
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PERSBERICHT 
 

 
Van Lanschot publiceert geïntegreerd jaarverslag 2015 
 
’s-Hertogenbosch, 18 maart 2016 

 

Van Lanschot publiceert vandaag voor het eerst een geïntegreerd jaarverslag, waarin financiële en 

niet-financiële informatie in samenhang met elkaar wordt gepresenteerd. Dat biedt stakeholders een 

integraal overzicht van onze prestaties en onze toegevoegde waarde als wealth manager. 

 

Karl Guha, voorzitter: “Wealth heeft voor ons een bredere betekenis dan ‘alleen maar’ geld. Het is 

alles van waarde wat we willen beschermen, laten groeien en door willen geven aan de volgende 

generatie: financieel vermogen, maar ook intellectueel en cultureel vermogen, onze waarden, de 

manier waarop we met elkaar omgaan en duurzame leefomstandigheden. Dat gaat verder dan het 

behoud en de opbouw van vermogen voor onze klanten of de financiële waarde die we creëren voor 

aandeelhouders. Het gaat ook om de maatschappelijke waarde die wij creëren als verantwoorde 

belegger, werkgever, concurrent en sponsor.” 

 

Een belangrijk nieuw onderdeel van het geïntegreerde rapport is een compact waardecreatie-

overzicht (zie bijlage bij dit persbericht). 

 

Het complete jaarverslag is beschikbaar op corporate.vanlanschot.nl/resultaten. 

 

 

Financiële agenda 2016 

 

18 maart Publicatie Jaarverslag 2015  

6 april  Oproeping en agenda voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders 

19 april  Publicatie Engelstalig jaarverslag 2015 

26 april  Strategie-update 

26 april  Trading update eerste kwartaal 2016 

19 mei  Algemene Vergadering van Aandeelhouders  

24 augustus Halfjaarcijfers 2016 

4 november Trading update derde kwartaal 2016 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschot.com 

Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschot.com 

 

Van Lanschot NV is de houdstermaatschappij van F. van Lanschot Bankiers NV, de oudste onafhankelijke bank 

van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. Als wealth manager is Van Lanschot, met haar 

merknamen Van Lanschot en Kempen & Co, actief in Private Banking, Asset Management en Merchant 

Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar klanten. Van Lanschot NV is 

genoteerd aan Euronext Amsterdam. 

 

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten 

In dit document kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen zijn opgenomen. Deze verwachtingen 

zijn gebaseerd op de huidige informatie en veronderstellingen van het management van Van Lanschot met 

betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. De uitspraken over 
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verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan risico's, ontwikkelingen en 

onzekerheden, die van nature buiten de macht liggen van Van Lanschot en haar management. De feitelijke 

resultaten kunnen hiervan aanzienlijk afwijken als gevolg van de risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die 

verband houden met de verwachtingen van Van Lanschot ten aanzien van, onder andere, maar niet gelimiteerd 

tot, inschattingen met betrekking tot batengroei, kostenontwikkeling, (macro)economisch klimaat, politieke en 

marktontwikkelingen, handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties en juridische en 

fiscale ontwikkelingen. Van Lanschot benadrukt dat de verwachtingen enkel van kracht zijn op de specifieke 

data waarop deze zijn geuit en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of verplichting tot het herzien of 

bijwerken van enige informatie naar aanleiding van nieuwe informatie of veranderingen in beleid, 

ontwikkelingen, verwachtingen en dergelijke.  

Op de cijfers met betrekking tot verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen die in het document zijn 

genoemd heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. Dit document is geen (uitnodiging tot het doen van 

een) aanbod tot het (ver)kopen of anderszins verkrijgen van of inschrijven op financiële instrumenten en is geen 

advies of aanbeveling om enige handeling te verrichten of na te laten.  



 

Stakeholderrelaties 
met lange termijnfocus

Businessmodel

Positief  
ondernemingsklimaat

Relevantie

Gespecialiseerde en onafhankelijke  
wealth manager

Kennis van
– economie en kapitaalmarkt
– sectoren
– klanten
Eigen kennis én van partners 

1.758 medewerkers (ultimo jaarstand)

          39%                         61%

Mensen & kennis

Merk, reputatie & relaties

Investeren in ontwikkeling  
– Training on the job
– € 4,3 mln opleidingsbudget

Betrokkenheid
Medewerkers 71% 
Klanttevredenheid (NPS-score)

Private Banking: –10 
Asset Management: 32 

CO2-uitstoot 5.351 ton

Investeringen en onderhoud in  
IT, materialen en huisvesting
€ 178 mln gemiddeld per jaar

Resultaten

Client assets
–  AuM € 50,2 mld
–  AuA € 2,8 mld
– Spaargelden & deposito’s € 9,6 mld

Kapitaalbasis en funding
– Aandelenkapitaal € 1,3 mld
– Vreemd vermogen € 3,4 mld

– Rijke historie
–  Integer, relevant, alert,  

duidelijk en persoonlijk
–   Stabiele stakeholderrelaties  

gericht op wederzijds belang
–  Koploper in duurzaamheids-

benchmarks

Langetermijnpartner door 
heldere keuzes, productlei-
derschap, klantoplossingen 
en hoge betrokkenheid 
– Nichestrategieën
– Fiduciair beheer

Uitgebreide kennis van gekozen niches leidt tot trans-
acties voor klanten en liquiditeit in illiquide markten
–  Corporate finance
–  Securities

Aanpak

–   Klant centraal
–   Verantwoord en transparant omgaan met toe- 

vertrouwde middelen
–   Voortdurend vernieuwen en verbeteren
–   Onderscheidende activiteiten zelf doen; niet- 

kernprocessen uitbesteden

Input

Toevertrouwde financiële middelen

Materialen & hulpmiddelen

Hoe wij waarde creëren

Verdienmodel

+ Provisie-inkomsten
+ Rente

– Kosten
– Voorzieningen
– Belasting

Partner in life voor reali-
seren van persoonlijke, 
financiële en maatschap-
pelijke doelstellingen
– Vermogensregie
– Evi van Lanschot

Duurzamere ondernemingen 
en financiële sector

Bijdragen aan de  
realisatie van de  

zakelijke, persoonlijke  
en maatschappelijke 

doelen van klanten

Hoogwaardige werkgelegenheid
en ontwikkelings mogelijkheden

Maatschappelijke 
betrokkenheid

Asset 
Management 
Voor banken, vermogens- 
beheerders, pensioenfondsen, 
verzekeraars en verenigingen 

& stichtingen

Merchant Banking
Voor institutionele beleggers,  
ondernemingen, financiële  

en publieke instellingen

 
Private  

Banking
Voor ondernemers, business 

professionals & executives, 
healthcare, verenigingen & 
stichtingen en vermogende 
particulieren

Behoud en opbouw van  
vermogen voor klanten
28% rendement voor klanten  
(neutraal profiel, cumulatief 5 jaar)

78% van AuM gescreend
203 dialogen met bedrijven en  
17 fondsmanagers

Kredietverlening
€ 10,2 mld waarvan  
€ 6,3 mld hypotheken

Financiering opgehaald
–  Life Sciences & Healthcare 

€ 0,2 mld
–  European Real Estate € 8,7 mld
–  Benelux € 1,4 mln

Nettoresultaat € 42,8 mln 
Dividend € 18,4 mln

Cijfers 2015.
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