk is in een vroegtijdig stadium
risico’s te onderkennen, te analyseren en met een verantwoorde
limieten vast te stellen. Adequate beheersmaatregelen en
rapportagesystemen zijn dan ook wezenlijke onderdelen van de
risicobeheersing bij Van Lanschot. Risicobeheer is een continu
proces, waarbij de kwaliteit en inzet van management en
medewerkers van groot belang blijven. Bij het inrichten van het
risicoraamwerk is uitgegaan van het ‘three lines of defense’-principe,
waarbij de dagelijkse verantwoordelijkheid voor het beheersen
van risico’s zoveel mogelijk bij de commerciële c.q. uitvoerende
afdelingen ligt. Dit is de zogenaamde eerste lijn. De afdeling
Riskmanagement is verantwoordelijk voor het initiëren van
risicobeleid en het toezicht op de beheersing van risico’s binnen
Van Lanschot. Deze afdeling vormt samen met Compliance de
tweede lijn. De derde lijn is Group Audit, verantwoordelijk voor
de onafhankelijke toetsing van het risicoraamwerk. De Raad van
Bestuur is eindverantwoordelijk voor het risicobeleid.
Dialoog met de overheid en publieke lobby
Van Lanschot kent geen aparte functie voor dialoog met de
overheid en publieke lobby. Vanuit de Raad van Bestuur wordt
zeker contact gezocht met overheden wanneer daartoe concrete
aanleiding is. Zo is er in 2009 contact geweest met de Europese
Commissie naar aanleiding van rentes op spaartegoeden. Dat
heeft geleid tot het indienen van een formele klacht. Ook heeft
Van Lanschot actief deelgenomen aan de totstandkoming van de
Code Banken. Van Lanschot staat open voor vragen en geeft
regelmatig gehoor aan deze vragen.
Verbinding met MVO
Van Lanschot besteedt zeer veel aandacht aan compliance en risk
management. MVO voegt aan beide een extra dimensie toe,
namelijk die van maatschappelijke en morele standpunten van
Van Lanschot. Ook met betrekking tot de dialoog met het
maatschappelijke veld voegt MVO toe, zoals overleg met NGO’s.
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Gedreven
Bert van den Berg | Directeur Vandenberg Drukwerken |
Drukker Jaarverslag 2009 van Van Lanschot

‘Een goed verhaal opent deuren’

‘In drie generaties is Vandenberg van ambachtelijke drukkerij met één pers uitgegroeid tot een
modern grafisch bedrijf met veertig medewerkers. Naast hoogwaardig drukwerk biedt
Vandenberg zijn klanten een totaalpakket aan, inclusief concept, ontwerp, tekst en fotografie. Dat
hele traject managen vraagt om een hoog serviceniveau en intensief contact met de klant. Zes jaar
geleden is Vandenberg klanten gaan helpen hun papierverbruik te reguleren met de zogenaamde
‘voorraadservice’: de papiervoorraad van klanten wordt hier opgeslagen en beheerd. Want hoe
minder je hebt liggen, hoe minder je verbruikt. Deze betrokkenheid bracht ons in de positie namens
de klant vragen te stellen aan de industrie: kan het papier chloorvrij, kan het gerecycled, kan het
ook witter? Dat was het begin van wat wij maatschappelijk vooruitstrevend ondernemen noemen:
ondernemen voor de toekomst – van het bedrijf, van de klant, van de maatschappij. We zijn
eigenwijs en willen niet stilstaan: rust roest.’
FSC-certiﬁceerd
‘Inmiddels heeft al het gangbare papier dat Vandenberg gebruikt het FSC-keurmerk. We leveren niet
alleen FSC-papier, ons bedrijf is ook FSC-gecertificeerd en voldoet aan de eisen voor opslag,
verwerking en vermelding die daarmee samenhangen. In besprekingen met klanten kunnen we zeggen:
“Wij vinden...” en uitleggen waar FSC voor staat en waarom we het adviseren. Het is niet duurder en
het draagt bij aan de uitstraling van een bedrijf. Vanaf papier en chemicaliën gaat het verder: bioinkten op basis van plantaardige oliën gebruiken, ontwerpen met inktbesparende lettertypes, 100%
groene stroom inkopen, energiebesparende maatregelen nemen, afval aanbieden aan gecertificeerde
afvalverwerkers, gecombineerd vervoer inzetten waardoor het aantal vrachtwagens dat hier komt
gereduceerd is van acht naar drie per dag... er zijn ongelooflijk veel mogelijkheden.’
CO2-neutraal
‘Die mogelijkheden zoekt Vandenberg door de hele keten heen, van inkoop tot levering. Ons ‘MVO
2.0-team’ brengt MVO continu onder de aandacht en zoekt actief energie- en milieubesparende
maatregelen. In 2009 hebben we de aanmoedigingsprijs voor MVO van het Wereld Natuurfonds
en de gemeente Utrechtse Heuvelrug gekregen. Vanaf 2010 produceert Vandenberg CO2 -neutraal.
We zijn een productiebedrijf en ontkomen niet aan CO 2 -uitstoot. Het onvermijdelijke deel
compenseert Vandenberg door deel te nemen in CO2 Operate BV, een project op Sumatra,
Indonesië, waar de heuvels boven een stuwmeer worden herbebost zodat de bodem meer water
vasthoudt. Het brengt werkgelegenheid en komt de boeren ten goede. Daar zit ook een aspect van
sociale betrokkenheid in waar Vandenberg grote waarde aan hecht. Dichter bij huis geven we daar
invulling aan met open dagen voor scholieren en studenten en sponsoring van culturele activiteiten
en sportevenementen, zoals de Heuvelrugloop in Maarn.’
Maatschappelijk vooruitstrevend ondernemen
‘Om vooruitstrevend te ondernemen moet je anders leren denken. Hoe lang is Vandenberg nog
een drukkerij? Cross-mediaal werken, in combinaties van verschillende media die meer maatwerk
en minder volume vragen, wordt steeds belangrijker. Online media veranderen niet alleen onze
werkwijze, ook die van onze klanten. We organiseren bijeenkomsten en evenementen, zoals een
‘Papierdag’, of een businessdiner met discussie over online werken en mobiele communicatie.
E-books zijn het begin van een nieuw kanaal. Bestellen en betalen via internet, via je mobiel je
voorraad controleren, twitteren: Vandenberg wil niet alleen voorsprong houden op de
concurrentie, maar aansluiten bij de klant en zo voorop lopen in een veranderende markt.
Verandering roept soms weerstand op, maar veel vaker blijkt het positief te werken. Je raakt in
gesprek, bindt relaties, stimuleert medewerkers en je innoveert. Een goed verhaal opent deuren.’
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De klant centraal
Engagement als basis
Het duurzame beleid van Van Lanschot heeft een engagementstrategie als uitgangspunt. Van Lanschot is ervan overtuigd dat
een dialoog met partijen die zich niet conformeren aan de door
Van Lanschot erkende beginselen, op lange termijn tot betere
resultaten leidt. Het daadwerkelijk uitsluiten van dergelijke
partijen gebeurt, als na enkele maanden blijkt, dat op de
vastgestelde kwestie geen vooruitgang is geboekt. In die zin dient
uitsluiting voor Van Lanschot een dubbel doel. De engagementstrategie heeft ook intern een positief gevolg. Het vraagt namelijk
om een actieve houding ten opzicht van de geconstateerde
kwestie, waardoor intern een dialoog op gang komt en het
denken over wat moreel verantwoord is wordt gestimuleerd.

–

Ten aanzien van het beleggingsbeleid is ervoor gekozen om alle
actieve beleggingen – zowel aandelen, obligaties als fondsen – te
laten screenen op Van Lanschots criteria. Dit is uitbesteed aan het
gerenommeerde bureau GES Investment Services. Voor meer
informatie: www.ges-invest.com

–

–
–

–
–
–
–

–

–
De beslissing ‘to engage’ of ‘to exclude’ ligt bij Van Lanschot en
Kempen Capital Management (KCM). In het Environment Social
Governance (ESG) Council van KCM, waarin ook Van Lanschot
een zetel heeft, wordt elke kwestie waarover een dergelijke
beslissing genomen dient te worden, besproken en tot een besluit
gebracht. Naast beleggingsspecialisten van KCM en
Van Lanschot, maakt ook een gespecialiseerde externe consultant
deel uit van het ESG Council. In tegenstelling tot het Ethisch
Council van Van Lanschot, dat overkoepelende uitspraken doet, is
het ESG Council specifiek voor beleggingsbeleid actief. Op deze
wijze is het duurzame beleggingsbeleid van Van Lanschot en
Kempen in handen van specialisten. Er is steeds nauw contact
tussen het ESG Council en de manager MVO.

‘Van Lanschot is ervan overtuigd dat een
dialoog met partijen die zich niet
conformeren aan de door Van Lanschot
erkende beginselen, op lange termijn tot
betere resultaten leidt’.
Uitgangspunten voor engagement en uitsluiting

Op basis van de door Van Lanschot ondertekende beginselen is
een aantal uitsluitingscriteria geformuleerd. Deze zijn van
toepassing op elk opgesteld en nog op te stellen duurzaam beleid.
Van Lanschot sluit bedrijven, organisaties en particuliere
beleggers uit die:

direct betrokken zijn bij productie, opslag, testen of handel in
clusterbommen en landmijnen;
direct betrokken zijn bij kinderarbeid van welke aard dan ook;
direct betrokken zijn bij dwangarbeid en/of slavernij of hier
weet van hebben en desondanks met dergelijke partijen zaken
doen;
direct of indirect betrokken zijn bij ernstige schendingen van
mensenrechten;
hun werknemers vrijheid van vergadering en onderhandeling
ontzeggen;
hun werknemers op basis van religie, seksuele geaardheid,
geslacht en/of afkomst discrimineren;
direct verantwoordelijk kunnen worden gehouden voor
ernstige milieuvervuiling;
direct actief zijn in dictaturen die de mensenrechten
stelselmatig schenden;
direct betrokken zijn bij ernstige schendingen van de rechten
van het dier, zoals marteling, onnodige dierproeven,
ongereguleerde jacht en handel in bont;
activiteiten ontplooien die de lichamelijke en/of geestelijke
gezondheid van grote groepen mensen in gevaar brengen.

Deze criteria zijn algemeen van aard. Zij zullen door het Ethisch
Council nader worden gespecificeerd en uitgewerkt. Daarbij
zullen de belangen van de klanten van Van Lanschot, de belangen
van de samenleving als geheel en Van Lanschots eigen ethische
standpunten de basis vormen. In 2010 wordt als eerste
onderwerp het beleid ten aanzien van bedrijven die betrokken
zijn bij de productie en handel in wapens uitgewerkt.
Resultaten duurzaam beleggen

Sinds 2004 biedt Van Lanschot een portefeuille van duurzame
beleggingsfondsen aan. Ook participeert Van Lanschot in het
Eumedion Corporate Governance Forum en is zij sinds 2002
succesvol met het Orange SeNSe Fund, het duurzame fonds van
Kempen Capital Management. De duurzame portefeuille van
Van Lanschot en Kempen is als eerste gescreend en ‘schoon’
gebleken. In 2009 heeft Van Lanschot ongeveer € 100 miljoen
duurzaam belegd, waarvan circa 20% in eigen fondsen. In 2010
moet het aandeel duurzaam beleggen in de portfolio verder
toenemen, als direct gevolg van het in 2009 goedgekeurde
duurzaam beleggingsbeleid.
Klanttevredenheid
Van Lanschot heeft een voorsprong op de zogenaamde
klanttevredenheidsbenchmark, een vergelijking met sectorgenoten. In 2009 is een lichte daling geconstateerd. Deze daling is
geheel in lijn met de ontwikkeling van de benchmark en moet
vooral gezien worden in het licht van de banken- en
vertrouwenscrisis.
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Klanten zijn door de crisis kritischer geworden. Dit komt tot
uitdrukking in de ontwikkeling van hun oordeel over de
dienstverlening bij Van Lanschot, al is er relatief weinig onvrede.
Er zijn verschillen waarneembaar in de tevredenheid tussen de
verschillende klantgroepen, waarbij de belangrijkste doelgroepen
van Van Lanschot de hoogste beoordeling geven.

‘Van Lanschot is voortdurend op zoek
naar mogelijkheden om haar
dienstverlening te vergroten’.
Initiatieven om ﬁnanciële kennis bij klanten te vergroten
In 2009 zijn op verschillende kantoren twee masterclasses voor
klanten gehouden: ‘Bedrijfswaardering, overname en overdracht’
en ‘Een investering in uw beleggingsexpertise’. Bij deze sessies
stond het vergroten van financiële kennis rondom specifieke
onderwerpen centraal.
Van Lanschot is voortdurend op zoek naar mogelijkheden om
haar dienstverlening te vergroten. Daarom is aan deelnemers van
deze masterclasses gevraagd een enquête in te vullen. De respons
was positief. De masterclasses werden respectievelijk met een 7,8
en 8,0 gewaardeerd. Vanwege dit succes worden in het voor- en
najaar van 2010 nieuwe sessies georganiseerd: ‘Baanbrekend
beleggen’ voor de vermogende particulier of ex-ondernemer en
‘Bedrijfsoverdracht’ voor de actieve ondernemer.
Samen met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging zijn in
2009 vijf masterclasses ‘Bedrijfsoverdracht’ georganiseerd. Deze
bijeenkomsten spitsten zich toe op het proces van bedrijfsoverdracht voor directeur-grootaandeelhouders (DGA’s) en hoe
zij dit proces optimaal kunnen laten verlopen. Deze bijeenkomsten
zijn goed ontvangen en hebben er mede toe geleid dat begin 2010
de Van Lanschot Academie voor Bedrijfsoverdracht is gerealiseerd,
in nauwe samenwerking met TiasNimbas.
Toegang voor mensen met fysieke beperking
De kantoren van Van Lanschot zijn in de regel panden met een
monumentenstatus. Van Lanschot is zich terdege bewust van
haar verantwoordelijkheid voor deze nalatenschap. Daarom doen
wij hier aanzienlijke investeringen in. De monumentenstatus legt
helaas beperkingen op ten aanzien van aanpassingen voor
mindervaliden.
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Deskundig
Hanneke van Dal | Compliance & Performance Manager Arcadis Aqumen Facility Management

‘Hoe maken we samen de wereld
een beetje groener?’
‘Sinds begin 2009 is het facilitair beheer van Van Lanschot ondergebracht bij Arcadis Aqumen
Facility Management. (AAFM). Wij leveren facilitaire oplossingen in nauwe samenwerking met de
opdrachtgever, zodat deze zich kan concentreren op zijn kerntaken.
Sparring partner
‘Op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen zorgt AAFM voor praktische
invulling van het beleid van Van Lanschot. Dat doen we als sparring partner van de manager MVO
en in samenwerking met Corporate Facility Management en Corporate Purchase Management.
Daarom heb ik ook zitting in het Green Team van Van Lanschot. AAFM heeft zelf ook een MVOprogramma, “Add to a brighter world”, waarin deskundigheid, diensten en best practices bijeen
worden gebracht. Een belangrijk aandachtsgebied is inkoop: handelen onze leveranciers
maatschappelijk verantwoord? Daarvoor hanteert AAFM audits, het milieucertificaat ISO 14001
en een ethische gedragscode waartoe business partners contractueel verplicht zijn. AAFM werkt
vanuit ‘engagement’, dat wil zeggen: we gaan de dialoog aan. De vraag is: hoe kunnen we samen de
wereld een beetje groener maken?’
Laaghangend fruit
‘Bij Van Lanschot zijn we in 2009 gestart met ‘laaghangend fruit’: praktische zaken die direct zichtbaar
zijn voor klanten en medewerkers en die bijdragen aan bewustwording en gedragsverandering. Zo zijn
de keurmerken geïnventariseerd: welke zijn er al, welke moeten er bij? Er zijn ideeën voor de catering
uitgewerkt: welk deel van het assortiment wordt biologisch, wordt er wel of geen vis aangeboden, hoe
zit het met verpakkingen en transport. In 2009 is ook gekeken naar het papier dat Van Lanschot
gebruikt. Er wordt nu alleen nog papier besteld met het FSC-keurmerk (Forest Stewardship Council).
Een energiebesparende maatregel is zelf het licht op je werkplek uit doen.’
Energiemanagement
‘Energiemanagement is een belangrijk aandachtspunt bij Van Lanschot. De bank heeft veel
verschillende, grotendeels monumentale panden en die zijn zoals bekend niet energiezuinig. In 2010
moeten energiescans inzicht geven in energieverbruik en CO2 -uitstoot. Hoeveel kan er worden
bespaard, hoe kan duurzame energie worden ingekocht? Een energiemanager van AAFM kan
daarbij optreden als adviseur. Daarnaast wil AAFM in 2010 best practices inbrengen die bij andere
opdrachtgevers zijn geïmplementeerd. Een klein voorbeeld: koffieautomaten voorzien van een
tijdschakelaar zodat ze uitschakelen als ze niet gebruikt worden. Ze staan nu 24 uur per dag aan.’
Draagvlak
‘Werken aan MVO is werken aan bewustwording. Wat doen we nu, waar willen we naar toe, wat
krijgen we er voor terug? Dat gaat niet zonder discussie. Wat heb je over voor je gezondheid?
Waarom zou je meer gaan betalen voor een eco-eitje? Waarom zou je een zuinigere auto rijden?
Het is aan het Green Team, de manager MVO en Corporate Facility en Purchase Management om
doelstellingen en waarden op het gebied van MVO in de hele Van Lanschot-organisatie uit te
dragen en te communiceren. Dat gebeurt via intranet, het personeelsblad BaLans en verslagen.
Het evenwicht vinden tussen MVO-beleid, de praktijk en draagvlak bij de eindgebruikers, dat is het
spel waarvoor AAFM zijn deskundigheid inzet.’
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De mensen achter Van Lanschot
Van Lanschot wil niet alleen de beste private bank zijn voor haar
klanten, maar voor haar medewerkers ook de beste werkgever.
We willen ons profileren als ‘employer of choice’.
Daarom investeert Van Lanschot veel in de ontwikkeling van haar
medewerkers. Ook vinden we 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 we een aantal efficiencymaatregelen
moeten treffen, waarbij we helaas ook mensen hebben moeten
laten gaan. 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 je met het bedrijf wilt 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.
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Verdeling medewerkers FTE 2009

Aantal medewerkers
2009

2008

Aantal

FTE

Aantal

FTE

1.535

1.400,80

1.788

1.601,75

1.535

1.400,80

1.788

1.601,75

FvL Curaçao

35

34,18

27

26,28

FvL Luxemburg

32

32,00

31

31,00

145

140,20

149

144,30

25

23,60

20

20,00

438

419,27

437

418,00

Van Lanschot Nederland

FvL België
FvL Zwitserland
Overige dochters *

Van Lanschot Nederland
FvL Curaçao
FvL Luxemburg

Totaal

2.210

2.050,05

2.452

2.241,33

FvL België
FvL Zwitserland
Overige dochters

*

Incl. Kempen

Samenstelling van het personeel

Het aantal fte’s is eind 2009 gedaald naar 2050 (2008: 2241).
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.

Duur van de dienstverbanden

Verdeling duur dienstverbanden totaal 2009
2009

Mannen

Vrouwen

Totaal

%

< 5 jaar

344

251

595

38,8%

5 tot 10 jaar

150

130

280

18,2%

10 tot 15 jaar

127

173

300

19,5%

15 tot 20 jaar

42

55

97

6,3%

20 tot 25 jaar

47

55

102

6,7%

107

54

161

10,5%

25 jaren >

< 5 jaar
Totaal

817

718

1535

100%

5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar

Alle tabellen en grafieken zijn van toepassing op Van Lanschot
Nederland, tenzij anders vermeld.

25 jaren >
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Beëindiging dienstverband
Promoties
2009

Totaal

272

%

17,7%

2008

316

%

17,7%

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 bij 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 we 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 directeurgrootaandeelhouders spelen.
Daarnaast hebben alle bankers en beleggingsadviseurs de
kennisscan Beleggen gedaan, voortvloeiend uit het
vakbekwaamheidbeleid 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 en
het gebruik van de applicatie Opal.
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 continue 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.
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 veertien belangrijke
businessprojecten.
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Opleidingskosten: individuele en collectieve uren
2009

Aantal deelnemers
Overzicht uren
Kennis
Vaardigheden
Coaching

Totaal aantal uren

2008

1.424
Bijeenkomsten

2.535
Zelfstudie

Bijeenkomsten

E-learning

E-learning

17.241

2.878

0

56.393

12.090

1.416

7.729

0

0

25.731

6.400

1.688

329

0

0

1.074

0

0

25.299

2.878

0

83.198

18.490

3.104

Totale kosten
individueel en collectief

Zelfstudie

€ 2.086.354

€ 5.424.434

Bij Van Lanschot werken kwalitatief goede medewerkers.
Kwaliteit is belangrijk, maar niet vanzelfsprekend. Als organisatie
zullen we 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
pdprogramma.
Het PD-programma helpt bij het meer gericht ontwikkelen van
talenten voor sleutelposities. In 2009 zijn vijf PD-deelnemers
benoemd op sleutelposities.
Zoals gebruikelijk bij 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 vijftien 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.
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Gemiddelde
Promotiesleeftijd in jaren

Verdeling gemiddelde leeftijd 2009

2009

2008

Totale personeelsbestand

41,68

40,93

Mannen

42,88

42,05

Vrouwen

40,32

39,69

Mannen
Vrouwen

Leeftijdsopbouw

Verdeling leeftijdsopbouw totaal 2009

2009

Mannen

2008

Vrouwen

Totaal

Mannen

Vrouwen

Totaal

0

0

0

3

1

4

20 tot 25 jaar

12

12

24

32

24

56

25 tot 30 jaar

59

63

122

81

84

165

30 tot 35 jaar

100

110

210

114

129

243

35 tot 45 jaar

296

316

612

326

371

697

45 tot 55 jaar

230

175

405

262

191

453

55 jaar >

120

42

162

123

47

170

< 20 jaar

20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
Totaal

817

718

1535

941

847

1788

30 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 jaar >

Maatschappelijk Jaarverslag 2009 | De mensen achter Van Lanschot 27

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 Authoriteit 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 gedurende een periode van drie jaar.
Om kosten te besparen heeft het seniormanagement in navolging
van de salarisverlaging van de Raad van Bestuur 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 onvoorwaardelijk in 2009 zouden zijn toegekend, zijn in 2009 komen te

vervallen omdat het gestelde target, de gemiddelde groei van de
winst per aandeel, niet is gehaald. De voorwaardelijk toegezegde
aandelen in 2007 komen hierdoor in 2010 eveneens te vervallen.
Voor haar medewerkers heeft Van Lanschot Bankiers 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 ook in de toekomst achterwege te
houden. 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 hiermee
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.

Ziekteverzuim
Promoties
2009

Ziekteverzuim

4,06%

2008

4,30%

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. In
deze dekkingsgraad is het effect van gewijzigde inzichten in het
langlevenrisico, zoals eind 2009 gepubliceerd door het CBS, nog
niet verwerkt.Het bestuurvan 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. De dekkingsgraad ultimo 2009 is gestegen naar
108,7 %. 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 nietindexeren van ingegane pensioenen, was het van groot belang
goed te communiceren met de pensioengerechtigde deelnemers.
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Beloningsbeleid Raad van Bestuur
Nadat het huidige beloningsbeleid voor de leden van de Raad van
Bestuur in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van
8 mei 2008 werd goedgekeurd, is het hieronder beschreven
beloningsbeleid per 1 januari 2008 ingevoerd. De uitgangspunten
hiervan 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.

Totaaloverzicht beloning *
(in euro’s)

Vast jaarsalaris

Minimaal

At target

Maximaal

De heer Deckers
De heer Loven

550.000
330.000

0%
0%

550.000
330.000

175%
100%

1.512.500
660.000

225%
150%

1.787.500
825.000

De heer Sevinga
De heer Zwart

330.000
330.000

0%
0%

330.000
330.000

125%
100%

742.500
660.000

175%
150%

907.500
825.000

* Deze bedragen zijn inclusief het vaste salaris.

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)

2009

De heer Deckers

500.000

De heer Loven
De heer Sevinga
De heer Zwart

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

2009

2008

2007

666.815

892.815

971.500

De heer Sevinga

333.408
400.089

485.529
509.289

602.480
666.500

De heer Zwart tot 01/01/10

400.089

481.569

585.500

Voor een uitgebreide toelichting verwijzen we u graag naar pagina
64 en verder van het jaarverslag 2009.

Maatschappelijk Jaarverslag 2009 | De mensen achter Van Lanschot 29

Indeling salarisschaal
Van de mannelijke medewerkers is 14,1% ingedeeld in
salarisschalen 2 tot en met 6. De salarisschalen 7 tot en met 10
gelden voor 59,2% van de mannen. Van de vrouwelijke
medewerkers is 49,8% ingedeeld in de salarisschalen 2 tot en met
6, en 45,1% in schaal 7 tot en met 10. De Raad van Bestuur en de
concerndirecteuren zijn opgenomen in de categorie ‘niet
ingedeeld’.

Indeling volgens salarisschalen
2009

2008

totaal

vrouwen

mannen

totaal

vrouwen

mannen
aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

aantal

%

57

7,0%

6

0,8%

63

4,1%

82

8,7%

21

2,5%

103

5,8%

2

0

7,0%

0

7,0%

0

7,0%

2

0,2%

6

0,7%

8

0,4%

3

0

7,0%

1

0,1%

1

0,1%

4

0,4%

4

0,5%

8

0,4%

4

20

2,4%

55

7,7%

75

4,9%

24

2,6%

82

9,7%

106

5,9%

5

34

4,2%

80

11,1%

114

7,4%

40

4,2%

109

12,9%

149

8,3%

6

61

7,5%

222

30,9%

283

18,4%

73

7,8%

245

28,9%

318

17,8%

7

68

8,3%

116

16,2%

184

12,0%

82

8,7%

121

14,3%

203

11,4%

8

77

9,4%

69

9,6%

146

9,5%

93

9,9%

83

9,8%

176

9,9%

9

164

20,1%

88

12,3%

252

16,4%

180

19,1%

94

11,1%

274

15,3%

10

175

21,4%

51

7,1%

226

14,7%

186

19,8%

51

6,0%

237

13,3%

>10

161

19,7%

30

4,2%

191

12,5%

175

18,6%

31

3,6%

206

11,5%

Totaal

817

100%

100%

1788

100%

Niet ingedeeld

718

100%

1535

100%

941

100%

847
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Betrokken
Annemarie Goedmakers | Voorzitter Milieudefensie

‘Met elkaar kom je verder’

‘De Eerlijke Bankwijzer zet in op de betrokkenheid van de consumenten, de klanten van de banken.
Zij kunnen op de Eerlijke Bankwijzer zien wat het beleid van hun bank is op milieu- en sociale
thema’s, en banken vergelijken op MVO-criteria. Zo willen we de consument informeren en er toe
bewegen druk op zijn bank uit te oefenen. Ook willen we de banken direct beïnvloeden door te
laten zien hoe ze scoren op MVO. Ze kunnen zich dan afvragen: willen we deze score? Wat doet de
concurrent? Wat is ons beleid? Wat kunnen we veranderen?’
Samenwerking
‘De Eerlijke Bankwijzer is in januari 2009 gelanceerd door Milieudefensie, Oxfam Novib, Amnesty
International en FNV. Inmiddels heeft de Dierenbescherming zich aangesloten. Het onderzoek
waarop de Bankwijzer is gebaseerd hebben we uitbesteed aan een extern bureau, Profundo. Zij
leggen de thema’s en criteria vast, bevragen de banken, doen de metingen en zijn aanspreekpunt voor
vragen of discussies over de methodiek. Dat laatste vind ik heel belangrijk. Niet alleen de vijf
opdrachtgevers moeten tevreden zijn, ook de banken; ze moeten vinden dat ze fair behandeld
worden. Milieudefensie zoekt bij voorkeur de samenwerking. Banken zouden afstand kunnen nemen
van de Eerlijke Bankwijzer, maar wat bereik je daar mee? Milieudefensie heeft een verklaarde
tegenstander in de leiding van VNO-NCW, die de milieubeweging het liefst wil afschaffen. Is dat
verstandig? Duurzame ontwikkeling is in ons aller belang. Met elkaar kom je verder.’
Vertrouwen
‘Bij de meeste banken is MVO een belangrijk thema geworden en wordt er serieus beleid uitgerold.
Als ik hoor dat Van Lanschot zich committeert aan internationale charters en verslag doet volgens
de internationale standaard GRI (Global Reporting Initiative) vind ik dat buitengewoon positief.
“Al kan de score van Van Lanschot op de Bankwijzer nog verder omhoog,” ze zijn zichtbaar,
aanspreekbaar en te volgen op hun inspanningen voor MVO. Dat getuigt van moed.
De Eerlijke Bankwijzer bestaat nu een jaar. Naarmate hij langer draait, zal beter zichtbaar worden
wat banken zeggen en wat ze daadwerkelijk doen. In deze tijd, waarin vertrouwen in banken zo
actueel is, lijkt vrijblijvendheid me geen optie. Het afgelopen jaar heeft de Bankwijzer 110.000
unieke bezoekers gehad, van wie er 9.000 een reactie naar hun bank hebben gestuurd. De schatting
van het aantal bezoekers bij de start was 30.000. De betrokkenheid van het publiek overtreft onze
verwachtingen.’
Benchmarking
‘De scores op de Eerlijke Bankwijzer worden gegeven op thema’s – bijvoorbeeld klimaatverandering,
mensenrechten, dierenwelzijn, wapens, transparantie; en op sectoren, zoals olie en gas, landbouw,
mijnbouw en maakindustrie. Daarbinnen worden scores gegeven op beleid in de eigen organisatie en
in beleggingen en investeringen. Bij alle thema’s en sectoren kun je dus precies zien waar een bank
staat. Dat maakt de Bankwijzer een heel praktisch instrument. Voor de consumenten om te kiezen en
voor de banken om hun beleid te toetsen.
Misschien wordt MVO zo vanzelfsprekend dat de Eerlijke Bankwijzer kan worden afgeschaft.
Maar de Consumentenbond is ook nog steeds nodig. En benchmarking werkt, dat weet elk bedrijf.
Wat dat betreft zou je bijna zeggen: laat banken, toezichthouders en overheid voor zo’n nuttig
instrument betalen, in plaats van onze donateurs en subsidiegevers. Maatschappelijke organisaties
hebben de aanzet gegeven, banken gaan mee en leveren de informatie en de overheid neemt MVO
mee in het toezicht. Dan kom je echt tot samenwerking en tot een geïntegreerde aanpak van
financiële en duurzame ontwikkeling.’
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Maatschappelijke betrokkenheid
Donaties en maatschappelijke projecten
Vanwege een kostenreductie heeft Van Lanschot in 2009 een pas
op de plaats gemaakt ten aanzien van donaties en het ondersteunen van maatschappelijke projecten. De in 2008 benoemde
speerpunten zijn gehandhaafd. Donaties en maatschappelijke
projecten zijn inmiddels losgekoppeld van sponsoring. Sponsoring
heeft een commerciële en publicitaire grondslag. Van Lanschot
acht het niet zuiver om charitatieve doelen daarmee te verwarren.
Donaties en maatschappelijke projecten brengt Van Lanschot niet
zelf in de publiciteit.
Totaal aan donaties

Grotere donaties waren er voor de Jack Rabbit Foundation en het
Utrechts Landschap. Het donatietotaal over 2009 bedraagt ruim
€ 45.000,-.
Veel medewerkers zijn buiten werktijd actief voor goede doelen.
Van Lanschot stelt hen graag in staat om dit onder de aandacht te
brengen van de Goede Doelen Commissie. Voor bepaalde
doeleinden en/of projecten kan daar een aanvraag worden
ingediend, waaraan een donatie van € 500,- wordt gekoppeld.
In het afgelopen jaar zijn donaties verstrekt aan onder meer:

Donatie
SHOS - St. gehandicapten op ski’s

Nieuwe materialen en skiles voor leden op goed niveau

Stichting Leergeld Rotterdam

Goede start voor kinderen uit achterstandsgezinnen

Stichting Meierijloop

Stimulering gehandicaptensport

Stichting Parrotrunners

Kwaliteit van leven bieden aan kankerpatiënten, met name kinderen

Via Rotary Club Houten Castellum

Activiteiten voor minderbedeelde kinderen

Villa Joep

Medicijnen tegen neuroblastoom (kinderkanker)

Verslaglegging
Van Lanschots Maatschappelijk Jaarverslag is in lijn gebracht met
de internationale richtlijnen van het Global Reporting Initiative
(GRI) en sluit beter aan bij met het financiële jaarverslag.
Van Lanschot vindt het belangrijk dat het verslag qua inhoud en
vorm tegemoetkomt aan de informatiebehoefte van haar aandeelhouders. Tegelijkertijd is Van Lanschot zich bewust van milieu en
omgeving. Daarom verschijnt het maatschappelijk jaarverslag vanaf
dit jaar niet langer in gedrukte versie.
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Onafhankelijk
Bart Horsten | Directeur Private Investments

‘We geven onszelf geen ruimte
voor vrijblijvendheid’
‘Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een belangrijk thema geworden, in de maatschappij
en voor de klanten en medewerkers van Van Lanschot. Er is steeds meer behoefte om MVO
concreet in te vullen, naast een groeiend bewustzijn van de verantwoordelijkheid die banken als
kapitaalverschaffers hebben. Rendement wordt niet langer los gezien van maatschappelijke
gevolgen. In 2009 heeft Van Lanschot haar beleggingsbeleid hier op ingericht. Met een aanpak die
verder gaat dan ‘duurzame’ fondsen of beleggingsconcepten aanbieden: we zijn begonnen alle
beleggingen te screenen, of het nu om vermogensbeheer gaat of om advies, en te toetsen aan
criteria voor MVO.’
Engagement
‘Daarbij kiest Van Lanschot voor “engagement”. We gaan de dialoog aan met bedrijven of de
managers van fondsen die niet aan de MVO-criteria beantwoorden en geven ze de gelegenheid
voor beleidsaanpassingen. Blijven die uit, dan kun je twee dingen doen: stemming maken op
aandeelhoudersvergaderingen en de discussie breder trekken; of ‘exclusion’, de beleggingen
afstoten en op een zwarte lijst plaatsen. De toetsing en het engagement management heeft
Van Lanschot uitbesteed aan GES Investment Services. Een onafhankelijke partij met een bewezen
track record in het screenen en in beweging brengen van bedrijven. Want daar gaat het natuurlijk
om. Je brengt verandering op gang door de maatschappelijk druk op te voeren, niet door alleen een
lange exclusion list. Daarin moeten we wel reëel zijn. Bij grote bedrijven is Van Lanschot relatief een
kleine aandeelhouder en is onze invloed beperkt. Maar er worden wel degelijk resultaten geboekt.
Zo heeft in 2009 een Amerikaanse fondsenmanager waar Van Lanschot zaken mee doet na
screening door GES, de aandelen verkocht van een bedrijf dat actief is in de productie van
clusterbommen.’
Transparantie
‘Van Lanschot heeft een ESG Council (Environmental, Social and Governance), ingesteld, met
vertegenwoordigers van Van Lanschot en Kempen en ECCE (European Centre for Corporate
Engagement). De Council ontvangt van GES rapportages over de beleggingsportefeuille en
bewaakt de voortgang van het engagement. De resultaten willen we publiceren in de vermogensbeheerrapportages aan klanten, in de jaarverslagen van onze fondsen en in het maatschappelijk
jaarverslag.’
Commitment
‘In 2009 heeft Van Lanschot de internationale charters Global Compact (GC) en Principles for
Responsible Investment (PRI) ondertekend. GC is gebaseerd op VN-verklaringen en verdragen over
mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en ontwikkeling en anti-corruptie. Daar heeft Van Lanschot
het uitbannen van landmijnen en clustermunitie aan toegevoegd. PRI betreft ons eigen beleid op het
gebied van milieu, maatschappij en good governance. Met de ondertekening van deze charters en
het herziene beleggingsbeleid committeert Van Lanschot zich aan de MVO-doelstellingen van GES
en ECCE, aan verwachtingen van klanten en medewerkers en aan wat er leeft in de maatschappij.
Daarin geven we onszelf geen ruimte voor vrijblijvendheid.’
Eigen gezicht
‘Maatschappelijk verantwoord beleggen betekent dat het commerciële belang anders wordt
ingevuld. Maar onze analyse van bedrijven – strategische positie, financiering, concurrentiepositie
staat onveranderd voorop. Ook als GES een belegging goedkeurt, geeft de fundamentele financiële
analyse door Van Lanschot de doorslag. De toetsing van onze beleggingen door een externe,
gespecialiseerde partij bevestigt de onafhankelijkheid van Van Lanschot. Door duidelijke keuzes te
maken laten we een eigen gezicht zien t.a.v. onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.
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Aandacht voor het milieu
Milieubeleid
Van Lanschot wijst aantasting van het milieu als gevolg van
niet-duurzame productie af. Van Lanschot huldigt het ‘local for
local’-principe: dat wat je lokaal kunt krijgen, hoeft niet van ver te
komen. Ook geeft Van Lanschot de voorkeur aan producenten die
rekening houden met het welzijn van dieren en aan producenten
die afzien van gebruik van schadelijke stoffen. Daarnaast wil
Van Lanschot het energiegebruik verminderen, zowel dat van de
gebouwen als dat van de mobiliteit. Het gebruik van overbodige
verpakkingen wordt vermeden.
Ondanks dat er diverse maatregelen zijn genomen, is er nog geen
sprake van een integraal milieubeleid ten aanzien van materialen,
energie, water, biodiversiteit en emissies. De maatregelen die we
vanaf 2010 zullen invoeren, dekken de meeste milieuthema’s af,
zijn onderling samenhangend en goed te implementeren.
Een positieve mijlpaal in 2009 is de oprichting van Van Lanschots
‘Greenteam’, waarin disciplines als inkoop, facilitaire zaken en
automatisering samenkomen. Dit Greenteam heeft voor een
aantal MVO-vraagstukken conceptbeleid opgesteld. Ook zijn zij
met milieuvoorstellen gekomen die vanaf 2010 geïmplementeerd
kunnen worden. De drie speerpunten hiervoor zijn:
–
–
–

keurmerken en producten;
energie en wagenpark;
bewustzijn en gedrag.

Vanaf 2010 worden de milieuprestaties gemeten en worden per
thema meetbare doelen gezet.
Keurmerken en producten
Voor de catering gaat Van Lanschot vanaf 2010 werken met de
keurmerken van het Marine Stewardship Council (MSC), Volière
Eieren en Max Havelaar. Ook gaat Van Lanschot het Forest
Stewardship Council (FSC)- keurmerk verplicht stellen als
keurmerk bij de inkoop van papier en hout. Het kringloopkeurmerk is al verplicht voor papier en karton.
Op het gebied van automatisering gaat Van Lanschot Energy Star
als energiekeurmerk verplicht stellen, voor het gebruik van
materialen wordt het kwaliteits- en milieukeurmerk TCO 1 de
vaste waarde. Het streven is TCO over drie jaar verplicht te
stellen. Periodiek wordt TCO aangescherpt voor productcategorieën als desktops, monitors, printers en mobiele telefoons.
Van Lanschot heeft voor de verwerking van het afval van
automatiseringsmaterialen een contract afgesloten met een partij
die materialen bij verwerking splitst. De verwerking van die
materialen gebeurt in Nederland, de opbrengsten van de
verschroting of recycling worden geschonken aan een goed doel.
Daarnaast heeft Van Lanschot beleid ontwikkeld om materiaalgebruik te reduceren en giftige stoffen te vermijden waar
alternatieven voor zijn. PET en PVC, bijvoorbeeld, worden
uitgesloten: PET is niet recyclebaar en PVC is bij verbranding zeer

verontreinigend. Koffiebekertjes gemaakt van polystyreen
worden ingezameld en gerecycled.
Energiegebruik gebouwen
De gebouwen en panden van Van Lanschot zijn nauw verbonden
met de geschiedenis van de bank. Het zijn doorgaans prachtige,
monumentale panden, die zijn gebouwd in een tijd waarin energiebesparing nog geen kwestie was. Op termijn streven we naar
reductie van het energieverbruik door technische maatregelen,
maar ook door bewustwording en gedragsverandering. Voor de
verwarming van de kantoorpanden vormt aardgas nu de primaire
bron. In 2009 werd op één locatie nog gebruikgemaakt van
aardolie, maar dit pand is inmiddels buiten gebruik gesteld. Vanaf
2010 zal Van Lanschot een energiescan van de kantoren laten
maken, wat een goed beeld geeft van het huidige verbruik en
moet leiden tot een verbeterplan. Sinds 2007 koopt Van Lanschot
100% groene elektriciteit in, waardoor de consequenties voor het
milieu, uitgedrukt in CO2 en radioactief afval, worden
teruggebracht naar nul.
In 2009 bedroeg het elektriciteitsgebruik ruim 9.204.606 kWh.
Dit is in zijn geheel groen ingekocht. Per m 2 kantooroppervlak is
dat 164 kWh. Het aardgasgebruik bedroeg 476.389 m 3, ofwel
12 m3 per m2 kantooroppervlak.
Wagenpark
Het wagenpark van Van Lanschot wordt sinds 2006 vergroend.
Dit houdt in dat alleen voertuigen met energielabel A, B of C
worden ingezet. In december 2009 bestond ruim 78% van het
leasewagenpark uit voertuigen met zo’n energielabel. In geheel
Nederland was dit eind 2008 60,8 (RIVM). Vanaf 2010 gaat
Van Lanschot met zogenaamde ‘normauto’s’ rijden, die een
CO2 -uitstoot hebben van 150 gr/km of minder. Voorts zal een
bonus/malus-systeem worden geïntroduceerd, met de CO2 uitstoot van de normauto als uitgangspunt. Bij de keuze voor een
auto met een hogere CO2 -uitstoot dan de normauto, wordt een
toeslag op de privébijdrage in rekening gebracht. Mocht de
CO2 -uitstoot lager uitvallen, dan wordt een korting met de
privébijdrage verrekend. Daarnaast past Van Lanschot al enkele
jaren een greenlease-concept toe op haar leasewagenpark,
waarbij de CO2 -uitstoot van de voertuigen wordt gecompenseerd
met aanplant en onderhoud van bomen. Dit geschiedt op basis
van het aantal getankte liters.

1

TCO is een Zweeds keurmerk dat controleert op energieverbruik,
milieubelasting en ergonomie.
Het TCO-label wordt onder andere gebruikt voor IT-apparatuur,
computers, beeldschermen, printers, toetsenborden en systeemcomponenten. Een product dat is gecertificeerd in overeenstemming met
de standaard TCO ontwikkeling voldoet aan een aantal criteria. Deze
norm heeft betrekking op eisen in het gebied van ergonomie, emissies,
energie en ecologie, milieustreefdoel (inclusief binnenklimaat), energieefficiëntie en ergonomie.
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Ook laat Van Lanschot met ingang van 1 januari 2010 een aantal
keer per jaar de bandenspanning van de voertuigen uit haar
wagenpark optimaliseren, wat een gunstig effect zal hebben op
brandstofverbruik en CO2 -uitstoot. De leaseautorijders zullen
bewust gemaakt worden van hun rijgedrag via de Dashboardaanpak, een virtueel dashboard dat ze precies vertelt hoeveel
brandstof ze door hun rijgedrag verbruiken. In 2009 is door de
leasewagens van het leasewagenpark zo’n 14.180.830 kilometer
gereden. Dit aantal kilometers omvat tevens het woonwerkverkeer en in sommige gevallen ook de gereden
privékilometers.
Goederentransport
Ter beperking van het goederentransport heeft Van Lanschot de
uitlevering van kantoorartikelen door haar leveranciers beperkt
tot eenmaal per week.
Afval en verpakkingen
Van Lanschot wil haar medewerkers bewuster maken van de
milieuaspecten van hun werk, waaronder energiegebruik, afval en
giftige stoffen. Zo heeft Van Lanschot gekozen voor duurzaam
afvalbeheer. Een goed voorbeeld is de manier waarop sinds twee
jaar wordt omgegaan met het kantoorafval in de hoofdkantoren
van Van Lanschot. Daar is ingezet op maximale scheiding van
reststromen aan de bron via het EcoSmart-concept. Het streven is
om toe te werken naar een afvalvrij kantoor. Als afvalstromen
gescheiden worden aangeleverd en verwerkt, worden het
grondstoffen voor nieuwe producten. Het afval van Van Lanschot
wordt op de meeste grote locaties gescheiden ingezameld: papier,
groenafval, plastic bekers en restafval. Het papierafval wordt
verwerkt in een ‘vertrouwelijke’ afvalstroom, de plastic bekers
worden net als het groenafval gerecycled. Dit is niet alleen een
juiste werkwijze gezien de slinkende grondstofvoorraden, het
werkt ook kostenbesparend. Met de inzet van de EcoSmartmethode is Van Lanschot erin geslaagd 20.000 kg minder restafval
af te zetten, hetgeen overeenkomt met een CO2 -reductie van
13.000 kg.
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Afgevoerd gewicht per afvalstroom
%

Afvalstromen
Gewicht

totale

in kg

afvalstroom
36.87

6,57

Destra Data (papiervernietiging)

340.293

60,55

Totaal papier recycling

377.189

67,12

6.135

1,09

GFT

30.030

5,34

Totaal overige recycling

36.165

6,43

413.354

73,55

300

0,05

1.595

0,29

Papier / Karton

Drinkbekers

Totaal recycling
Electroschroot
Folie

392

0,07

2.321

0,41

165

0,03

0

0

Restafval

143.847

25,60

Totaal overig afval

148.620

26,45

Totaal afvalstromen

561.974

Gevaarlijk afval
Glas
Hout
Bouw & sloop

Papier en post
Van Lanschot heeft in 2009 het gebruik van papiersoorten met het
FSC-keurmerk verder uitgebreid; vanaf 2010 gebruikt
Van Lanschot geen andere papiersoorten meer gebruikt.
Van Lanschot laat haar relatiemagazine Pur Sang CO2 -neutraal
drukken en verwerken. Evenals de overige poststukken wordt dit
relatiemagazine CO2 -neutraal verzonden. Van Lanschot is nog
zoekende naar biologisch afbreekbaar verpakkingsmateriaal dat
geschikt is voor de aanbieding van Pur Sang. De CO2 -uitstoot die
aan de hand van postvolumes en postbestemmingen wordt
berekend, wordt vervolgens gecompenseerd door bij te dragen aan
de opwekking van windenergie.

Papiergebruik in kg
Commercieel drukwerk

22.436

Enveloppen

65.400

Etiketten
Overig

120
3.100

(Overig bestaat uit de agenda 2010,
papieren draagtassen en ringbanden)
Plano bedrukt
Plano blanco (Xerox)
Sets / bloks

56.600
109.000
900
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Watergebruik
Het watergebruik bij Van Lanschot ligt op jaarbasis op circa de
16.000 m3 .
CO2-footprint bedrijfsvoering
Zowel voor de gebouwen als voor de mobiliteit en het papiergebruik bepaalt Van Lanschot jaarlijks de CO2 -footprint.
De CO2 -emissies worden volgens het GHG-protocol ingedeeld in
scope 1, 2 en 3.
Hierin zijn scope 1 de emissies die direct plaatsvinden bij
Van Lanschot, zoals het gasgebruik voor verwarming en het
brandstofgebruik voor het eigen wagenpark. Scope 2 emissies zijn
het gevolg van energiegebruik van Van Lanschot waarvoor de
daadwerkelijke emissies niet bij Van Lanschot plaatsvinden. Een
voorbeeld is het elektriciteitsgebruik: Van Lanschot heeft zelf in
de hand hoeveel elektra wordt gebruikt, maar de opwekking van
elektriciteit gebeurt elders. Scope 3 emissies tenslotte, zijn
emissies waarvoor Van Lanschot indirect verantwoordelijk is,
zoals het papierverbruik en eventuele vliegreizen. Doordat
Van Lanschot voor haar gebouwen groene elektriciteit inkoopt
wordt de totale CO2 -footprint gereduceerd tot 4.097 ton. Indien
Van Lanschot gebruik zou maken van ‘grijze’ stroom, zou de
CO2 -footprint neerkomen op 10.885 ton.
Ongeveer 83% van de totale CO 2 -footprint betreft directe
emissies (scope 1). Dit zijn emissies ten gevolge van het gebruik
van aardgas en zakelijke reizen met leaseauto’s . De indirecte
emissies zijn afkomstig van het gebruik van stadsverwarming; 2%
(scope 2), en 15% als gevolg van zakelijke reizen met privé-auto’s,
papiergebruik en zakelijke reizen met het vliegtuig (allen scope 3).

Verdeling per scope
Kg CO2 per scope

4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
Scope 1

Scope 2

Scope 3
Papierafval
Zakelijk vliegen
Zakelijk auto
Warmte
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Onafhankelijk
Herman van Veen | Artiest, activist voor de rechten van het kind, klant van Van Lanschot

‘Als het de kinderen goed gaat,
gaat het de wereld goed’
‘Op het ogenblik is het zo dat bijna 800 miljoen kinderen, als we niets doen, niet ouder worden dan
tien jaar. Zo lang de kinderen ons niet kunnen vertrouwen, blijven we er belabberd voor staan.
Het is mijn overtuiging dat als het de kinderen goed gaat, het de wereld goed gaat.’ Zo verwoordt
podiumkunstenaar, schrijver en schilder Herman van Veen zijn drijfveer om zich in te zetten voor
kinderen. Hij was vrijwilliger, bestuurslid en ambassadeur voor Unicef Nederland en richtte ruim
tien jaar geleden de Herman van Veen Foundation op. Wat is het doel van deze stichting?
Herman van Veen Foundation
‘We komen op voor de rechten van het kind volgens het Internationale Verdrag voor de Rechten van
het Kind (IRVK, New York 1990). De kinderrechten worden wereldwijd met voeten getreden. Onze
droom is te komen tot een Kinderrechtenraad in New York, naar het model van de Veiligheidsraad.’
In de Herman van Veen Foundation is ook de stichting Columbine ondergebracht, die vakantievoorzieningen verzorgt voor kinderen met fysieke of geestelijke problemen; en de stichting Roos, het
internationale monument voor het Onbekende Kind, ter herinnering aan de vele kinderen die door
oorlogen, honger of ziekte geen lang leven waren gegund.
Kleinschalig en praktisch
De Herman van Veen Foundation geeft de rechten van het kind handen en voeten door projecten
in binnen- en buitenland. Op de website zijn voorbeelden te zien als een eigen theater voor een
educatieve straattheatergroep in Zuid-Afrika, een multiculturele voetbalclub in Amsterdam West,
medische kennisuitwisseling en een speelweide voor een kinderziekenhuis in Polen, en opvang voor
straat- en weeskinderen in Honduras. Kleinschalige en praktische projecten, die met lokale partners
worden opgezet, ingebed in de lokale gemeenschap. Waarom deze aanpak? ‘Uit de praktijk is
gebleken dat met name kleinschalige projecten buitengewoon effectief kunnen zijn als de geboden
hulp niet leidt tot afhankelijkheid. Een uitstekend voorbeeld zijn minikredieten: hulp die verplicht
en sterk maakt.’
Medemens
Herman van Veen is een gevierd kunstenaar met een drukke carrière. Waarom vindt hij het
belangrijk zich daarnaast in te zetten voor een goed doel? ‘Ik zie het niet als “goed doel”, het werd
mijn leven. Je loopt niet door als je buurman om hulp vraagt. Ik wil het geen “helpen” noemen, je
bent medemens. Ik sluit mijn ogen niet. Je kunt ongelooflijk veel doen, al is het maar de vuilnisbak
van die oude vrouw uit het portaal buiten zetten.’
Geld alleen maakt niet gelukkig – is dat gezegde op hem van toepassing? ‘Geld is vooral een
mogelijkheid. Weinig dwingt je tot creativiteit, veel maakt apathisch.’
Het zijn vaak succesvolle mensen die iets doen – iets terugdoen misschien? – voor anderen en voor
de maatschappij. Welke waarde hecht Herman van Veen aan sociale betrokkenheid? ‘Ik kan niet
voor andere mensen spreken. Voor mij zijn betrokkenheid en vreugde de drijfveer, in welke
volgorde dan ook.’
Open dialoog
Wat verwacht hij op sociaal en maatschappelijk gebied van zijn bank? ‘Ik zou voor een open dialoog
pleiten, een situatieanalyse, om dan te kijken hoe dat met elkaar te bereiken. Een bank die
meedenkt en overweegt, verstandig advies geeft en mee durft te ondernemen op basis van feiten,
gezond verstand en een zeker risico.’
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Rapportageprincipes
Het Maatschappelijk Jaarverslag 2009 (MJV) beschrijft alle
relevante ontwikkelingen in 2009 op het gebied van
maatschappelijk verantwoord ondernemen, gebaseerd op de
G3-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) en de
FSSS-richtlijnen van het GRI. De FSSS vormt een extra set
prestatie indicatoren, die specifiek van toepassing zijn op de
financiële dienstverleningssector. De informatie uit het MJV is,
naast voor de geinteresseerde klant en burger, ook bestemd voor
analisten van ratingbureaus, die gespecialiseerd zijn in
duurzaamheidsbeoordeling, investeerders en NGO’s.
Het verslag is niet in print uitgebracht en alleen online
benaderbaar en in PDF te downloaden. Dit heeft een positief
effect op het milieu.
De informatie is tevens te ontsluiten via de GRI-tabel, die verwijst
naar de betreffende paginanummers in het PDF-bestand. Indien
wij over specifieke GRI-onderwerpen niet rapporteren, worden
de redenen aangegeven in de tabel.
Via de transparantie-index (pagina 50 en 51) geeft Van Lanschot
aan hoe aan de eisen van de Transparantiebenchmark, die jaarlijks
door het Ministerie van Economische Zaken wordt gepubliceerd,
wordt voldaan.

De focus van dit MJV ligt op MVO-beleid en de MVO-activiteiten
voor de komende jaren. Daarnaast is aandacht besteed aan de
MVO-inspanningen van Van Lanschot en de resultaten in de
bedrijfsvoering. In het hoofdstuk ‘De Mensen achter
Van Lanschot’ worden het HR-beleid, de HR-activiteiten en de
HR-cijfers behandeld.
De indicatorentabel (pagina 44) is gebaseerd op de G3-richtlijnen
voor duurzaamheidsverslaggeving van het Global Reporting
Initiative (GRI), die in oktober 2006 officieel zijn vastgesteld,
alsmede het financiële sectorsupplement dat in 2008 is vastgesteld.
De GRI hanteert in de G3-richtlijnen ‘application levels’. We zijn
van mening dat op het Maatschappelijke Jaarverslag 2009 het
C-niveau van de G3-richtlijnen van toepassing is.
Proces van verzameling MVO-gegevens

De MVO-informatie van de afdelingen zijn verkregen met behulp
van kwalitatieve en kwantitatieve vragenlijsten. Deze vragenlijsten
zijn opgesteld aan de hand van de G3-indicatoren en eigen
inzichten. De scope van het verslag is beperkt tot de activiteiten
van Van Lanschot in Nederland, tenzij anders aangegeven.

Application Level Table

for Level C plus:

Level B

2.1 – 2.10

1.2

3.1 – 3.8, 3.10 – 3.12

3.9, 3.13

4.1 – 4.4, 4.14 – 4.15

4.5 – 4.13, 4.16 – 4.17

Report on a minimum of
10 Performance Indicators,

Indicators &
Sector Supplement
Performance Indicators

Management
Approach Disclosures for
each Indicator Category

Report on a minimum of
20 Performance Indicators,

Report Externally Assured

1.1

Disclosures

G3 Performance

A
Same as requirement for

Report Externally Assured

Approach

B+

Report on all criteria listed

Output

G3 Management

B

Report on:

Not Required

Output

Standard Disclosures

Disclosures

Output

G3 Profile

C+

Management
Approach Disclosures for
each Indicator Category

Report on each core
G3 sector Supplement*

including at least one from

at least one from each of:

Indicator with due regard to

each of: Economic, Social

Economic, Environmental,

the Materiality Principle by

and Environmental

Human rights, Labor, Soci-

either: a) reporting on the

ety, Product Resposibility

Indicator or b) explaining
the reason for its omission.

A+

Report Externally Assured

C

Report Application Level
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Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuzorg

De gegevens met betrekking tot de interne bedrijfsvoering zijn
veelal gebaseerd op facturen en op registratie- en managementgegevens die door Van Lanschot zelf worden bijgehouden, of die
de leverancier op verzoek aanlevert. Voor de benodigde
omrekeningen wordt gebruikgemaakt van factoren uit
betrouwbare bronnen en van vastgestelde protocollen. Voor de
berekening van de CO2 -uitstoot (direct en indirect) is een
CO2 -inventaris opgezet volgens de GHG-methodiek (Greenhouse
Gas Protocol).
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GRI G3 Richtlijnen

1.

Strategie en analyse

1.1

Een verklaring van de Raad van Bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie

1.2

Beschrijving van belangrijke gevolgen, risico’s en mogelijkheden

2.

Organisatieprofiel

2.1

Naam van de organisatie

2.2

Voornaamste merken, producten en/of diensten

2.3

Operationele structuur van de organisatie, met inbegrip van divisies, dochterondernemingen en samenwerkingsverbanden

2.4

Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie

2.5

Het aantal landen waar de organisatie actief is (met relevantie voor de duurzaamheidskwesties)

2.6

Eigendomsstructuur en de rechtsvorm

2.7

Afzetmarkten (geografische verdeling, sectoren en soorten klanten)

2.8

Omvang van de verslaggevende organisatie

2.9

Significante veranderingen tijdens de verslag-periode wat betreft omvang, structuur of eigendom

2.10

Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend

3.

Verslagparameters

Verslagprofiel
3.1

Verslagperiode waarop de verstrekte informatie betrekking heeft

3.2

Datum van het meest recente verslag

3.3

Verslaggevingscyclus (jaarlijks, tweejaarlijks, etc.)

3.4

Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan

Reikwijdte en afbakening van het verslag
3.5

Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag, met inbegrip van: relevantie, materialiteit en stakeholders

3.6/3.7 Afbakening van het verslag (bv. landen, divisies, dochterondernemingen, gehuurde faciliteiten, samenwerkingsverbanden, leveranciers)
3.8

Basis voor verslaggeving over samenwerkings-verbanden, dochterondernemingen in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten,
uitbestede activiteiten of andere entiteiten

3.9

De technieken en berekeningsgrondslagen voor gegevensmetingen, waaronder de voor schattingen gebruikte aannames

3.10

Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie

3.11

Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes ten aanzien van reikwijdte, afbakening of meetmethoden van het verslag

GRI-index
3.12

GRI-index

Verificatie
3.13

Beleid en huidige praktijk met betrekking tot het verstrekken van externe verificatie van het verslag

4.

Bestuur, verplichtingen en betrokkenheid

Bestuursstructuur
4.1

De bestuursstructuur van de organisatie, met inbegrip van commissies die vallen onder het hoogste bestuurslichaam

4.2

Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een leidinggevende functie heeft

4.3

Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het
hoogste bestuurslichaam

4.4

Overlegorganen voor aandeelhouders en medewerkers voor aanbevelingen of medezeggenschap op het hoogste bestuurslichaam.

4.5

Een koppeling tussen vergoedingen voor leden van Raad van Bestuur en (top)managers en de (MVO)-prestaties van de organisatie.

4.6

Processen waarmee de Raad van Bestuur waarborgt dat strijdige belangen worden vermeden

4.7

Proces voor het bepalen van de kwalificaties en expertise van de leden van de Raad van Bestuur voor het sturen van de MVO-strategie

12

V

5

V

5

V

5 en 5 AJV

V

Website

N

5

V

5

V

5

V

8 AJV

V

33

V
N

partieel rapporteren

V

Reden van niet of

Rapporteringsniveau

9-10

(volledig/partieel/niet)

Paginanummers
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Niet relevant

niet aan de orde

42

V

april 2010

V

42

V

Colofon

V

42

P

1e verslag in deze vorm, stakeholderengagement moet nog vorm krijgen

42

P

Informatie van Kempen niet volledig meegenomen, de scope van het verslag wordt komende jaren uitgebreid

N

Niet Relevant

42

44-45

V
N

Niet relevant, dit is het 1e MJV in deze vorm

N

Niet relevant, dit is het 1e MJV in deze vorm

V
N

16 AJV

V

16 AJV

V
N

17, 62 AJV

het verslag is niet geverifieerd

Niet van toepassing

V

28 MJV, 17-18 AJV;
beloningsbeleid
vanaf pag. 64 AJV

V

14

V
N

Er is geen proces om dit te bepalen
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4.8

Intern ontwikkelde missieverklaringen en gedragscodes die van belang zijn voor de MVO-prestaties, met de mate van invoering ervan

4.9

Procedures van de Raad van Bestuur voor het overzien van de MVO-prestaties, met inbegrip van relevante risico’s en kansen en naleving
van internationaal overeengekomen standaarden en principes

4.10

Processen voor het evalueren van de eigen prestaties van de Raad van Bestuur in het bijzonder betreffende MVO-prestaties

Verplichtingen i.v.m. externe initiatieven
4.11

Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe

4.12

Extern ontwikkelde economische, milieugerelateerde en sociale handvesten, principes of standaarden die de organisatie onderschrijft

4.13

Lidmaatschap van verenigingen (zoals brancheverenigingen) en (inter)nationale belangenorganisaties

Overleg met belanghebbenden
4.14

Lijst van relevante groepen belanghebbenden voor de organisatie

4.15

Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders

4.16

Benadering van stakeholders en de frequentie van contacten

4.17

Reactie organisatie op de voornaamste onderwerpen en vraagstukken naar voren gekomen in contact met stakeholders

5.

Managementbenadering en prestatie-indicatoren

Economische prestatie-indicatoren
DMA

Economische aspecten

EC1

Directe economische waarden die zijn gegenereerd

EC2

Financiële implicaties en andere risico’s en mogelijkheden voor de activiteiten van de organisatie als gevolg van klimaatverandering

EC3

Dekking van de verplichtingen in verband met het vastgestelde (pensioen)uitkeringenplan van de organisatie

EC4

Significante financiële steun van een overheid

EC6

Beleid, methoden en deel van uitgaven betreffende lokaal gevestigde leveranciers op belangrijke bedrijfslocaties

EC7

Procedures voor lokale personeelswerving en aandeel van het topkader afkomstig uit de lokale gemeenschap

EC8

Ontwikkeling en gevolgen van investeringen in infrastructuur en diensten voor het algemeen nut (commercieel, in natura of pro bono)

Milieu prestatie-indicatoren (1)
DMA

Milieu-aspecten

EN1

Totale hoeveelheid gebruikt papier naar gewicht of volume

EN3

Direct energieverbruik door primaire energiebron

EN4

Indirect energieverbruik door primaire bron

EN8

Totale waterverbruik

EN11 en EN12

Beschrijving van significante gevolgen van activiteiten, producten en diensten op de biodiversiteit in beschermde gebieden en
gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde buiten beschermde gebieden

EN16/EN17

Totale directe en indirecte emissie van broeikasgassen naar gewicht

EN22

Totaalgewicht afval naar type en verwijderingsmethode

EN26

Initiatieven ter compensatie van de milieugevolgen van producten en diensten en de omvang van deze compensatie

EN29

Belangrijke milieugevolgen van het transporteren van goederen en/of als gevolg van mobiliteit van medewerkers

Sociale prestatie-indicatoren: Arbeidsomstandigheden
DMA

Arbeidsomstandigheden en volwaardig werk

LA1

Totale personeelsbestand naar type werk arbeidsovereenkomst en regio

LA2

Totaal aantal en snelheid van personeelsverloop per leeftijdsgroep, geslacht en regio

LA4

Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt

LA5

Minimale opzegtermijn(en) in verband met operationele veranderingen, inclusief specificatie in collectieve overeenkomsten

LA7

Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio

LA8

Opleidings-, trainings-, advies-, preventie- en risicobeheersingsprogramma’s ten behoeve van personeelsleden, hun families of
omwonenden in verband met ernstige ziekten

LA10

Gemiddeld aantal uren dat een werknemer per jaar besteedt aan opleidingen, onderverdeeld naar werknemerscategorie

LA12

Percentage medewerkers dat regelmatig wordt ingelicht omtrent prestatie- en loopbaanontwikkeling

LA13

Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers naar geslacht, leeftijdsgroep en minderheid (diversiteit)

LA14

Verhouding tussen basissalarissen van mannen en vrouwen per medewerkerscategorie

Sociale prestatie-indicatoren: mensenrechten
DMA

Mensenrechten

HR1

Percentage en totaal van aantal investeringsovereenkomsten waarin clausules over mensenrechten zijn opgenomen of waarvan de naleving is
getoetst

HR2

Percentage belangrijke leveranciers en aannemers die getoetst zijn op naleving van de mensenrechten en op getroffen maatregelen

14

V

14

V
N

12

14

Niet relevant

V
N

Niet relevant

N

Stakeholderengagement moet nog opgezet worden

N

Stakeholderengagement moet nog opgezet worden

P

Alleen mbt overheden

N

Stakeholderengagement moet nog opgezet worden

14-15-16 AJV

V

22 AJV

V

12

V

27

V

36

partieel rapporteren

V

Reden van niet of

Rapporteringsniveau

14

(volledig/partieel/niet)

Paginanummers
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N

Niet van toepassing

P

Wel beleid, geen cijfers beschikbaar

N

Niet relevant

N

Niet relevant

36

V

38

V

36

V

36

V

39

P

Inschatting

N

Niet relevant

39

V

38

P

38-39

V

36-37

V

22

V

23

V

Regio niet relevant

23 en 26

V

Regio niet relevant

N

Cijfer niet beschikbaar

N

Niet relevant, Nederlandse wet- en regelgeving van toepassing

27

Verwijderingsmethode niet aangegeven

V
N

25

V

26

P

29

V

10 en 12

V

Niet relevant
Diversiteit naar ethniciteit wordt niet gemeten

N

Cijfers nog niet beschikbaar

N

Cijfers nog niet beschikbaar
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HR4

Totaal aantal gevallen van discriminatie en de getroffen maatregelen

HR5/HR6/HR7

Activiteiten waarvan is vastgesteld dat er een aanzienlijk risico is van gevallen van (1) het ontnemen van het recht op de
uitoefening van de vrijheid van vereniging en collectieve arbeidsonderhandelingen, of (2) kinderarbeid, of (3) gedwongen of
verplichte arbeid, alsmede de maatregelen om dit uit te bannen

Sociale prestatie-indicatoren: maatschappij
DMA

acteren in maatschappij en gemeenschap

SO1

Aard, reikwijdte en effectiviteit van programma’s en methoden die effect hebben op gemeenschappen

SO2

Percentage van en totaal aantal bedrijfseen-heden geanalyseerd op corruptiegerelateerde risico’s

SO3

Percentage van het personeel dat training in anticorruptiebeleid en –procedures van de organisatie heeft gevolgd

SO4

Maatregelen die zijn getroffen naar aanleiding van gevallen van fraude/ corruptie

SO5

Standpunten betreffende publiekbeleid en deelname aan de ontwikkeling ervan, evenals lobbyen

SO8

Monetaire waarde van significante boetes en totaal aantal niet-monetaire sancties wegens het niet naleven van wet- en -regelgeving

Sociale prestatie-indicatoren: productverantwoordelijkheid
DMA

Productverantwoordelijkheid

PR1

Delen van de productketen waarin gezondheid- en veiligheidsaspecten worden beoordeeld

PR3

Type informatie over producten en diensten dat verplicht wordt gesteld door procedures

PR5

Beleid ten aanzien van klanttevredenheid, met inbegrip van resultaten van onderzoeken naar de klanttevredenheid

PR6

Naleving van wetten, standaarden en vrijwillige codes over marketing (reclame, promotie en sponsoring)

PR8

Totaal aantal gegronde klachten over inbreuken op de privacy van klanten en het kwijtraken van klantgegevens

PR9

Monetaire waarde van significante boetes wegens het niet-naleven van wet- en -regelgeving betreffende de levering en het gebruik van
producten en diensten

Financial Services Sector Supplement (FSSS)
DMA FSSS
FS1.

Beleid met specifieke sociale- en milieuaspecten toegepast binnen de verschillende bedrijfsonderdelen

FS2.

Procedures voor het inschatten en beoordelen van sociale- en milieurisico’s binnen de verschillende bedrijfsonderdelen

FS3.

Proces van hoe wordt gemonitored of de klant de gestelde sociale en milieueisen naleeft en geïmplementeerd heeft

FS4.

Proces om de competenties van het personeel gericht op de implementatie van het sociaal en milieubeleid en procedures toegepast binnen
de verschillende bedrijfsonderdelen te verbeteren

FS5.

Interacties met klanten/investeerders/business partners over sociale- en milieurisico’s en kansen

FS6.

Onderverdeling (in percentages) van de portfolio van de bedrijfsonderdelen van de organisatie naar regio, grootte (micro/sme/groot), en sector

FS7.

Waarde in geld van producten en diensten ontwikkeld om een specifiek sociaal maatschappelijk voordeel te bereiken per bedrijfsonderdeel,
opgedeeld naar doel

FS8.

Waarde in geld van producten en diensten ontwikkeld om een specifiek milieuvoordeel te bereiken per bedrijfsonderdeel, opgedeeld naar doel

FS9.

Reikwijdte en frequentie van audits ter beoordeling van de implementatie van social- en milieubeleid en bijbehorende risicoanalyses

FS10.

Percentage en aantal bedrijven uit portfolio waarmee gesproken is over sociale en milieukwesties

FS11.

Percentage van Investeringen en beleggingen positief en negatief gescreend op sociale- en milieuaspecten

FS12.

Stembeleid over milieu- of maatschappelijk gerelateerde onderwerpen t.a.v. aandelen waarover de rapporterende organisatie het recht
heeft om te stemmen, dan wel stemadvies te geven

FSSS Prestatie-indicatoren: Sociaal
FS13.

Toegangspunten in dunbevolkte gebieden of gebieden met een economische achterstand

FS14.

Initiatieven om mensen met een beperking betere toegang tot de dienstverlening te verschaffen

FSSS DMA Productverantwoordelijkheid
FS15.

Beleid voor eerlijke ontwikkeling en verkoop van financiële producten en diensten

FSSS Prestatie-indicatoren: Productverantwoordelijkheid
FS16

Initiatieven gericht op het vergoten van de financiële kennis gerangschikt naar type doelgroep

(1) Kern-Indicatoren EN2, EN19, EN20, EN21, EN23, EN27, EN28 worden niet behandeld. Deze indicatoren worden voor een financiele
instelling niet relevant geacht.

12-13

partieel rapporteren

Reden van niet of

(volledig/partieel/niet)

Rapporteringsniveau

Paginanummers
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N

Cijfers niet beschikbaar

N

Niet relevant

V
N

Niet relevant, Van Lanschot opereert alleen in Nederland en Belgie

14

P

Cijfers niet beschikbaar

14

P

Cijfers niet beschikbaar

N

Niet aan de orde

15

V
N

Niet aan de orde

N

Niet relevant

29, 30, 33 AJV
N
37 AJV, 18 MJV

P
N

Niet aan de orde

N

Niet aan de orde

12-13

V

15

V

12-13

V

42 AJV

V

12-13

P

28, 29, 30 AJV

V

18

V

18

V

13

P

Cijfers niet beschikbaar

13-14

P

Cijfers niet beschikbaar

13-14

P

Cijfers niet beschikbaar

12-13

V
N

19

V

42 AJV
19

V

Beleid wordt in 2010 geimplementeerd

Niet relevant
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AJV/MJV

Onderstaande tabel geeft aan waar in het verslag de informatie staat per criterium en
deelcategorie van de Transparantiebenchmark 2009.

Paginanummer

Transparantiebenchmark

1.1 Profiel
1.

De belangrijkste producten en/of diensten van de onderneming worden beschreven

5 MJV

2.

De landen waarin de onderneming actief is, worden toegelicht

5 MJV

3.

Het aantal medewerkers van de onderneming, alsmede de omzet en de resultaten worden gespecificeerd

28-33 AJV

naar regio en/of naar producten/diensten
4.

Er wordt een toelichting gegeven op concernrelaties en eigendomsverhoudingen (waaronder vermelding

215-219 AJV

van de belangrijkste aandeelhouders)
5.

Er wordt een expliciete beschrijving gegeven van de kernprocessen en -activiteiten van de onderneming,

198 AJV, 5 MJV

waarbij een toelichting wordt gegeven op de impact van de bedrijfsvoering op mens, milieu en
samenleving
6.

Er wordt een expliciete beschrijving gegeven van de keten waarin de onderneming opereert, waarbij een

12-13 MJV

toelichting wordt gegeven op de impact van de keten op mens, milieu en samenleving
1.2 Visie en strategie
7.

De visie en de strategie van de onderneming in relatie tot maatschappelijk verantwoord ondernemen of

9,10,11 MJV

duurzaam ondernemen wordt uitgelegd
8.

In de verslaggeving wordt een toelichting gegeven op de toekomstverwachtingen van het bestuur ten

9,10,11 MJV

aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen
9.

De verslaggeving geeft een toelichting op interne richtlijnen met betrekking tot gewenst gedrag

12,13 MJV

(waaronder bijvoorbeeld kernwaarden, bedrijfsprincipes, gedragscodes en klokkenluiderregelingen)
10.

De verslaggeving geeft een toelichting op externe richtlijnen waaraan de onderneming zich al dan niet

12,13 MJV

gehouden acht (zoals bijvoorbeeld sectorspecifieke richtlijnen, de OESO-richtlijnen voor multinationale
ondernemingen, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, Global Compact van de
Verenigde Naties)
11.

De verslaggeving geeft inzicht in de activiteiten van de onderneming met betrekking tot sociaal-

32 MJV

maatschappelijke betrokkenheid. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om sponsoring vanuit MVO perspectief,
pro bono dienstverlening of projecten die gestart zijn vanuit het oogpunt een bijdrage te leveren aan de
samenleving
1.3 Ondernemingsbestuur
12.

Er wordt een toelichting gegeven op het bestuur van de onderneming en de achtergronden en

16,17,18, 216, 217 AJV

bestuurstaken van bestuurders
13.

Er wordt inzicht gegeven in de organisatiestructuur van de onderneming

5,6 MJV

14.

Er wordt een beschrijving gegeven van de taken en verantwoordelijkheden binnen de onderneming ten

12-15 MJV

aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of duurzaam ondernemen
15.

Er wordt een beschrijving gegeven van het proces van sturing en beheersing met betrekking tot
maatschappelijk verantwoord ondernemen en/of duurzaam ondernemen. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:

–

proces van strategiebepaling

–

risicomanagement

–

compliance met wet- en regelgeving

–

audits van managementsystemen (inclusief eventuele certificatie)

–

beoordelings- en beloningsystemen

–

feedback en evaluatiesystemen (inclusief beleidsevaluaties)

12-15 , 28-29 MJV

AJV/MJV

Paginanummer
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1.4 Ketenverantwoordelijkheid
16.

De verslaggeving geeft inzicht in het beleid dat de onderneming voert ten aanzien van ketenbeheer en

14, 15 MJV

-verantwoordelijkheid
17.

De onderneming geeft een toelichting op de activiteiten die zij ontplooit om te komen tot verantwoord

14, 15 MJV

ketenbeheer
18.

Er wordt een beschrijving gegeven van het proces van sturing en beheersing met betrekking tot

14,15 MJV

verantwoord ketenbeheer. Het gaat hier bijvoorbeeld om:
–

verankering van maatschappelijke overwegingen in het inkoopproces

–

risicomanagement in de keten

–

het bewaken van naleving van interne en externe regelgeving

–

proces van evaluatie en eventuele bijsturing

1.5 Stakeholders
19.

De onderneming benoemt haar belangrijkste stakeholders

nvt

20.

De onderneming geeft aan wat de invloed is geweest van stakeholderdialoog op de verslaggeving

nvt

21.

De onderneming geeft een toelichting op de wijze waarop een dialoog wordt gevoerd met stakeholders

nvt

op terreinen die gelet op het profiel van de onderneming relevant zijn in het kader van maatschappelijk
verantwoord ondernemen of duurzaam ondernemen
22.

Uit de verslaggeving blijkt hoe stakeholderdialoog is verankerd in de onderneming

nvt

1.6 Economische aspecten

AJV

23.

AJV

Er wordt uitleg gegeven over het beleid dat de onderneming voert met betrekking tot financieeleconomische aspecten van de bedrijfsvoering

24.

De verslaggeving geeft inzicht in de resultaten van de onderneming met betrekking tot de economische

AJV

aspecten van de bedrijfsvoering
25.

De verslaggeving bevat doelstellingen met betrekking tot de economische aspecten van de bedrijfsvoering

AJV

26.

In de verslaggeving wordt expliciet ingegaan op de verbeteringen die de onderneming heeft doorgevoerd

AJV

met betrekking tot het financieel-economische beleid
27.

In de verslaggeving wordt expliciet ingegaan op de resultaatverbetering dan wel –verslechtering in relatie

26 MJV

tot financieel-economische aspecten die de onderneming heeft laten zien in de afgelopen
verslaggevingsperiode
1.7 Milieuaspecten
28.

Er wordt uitleg gegeven over het milieubeleid dat de onderneming voert

36-39MJV

29.

De verslaggeving geeft inzicht in de resultaten van de onderneming met betrekking tot de milieuaspecten

26, 27, 28, 29 MJV

van de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
–

het gebruik van niet-vernieuwbare hulpbronnen (waaronder energieverbruik)

–

het (her)gebruik van materialen en grondstoffen (waaronder gevaarlijke stoffen)

–

effecten naar lucht, water en bodem (waaronder emissies van broeikasgassen)

–

afval (waaronder chemisch afval)

30.

De verslaggeving bevat doelstellingen met betrekking tot de milieuaspecten van de bedrijfsvoering.

nvt

31.

In de verslaggeving wordt expliciet ingegaan op de verbeteringen die de onderneming heeft doorgevoerd

36-39 MJV

met betrekking tot het milieubeleid
32.

In de verslaggeving wordt expliciet ingegaan op de resultaatverbetering dan wel –verslechtering in relatie
tot het milieu die de onderneming heeft laten zien in de afgelopen verslaggevingsperiode

nvt

AJV/MJV

Paginanummer
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1.8 Sociale aspecten
33.

Er wordt uitleg gegeven over het sociale beleid dat de onderneming voert

34.

De verslaggeving geeft inzicht in de resultaten van de onderneming met betrekking tot de sociale

22-29 MJV

aspecten van de bedrijfsvoering. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om:
–

ethiek en integriteit

14-15 MJV

–

arbeidsvoorwaarden (waaronder personeelsverloop, opleiding en training en ontplooiingsmogelijkheden)

22-29 MJV

–

veiligheid en gezondheid (waaronder ziekteverzuim en letsel- en beroepsziektes)

–

diversiteit (waaronder man-vrouw-verdeling, vrouwen in managementposities, percentage allochtone

26 en 29 MJV

medewerkers en percentage medewerkers met een lichamelijke en/of geestelijke beperking)
–

productverantwoordelijkheid (waaronder dierwelzijn, voedselveiligheid en genetische modificatie)

18-19 MJV

–

mensenrechten (waaronder discriminatie, kinderarbeid, dwangarbeid, vrijheid van organisatie en

18-19 MJV

collectieve onderhandeling, beveiliging, rechten van inheemse volken).
35.

De verslaggeving bevat doelstellingen met betrekking tot de sociale aspecten van de bedrijfsvoering.

14, 15, 18 en 19 MJV

36.

In de verslaggeving wordt expliciet ingegaan op de verbeteringen die de onderneming heeft doorgevoerd

14, 15, 18 en 19 MJV

met betrekking tot sociale beleidsterreinen.
37.

In de verslaggeving wordt expliciet ingegaan op de resultaatverbetering dan wel –verslechtering in relatie

nvt

tot sociale aspecten, die de onderneming heeft laten zien in de afgelopen verslaggevingsperiode.
1.9 Verificatie
38.

De onderneming geeft een toelichting op het al dan niet laten verifiëren van de maatschappelijke

nvt

verslaggeving door een onafhankelijke, deskundige partij. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie
over:
–

de redenen voor het al dan niet laten verifiëren van de maatschappelijke verslaggeving

–

de keuze voor een onafhankelijke, deskundige partij

–

de reikwijdte van eventuele verificatie en de diepgang van uitgevoerde verificatiewerkzaamheden

39.

De verslaggeving bevat een verklaring van materiedeskundigen (zoals maatschappelijke organisaties,

nvt

sectorspecialisten, milieu auditors, sociale auditors, accountants, etc.) over de kwaliteit van de
maatschappelijke verslaggeving en/of over de behaalde resultaten van de onderneming op het gebied van
mens, milieu en samenleving
40.

De verslaggeving bevat een verklaring van een onafhankelijke, deskundige partij die de inhoud van de

nvt

maatschappelijke verslaggeving heeft geverifieerd en die tot een publiek oordeel komt over de
betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie
41.

De aard en de reikwijdte van de uitgevoerde verificatiewerkzaamheden leiden tot een conclusie van de

nvt

onafhankelijke, deskundige partij dat met redelijke mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat de
informatie in het maatschappelijke verslag betrouwbaar is
1.10 Uitwerking
42.

De verslaggeving geeft inzicht in een aantal dilemmas waar de onderneming mee geconfronteerd wordt

8-11 MJV

43.

Er wordt een toelichting gegeven op de reikwijdte van de maatschappelijke verslaggeving

42 MJV

44.

De onderneming is transparant over het aan de maatschappelijke verslaggeving ten grondslag liggende

42 MJV

verslaggevingsbeleid en het verslaggevingsproces. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om informatie over:
–

gehanteerde rapportagestandaarden

–

de keuze van prestatie-indicatoren

–

de gehanteerde definities van indicatoren

–

de wijze van dataverzameling

–

de wijze van consolideren van informatie (inclusief eventuele extrapolatie van gegevens)

–

methodes van meten, schatten en berekenen

–

inherente beperkingen in de betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie

–

aan de gegevens ten grondslag liggende veronderstellingen

45.

De relatie tussen verschillende vormen van externe verslaggeving wordt verduidelijkt met onderlinge

In GRI-index

verwijzingen waar van toepassing
46.

De verslaggeving vermeldt contactinformatie

Colofon MJV

47.

De verslaggeving bevat een kernachtige samenvatting van de belangrijkste resultaten op economisch,

46 AJV

milieu en sociaal gebied in de verslaggevingsperiode

Colofon
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