Bijlage 2:
Advies ondernemingsraad inzake voorgesteld beloningsbeleid Raad van
Bestuur en Raad van Commissarissen

Geachte leden van de Raad van Commissarissen, beste Bernadette,

Middels dit schrijven wil de ondernemingsraad van Van Lanschot Kempen (hierna “de OR”) u informeren over ons advies met
betrekking tot het voorgestelde beloningsbeleid voor de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen.
Allereerst waarderen we het zeer dat de OR in een vroegtijdig stadium in de gelegenheid is gesteld om haar zienswijze te
delen en advies te geven ten aanzien van het voorgestelde beleid. Met de wijzigingen in SRD II en de implementatie daarvan
in de Nederlandse wetgeving, is de rol van de OR in de vaststelling van dit beleid nog nadrukkelijker geworden. De OR neemt
deze verantwoordelijkheden serieus en we stellen het dan ook op prijs dat we in de gelegenheid zijn gesteld om zorgvuldig
mee te kijken naar het voorgestelde beleid.
Bij de beoordeling van het beloningsbeleid, nu en in de toekomst, hecht de OR in het bijzonder belang aan de volgende
onderwerpen:
–	De OR ziet graag dat de ontwikkeling van de beloning van de Raad van Bestuur gepast en in lijn is met de
ontwikkeling van de salarissen van de medewerkers;
– Dit geldt tevens ten aanzien van de pensioenen;
–	In het proces van vergelijken van de beloning met de markt, hecht de OR bijzonder veel waarde aan een
representatieve en herkenbare peergroup;
–	Duurzaamheid is een belangrijk thema dat eveneens zeer relevant is voor Van Lanschot Kempen gezien de
maatschappelijke rol die we als wealth manager vervullen. De OR vindt het van belang dat duurzaamheid hoog op de
agenda staat bij de bestuurder en dat het bijdragen aan een duurzame maatschappij terugkomt in de KPI’s.
Gelet op bovengenoemde onderwerpen en hoe deze tot uitdrukking komen in het voorgestelde beleid, heeft de OR
geconcludeerd om een positief advies uit te brengen op het voorgestelde beloningsbeleid, zowel voor de Raad van Bestuur
en de Raad van Commissarissen.
De OR blijft graag in continue dialoog met de Remuneratiecommissie over verdere evolutie van het beleid en de
uitwerking daarvan.
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