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PERSBERICHT      Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2019 
         

Van Lanschot Kempen trading update: derde kwartaal 2019 

• Kwartaalresultaat in lijn met eerste twee kwartalen (exclusief boekwinsteni) 
• Stijging client assets van 4% naar € 101,1 miljard en stijging AuM van 5% naar € 86,6 miljard 
• € 0,8 miljard netto-instroom van AuM bij Asset Management en Private Banking  
• Fully loaded CET1-ratio (exclusief ingehouden winst) bedraagt 22,0% 
• DNB heeft de intentie om in het najaar van 2020 een ondergrens voor risicogewichten van 

woninghypotheken te introduceren. Deze voorgenomen maatregel zal, op basis van eerste 
inschattingen, naar verwachting tot 10-12% toename van RWA leiden 

Van Lanschot Kempen publiceert vandaag de trading update over het derde kwartaal van 2019.  
Constant Korthout, Chief Financial & Risk Officer van Van Lanschot Kempen: ‘Ons resultaat is 
vergelijkbaar met het resultaat over de eerste twee kwartalen wanneer we de boekwinsteni buiten 
beschouwing laten. Het renteresultaat was relatief stabiel in het derde kwartaal, maar als gevolg van de 
dalende marktrente verwachten we in de toekomst meer druk op het renteresultaat. We liggen op 
schema om binnen onze kostendoelstelling van per saldo circa € 390 miljoen te blijven in 2019. 

Onze client assets stijgen van € 97,3 miljard naar € 101,1 miljard dankzij € 0,8 miljard netto-instroom 
van assets under management (AuM) en positieve koerseffecten. Onze AuM stijgen van € 82,6 miljard 
naar € 86,6 miljard.  

Asset Management heeft een goed kwartaal achter de rug en we zijn verheugd dat bij de beleggings-
strategieën sterke netto-instroom is gerealiseerd. Ondanks netto-instroom zien we dat Private Banking-
klanten in onzekere marktomstandigheden voorzichtig blijven ten aanzien van beleggen. Daarnaast blijft 
de lage marktrente een belangrijk thema voor onze klanten. We begeleiden klanten hierbij door middel 
van advisering en het aanbieden van passende wealth managementoplossingen. Het European Private 
Equity Fund is daar een goed voorbeeld van.  

Merchant Banking is in het derde kwartaal betrokken geweest bij diverse transacties, met name in de Life 
Sciences sector. Het team heeft de NASDAQ-beursgang van Genmab begeleid en was betrokken bij een 
aantal kapitaalmarkttransacties, waaronder die van Transgene en de herplaatsing van Fagron aandelen. 

In oktober is de voorgestelde kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel (in totaal ruim € 60 miljoen) 
goedgekeurd door onze aandeelhouders. Deze zal naar verwachting op 23 december 2019 worden 
uitgekeerd. We hebben dan in totaal ruim € 330 miljoen, in de vorm van dividend en kapitaalteruggaven, 
aan aandeelhouders uitgekeerd sinds 2016.  

Ons risicoprofiel en onze kapitaalpositie blijven sterk. Na aftrek van de voorgenomen kapitaaluitkering 
bedraagt onze fully loaded CET1-ratio (exclusief ingehouden winst) 22,0%.  

De Nederlandsche Bank heeft de intentie aangekondigd om in het najaar van 2020 een ondergrens voor 
de risicogewichten van woninghypotheken te introduceren. Deze maatregel heeft impact op onze 
volledige Nederlandse hypothekenportefeuille. Op basis van eerste inschattingen verwachten we tussen 
10% en 12% toename van onze totale RWA. Onze verwachting is dat hiermee de eerder door ons 
gecommuniceerde Basel IV-impact vroegtijdig zal worden geabsorbeerd.’  
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FINANCIËLE AGENDA 
Voorgenomen betaaldatum kapitaaluitkering   23 december 2019 
Publicatie jaarcijfers 2019    20 februari 2020  
 

Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com 
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com 

 

Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen, met haar merknamen Van Lanschot, Evi en Kempen, actief in Private 
Banking, Asset Management en Merchant Banking, met als doel het behoud en de opbouw van vermogen van haar 
klanten. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling 
van Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737. 

Voor meer informatie zie: www.vanlanschotkempen.com 

Disclaimer en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten  
In dit persbericht kunnen verwachtingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn opgenomen. Deze 
verwachtingen zijn gebaseerd op huidige inzichten, informatie en veronderstellingen van het management van Van 
Lanschot Kempen met betrekking tot bekende en onbekende risico's, ontwikkelingen en onzekerheden. Deze 
verwachtingen betreffen geen vaststaande feiten en zijn onderhevig aan dergelijke risico's, ontwikkelingen en 
onzekerheden die vanwege hun aard buiten de macht liggen van Van Lanschot Kempen en haar management.  

Werkelijke resultaten, prestaties en omstandigheden kunnen aanzienlijk afwijken van deze verwachtingen als gevolg 
van risico's, ontwikkelingen en onzekerheden die verband houden met onder andere (a) batengroei, (b) 
kostenontwikkeling, (c) (macro)economisch klimaat, (d) politieke en marktontwikkelingen, (e) rentestanden en 
wisselkoersen, (f) gedragingen van klanten, concurrenten, investeerders en/of wederpartijen, (g) de implementatie 
van Van Lanschot Kempens strategie (h) handelingen van toezichthoudende, regelgevende en private instanties, (i) 
juridische en fiscale ontwikkelingen, (j) veranderingen in eigendomsverhoudingen die van invloed kunnen zijn op 
toekomstige beschikbaarheid van kapitaal en (k) veranderingen in kredietbeoordelingen.   

Van Lanschot Kempen benadrukt dat verwachtingen die in dit persbericht zijn opgenomen enkel van kracht zijn op 
de specifieke data waarop deze zijn geuit en Van Lanschot Kempen aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor of 
verplichting tot het herzien of bijwerken van enige verwachting naar aanleiding van nieuwe informatie of enige 
andere verandering. 

Op in dit persbericht opgenomen financiële data heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden, tenzij specifiek 
anders aangegeven. 

Dit persbericht 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.  

Onderdelen van dit persbericht bevatten informatie over Van Lanschot Kempen N.V. en/of Van Lanschot N.V. in de 
zin van artikel 7 lid 1 tot en met 4 van EU Verordening 596/2014. 

iBoekwinsten op verkoop AIO II en VLC & Partners in het eerste kwartaal van 2019 en boekwinst op verkoop Marfo Food Group in 
het derde kwartaal van 2019. 
 

                                                           


