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Doel van deze standaard
Van Lanschot Kempen is zich bewust van haar (maatschappelijke) functie en plaats in de
samenleving. Dit geldt ook voor onze houding ten aanzien van belastingheffing. Daarom
hanteren we een aantal belasting principes die aangeven hoe, naar onze mening, een
verantwoordelijk belastingbetaler zich behoort te gedragen. Daarbij houden wij rekening
met de belangen van de verschillende stakeholders, waaronder onze klanten,
aandeelhouders, werknemers, belastingdienst, toezichthouders en de samenleving in het
algemeen. Van Lanschot Kempen werkt niet mee aan belastingontduiking.

Belangrijkste principes
Belasting principes voor de fiscale positie van Van Lanschot Kempen








Wij handelen in overeenstemming met de geldende fiscale wet- en regelgeving. Wij
laten ons daarnaast leiden door internationale standaarden. Dit gebeurt zowel op
basis van de letter als de geest van deze wetten en standaarden.
Bij al onze commerciële en economische activiteiten is belastingheffing een van de
elementen die wordt beoordeeld. Daarnaast kan bij de bedrijfsvoering rekening
worden gehouden met fiscale stimuleringsmaatregelen en vrijstellingen.
Onze werknemers handelen bij het beheersen van onze belastingzaken integer en
volgens de normen en waarden van Van Lanschot Kempen.
Wij zijn transparant over onze benadering van de belastingheffing.
Landen waar een bankgeheim geldt of zogenaamde belasting paradijzen worden
door ons niet gebruikt voor doeleinden van belastingontwijking.
Van Lanschot Kempen heeft met de Nederlandse Belastingdienst een “Individueel
Convenant Horizontaal Toezicht” gesloten. De relatie tussen de Nederlandse
Belastingdienst en Van Lanschot Kempen is gebaseerd op transparantie, begrip en
vertrouwen. Onze benadering richting buitenlandse belastingdiensten is op dezelfde
uitgangspunten gebaseerd (Cooperative Compliance).

Belasting principes ten aanzien van de klanten van Van Lanschot Kempen






De klant is zelf verantwoordelijk voor de eigen belastingpositie. We rekenen op de
fiscale integriteit van onze klanten. Waar nodig zullen wij een mening vormen over
de fiscale integriteit van onze klanten en daar naar handelen.
Bij het ontwikkelen van producten en het aanbieden van diensten is belastingheffing
een van de elementen die wordt beoordeeld.
Wij geven geen fiscaal advies aan klanten. Wel verstrekken wij algemene fiscale
informatie die direct samenhangen met en ondersteunend zijn aan onze (bancaire)
diensten.
Wij verrichten geen trustactiviteiten.
Van Lanschot Kempen faciliteert geen fiscaal onoorbaar gedrag.

Waarborgen naleving belangrijkste principes
Van Lanschot Kempen heeft adequate procedures opgesteld om te waarborgen dat de
principes worden nageleefd:






Van Lanschot Kempen heeft fiscaal beleid opgesteld. Doel van het beleid is om de
belasting principes te verankeren in en awareness te creëren binnen alle geledingen
van de organisatie.
Van Lanschot Kempen heeft beleid opgesteld en procedures ingericht die
voorkomen dat Van Lanschot Kempen betrokken raakt bij fiscaal onoorbaar gedrag.
Wij beheersen onze fiscale risico’s door middel van het inrichten en onderhouden
een “Tax Control Framework” (TCF). Onderdeel van het TCF zijn procedures en
controls die waarborgen dat het beleid en de principes worden nageleefd. Het TCF
maakt deel uit van ons business control framework en wordt periodiek gemonitord.
Van Lanschot Kempen monitort de naleving met betrekking tot het opgestelde
beleid en de procedures.

