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PERSBERICHT          Amsterdam/’s-Hertogenbosch, 23 februari 2023 
 

Van Lanschot Kempen: nettowinst van € 84,3 miljoen en netto-instroom in 
AuM van € 13,7 miljard in 2022 

 
• Nettowinst bedraagt € 84,3 miljoen (2021: € 143,8 miljoen), daling deels door eenmalige last in 

verband met de versnelde overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden 

• Provisie-opbrengsten stijgen met 6% en rente-inkomsten stijgen met 6% 
• Netto-instroom AuM Private Clients: € 2,0 miljard en Wholesale & Institutional Clients: € 11,6 miljard 
• Client assets: € 124,2 miljard (2021: € 131,2 miljard) en AuM: € 107,8 miljard (2021: € 115,6 miljard) 
• Sterke kapitaalratio van 20,6% (2021: 23,7%), daling door hogere kapitaalvereisten voor woning-

hypotheken en kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel in december 2022 
• Voorstel dividend 2022: € 1,75 per aandeel (2021: € 2,00 per aandeel) 
• Voornemen tot verdere kapitaalteruggave van € 2,00 per aandeel in de tweede helft van 2023, onder 

voorbehoud goedkeuring toezichthouder 
 
Maarten Edixhoven, voorzitter Raad van Bestuur: ‘We kijken terug op een veelbewogen jaar waarin 
de oorlog in Oekraïne, energie-onzekerheid en inflatie hun sporen nalieten op de samenleving en onze 
klanten. Het negatieve koersresultaat binnen vrijwel alle beleggingscategorieën had impact op elke 
belegger. Desondanks realiseerden we een hoge netto-instroom in assets under management (AuM) en 
een toename van spaargelden. Ik ben onze klanten dankbaar voor hun vertrouwen in ons. Ook wil ik mijn 
collega’s bedanken voor hun persoonlijke en ondernemende aanpak in het afgelopen jaar, waarmee zij onze 
klanten hebben geholpen in deze turbulente tijden. 
 
In 2022 hebben we onze financiële- en duurzaamheidsdoelstellingen en kapitaalstrategie aangescherpt. 
Onze focus blijft gericht op verdere winstgevende groei, zowel autonoom als door overnames, met een 
capital-light balans. We zijn trots op de toevoeging van twee grote Nederlandse klanten binnen onze 
fiduciair-management-activiteiten. En kort voor het jaareinde kondigden we de overname van het 
resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden aan, een versteviging van onze positie in België. De 
managing partners van Mercier Vanderlinden verkrijgen door deze transactie een significant belang in Van 
Lanschot Kempen, een verankering van onze aandeelhoudersbasis in onze tweede thuismarkt. 
 
Wat mij persoonlijk verheugt is dat ruim 70% van onze collega’s aandeelhouder is van Van Lanschot 
Kempen, een teken van hun betrokkenheid. Ik ben er trots op dat we in een krappe arbeidsmarkt talent 
weten te behouden en aan te trekken. In die context zie ik ook de komst van het team van Robeco Retail 
Nederland bij Evi van Lanschot als een verrijking. Op 2 februari 2023 kondigden we een samenwerking aan 
met Robeco en de overname van hun online beleggingsplatform met € 4,7 miljard aan AuM. We kijken uit 
naar een mooie samenwerking en we verwachten de transactie in juni 2023 af te ronden.’ 
 
Ontwikkeling client assets en AuM 
De netto-instroom in AuM bedraagt € 13,7 miljard en het negatieve koersresultaat bedraagt € 21,5 miljard. 
De totale AuM daalden daardoor naar € 107,8 miljard (2021: € 115,6 miljard). Het spaargeld van klanten 
steeg naar € 12,7 miljard (2021: € 11,7 miljard) en de totale client assets kwamen uit op € 124,2 miljard 
(2021: € 131,2 miljard). 
 
Resultaten 2022 
De nettowinst bedraagt € 84,3 miljoen (2021: € 143,8 miljoen). De daling ten opzichte van 2021 wordt 
grotendeels veroorzaakt door hoge resultaten op deelnemingen in 2021 en de eenmalige lasten gerelateerd 
aan de overname van het resterende 30%-belang in Mercier Vanderlinden.  
 



 

  Pagina 2 van 9 
 

De provisie-inkomsten zijn gestegen met 6% naar € 407,8 miljoen (2021: € 385,5 miljoen), vooral dankzij 
het hogere gemiddelde AuM-niveau. De rente-inkomsten zijn met 6% gestegen naar € 162,7 miljoen 
(2021: € 153,6 miljoen), gedreven door renteverhogingen van de Europese Centrale Bank in de tweede 
helft van het jaar.  
 
In 2022 zijn de bedrijfslasten gestegen naar € 438,2 miljoen (2021: €409,9 miljoen), mede door hogere 
personeelskosten. De stijging betreft vooral de groei in fte naar 1.780 (2021: 1.654), onder andere binnen 
de IT- en compliance-functies en bij de teams verantwoordelijk voor de beleggingsoplossingen. Daarnaast 
zijn de bedrijfslasten van Mercier Vanderlinden nu voor een heel kalenderjaar opgenomen, na de overname 
van een belang van 70% in juli 2021.  
 
In 2022 was sprake van een vrijval uit de kredietvoorziening van € 7,7 miljoen (2021: € 11,7 miljoen) 
gedreven door enkele klantdossiers. Onderliggend hebben we een toevoeging van € 3,7 miljoen aan de 
kredietvoorzieningen gedaan in de vorm van een management overlay om rekening te houden met de 
stijgende inflatie en de onzekere economische situatie. De kredietportefeuille bestaat vooral uit Nederlandse 
woninghypotheken. Deze portefeuille met woninghypotheken groeide in 2022 met ongeveer € 350 miljoen, 
maar in de laatste maanden van het jaar vlakte deze groei af, in lijn met de rest van de markt.  
 
De onderliggende nettowinst bedraagt € 117,8 miljoen (2021: € 159,9 miljoen). Dit betreft de nettowinst 
gecorrigeerd voor lasten gerelateerd aan de boekhoudkundige verwerking van de overname van Mercier 
Vanderlinden, de voorziening voor consumptief doorlopend krediet, reorganisatielasten gerelateerd aan de 
integratie van Hof Hoorneman. Overige incidentele lasten kwamen uit op € 6,5 miljoen, hoofdzakelijk 
gerelateerd aan een schikking in een rentederivatenzaak. Hiervoor werd in het eerste kwartaal van 2022 
een voorziening getroffen van € 9,9 miljoen.  
 
Segment Private Clients 
Over 2022 bedraagt de winst voor belasting voor Private Clients € 117,1 miljoen (2021: € 114,3 miljoen). 
De onderliggende winst voor belasting bedraagt € 151,4 miljoen (2021: € 132,3 miljoen). De provisie-
opbrengsten zijn gestegen met 11% naar € 270,4 miljoen (2021: € 244,4 miljoen), vooral dankzij het 
hogere gemiddelde AuM-niveau, door de overname van Mercier Vanderlinden en de netto-instroom.  
 
De netto-instroom in AuM binnen dit segment is hoog met € 2,0 miljard, waarvan € 0,7 miljard in België. De 
totale AuM bedragen € 40,5 miljard per eind 2022 (2021: € 44,8 miljard), waarvan € 9,2 miljard in België 
(2021: € 9,7 miljard).  
 
In december 2022 heeft Van Lanschot Kempen de versnelde overname van het resterende 30%-belang in 
Mercier Vanderlinden aangekondigd. De combinatie Van Lanschot België en Mercier Vanderlinden gaat in 
België in de loop van 2023 verder onder de naam Mercier Van Lanschot. In 2022 werkten beiden al steeds 
nauwer samen, onder andere in de verstrekking van Lombard-leningen en het gebruik van de 
depotbankfunctie van Van Lanschot België.  
 
Van Lanschot Kempen is uitgeroepen tot ‘Best Private Bank in the Netherlands 2022’ door Professional 
Wealth Management en The Banker (Financial Times). De verkiezing onderscheidt private banks die het 
afgelopen jaar uitblonken in de uitvoering van hun bedrijfsstrategie, de instroom van vermogen én hun 
hoge score op klanttevredenheid. De klanttevredenheid bleef op een hoog niveau en dit komt ook tot 
uitdrukking in de hoge Relationship NPS van 36 (2021: 36). 
 
De AuM van Evi, onderdeel van het segment Private Clients, daalden naar € 1,3 miljard per eind 2022 
(2021: € 1,6 miljard), door een negatief koersresultaat. 
 
 
 



 

  Pagina 3 van 9 
 

Segment Wholesale & Institutional Clients 
Over 2022 bedraagt de winst voor belasting voor Wholesale & Institutional Clients € 2,2 miljoen (2021: 
€ 9,6 miljoen). Deze daling wordt veroorzaakt door lagere provisie-opbrengsten van € 78,4 miljoen (2021: 
€ 81,4 miljoen), als gevolg van een eenmalige performance fee in 2021 van € 5,5 miljoen, en hogere 
bedrijfslasten van € 75,3 miljoen (2021: € 71,0 miljoen) als gevolg van investeringen in IT.  
 
De netto-instroom binnen dit segment is hoog met € 11,6 miljard. De totale AuM dalen naar € 67,3 miljard 
(2021: € 70,9 miljard) door het negatieve koersresultaat.  
 
Binnen fiduciair management bedraagt de netto-instroom in AuM € 12,0 miljard, dankzij twee nieuwe 
mandaten. Zo heeft BPF Schilders gekozen voor Van Lanschot Kempen als fiduciair manager. Dit 
pensioenfonds met een belegd vermogen van bijna € 8 miljard verzorgt het pensioen voor ruim 100.000 
deelnemers. Daarnaast gaat het om een fiduciair adviesmandaat van bijna € 4 miljard van het 
Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. De totale AuM in het Verenigd Koninkrijk bedragen € 4,8 miljard 
(2021: € 8,0 miljard). De netto-uitstroom bedraagt € 0,1 miljard en het koersresultaat bedraagt € 3,2 
miljard negatief.  
 
Binnen beleggingsstrategieën zijn de AuM gedaald naar € 7,5 miljard (2021: € 8,8 miljard). Dit komt door 
een combinatie van negatieve koersresultaten en netto-uitstroom van € 0,2 miljard. Uitstroom vond plaats 
binnen credit en real assets en instroom vond voornamelijk plaats binnen small caps.  
 
Segment Investment Banking Clients 
Over 2022 bedraagt de winst voor belasting voor Investment Banking Clients € 9,7 miljoen (2021: € 18,8 
miljoen). De daling betreft een combinatie van een stijging van de provisie-opbrengsten naar € 56,0 miljoen 
(2021: € 55,3 miljoen), een daling van het trading-resultaat, hogere personeelskosten en het resultaat op de 
verkoop van Global Property Research in 2021.  
 
Het Corporate Finance & Equity Capital Markets-team heeft een goed jaar achter de rug met 37 afgeronde 
transacties, vooral binnen M&A-advies en debt advisory, met een totale waarde van € 8,1 miljard.  
 
Binnen Equities zijn we gestart met een ‘Sustainable Opportunities’-team. Dit team biedt uitgebreide 
research naar bedrijven en sectoren die de overgang naar een duurzame toekomst bevorderen.  
 
Segment Overig 
Het resultaat op activiteiten gerelateerd aan de portefeuille met gestructureerde producten bedraagt in 
2022 - € 6,2 miljoen (2021: - € 4,6 miljoen) binnen het resultaat op financiële transacties. De de-risking van 
de portefeuille is eind 2022 afgerond.  
 
Op de posities in eigen fondsen is een positief resultaat gerealiseerd van € 2,9 miljoen voor belasting 
(2021: € 13,2 miljoen voor belasting), inclusief resultaat op hedges.  
 
In 2022 bedroeg het resultaat op deelnemingen in de private-equityportefeuilles € 16,3 miljoen, mede 
dankzij een boekwinst van € 7,1 miljoen door verkoop van een deelneming van het private-equityfonds 
Newion I, waarin wij investeren. In 2021 bedroeg het resultaat op deze deelnemingen nog € 40,3 miljoen 
door meerdere verkoopresultaten en (her)waarderingen.  
 
Duurzaamheidsdoelstellingen 
In 2022 was 20,6% van de totale AuM belegd in beleggingsproducten die we hebben gecategoriseerd als 
duurzaam of impact. We streven ernaar om het percentage AuM dat is belegd in duurzaam en impact 
geclassificeerde producten jaarlijks te laten stijgen. Naar verwachting zal de maatstaf voor de classificatie 
als duurzaam of impact ook elk jaar stijgen, in lijn met ontwikkelingen in de markt. 
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Van Lanschot Kempen heeft als doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Hiervoor zijn ook voor de korte 
termijn doelstellingen opgesteld om de CO2-voetafdruk te verkleinen. Zo voldoet in 2022 88% (doelstelling: 
80%) van onze eigen beleggingsfondsen en discretionaire portefeuilles van de private banking-klanten aan 
de doelstelling om de CO2-intensiteit met 7% per jaar te verminderen.  
 
Solvabiliteit 
De CET 1-ratio blijft sterk en bedraagt 20,6% (2021: 23,7%). De daling is het gevolg van de introductie van 
hogere kapitaalvereisten voor woninghypotheken per 1 januari 2022 door De Nederlandsche Bank en de 
kapitaalteruggave van € 1,50 per aandeel in december 2022 (in totaal € 61 miljoen).  
 
De CET 1-ratio volgens de ‘Basel IV fully loaded’-definitie bedraagt circa 21%.  
 
Dividend 
Onze goede resultaten en sterke kapitaalpositie stellen ons in staat om een dividend over 2022 voor te 
stellen van € 1,75 per aandeel (2021: € 2,00). Het totaal voorgestelde dividend komt daarmee uit op € 74,2 
miljoen. Hierbij is ook rekening gehouden met de voorgenomen uitgifte van 1.678.270 aandelen gerelateerd 
aan de overname van Mercier Vanderlinden. 
 
Kapitaalteruggave 
Tijdens de Capital Markets Day in mei 2022 is de nieuwe doelstelling voor de CET 1-ratio van 15% plus een 
M&A add-on van 2,5% aangekondigd. Toen is ook het plan om het extra kapitaal boven een CET 1-ratio 
van 17,5% terug te geven gedeeld. Bij deze aankondiging bedroeg het extra kapitaal € 145 miljoen, 
waarvan € 61 miljoen al is teruggegeven aan aandeelhouders. Van Lanschot Kempen is van plan om € 2,00 
per aandeel uit te keren aan haar aandeelhouders (ongeveer € 85 miljoen) in de tweede helft van 2023, 
onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.  
 
Als de CET 1-ratio per eind 2023 hoger ligt dan de doelstelling van 15% plus een M&A add-on van 2,5%, 
blijft het onze intentie om ook in de toekomst kapitaal boven een CET 1-ratio van 17,5% terug te geven aan 
onze aandeelhouders, onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouder.  
 
Externe accountantsorganisatie 
Tijdens de aandeelhoudersvergadering 2023 zal PwC worden voorgedragen voor herbenoeming voor het 
financieel jaar 2024.  
 
Vooruitlopend op de verplichte wisseling van een externe accountantsorganisatie in 2026, legt 
Van Lanschot Kempen tijdens de aandeelhoudersvergadering op 25 mei 2023 de benoeming voor van 
KPMG Accountants NV per financieel jaar 2025.  
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Kerngegevens 
€ miljoen 2022 2021   

Winst-en-verliesrekening     

Nettoresultaat 84,3  143,8  -41% 
Onderliggend nettoresultaat 117,8  159,9  -26% 
Efficiencyratio (%) 73,1  68,9   

    
€ miljard 31/12/2022 31/12/2021   
Client assets 124,2  131,2  -5% 
- Assets under managementi 107,8  115,6  -7% 
- Assets under administration 3,7  3,8  -3% 
- Spaargelden & deposito’s 12,7  11,7  8% 

    
€ miljoen 31/12/2022 31/12/2021   
Balans- en kapitaalmanagement     

Eigen vermogen toekomend aan aandeelhouders 1.281  1.308  -2% 
Eigenvermogensinstrumenten AT1 Capital Security 102  102  0% 
Eigen vermogen aandeel derden 0  0   

Spaargelden & deposito’s 12.726  11.730  8% 
Kredieten  9.364  8.876  6% 
Balanstotaal 17.018  16.307  4% 
Loan-to-deposit ratio (%) 73,6  75,7   

      

Totaal risicogewogen activa 4.272  3.921  9% 
Common Equity Tier I-ratio (fully loaded) (%)               20,6  23,7   

Tier I-ratio (fully loaded) (%)               22,9  26,3   

Total Capital-ratio (fully loaded) (%)               26,4  30,1   
    

  2022 2021   
Kengetallen       
Gewogen gemiddeld aantal uitstaande gewone aandelen 
(x1.000) 40.706  40.910  0%  

Onderliggende winst per aandeel (€) 2,72  3,74  -27%  
Rendement gemiddeld Common Equity Tier I-vermogen (%)ii 12,3 15,7   
Medewerkers (aantal fte per einde periode) 1.780  1.654  8% 
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Resultaat 
€ miljoen 2022 2021   

Provisie 407,8 385,5 6% 

- w.v. effectenprovisie 350,4 330,1 6% 

- w.v. overige provisies 57,4 55,4 4% 

Interest 162,7 153,6 6% 

Opbrengsten uit effecten en deelnemingen 7,8 65,9 -88% 

Resultaat uit financiële transacties 21,3 -10,3  

Inkomsten uit operationele activiteiten 599,7 594,7 1% 

Personeelskosten 298,3 273,0 9% 

Andere beheerskosten 123,5 119,7 3% 

  - waarvan toezichtskosten 12,1 13,9 -13% 

Afschrijvingen 16,3 17,3 -6% 

Bedrijfslasten 438,2 409,9 7% 

Operationeel bedrijfsresultaat 161,5 184,8 -13% 

Bijzondere waardeverminderingen kredieten -7,7 -11,7 34% 

Bijzondere waardeverminderingen overig 1,1 -6,5  

Bijzondere waardeverminderingen -6,6 -18,1 63% 

Bedrijfsresultaat voor belasting niet-strategische deelnemingen 0,6 4,8 -87% 

Bedrijfsresultaat voor bijzondere items en belastingen 168,7 207,7 -19% 

Afschrijving immateriële vaste activa gerelateerd aan acquisities 14,9 11,3 31% 

Kosten i.v.m. de boekhoudkundige verwerking van  
Mercier Vanderlinden 29,6 8,5  

Voorziening voor consumptief doorlopend krediet -2,0 3,3  

Reorganisatielasten i.v.m. de integratie van Hof Hoorneman  0,7 3,9 -82% 

Overige eenmalige lasten 6,5 2,3  

Bedrijfsresultaat voor belastingen 119,0 178,5 -33% 

Belastingen 34,7 34,6 0% 

Nettoresultaat 84,3 143,8 -41% 

Onderliggend nettoresultaat 117,8 159,9 -26% 
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Resultaat per segment - 2022 

€ miljoen Private 
Clients 

Wholesale & 
Institutional 

Clients 

Investment 
Banking 
Clients 

Other Total 

Provisie 270,4 78,4 56,0 2,9 407,8 
Interest 155,8 -0,0 -0,0 7,0 162,7 
Overige inkomsten 2,2 -0,2 -1,0 28,1 29,2 
Inkomsten uit operationele activiteiten 428,3 78,2 55,0 38,1 599,7 
Personeelskosten 93,6 10,5 26,0 168,2 298,3 
Andere beheerskosten 58,0 8,8 8,4 48,3 123,5 
Doorbelaste kosten 118,0 56,0 10,5 -184,5                 -  
Afschrijvingen 1,4 0,0 0,3 14,5 16,3 
Bedrijfslasten 271,0 75,3 45,3 46,5 438,2 
Operationeel bedrijfsresultaat 157,3 2,9 9,7 -8,4 161,5 
Bijzondere waardeverminderingen -7,6                     -                       -   0,9 -6,6 
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-
strategische deelnemingen                     -                       -                       -   0,6 0,6 
Bedrijfsresultaat voor  
bijzondere items en belastingen 164,9 2,9 9,7 -8,8 168,7 
Afschrijving immateriële vaste activa 
gerelateerd aan acquisities 13,4 0,7                     -   0,8 14,9 
Kosten i.v.m. de boekhoudkundige verwerking 
van Mercier Vanderlinden 29,6                     -                       -                       -   29,6 
Voorziening voor consumptief doorlopend 
krediet -2,0                     -                       -                       -   -2,0 
Reorganisatielasten i.v.m. de integratie van Hof 
Hoorneman  0,2                     -                       -   0,5 0,7 
Overige eenmalige lasten 6,5                     -                       -                       -   6,5 
Bedrijfsresultaat voor belastingen 117,1 2,2 9,7 -10,0 119,0 
Onderliggend resultaat voor belastingen 151,4 2,2 9,7 -9,5 153,8 
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Resultaat per segment - 2021 

€ miljoen Private 
Clients 

Wholesale & 
Institutional 

Clients 

Investment 
Banking 
Clients 

Other Total 

Provisie 244,4 81,4 55,3 4,5 385,5 
Interest 140,2 -0,0 -0,0 13,4 153,6 
Overige inkomsten 2,4 0,0 4,8 48,4 55,6 
Inkomsten uit operationele activiteiten 387,0 81,4 60,1 66,2 594,7 
Personeelskosten 89,3 10,1 24,0 149,6 273,0 
Andere beheerskosten 59,0 6,7 7,8 46,2 119,7 
Doorbelaste kosten 106,2 54,2 9,3 -169,7                 -  
Afschrijvingen 1,4 0,0 0,3 15,6 17,3 
Bedrijfslasten 255,9 71,0 41,4 41,6 409,9 
Operationeel bedrijfsresultaat 131,1 10,4 18,8 24,6 184,8 
Bijzondere waardeverminderingen -10,9                     -                       -   -7,2 -18,1 
Bedrijfsresultaat voor belasting niet-
strategische deelnemingen                     -                       -                       -   4,8 4,8 
Bedrijfsresultaat voor  
bijzondere items en belastingen 142,1 10,4 18,8 36,5 207,7 
Afschrijving immateriële vaste activa 
gerelateerd aan acquisities 9,8 0,8                     -   0,8 11,3 
Kosten i.v.m. de boekhoudkundige verwerking 
van Mercier Vanderlinden 8,5                     -                       -                       -   8,5 
Voorziening voor consumptief doorlopend 
krediet 3,3                     -                       -                       -   3,3 
Reorganisatielasten i.v.m. de integratie van Hof 
Hoorneman  3,9                     -                       -                       -   3,9 
Overige eenmalige lasten 2,3                     -                       -                       -   2,3 
Bedrijfsresultaat voor belastingen 114,3 9,6 18,8 35,8 178,5 
Onderliggend resultaat voor belastingen 132,3 9,6 18,8 35,8 196,4 

  
 
PERFORMANCE REPORT / PRESENTATIE / WEBCAST  
Een uitgebreide toelichting op de resultaten en de balans van Van Lanschot Kempen kunt u lezen in het  
performance report en de presentatie over de jaarcijfers 2022 op vanlanschotkempen.com/resultaten. Op 
23 februari om 09:00 uur lichten we onze jaarcijfers 2022 toe in een conference call. Deze conference call 
kunt u live volgen via vanlanschotkempen.com/resultaten en kunt u ook op een later moment terugluisteren.  
  
ADDITIONELE INFORMATIE  
Additionele informatie is beschikbaar op vanlanschotkempen.com/financieel. 
 
FINANCIËLE AGENDA 
4 mei 2023  Publicatie trading update eerste kwartaal 2023 
25 mei 2023  Algemene vergadering 
29 mei 2023  Ex-dividend datum 
6 juni 2023  Betaaldatum dividend 2022 
24 augustus 2023 Publicatie halfjaarcijfers 2023 
2 november 2023 Publicatie trading update derde kwartaal 2023 
 
Media Relations: 020 354 45 85; mediarelations@vanlanschotkempen.com 
Investor Relations: 020 354 45 90; investorrelations@vanlanschotkempen.com 
 

http://www.vanlanschotkempen.com/resultaten
http://www.vanlanschotkempen.com/resultaten
http://www.vanlanschotkempen.com/financieel
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Over Van Lanschot Kempen 
Als wealth manager is Van Lanschot Kempen actief in Private Banking, Investment Management en Investment 
Banking. Ons doel is het behoud en de opbouw van vermogen, op een duurzame manier, zowel voor onze klanten als 
voor de samenleving waar we deel van uitmaken. We zijn een duurzame wealth manager met een langetermijnfocus. 
Dit betekent dat wij proactief streven naar het voorkomen van negatieve impact voor alle belanghebbenden en het 
creëren van positieve, lange-termijn financiële en niet-financiële waarde. Van Lanschot Kempen, genoteerd aan 
Euronext Amsterdam, is de oudste onafhankelijke financiële instelling van Nederland met een geschiedenis die 
teruggaat tot 1737. Om het volledige potentieel van onze organisatie voor onze klanten te benutten, bieden we 
oplossingen die voortbouwen op de kennis en expertise van de hele groep en op ons open architectuurplatform. We 
zijn ervan overtuigd dat we op een duurzame manier aan de behoeften van onze klanten kunnen voldoen door hen 
toegang te bieden tot het volledige scala aan diensten en producten binnen al onze bedrijfsonderdelen. 
 
Zie voor meer informatie: vanlanschotkempen.com 
 
Belangrijke juridische informatie en voorbehoud inzake uitspraken die een verwachting bevatten   
In dit persbericht kunnen verwachtingen en doelstellingen over toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen zijn 
opgenomen. Deze verwachtingen en doelstellingen 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 en doelstellingen 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 en doelstellingen.   
 
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. 
 
De jaarcijfers van Van Lanschot Kempen zijn opgesteld in overeenstemming met de International Financial Reporting 
Standards, zoals vastgesteld door de Europese Unie (‘IFRS-EU’). In de weergave van de jaarcijfers in dit persbericht, 
tenzij anders weergegeven, zijn dezelfde accountingstandaarden gehanteerd als in de geconsolideerde jaarrekening 
2022 van Van Lanschot Kempen. Op de in dit persbericht opgenomen cijfers heeft geen accountantscontrole 
plaatsgevonden. Kleine verschillen in tabellen kunnen het gevolg zijn van afronding. Percentages zijn berekend op basis 
van niet-afgeronde cijfers. 
 
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 NV in de zin van artikel 7 lid 1 tot en 
met 4 van EU Verordening 596/2014. 

 
i Bevat ook assets under monitoring & guidance. 
ii Gebaseerd op het onderliggend nettoresultaat toekomend aan aandeelhouders. 


