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Dit maatschappelijk jaarverslag van Van Lanschot in Nederland dient gelezen te worden als aanvulling op
het Jaarverslag 2010 van Van Lanschot NV. Het label Kempen en de buitenlandse kantoren van Van Lanschot
maken geen onderdeel uit van dit maatschappelijk jaarverslag. Kempen brengt een eigen (Engelstalig)
duurzaamheidsverslag uit, met name gericht op de institutionele markt (zie www.kempen.nl).
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profiel
Kernpunten 2010

•

Terugkeer naar winstgevendheid: nettowinst € 65,7 miljoen

•

Stijging assets under management met € 5,5 miljard (+18%) naar € 35,4 miljard

•

Outperformance in alle beleggingsprofielen (van 1,3% tot 3,7%)

•

Uitstekende solvabiliteits- en liquiditeitspositie: Core Tier I-ratio 9,6%

•

Herbevestiging van alle creditratings: Single A minus (A-), stable outlook

•

Dividendbeleid hervat: dividenduitkering van € 0,70 per aandeel

•

Cliëntbelang centraal: passend productenaanbod met transparante tariefstructuur

Private & Business Banking

dienstverlening

Particuliere relaties
•

Fullservice financiële dienstverlening
Financiële planning en vermogensregie

Zakelijke relaties
• (Internationaal) betalingsverkeer
• Zakelijke kredietverlening

•

Vermogensbeheer en beleggingsadvies

•

Advisering bij verkoop en overdracht

•

International private-bankingoplossingen
Trustactiviteiten

•

Participaties

Vermogende particulieren in Nederland en België met een vrij belegbaar
vermogen > € 250.000,Directeuren-grootaandeelhouders

•

Ondernemers en hun onderneming
(familiebedrijven vanaf € 5 miljoen omzet)
Ondernemers in de zorgsector

•

•

doelgroepen

•

•
•
•
•

kenmerken

•

•
•
•
•
•
•

•

•

Business executives
Business professionals (advocaten, notarissen, accountants, fiscalisten)
Verenigingen en stichtingen
Vermogensvorming en vermogensbescherming als uitgangspunt
van de dienstverlening
State of the art-beleggingsconcepten
Open architectuur en transparante tariefstructuur
Duurzaam beleggen/beheren o.b.v. engagementstrategie
Veel aandacht voor klantzorg
Dicht bij de cliënt met 29 kantoren in Nederland en 8 in België
Internationale aanwezigheid in Zwitserland, Luxemburg, Curaçao,
Jersey, Frankrijk en Spanje
Institutionele beleggingsoplossingen ook toegankelijk voor Private
Banking-cliënten

•

•

Focus op zowel het zakelijke als privébelang
van een ondernemer
Eigen opleiding bedrijfsoverdracht
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private banking pur sang

bankieren met aandacht en zorg

Van Lanschot is de oudste onafhankelijke private bank van
Nederland met een geschiedenis die teruggaat tot 1737.
Van Lanschot biedt fullservicedienstverlening aan vermogende
particulieren in Nederland en België en aan ondernemers en hun
ondernemingen in Nederland. In de institutionele markt richten
wij ons op vermogensbeheermandaten, in toenemende mate
door middel van integrale fiduciaire beleggingsoplossingen.

Van Lanschot kiest bewust voor een omvang die rekening houdt
met het juiste evenwicht tussen complete en hoogstaande
advisering en een persoonlijke benadering met korte lijnen.
Wij bieden onze cliënten financiële dienstverlening met alle
daarbij behorende aandacht en zorg, met een grote mate van
professionaliteit en discretie. De persoonlijke relatie komt vóór
alles. Onze medewerkers zijn gedreven, betrokken, onafhankelijk
en deskundig. Daarmee maken zij het verschil voor onze cliënten.
Onafhankelijkheid vormt de basis van ons businessmodel.

Bij onze Private Banking-dienstverlening werken we nauw
samen met onze dochteronderneming Kempen & Co. Kempen is
een Nederlandse merchantbank met activiteiten op het gebied
van institutioneel vermogensbeheer, effectenbemiddeling en
corporate finance. Dankzij de intensieve samenwerking tussen
beide banken zijn hoogwaardige beleggingsoplossingen en andere
dienstverlening aan institutionele cliënten ook toegankelijk voor
particuliere relaties.

Assetmanagement

De cliënt staat centraal. Uiteraard heeft Van Lanschot ook oog
voor andere belanghebbenden. Met de eigen medewerkers,
aandeelhouders, overige vermogensverstrekkers en maatschappelijke relaties onderhouden wij intensieve contacten. Deze
contacten zijn een belangrijk ingrediënt van het beleid op het
gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO),
dat erop gericht is een integere en betrouwbare bank te zijn voor
alle belanghebbenden.

Corporate Finance & Securities

Corporate Finance
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

Institutioneel vermogensbeheer
Samenstellen beleggingsportefeuilles
particuliere relaties

•

Beheer beleggingsfondsen
Fiduciair vermogensbeheer
Ontwikkeling beleggingsproducten
en -oplossingen

•

Institutionele beleggers
Pensioenfondsen/verzekeringsmaatschappijen
Financiële instellingen

•

Onafhankelijke advisering en begeleiding bij
fusies, overnames, kapitaalmarkttransacties
en financiële herstructureringen
Advisering i.s.m. Private & Business banking
van grote en middelgrote familiebedrijven

•

Roadshows

•

Beleggingsproducten
Bonddesk
Retaildesk voor particuliere relaties

•
•

•

(Beursgenoteerde) ondernemingen
Grootzakelijke relaties van Van Lanschot

•
•
•

Professionele (internationale) beleggers
Private & Business Banking-cliënten
Beursgenoteerde ondernemingen

(Semi)overheidsinstellingen
Verenigingen en stichtingen

•

Nichestrategie: Europese smallcaps,
beursgenoteerde vastgoedfondsen,
hoogdividend aandelen, investment grade
(staats)obligaties en absolute-returnstrategieën.

•

Specialisatie naar vijf sectoren: financial
institutions, life sciences & healthcare,
utilities, renewables & cleantech, bouw,
maritiem & offshore en vastgoed

•

Totale beleggingsoplossingen voor cliënt
(fiduciair management)

•

Onafhankelijk intermediair zonder
conflicterende belangen

•

Duurzaam beleggen o.b.v. engagementstrategie
Assetmanagement vanuit langetermijnvisie en
ondernemerschap

•

Securities
• Effectenresearch
• Effectenbemiddeling

•

Nichespeler met focus op Benelux
beursgenoteerde ondernemingen,
genoteerde (Europese) life-sciencesondernemingen en genoteerde Europese
vastgoedondernemingen
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strategie van lanschot
missie

doelstellingen

Het bieden van hoogwaardige financiële dienstverlening aan
vermogende particulieren, ondernemers en andere geselecteerde
cliëntgroepen.

cliënten
Cliënttevredenheid
Behouden van de voorsprong op de benchmark in de
loyaliteitsindex (cliënttevredenheidsindex).

visie

Klantzorg
Hanteren en continu verbeteren van een klantzorgbeleid dat
toonaangevend is in de sector en dat het wettelijk kader overstijgt.

Van Lanschot wil de beste private bank van Nederland en
België zijn.

Marktaandeel
Ten minste verdubbelen van het aantal doelgroeprelaties
in de markt voor private banking in de periode 2009-2013.

kernwaarden

Beleggingsperformance
Realiseren van een risicogewogen beleggingsperformance die
beter is dan de benchmark.

gedreven
betrokken
onafhankelijk
deskundig

medewerkers
Onze kernwaarden geven weer hoe wij ons gedragen om onze
doelstellingen te realiseren. Voor medewerkers bieden deze
kernwaarden een leidraad bij het maken van (commerciële)
keuzes; voor cliënten scheppen zij een beeld van de
dienstverlening waarop zij kunnen rekenen. Voor onze
belanghebbenden (stakeholders) vormen ze een referentiekader
voor dialoog. Wij passen deze kernwaarden consequent toe zodat
ze bijdragen aan een cultuur waartoe cliënten en medewerkers
zich aangetrokken voelen en waarin ook oog is voor andere
belanghebbenden.

Werkgeverschap
Behoren tot de meest attractieve werkgevers voor toptalent
in de financiële sector.

financieel
Kapitaalratio’s
BIS-ratio Core Tier I
BIS-ratio Tier I
BIS-ratio

Ten minste 8,0% *
Ten minste 10,0%
Ten minste 12,5%

Leverage-ratio
Verhouding totale activa/eigen vermogen < 20
Rendement op eigen vermogen
Gemiddeld 2% hoger dan kostenvoet eigen vermogen
Groei winst per aandeel
Ten minste 5% per jaar, vanaf normale winstniveaus
Dividendbeleid
Pay-outratio tussen de 40% - 50%

maatschappelijk verantwoord ondernemen
Van Lanschot streeft naar realisatie van bovenstaande doelen
in goede harmonie met al haar belanghebbenden.

*

Vooruitlopend op de aangescherpte eisen in het kader van Basel III streeft Van Lanschot naar een
BIS-ratio Core Tier I van 8%.
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bericht van de voorzitter
van de raad van bestuur
De huidige maatschappelijke aandacht voor duurzaam bankieren is voor Van Lanschot zowel
een déja vu als een kans. Van Lanschot kent van oudsher immers een hoog niveau van ethisch
bewustzijn. Het zit in het DNA van onze bank.
Die bedrijfsfilosofie wordt samengevat in onze kernwaarden:
betrokken, gedreven, onafhankelijk, en deskundig.
–
–
–
–

Wij zijn betrokken bij wat voor onze stakeholders belangrijk is.
Alles wat we doen, doen we gedreven; we zijn bereid een
extra stap te zetten.
We zijn onafhankelijk, want alleen dan kunnen we het belang
van onze cliënten goed dienen.
Deskundigheid krijgt permanente aandacht, het is een
noodzakelijke voorwaarde voor succes.

duurzaam bankieren is een kans
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) is een zeer
breed begrip. Het richt zich in de eerste plaats op de wijze waarop
we om gaan met de ons toevertrouwde middelen zoals
spaargelden en deposito’s. Worden deze op een verantwoorde
wijze belegd of doorgeleend aan kredietnemers? Daarnaast gaat
het om energie- en papierverbruik, goede arbeidsvoorwaarden
en oog voor diversiteit en persoonlijke ontwikkeling van
medewerkers. Maar ook om maatschappelijke betrokkenheid,
donaties en goede doelen. Tot slot is ook transparantie een
belangrijk element van MVO, want voor veel partijen geldt dat
MVO er pas is, als je het laat zien.
Voor Van Lanschot betekent MVO vooral integer bankieren,
met oog voor onze cliënten en andere belanghebbenden. Integer
bankieren houdt in dat wij voortdurend in dialoog zijn met onze
belanghebbenden en hun belangen serieus meewegen in alles wat
we doen. Wij zijn betrokken bankiers, al bijna 275 jaar.

vertrouwen speelt een centrale rol
In al die jaren hebben we geleerd dat de waarde van ons bedrijf
een weerspiegeling is van de reputatie die wij - door vele
generaties heen - hebben opgebouwd. Onze reputatie is
gebaseerd op het vertrouwen dat de gemeenschap in ons stelt. En
we realiseren ons ter dege dat we zonder dat vertrouwen niet
kunnen bankieren. Daarom hebben we het primaat ook altijd bij
onze cliënten gelegd. En vandaar ons credo ‘de balans is er voor
de cliënt’. Dat wij de recente crisis zonder steun van de overheid
hebben kunnen doorstaan geeft de kracht van onze
bedrijfsfilosofie weer.

Voor een bank als Van Lanschot, is de huidige maatschappelijke
trend naar duurzaam bankieren zowel een déja vu als een kans.
Deze trend gaat namelijk hand in hand met de historie en
bedrijfsfilosofie van onze bank. Van Lanschot kent van oudsher
een hoog niveau van ethisch bewustzijn. Het zit al in het DNA van
onze bank.
Echter dat is vandaag de dag niet meer genoeg. Ook wij moeten
voldoen aan de veranderende verwachtingen van de maatschappij.
Dit betekent bijvoorbeeld dat we ons DNA meer zullen moeten gaan
formaliseren. En dat we nog transparanter moeten worden, dus nog
beter moeten laten zien hoe wij ons bedrijf besturen. We zullen dus
nog beter moeten communiceren. Over wat we doen, hoe we het
doen, en waarom we het doen. Of juist waarom we iets niet doen.
Als voorbeeld kan hier ons MVO-kredietbeleid dienen, dat in
2010 het licht zag. Dit beleid formaliseert de wijze waarop wij
uiteenlopende MVO-thema’s meenemen in onze kredietbeslissingen: mensenrechten, milieu, kansspelen, wapens, et
cetera. In lijn met onze visie op MVO is dit beleid gebaseerd op
een zogenaamde engagementstrategie, dat wil zeggen, op een
actieve dialoog met onze kredietnemers. Daarmee lijkt het sterk
op ons eerder ontwikkelde MVO-beleggingsbeleid.
Van Lanschot heeft in 2010 hard gewerkt aan haar ambitie uit te
groeien tot de beste private bank van Nederland en België. Met
dit Maatschappelijk Jaarverslag 2010 laten we zien op welke wijze
MVO daarbij een rol heeft gespeeld.
’s-Hertogenbosch, 8 april 2011
Floris Deckers
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1. inleiding
Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) is voor Van Lanschot vooral integer
ondernemen, iets wat wij al sinds 1737 doen. De basis hiervoor ligt in de permanente dialoog
met al onze belanghebbenden (stakeholders). In de strategie van Van Lanschot staat daarom ook
nadrukkelijk dat de bank zich ten doel stelt haar financiële doelen te realiseren in goede
harmonie met al haar belanghebbenden. In dit Maatschappelijk Jaarverslag 2010 laten we zien
hoe Van Lanschot daar in Nederland invulling aan geeft.

1.1 kernwaarden
MVO-kerngegevens (1)
2010
1. Bancaire kernprocessen
Assets under engagement (%) (2)
– Van Lanschot (Nederland)
– Vermogensbeheer
– Adviesportefeuilles
– Kempen
MVO-kredietbeleid
Clienttevredenheid (loyaliteitsindex)
2. Medewerkers
Medewerkers (fte)
Medewerkerstevredenheid (%) (3)
Ziekteverzuim (%)
Vrouwen (%)
Vrouwen in senior posities (> schaal 11; %)
Opleidingsinvesteringen (mln euro’s) (6)
3. Milieuzorg en inkoop
Energieverbruik (mln Kwh)
Aandeel groene stroom (%)
Aardgasverbruik (m3)
Waterverbruik (m3)
Papiergebruik (kg)
Papier recycling (kg)
Afval (kg)
Leasewagens A/B/C label (% van totaal)
Leasewagen-kilometers (mln)
4. Maatschappelijke omgeving
Transparantiebenchmark EZ L&I
GRI-niveau

29
6
22
ontwikkeld
67

2009

17
niet aanwezig
66

1.365

1.401

3,7
46,8
17,6
3,0

4,1
46,8
15,7
2,1

9,4 (5)
100
612.765 (5)
16.400
256.586
179.823
132.335
81
10,2

10e positie
C

9,6 (4)
100
539.658 (4)
16.000
257.556
207.819 (4)
148.620
78
11,2 (4)

10e positie
C

Twee jaar geleden – in 2009 - heeft Van Lanschot haar kernwaarden geformuleerd: gedreven, betrokken, onafhankelijk en
deskundig. Deze vier woorden bieden individuele medewerkers
een belangrijke leidraad in hun dagelijkse werk. Daarnaast vormen
ze een belangrijke basis voor de formulering en uitvoering van het
MVO-beleid.
Betrokken

Van Lanschot is betrokken bij al haar stakeholders, dat wil zeggen
haar cliënten, aandeelhouders, medewerkers, overheden/
toezichthouders, maatschappelijke organisaties en concurrenten.
Deze betrokkenheid tonen wij door structureel in gesprek te zijn
met al deze partijen en zorgvuldig kennis te nemen van hun
afzonderlijke standpunten (stakeholderdialoog).
Deskundig

Van Lanschot is goed ingevoerd in de wereld van haar stakeholders, ook voor wat betreft de MVO-thema’s. Waar nodig
worden onze medewerkers opgeleid om de aansluiting bij onze
belanghebbenden te behouden (of te verkrijgen).
Onafhankelijk

In het MVO-debat neemt Van Lanschot een eigen en onafhankelijke
positie in, die mede is gebaseerd op de contacten met haar
belanghebbenden. Hoewel wij trachten de belangen van al onze
stakeholders tegelijkertijd te dienen, zal dat in de praktijk niet
altijd mogelijk zijn. In het kader van het kredietbeleid kan dit
bijvoorbeeld betekenen dat een bepaald krediet niet zal worden
verstrekt of dat een krediet juist wel is verstrekt maar dat dat tot
enig maatschappelijk ongenoegen leidt.
Gedreven

(1)
(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

Exclusief buitenlandse kantoren en Kempen (tenzij anders aangegeven).
De assets under engagement betreffen de beleggingen die in het engagementproces zijn
opgenomen, te weten de actieve aandelenfondsen. Deze fondsen zijn uitgedrukt als % van de AuM.
In 2010 heeft een enquête onder medewerkers plaatsgevonden naar aanleiding van de
kernwaardenbijeenkomsten. In 2011 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek
uitgevoerd.
Herzien cijfer a.g.v. aanpassing berekeningsmethodiek (papierrecycling en lease) of aanpassing
van eerdere schatting (energie en gas).
Schatting op basis van beschikbare data (er zijn nog geen definitieve jaaropgaven over 2010
beschikbaar).
Inclusief uitgaven voor performancemanagement.

De ambitie ‘De beste private bank van Nederland en België zijn’
geldt ook voor MVO. Dit betekent dat Van Lanschot MVO hoog
in het vaandel heeft en er proactief mee om gaat. Dit betekent
dat wij enkel en alleen integer willen bankieren, met respect voor
de wereld waarin wij opereren en met oog voor volgende
generaties.
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Resultaten in 2010

Medewerkers
Cliënten

Aandeelhouders

van lanschot
Maatschappelijke
organisaties

Concurrenten
Overheden/
toezichthouders

1.2 dialoog met belanghebbenden
De actieve dialoog met belanghebbenden is een centraal element
in Van Lanschots MVO-beleid. Tevens is deze dialoog opgenomen
in de kernwaarden, de strategie en in de – door de leden van de
Raad van Bestuur persoonlijk ondertekende – moreel-ethische
verklaring (zie het kader hieronder). Door de dialoog met haar
belanghebbenden zo’n centrale plaats te geven, voldoet
Van Lanschot aan de preambules zeven en acht van Nederlandse
Corporate Governance Code1. Zo stelt preambule 8 bijvoorbeeld:
‘Het bestuur en de Raad van Commissarissen behoren met de
belangen van de verschillende belanghebbenden rekening te
houden, inclusief de voor de onderneming relevante
maatschappelijke aspecten van ondernemen.’

In 2010 is Van Lanschot op uiteenlopende manieren de dialoog
met haar belanghebbenden aangegaan.

Cliënten
Naast de individuele gesprekken met onze cliënten organiseerden
we weer verschillende cliëntbijeenkomsten, ook gerelateerd aan
MVO-onderwerpen. Zo vond er in oktober 2010 bijvoorbeeld het
tweejaarlijkse congregatiesymposium plaats met dit jaar als
thema duurzaamheid en transparantie. Daarnaast waren er
ondernemerslunches, waarbij cliënten een platform werd
geboden om hun bedrijfsfilosofie toe te lichten, en werden er
voor groepen cliënten bedrijfsexcursies georganiseerd.
Verder was de Kroonadviesraad van Van Lanschot ook in 2010
weer een belangrijk onderdeel van de dialoog met onze cliënten.
De Kroonadviesraad, bestaande uit een representatieve selectie
van onze cliënten, neemt deel aan digitale cliëntonderzoeken van
Van Lanschot. Van Lanschot gebruikt de resultaten van deze
onderzoeken om haar dienstverlening verder af te stemmen op
de wensen en behoeften van haar cliënten. Een van de
onderzoeken in 2010 richtte zich op de duurzaamheidsbeleving
van Van Lanschot cliënten. De resultaten van dit onderzoek, dat
door TNS NIPO werd uitgevoerd, zijn het afgelopen jaar gebruikt
voor het verder verbeteren van onze dienstverlening. Hieronder
volgen enkele conclusies uit het onderzoek.
–

–

moreel-ethische verklaring
Ieder lid van de Raad van Bestuur heeft in februari 2010 een moreelethische verklaring ondertekend en op de website van Van Lanschot
geplaatst. De tekst van de moreel-ethische verklaring luidt als volgt:
”Ik verklaar dat ik mijn functie als bestuurder van F. van Lanschot Bankiers
N.V. (“de Vennootschap”) integer en zorgvuldig zal uitoefenen. Ik zal een
zorgvuldige afweging maken tussen alle belangen die bij de Vennootschap
betrokken zijn, te weten die van de klanten, de aandeelhouders, de werknemers
en de samenleving waarin de Vennootschap opereert. Ik stel in die afweging
het belang van de klant centraal en zal de klant zo goed mogelijk inlichten. Ik
zal mij gedragen naar de wetten, de reglementen en de gedragscodes die op mij
als bestuurder van de Vennootschap van toepassing zijn. Ik zal geheim houden
wat mij is toevertrouwd. Ik zal mijn bancaire kennis in het belang van de klant
aanwenden. Ik zal mij open en toetsbaar opstellen en ik ken mijn verantwoordelijkheid voor de samenleving. Ik zal mij inspannen om het vertrouwen in het
bankwezen te behouden en te bevorderen. Ik zal zo het beroep van bankier in
ere houden.”

1

Zie http://www.commissiecorporategovernance.nl/Corporate_Governance_Code

–
–

Onze cliënten associëren ‘duurzaam’ en ‘maatschappelijk
verantwoord’ vooral met ecologische aspecten en minder
met sociale en maatschappelijke aspecten.
Een aanzienlijk deel van onze cliënten is geïnteresseerd in
duurzame beleggingsproducten, mits de performance ervan
goed is.
Veel cliënten denken nog altijd – veelal ten onrechte –
dat duurzaam beleggen het rendement negatief beïnvloedt.
De fiscaliteit van duurzame financiële producten is voor veel
cliënten geen belangrijk element bij afweging wel of niet
duurzaam te gaan beleggen.

Aandeelhouders
Ook onze beleggers konden op verschillende momenten en
gelegenheden met de bank in gesprek treden, bijvoorbeeld op de
Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA). Op de AVA
van 6 mei 2010 werd het nieuwe beloningsbeleid voor de Raad
van Bestuur besproken en goedgekeurd. Voor verdere details zie
paragraaf 3.5.
Medewerkers
Medewerkers van de bank konden hun stem laten horen via
zogeheten kernwaardenbijeenkomsten. Tijdens deze
bijeenkomsten gingen medewerkers en management met elkaar
in gesprek over de kernwaarden van de bank en de vertaling
daarvan naar de dagelijkse praktijk. Daarnaast liep de dialoog met
medewerkers ook via de Ondernemingsraad (zie paragraaf 3.7).
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Maatschappelijke organisaties
Het overleg met maatschappelijke organisaties was in 2010
intensief. Een voorbeeld daarvan betreft het overleg met de
Eerlijke Bankwijzer (www.eerlijkebankwijzer.nl), een
samenwerkingsverband van Oxfam Novib, Milieudefensie, FNV
Mondiaal, de Dierenbescherming en Amnesty International. Om
de transparantie over het MVO-beleid van banken te vergroten
beoordeelt de Eerlijke Bankwijzer sinds begin 2009 het MVObeleid van Nederlandse banken en publiceert de resultaten ervan.
Van Lanschot is vanaf begin 2010 in het onderzoek opgenomen.
Gedurende 2010 wist Van Lanschot haar scores in de Eerlijke
Bankwijzer substantieel te verbeteren (zie details op website van
Van Lanschot), onder andere door het vaststellen van een
gedetailleerd MVO-kredietbeleid (zie paragraaf 2.2 en appendix 1).
Overheden/toezichthouders
Ook met overheden/toezichthouders werd intensief contact
onderhouden. Naast de reguliere contacten over het naleven van
bestaande wet- en regelgeving stond dit jaar vooral de implementatie van de Code Banken centraal. Vooral het daarin genoemde
‘Klantbelang centraal’ was onderwerp van gesprek. Voor een
uitvoerige uitleg hierover wordt verwezen naar de corporate
governance-paragraaf in het Financiële Jaarverslag.
Concurrenten
Tot slot onderhield Van Lanschot contacten met andere
Nederlandse ondernemingen – waaronder banken – over het
opstellen en implementeren van MVO-beleid. Voorbeelden
daarvan zijn de Nederlandse Vereniging van Banken en het Grote
Bedrijven Netwerk van MVO-Nederland (www.mvonederland.nl).
Een ander voorbeeld is het overleg dat Van Lanschot voert met
23 Bossche bedrijven die net als Van Lanschot deelnemen aan
het Bossche energieconvenant (getekend in november 2010).

Een van de doelstellingen voor 2011 is het verder ontwikkelen van
onze stakeholderdialogen, bijvoorbeeld via speciale stakeholderbijeenkomsten. In deze bijeenkomsten zullen we meerdere
stakeholdergroepen tegelijkertijd samen brengen en hen in
gesprek laten gaan met de bank en elkaar.

1.3 externe internationale richtlijnen
Mede op basis van de eigen kernwaarden en de dialoog met
belanghebbenden, heeft Van Lanschot drie internationale
MVO-richtlijnen ondertekend:
1. United Nations Global Compact (GC)
2. United Nations Principles for Responsible Investment (PRI)
3. Richtlijnen van de International Labour Organisation (ILO).
Met deze ondertekening hebben wij niet alleen de intentie
uitgesproken om belangrijke MVO-thema’s, zoals mensenrechten,
arbeidsrechten, milieu en anticorruptie, in onze bedrijfsprocessen
te verwerken, maar ook om onze belanghebbenden – waar
mogelijk en relevant – hier op aan te spreken.

door van lanschot ondertekende
externe mvo-richtlijnen
UN Global Compact (GC): De ondertekende beginselen van de UN
Global Compact bevatten tien universele principes voor ondernemingen
op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieu
en anticorruptie. Deze zijn afgeleid van de Universele Verklaring voor
de Rechten van de Mens, de richtlijnen van de International Labour
Organisation, de Verklaring van Rio de Janeiro inzake Milieu en
Ontwikkeling en de Anticorruptie Conventie. Zie voor meer
informatie www.unglobalcompact.org
Principles for Responsible Investment (PRI): De Principles for
Responsible Investment van de Verenigde Naties bieden een
toetsingskader voor toepassing van criteria op het gebied van milieu,
sociale aspecten en corporate governance in het door de bank
gehanteerde beleggingsbeleid. De ondertekening van deze principes
weerspiegelt een inspanningsverplichting om deze criteria daadwerkelijk
in het gevoerde beleggingsbeleid te hanteren. Voor meer informatie:
www.unpri.org
International Labour Organization (ILO): Van Lanschot onderschrijft
de beginselen van de ILO, waarin de rechten van werknemers zijn
vastgelegd. Dit betekent dat zij deze rechten naleeft voor wat betreft
haar eigen organisatie maar dat zij – waar mogelijk en relevant – ook
haar stakeholders op deze beginselen zal aanspreken. Voor meer
informatie: www.ilo.org

1.4 organisatie van mvo binnen
van lanschot
MVO is op het hoogste niveau verankerd bij de voorzitter van de
Raad van Bestuur, die de uitvoering ervan heeft gedelegeerd aan
de manager MVO. Deze rapporteert functioneel aan de
voorzitter van de Raad van Bestuur.
De manager MVO overlegt met relevante interne en externe
belanghebbenden en stelt op basis daarvan beleidsvoorstellen op.
Het Executive Committee, bestaande uit de volledige Raad van
Bestuur en een aantal directeuren, keurt de beleidsvoorstellen
goed waarna de manager MVO zorg draagt voor een efficiënte
implementatie van het beleid. Daartoe initieert en coördineert
hij verschillende MVO-werkgroepen binnen de organisatie zoals
bijvoorbeeld het Green Team (interne milieuzorg, inkoop en IT)
en het projectteam ‘De Volgende Generatie’ (maatschappelijke
projecten).

MVO-Manager

Raad van Bestuur

mvo-beleid
Ethisch Council

ESG-Council
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Van Lanschot kent tevens een Ethisch Council, bestaande uit de
leden van het Executive Committee (concerndirectie), aangevuld
met het hoofd Compliance en de manager MVO. Dit Council
komt iedere zes weken bijeen en behandelt dan zowel MVOvraagstukken vanuit de organisatie als maatschappelijke kwesties
uit de samenleving die raken aan de activiteiten van Van Lanschot.
Twee onderwerpen uit het ethisch council

Wapenbeleid: Begin 2010 besprak het Ethisch Council het
wapenbeleid. Naast discussies over de precieze definitie van
‘controversiële wapens’ werd eveneens gesproken over de
uitsluitingslijst van landen. Van Lanschot spreekt zich namelijk
niet alleen uit tegen de financiering van wapens en munitie als
deze worden geleverd aan dubieuze afnemers, terroristische
organisaties, lokale veldheren in (burger-)oorlogsgebieden en de
(georganiseerde) misdaad, maar ook tegen de financiering van
leveringen van wapens aan regeringen van landen op de
uitsluitingslijst. Deze uitsluitingslijst is gebaseerd op de Europese
sanctielijst en wordt gebruikt in het MVO-kredietbeleid.
Milieudelicten: Eind 2010 besprak het Ethisch Council enkele
MVO-issues in relatie tot een specifieke individuele cliënt. Het
bedrijf van deze cliënt was op dat moment al geruime tijd in
opspraak in verband met milieu-overtredingen. In de directe
omgeving van het bedrijf nam de weerstand steeds verder toe en
ook toezichthouders traden vaker en krachtiger op. In dit verband
besprak het Ethisch Council in hoeverre deze cliënt voldoet aan
de door Van Lanschot gestelde MVO-eisen. De uitkomst van deze
discussie is dat er een actieve engagementstrategie voor deze
cliënt zal worden opgezet.
De manager MVO verwerkt de uitspraken van het Ethisch Council
in interne richtlijnen en beleid en ook in interne en/of externe
communicatie.

Daarnaast heeft dochter Kempen Capital Management (KCM) een
Environmental Social Governance (ESG) Council. Hierin hebben
behalve beleggingsspecialisten van Kempen en Van Lanschot ook
twee externe consultants zitting (GES Investment Services2 en
ECCE3). De ESG Council is verantwoordelijk voor het formuleren
en implementeren van het duurzame beleggingsbeleid en
bespreekt specifieke cases uit de dagelijkse beleggingspraktijk.
De ESG Council komt vier keer per jaar bijeen en onderhoudt nauw
contact met de manager MVO.

1.5 structuur van het mvo-beleid:
vier aandachtsgebieden
Om een structurele en consistente MVO-aanpak te garanderen
heeft Van Lanschot MVO opgesplitst in vier aandachtsgebieden:
1. MVO in de bancaire kernactiviteiten (cliëntacceptatie-,
beleggings- en kredietbeleid)
2. MVO & medewerkers (HR beleid)
3. Milieuzorg en inkoop
4. Maatschappelijke omgeving (ondersteuning van
maatschappelijke projecten, donaties, vrijwilligerswerk,
et cetera; inclusief communicatie over MVO)
Van Lanschot wil de komende jaren op alle vier de aandachtsgebieden vooruitgang boeken. Echter wij zullen op basis van de
input die wij van onze stakeholders ontvangen, het komende jaar
de meeste nadruk leggen op de bancaire kernprocessen.
In de nu volgende paragrafen 2 tot en met 5 worden de vier
aandachtsgebieden in meer detail besproken. Daarbij gaan we
zowel in op het bestaande beleid als op de behaalde resultaten
in 2010.

MVO-beleid Van Lanschot

1
Kernwaarden
Van Lanschot
+PRI
+GC
+ILO

Belanghebbenden
Cliënten
Medewerkers
Aandeelhouders
Overheden/
toezichthouders
Maatschappelijke
organisaties
Concurrenten

Dialoog

Bancaire
kernactiviteiten

2
Medewerkers

Milieuzorg/inkoop

Maatschappelijke
omgeving

3

Humanresourcesbeleid

3

4

2

MVO Klantacceptatiebeleid
MVO Beleggingsbeleid
MVO Kredietbeleid

Interne Milieuzorg (+ inkoop)

MVO thema’s
-

Mensenrechten
Arbeidsrechten
Milieu
Anticorruptie
Wapens
Bont
Kansspelen
Porno
Dierproeven
Nucleaire energie

Maatschappelijke projecten
Communicatie (in - en extern)

GES Investment Services is een Zweedse consultant, gespecialiseerd in duurzaam beleggen volgens de engagementstrategie. Zie voor meer informatie www.ges-invest.com.
ECCE, het European Center for Corporate Engagement, is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Universiteit Maastricht dat onder andere financiële dienstverleners ondersteunt bij het formuleren en
implementeren van een eigen duurzaamheidsbeleid. Zie: www.corporate-engagement.com.
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mvo biedt kansen…
Van Lanschot ziet in MVO vooral kansen en mogelijkheden. Zo is MVO
bijvoorbeeld een kans om stakeholders te tonen dat zij met een integere
bank te maken hebben die tevens oog heeft voor volgende generaties.
Daarnaast is het een kans om cliënten te tonen dat verantwoord
bankieren niet perse ten koste gaat van financieel rendement. Tot slot
biedt MVO een kans om te werken aan de verbetering van de eigen
medewerkerstevredenheid, bijvoorbeeld door medewerkers de
gelegenheid te bieden vrijwilligerswerk te doen.

…en beperkte bedreigingen
De met MVO samenhangende bedreigingen zijn in de ogen van
Van Lanschot beperkt. Dit komt in de eerste plaats door het businessmodel van Van Lanschot. De bank is vooral actief in Nederland en
België, waar strenge milieu- en sociale wetten gelden. Dit vermindert
de kans dat de bank via haar kredietuitzettingen betrokken raakt bij
bijvoorbeeld ernstige milieu- of arbeidszaken. Daarnaast geldt dat de
bank zich vooral richt op business professionals, de medische sector,
verenigingen en stichtingen en niet op MVO- gevoelige sectoren als
olie- en gas, mijnbouw, chemie of landbouw/visserij.
Naast kredietverlening zou Van Lanschot ook via haar beleggingen
betrokken kunnen raken bij MVO-gerelateerde issues. Hiervoor heeft
de bank echter een duurzaam beleggingsbeleid geformuleerd
(zie paragraaf 2.3) dat het bovengenoemde risico mitigeert.
Een – in de ogen van belanghebbenden – te geringe transparantie over
MVO zou een derde mogelijke bedreiging voor de reputatie van de bank
kunnen vormen. Het betreft dan vooral belanghebbenden die op dit
terrein meer van ons verwachten. Van Lanschot is voortdurend met
deze partijen in gesprek, in de eerste plaats om te luisteren, maar ook
om uit te leggen waarom bepaalde gegevens niet openbaar gemaakt
kunnen of mogen worden (bijvoorbeeld vanuit privacyoverwegingen).
Een vierde mogelijke bedreiging van MVO zou kunnen ontstaan indien
vastgesteld en gecommuniceerd MVO-beleid – bijvoorbeeld ten
aanzien van beleggingen en kredietverlening – niet, of niet juist wordt
geïmplementeerd. Van Lanschot is zich van dit risico bewust en heeft
het MVO-beleid op deze terreinen daarom volledig ingebed in
bestaande processen. Hierbij vervullen verschillende interne afdelingen
een belangrijke controlerol (Risk Management, Compliance en Audit).
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2. mvo in de bancaire
kernactiviteiten
De bancaire kernactiviteiten bestaan uit het cliëntacceptatieproces, krediet- en beleggingsactiviteiten.
In ieder van deze activiteiten speelt MVO een belangrijke rol.
2.2.2 Verwachte ontwikkelingen in 2011

Bancaire kernprocessen (1)
Assets under engagement (%)

– Van Lanschot (Nederland)
– Vermogensbeheer
– Adviesportefeuilles
– Kempen
MVO-kredietbeleid
Cliënttevredenheid (loyaliteitsindex)
(1)
(2)

2010

2009

29
6
22
ontwikkeld
67

17
niet aanwezig
66

(2)

Exclusief buitenlandse kantoren en Kempen (tenzij anders aangegeven).
De assets under engagement betreffen de beleggingen die in het engagementproces zijn
opgenomen, te weten de actieve aandelenfondsen. Deze fondsen zijn uitgedrukt als % van de AuM.

2.1 cliëntaccceptatiebeleid
Het Maatschappelijk Jaarverslag 2009 vermeldde dat de
ondertekende externe richtlijnen (Global Compact, Principles for
Responsible Investment en ILO) ook zouden worden doorgevoerd
in het cliëntacceptatiebeleid. Ultimo 2010 maakt een deel van de
MVO-thema’s inderdaad deel uit van Know Your Customer(KYC) en Customer Due Diligence- (CDD) processen. Gedurende
2011 wordt dit project voltooid.

2.2 Kredietbeleid
Steeds meer externe stakeholders, met name maatschappelijke
organisaties, stellen Van Lanschot vragen over het kredietbeleid.
De kernvraag is veelal of Van Lanschot de door cliënten ingebrachte
gelden op spaarrekeningen, deposito’s en betaalrekeningen, uitzet
in maatschappelijk verantwoorde kredietverlening. Zo worden er
bijvoorbeeld vragen gesteld over onze kredietverlening aan de
wapenindustrie. Maar ook de kledingindustrie staat in de
belangstelling, met name vanwege de arbeidsomstandigheden.
2.2.1 Ontwikkelingen in 2010

Mede op basis van vragen van stakeholders heeft Van Lanschot in
2010 een MVO-kredietbeleid opgesteld dat eind november door
de Raad van Bestuur is goedgekeurd. In dit beleid worden de door
Van Lanschot ondertekende externe richtlijnen van Global
Compact en ILO doorvertaald naar het kredietproces. Omdat deze
externe richtlijnen vooral betrekking hebben op de thema’s
mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en anticorruptie heeft
Van Lanschot daar – mede naar aanleiding van dialogen met
belanghebbenden - enkele MVO-thema’s aan toegevoegd: wapens,
bont, kansspelen, porno, dierproeven en nucleaire energie. Voor
de details van het MVO-kredietbeleid, zie appendix 1.

De implementatie van het MVO-kredietbeleid is begin 2011
gestart. Allereerst zijn de business bankers en risk managers via een
interne training geïnformeerd over het nieuwe beleid. Daarna zijn
zij alle nieuwe en bestaande zakelijke kredieten met behulp van een
zogenaamd MVO-kredietfilter gaan beoordelen op betrokkenheid
bij genoemde MVO-thema’s. Voldoet een kredietnemer niet
(volledig) aan de in het MVO-kredietbeleid gestelde eisen, dan zal
Van Lanschot via een zogenaamde engagementstrategie (dialoog)
verbeteringen trachten te realiseren.
De MVO-manager informeert de Raad van Bestuur periodiek over
de voortgang van bovenstaande implementatie en zal eind 2011
een evaluatie uitvoeren. Op basis van de uitkomsten van die
evaluatie zullen het beleid en de bijbehorende implementatie
indien nodig verder worden verfijnd.

2.3 Beleggingsbeleid
Steeds meer cliënten, waaronder particulieren, verenigingen,
stichtingen en institutionele partijen, vragen naar de mogelijkheid
om duurzaam te beleggen. Daarnaast vragen ook maatschappelijke
instellingen om het beleggingsproces te verduurzamen. Een
duurzaam beleggingsproces weegt, naast financiële data, ook
niet-financiële (duurzame) data mee. Van Lanschot heeft haar
beleggingsproces zo ingericht dat aan deze cliëntwens om
duurzaam te beleggen invulling gegeven kan worden.
2.3.1 Inrichting van het duurzame beleggingsproces

Voor de inrichting van het duurzame beleggingsproces heeft
Van Lanschot zich laten leiden door de bepalingen van de
UN Global Compact en UN Principles for Responsible Investment
(PRI) die Van Lanschot in oktober 2009 heeft ondertekend.
Deze algemene externe bepalingen richten zich vooral op
de MVO-thema’s mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en
anticorruptie en omkoping. Van Lanschot heeft daar enkele
thema’s aan toegevoegd waaronder wapens.
De screening op genoemde thema’s wordt uitgevoerd door een
onafhankelijke consultant (GES Investment Services). Deze heeft de
algemene bepalingen van de UN Principles for Responsible
Investment (PRI) en UN Global Compact vertaald naar meer
specifieke screeningscriteria.
Om een zo objectief mogelijke set van screeningscriteria te krijgen,
heeft GES in de vertaalslag gebruik gemaakt van verwijzingen naar
internationale verdragen en richtlijnen.
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De set van screeningscriteria bevat dus geen subjectieve opinies
ten aanzien van duurzaamheid maar algemene en internationaal
aanvaarde minimale standaarden. Drie voorbeelden ter illustratie:
–

–

–

Het thema arbeidsrechten wordt ingevuld door onder andere
te screenen op de bepalingen in de ILO conventies,
bijvoorbeeld de conventie die betrekking heeft op het
minimumloon.
Het thema mensenrechtenschendingen wordt onder andere
getoetst aan het internationale verdrag van de rechten van
de mens (VN).
Betrokkenheid bij controversiële wapens wordt onder andere
getoetst aan internationale wapenverdragen zoals
bijvoorbeeld de internationale conventie ten aanzien van
(het verbod op) de ontwikkeling, productie en opslag van
bacteriologische (biologische) en chemische wapens (inclusief
de vernietiging ervan).

Met behulp van ruim vijftig internationale verdragen en richtlijnen
– zie appendix 2 – worden onderstaande MVO-thema’s gedekt:
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Mensenrechten
Arbeidsrechten
Milieu
Anticorruptie en omkoping
Wapens
Porno
Nucleaire energie
Dierenwelzijn (inclusief bont)
Tabak

Van Lanschot kiest nadrukkelijk voor een engagementstrategie
(dialoog met bedrijven/fondsmanagers) en niet voor een van de
andere veel gebruikte methodes: negatieve of positieve screening
(zie kader hieronder). Wij hebben ervaren dat engagement eerder
tot veranderingen in het bedrijfsbeleid zal leiden dan uitsluiting.

engagement versus positieve en
negatieve screening
Engagement, zoals hierboven beschreven, onderscheidt zich
van twee andere mogelijke duurzaamheidsstrategieën:
positieve en negatieve screening:
– Bij positieve screening worden bedrijven/fondsen
geselecteerd die het best presteren op bepaalde
duurzaamheidscriteria. Een veel voorkomende vorm
van positieve screening is de best-in-class-benadering,
waarbij de (op duurzaamheid) best presterende
bedrijven/fondsen binnen elke sector worden
geselecteerd.
– Negatieve screening richt zich op uitsluiting. Hierbij
worden beleggingen in bepaalde bedrijven/fondsen,
economische sectoren of landen niet toegestaan
vanwege duurzaamheidsredenen.

Voor meer informatie over het duurzame beleggingsproces van
Van Lanschot en Kempen wordt tevens verwezen naar het jaarlijkse
duurzaamheidsverslag van Kempen (zie www.kempen.nl).

Gebruikmakend van bovenstaande screeningscriteria en een
omvangrijke set door haar verzamelde bedrijfsinformatie, screent
GES ieder kwartaal:

2.3.2 Resultaten duurzaam beleggen in 2010

–

Bij Van Lanschot resulteerde dit in een snelle groei van het
duurzaam belegd vermogen van het kantorennet in Nederland:
– Het vermogen onder beheer bedroeg eind 2010 circa
€ 3,2 miljard. Hiervan worden alle actief beheerde aandelenbeleggingsfondsen gescreend door engagementmanager
GES. Dit betreft 29% van genoemde € 3,2 miljard.
– Het vermogen onder advies bedroeg eind 2010
circa € 9,6 miljard. Hiervan worden alle (actieve)
beleggingsfondsen waarover de bank adviseert, alsmede
de individuele Amerikaanse en Europese aandelen, in de
GES-screening meegenomen. Dit betreft ongeveer 6%
van de genoemde € 9,6 miljard.
– Indien vermogensbeheer en advies worden samengenomen,
valt circa 12% van het totale vermogen inmiddels onder de
engagementaanpak.

–
–
–

Alle aandelenhuisfondsen (samengesteld en beheerd door
dochter Kempen).
Alle beleggingsfondsen – ook die van derden – die zijn
opgenomen in vermogensbeheerportefeuilles.
Alle (actieve) beleggingsfondsen waarover de bank adviseert.
Alle individuele Amerikaanse en Europese aandelen op de
advieslijst.

GES informeert Van Lanschot en Kempen over de resultaten van
deze periodieke screening. Indien er een vermoeden bestaat dat
een bedrijf/beleggingsfonds niet (geheel) voldoet aan een of
meerdere van bovengenoemde criteria, wordt dit besproken in
de Environmental and Social Governance (ESG) Council (zie ook
paragraaf 1.4). Een mogelijke uitkomst van deze bespreking kan
een engagementtraject zijn. Een dergelijk besluit wordt door
Van Lanschot zelf genomen, niet door GES.
Indien tot engagement wordt besloten, betekent dit dat
Van Lanschot – veelal samen met GES – via een actieve dialoog
met de onderneming/fondmanager zal trachten verbeteringen te
bewerkstelligen. Indien de onderneming of fondsmanager niet
aan deze verbeteringen wil meewerken, zal de belegging worden
afgestoten en komt de onderneming of het fonds op de
uitsluitingslijst. Echter, indien de dialoog succesvol is en resulteert
in duurzaamheidsverbeteringen, is er om deze reden geen
aanleiding om de belegging af te stoten.

Het in 2009 geformuleerde duurzame beleggingsbeleid werd in
2010 verder geïmplementeerd.

Ook bij Kempen groeide het duurzaam belegd vermogen
aanzienlijk. Inmiddels wordt 22% van alle assets under
management door GES gescreend (2009: 17%).
Het aantal beleggingsfondsen dat onder het engagementbeleid
valt, bedraagt momenteel 29. Alle huisfondsen die door Kempen
Capital Management (KCM) beheerd worden, vallen eveneens
onder dit beleid. In 2010 heeft er voor 28 bedrijven gespreid
over 19 beleggingsfondsen engagement plaatsgevonden. Er zijn
10 ondernemingen uitgesloten.
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Voorbeeld van een engagementcase

Het Aberdeen Azië-fonds maakte aan het begin van 2010
onderdeel uit van de beleggingsportefeuilles. Dit fonds belegt in
aandelen van ondernemingen in de Aziatische regio. Eén van de
belangen van het Aberdeen Azië fonds is Singapore Technologies
Engineering (STE). STE heeft een dochteronderneming die actief
is in de defensie-industrie en onder meer betrokken is bij de
productie en opslag van clustermunitie. In het kader van
Van Lanschots duurzame beleggingsbeleid is dit een schending
van het VN Verdrag met betrekking tot Clustermunitie (Dublin,
mei 2008). Omdat Singapore dit internationale verdrag niet heeft
geratificeerd is STE echter niet wettelijk verplicht zich eraan te
houden.

de positie van van lanschot in de
(financiële) productieketen
Van Lanschot opereert in verschillende ketens. Twee
voorbeelden:
–

Als financiële dienstverlener trekt Van Lanschot
middelen aan van haar cliënten (onder andere spaargeld
en deposito’s) en zet zij deze vervolgens uit in kredieten
(onder andere hypotheken en zakelijke kredieten). In
deze keten vervult de bank dus de rol van intermediair.
Van Lanschot vervult die rol op een maatschappelijk
verantwoorde wijze. Zo neemt de bank bij het
aantrekken van gelden bijvoorbeeld haar
verantwoordelijkheid door te onderzoeken wat de
herkomst van deze gelden is. In het zogenaamde
customer due diligence beleid is dit een vast onderdeel.
Ook bij het uitzetten van gelden heeft de bank een
maatschappelijke rol. Zo spannen wij ons bijvoorbeeld in
om producten te leveren die eenvoudig te begrijpen zijn
en een transparante prijsopbouw kennen. Daarnaast
worden er geen kredieten verstrekt aan ondernemingen
die bijvoorbeeld betrokken zijn bij controversiële wapens
(clusterbommen et cetera) of stelselmatig
mensenrechten schenden.

–

Een andere rol is die van inkoper van (productie)
middelen (papier, energie, auto’s, IT-apparatuur, et
cetera). Hier toetst de bank potentiële en bestaande
leveranciers op hun MVO-prestaties. Leveranciers met
goede MVO-prestaties genieten de voorkeur.

In reactie op deze activiteiten heeft een engagementtraject
plaatsgevonden. Enerzijds heeft GES diverse besprekingen met
STE gevoerd en e-mails en brieven uitgewisseld. Anderzijds heeft
Van Lanschot Aberdeen Asset Management aangespoord om als
belegger in STE een vergelijkbare dialoog aan te gaan met de
onderneming.
Uit al deze contacten is geconcludeerd dat het onwaarschijnlijk is
dat STE haar activiteiten met betrekking tot clustermunitie zal
staken. Daarom heeft Van Lanschot ervoor gekozen het aandeel
STE uit te sluiten van de beleggingsportefeuilles. Derhalve moest
ofwel het belang in STE door Aberdeen verkocht worden ofwel
het Aberdeen Azië fonds uit onze portefeuilles verwijderd
worden. Na het verstrijken van de door Van Lanschot aan
Aberdeen gestelde deadlines hebben wij het Aberdeen Aziëfonds verwijderd uit alle beleggingsportefeuilles waar
Van Lanschot het beheer over voert.
2.3.3 Verwachte ontwikkelingen in 2011

Momenteel onderzoeken wij hoe wij het engagementbeleid
verder kunnen vertalen naar de vastgoed- en de bedrijfsobligatiefondsen in de portefeuilles. Voor het vastgoed kijken wij naar een
screening en ranking op basis van de duurzame kwaliteit van de
panden. Voor wat betreft de bedrijfsobligaties zoeken wij
aansluiting bij het aandelenbeleid. Met de uitbreiding van de
nieuwe asset classes (vastgoed en bedrijfsobligaties) en de uitrol
van het duurzame beleggingsbeleid in het adviesbedrijf zal het
duurzaam belegde vermogen bij Van Lanschot sterk groeien en
een significant deel van het totaal gaan uitmaken.
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3. mvo en medewerkers
Bij de realisatie van onze ambitie de beste private bank van Nederland en België te zijn, vervullen
onze medewerkers een hoofdrol. Dat betekent dat we ook als werkgever aantrekkelijk en
onderscheidend moeten zijn. Het HR-beleid richt zich daarom op het aantrekken en behouden
van kwalitatief goede medewerkers, met aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en ontwikkelingsmogelijkheden en een uitdagende werkomgeving.
Medewerkers (1)
Medewerkers (fte)
Medewerkerstevredenheid (%)(2)
Ziekteverzuim (%)
Vrouwen (%)
Vrouwen in senior posities (> schaal 11; %)
Opleidingsinvesteringen (mln euro’s)(3)
(1)
(2)
(3)

2010
1.365
3,7
46,8
17,6

2009
1.401
4,1
46,8
15,7

3,1

2,2

De gemiddelde leeftijd bij Van Lanschot is in 2010 licht gestegen
naar 42,1 jaar. In 2009 bedroeg de gemiddelde leeftijd 41,7 jaar.

Gemiddelde leeftijd

Deze cijfers betreffen Van Lanschot in Nederland.
In 2010 heeft een enquête onder medewerkers plaatsgevonden naar aanleiding van de
kernwaardenbijeenkomsten. In 2011 wordt een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgevoerd.
Inclusief uitgaven voor Performance Management.

2010

2009

Totale personeelsbestand

42,1

41,7

Mannen
Vrouwen

43,2
41,0

42,8
40,3

Leeftijdsopbouw

Met onze kernwaarden (‘gedreven, betrokken, onafhankelijk en
deskundig’) hebben we in 2009 onze gedeelde waarden al
gedefinieerd. In 2010 hebben we het werken en denken vanuit
onze kernwaarden verder vorm gegeven en ook de wijze waarop
we beoordelen en belonen hier op aan laten sluiten.
Onderstaande paragrafen geven een overzicht van de
belangrijkste ontwikkelingen in het HR-beleid in 2010.

3.1 samenstelling van het personeel 4
Het totaal aantal fte’s (fulltime equivalents) is in 2010 licht
gedaald naar 2.043 (2009: 2.050 fte). Het totaal aantal
medewerkers is nagenoeg gelijk gebleven ten opzichte van 2009.
Binnen Van Lanschot in Nederland is het aantal medewerkers
afgenomen met 36 medewerkers.
Aantal medewerkers

Van Lanschot
Van Lanschot Curacao
Van Lanschot Luxemburg
Van Lanschot België
Van Lanschot Zwitserland
Westerzee
Overige dochters
Kempen

2010
Aantal

fte

2009
Aantal

fte

1.499

1.365,1

1.535

1.400,8

33
30
144
25
4
11
463

32,2
29,1
139,2
22,1
2,8
10,6
441,7

35
32
145
25
3
13
422

34,2
32,0
140,2
23,6
2,0
12,0
405,2

2.209

2.042,8

2.210

2.050,0

< 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 tot 30 jaar
30 tot 35 jaar
35 tot 45 jaar
45 tot 55 jaar
55 jaar >

M
0
7
62
96
279
236
117

Totaal

797

2010
V Totaal
0
0
11
18
53
115
93
189
311
590
191
427
43
160
702

1499

M
0
12
59
100
296
230
120

2009
V Totaal
0
0
12
24
63
122
110
210
316
612
175
405
42
162

817

718 1.535

Het aantal medewerkers met een fulltime arbeidsovereenkomst
(gemiddeld 36 uur) is met vijftig medewerkers gedaald in
vergelijking met 2009. Het aantal medewerkers met een parttime
contract en medewerkers die gebruikmaken van seniorenverlof is
nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2009. Ruim 1/3 deel van de
medewerkers is korter dan vijf jaar in dienst. Dit percentage is
afgenomen ten opzichte van 2009, toen was 38,8% van de
medewerkers korter dan vijf jaar in dienst. Ook in 2010 is het
aantal medewerkers met een dienstverband tussen de tien en
vijftien jaar toegenomen; van 19,5% in 2009 naar 25,6% in 2010.
In 2007 lag dit percentage nog op 10,1.

4

Alle tabellen en grafieken in deze paragraaf zijn van toepassing op Van Lanschot in Nederland,
tenzij anders vermeld.
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Duur dienstverbanden
< 5 jaar
5 tot 10 jaar
10 tot 15 jaar
15 tot 20 jaar
20 tot 25 jaar
25 jaren >

Mannen
306
134
172
34
43
108

Totaal

Indeling in salarisschalen

2010
Vrouwen
Totaal
224
530
103
237
211
383
52
86
55
98
57
165

797

702

%
35,4%
15,8%
25,6%
5,7%
6,5%
11,0%

1.499

Eind 2010 was van de mannelijke medewerkers 14,8% ingedeeld in
de salarisschalen 2 tot en met 6 en 59,2% in salarisschaal 7 t/m 10.
Van de vrouwelijke medewerkers was 48,6% ingedeeld in de
salarisschalen 2 t/m 6 en 45,2% in salarisschaal 7 t/m 10. Deze
percentages wijken nauwelijks af van het voorafgaande jaar.
In de categorie “niet ingedeeld” zijn onder andere de Raad van
Bestuur en de concerndirecteuren opgenomen.

100%

3.2 kernwaarden
Het aantal promoties bedroeg in 2010 10,1% (151 medewerkers).
Dit is een forse stijging in vergelijking met 2009, toen bedroeg het
percentage nog 5,9% (91 medewerkers). Bankbreed zijn veel
medewerkers intern doorgestroomd naar zwaardere functies.

Nadat in 2009 de kernwaarden hun intrede deden, ging het in 2010
voornamelijk om de toepassing van deze kernwaarden in het
dagelijkse werk. Er is bankbreed een drietal initiatieven ontplooid
om dit proces te ondersteunen en te bevorderen: de toolkit
kernwaarden, de Van Lanschot 360 en de Kernwaardendag.

Beëindiging dienstverband

Toolkit kernwaarden

In 2010 heeft 9,9% van de medewerkers de bank verlaten, dit zijn
149 medewerkers. Dit is een sterke daling ten opzichte van het
voorgaande jaar. In 2009 zijn 272 medewerkers uit dienst
getreden, dit is 17,7% van de medewerkers. In 2009 heeft een
reorganisatie plaatsgevonden, een deel van de uitstroom in 2010
betrof nog de effecten van de reorganisatie.

In het eerste kwartaal heeft iedere leidinggevende bij Van Lanschot
de toolkit kernwaarden ontvangen, bedoeld om de kernwaarden
in zijn of haar team opnieuw onder de aandacht te brengen. Deze
toolkit bestond onder andere uit een zogenaamde routekaart en
het kernwaardenspel.

Aantal promoties

Van Lanschot 360

Beëindiging
dienstverband

2010
Aantal

Totaal

149

%
9,9%

2009
Aantal
272

%
17,7%

Ziekteverzuim

De daling van het verzuim heeft zich ook in 2010 doorgezet.
Bedroeg het verzuim in 2008 en 2009 nog 4,3% respectievelijk
4,1%, in 2010 was het gedaald naar 3,7%.

De Van Lanschot 360 is een digitaal instrument waarmee collega’s
elkaar feedback kunnen geven. Het instrument bestaat uit een
aantal gesloten vragen en een aantal open vragen. De vragen zijn
gebaseerd op de vier kernwaarden van Van Lanschot. Na het
doorlopen van een ronde kan de medewerker zelf een rapportage
downloaden waarin alle feedback wordt weergegeven. Dit rapport
dient als input voor een gesprek met collega’s en de leidinggevende
voor verdere ontwikkelafspraken. Om de implementatie van de
Van Lanschot 360 zorgvuldig te laten verlopen is 2010 gebruikt als
testjaar en zijn alle leidinggevenden vanuit HRM getraind.
Leidinggevenden kregen ondermeer handvatten aangereikt om zelf
een workshop te houden voor hun eigen team. In 2010 hebben
ruim 1.500 medewerkers, in vier fasen, een eigen feedbackronde
doorlopen met behulp van de Van Lanschot 360.

Indeling volgens salarisschalen

mannen
aantal
Niet ingedeeld
2
3
4
5
6
7
8
9
10
>10
Totaal

48
0
0
20
34
64
65
74
162
171
159
797

%

6,0%
0,0%
0,0%
2,5%
4,3%
8,0%
8,2%
9,3%
20,3%
21,5%
19,9%
100%

2010
vrouwen
aantal
%
10
0
0
49
75
217
121
65
79
52
34
702

1,4%
0,0%
0,0%
7,0%
10,7%
30,9%
17,2%
9,3%
11,3%
7,4%
4,8%
100%

Totaal
aantal
58
0
0
69
109
281
186
139
241
223
193
1.499

%

3,9%
0,0%
0,0%
4,6%
7,3%
18,7%
12,4%
9,3%
16,1%
14,9%
12,9%
100%

mannen
aantal
%
57
0
0
20
34
61
68
77
164
175
161
817

7,0%
0,0%
0,0%
2,4%
4,2%
7,5%
8,3%
9,4%
20,1%
21,4%
19,7%
100%

2009
vrouwen
aantal
%
6
0
1
55
80
222
116
69
88
51
30
718

0,8%
0,0%
0,1%
7,7%
11,1%
30,9%
16,2%
9,6%
12,3%
7,1%
4,2%
100%

Totaal
aantal
63
0
1
75
114
283
184
146
252
226
191
1.535

%

4,1%
0,0%
0,1%
4,9%
7,4%
18,4%
12,0%
9,5%
16,4%
14,7%
12,4%
100%
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Kernwaardendag

Op 22 november werd er voor de hele organisatie een
Kernwaardendag georganiseerd. Op deze dag kwamen alle
medewerkers van Van Lanschot op twintig locaties bij elkaar. Ter
voorbereiding op deze dag is in de gehele organisatie een enquête
uitgezet, waarbij onder andere gevraagd is naar de bekendheid
van de kernwaarden, de mate van toepassing in het dagelijkse
werk en of er toegevoegde waarde werd ervaren. In elke sessie
heeft één van de leden van de Raad van Bestuur of één van de
concerndirecteuren een korte terugkoppeling gegeven van de
enquêteresultaten. Ook was er ruimte om meer algemene vragen
te stellen ten aanzien van de strategie of bepaalde ontwikkelingen
binnen en buiten de organisatie. Daarna volgde een dialoog over
de kernwaarden, waarna het kernwaardenspel werd gespeeld. In
de evaluatie van deze dag bleek dat ruim 80% van de
medewerkers vindt dat de bijeenkomsten de kernwaarden op een
juiste manier onder de aandacht hebben gebracht.

3.3 investeren in medewerkers
Ook in 2010 kregen de investeringen in medewerkers veel
aandacht. Die aandacht bleef niet beperkt tot de talenten en de
professional development kandidaten. Opleiding en ontwikkeling
zijn een absolute noodzaak voor alle medewerkers van de bank.
Onze onderscheidende kracht zit immers in de kwaliteit van de
medewerkers. In 2010 werd het opleidingsbudget vastgesteld op
€ 3,4 miljoen, waarvan € 3,1 miljoen werd besteed.
Met betrekking tot de ontwikkeling van medewerkers werden er
begin 2010 drie kernpunten benoemd:
1. De focus op de lange termijnontwikkelplannen per
hoofdafdeling;
2. De ontwikkeling van een vakbekwaamheidsbeleid voor
Private Banking en Business Banking;
3. De upgrade van het Learning Management Systeem (LMS)
dat toekomstgerichte leervormen faciliteert.
Ontwikkelplannen

Het merendeel van de hoofdafdelingen heeft in 2010 een
meerjarig ontwikkelplan geschreven. Het doel van dit
ontwikkelplan is tweeledig: a) gestructureerd nadenken over de
ontwikkeling van mensen met als uitgangspunt de strategie van
de bank en b) dit te gebruiken als input voor het jaarlijkse
accountplan en de budgetronde.

Het ontwikkelplan beslaat telkens een periode van twee tot drie
jaar en wordt jaarlijks geëvalueerd in samenwerking met de
afdeling HR-development. De basis voor dit plan wordt gevormd
door de strategie van de bank, het jaarplan van de afdeling en
functiefamilie(s) die gelden voor de betreffende afdeling.
Vakbekwaamheid

De ontwikkeling van het vakbekwaamheidsbeleid heeft in 2010
verder vorm gekregen. Nadat in 2009 de basis was gelegd met de
ontwikkeling van de eerste kennisscan beleggen, werd in 2010
gewerkt aan de uitvoering van de individuele studieadviezen (naar
aanleiding van de kennisscan) en de ontwikkeling van een nieuwe
scan op het gebied van structureren en financieren. In een
kennisintensieve organisatie is het van belang deze kennis op peil te
houden en daar waar nodig te verbreden of verdiepen. In het
afgelopen jaar hebben alle bankers, zoals inmiddels gebruikelijk, het
verplichte Permanente Educatie (PE) programma van minimaal
12 uur doorlopen. Dit programma was geheel gewijd aan het
onderwerp beleggen en werd voor een groot deel verzorgd door de
afdeling Private Investments. Daarnaast is de verdiepingsleergang
DGA ontwikkeld, waarvan vijf groepen zijn gestart. In deze
leergang wordt de aangeboden kennis gekoppeld aan de
ontwikkeling van vaardigheden: ‘hoe vertaal ik de kennis die ik
opdoe naar de cliënt(vraag)?’. In de samenstelling van de groepen is
ook bewust gekozen voor een combinatie van private en business
bankers, om de samenwerking richting de cliënt nog beter te laten
verlopen. Aan de assistenten private banking is dit jaar de opleiding
DSI financieel adviseur aangeboden. Ongeveer 45 assistenten
hebben deze opleiding inmiddels doorlopen.
Naast kennis is er ook geïnvesteerd in vaardigheden zoals
managementvaardigheden, projectmanagement en schrijfvaardigheden. Ook wordt er continu aandacht besteed aan het verbeteren
van commerciële vaardigheden. Het afgelopen jaar heeft Business
Banking hier bijvoorbeeld masterclasses in georganiseerd.
Learning Management System

De upgrade van het Van Lanschot online Leerplatform heeft niet
alleen geleid tot een nieuwe look en feel, maar ook tot een
verhoogd gebruikersgemak en op termijn het gebruik van nieuwe
leervormen, zoals discussiefora en community’s. Voor een aantal
programma’s worden deze nieuwe vormen al ingezet. Een goed
voorbeeld daarvan is het Financial Management Traineeship.
Hiervoor is een community ontwikkeld waar trainees niet alleen
een actuele planning kunnen vinden, maar waar docenten ook
opdrachten en artikelen kunnen plaatsen.

Kosten en uren opleidingen
2010
1.622

Aantal deelnemers
Overzicht uren individueel en collectief
Kennis
Vaardigheden
Coaching
Totaal aantal uren individueel en collectief
Totale kosten individueel en collectief

Bijeenkomsten
20.793
11.019
269
32.081

Zelfstudie
3.056
0
0
3.056
€ 2.027.697

2009
1.424
E-learning
0
0
0
0

Bijeenkomsten
17.214
7.792
329
25.334

Zelfstudie
2.878
0
0
2.878
€ 2.086.354

E-learning
0
0
0
0
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3.4 professional development
Ook in 2010 stond Professional Development (PD) weer hoog op
de agenda. De doelstellingen van PD voor de komende jaren zijn
duidelijk geformuleerd:
1. Het bieden van persoonlijke en professionele ontwikkeling in
lijn met de ontwikkeling van de bank (en deze ontwikkeling
versnellen);
2. Een goede basis creëren voor het invullen van sleutelposities.
Het beleid om bij vacatures zo veel mogelijk interne
medewerkers te benoemen op sleutelposities blijft
gehandhaafd.
In 2010 zijn circa 20 nieuwe deelnemers ingestroomd in het
PD-programma en is de PD-commissie vijf keer bij elkaar geweest
om de PD-onderwerpen te bepalen en te bespreken.
In 2010 werden verschillende activiteiten ontplooid voor de
PD-ers uit de verschillende jaargangen. Een van de mijlpalen
was de uitvoering van in totaal 14 businessprojecten door de
PD-deelnemers onder de projectnaam ‘Wilde Havana’s’. De
uiteindelijke afronding en presentatie van de diverse projecten
vond plaats in het najaar. Verder waren er dit jaar de gangbare
activiteiten zoals de PD-lunches met directieleden en leden Raad
van Bestuur, de individuele opleidingstrajecten en het mentorschap. Tevens werd een PD-dag met als thema ‘Vertrouwen’
georganiseerd. Tot slot werd in 2010 voor het eerst de module
‘Financiële markten’ georganiseerd. Deze module is verplicht
voor alle PD-deelnemers.
Ook successieplanning had in 2010 weer de benodigde aandacht.
Hierbij is de huidige stand van zaken met betrekking tot de
opvolging voor een groot deel van de organisatie in kaart
gebracht. In 2011 wordt dit proces afgerond, waarna bekeken
wordt wat de aandachtspunten met betrekking tot successieplanning zijn en welke acties verder ondernomen dienen te
worden.
In het kader van het Financial Management Traineeship is in 2010
een aantal trainees geworven die in januari 2011 zijn gestart.
Deze jonge talenten volgen een vijftien maanden durend
opleidingsprogramma, waarbij naast opleidingen een viertal
stages wordt gevolgd op verschillende afdelingen. Ook is besloten
om in het najaar van 2011 weer te starten met een Traineeship
voor Private & Business Banking.

De nieuwe regeling is eenduidig en transparant. Er gaat een
bindende en prestatiebevorderende werking van uit. Zij die
excelleren kunnen een meer dan marktconforme beloning
verdienen.
Het nieuwe beloningsbeleid kent de volgende kernpunten:
– Outperformance wordt beloond. Outperformance is het
overtreffen van de vooraf afgesproken doelstellingen.
Medewerkers die écht het verschil maken kunnen in
aanmerking komen voor een aanzienlijke variabele beloning.
– De variabele beloningspool is afhankelijk van de economische
winst. Bij verlies worden er geen variabele beloningen
uitgekeerd.
– Iedereen kan onder randvoorwaarden in aanmerking komen
voor variabele beloning. Randwoorwaarden zijn onder
andere een goede beoordeling en voldoen aan zorgplicht en
compliance.
– Brede spreiding over alle functiefamilies. Naast commerciële
medewerkers kunnen ook specialisten en medewerkers in een
supportfunctie in aanmerking komen voor variabele beloning.
– De variabele beloning is gemaximeerd op 100% van het vaste
salaris. Een variabele beloning tot € 50.000,- wordt in
contanten uitgekeerd. Het meerdere boven € 50.000,- wordt
50% in contanten uitgekeerd en 50% in onvoorwaardelijke
aandelen met een lock-up van 5 jaar.
Het nieuwe beloningsbeleid vraagt meer van de managers.
Afgeleid van het afdelingsplan worden in het begin van het jaar
duidelijke en eenduidige resultaatsafspraken gemaakt in het
taakstellingsgesprek. Aan het einde van het jaar stelt de leidinggevende vast of de afgesproken resultaten zijn behaald.
Performancemanagement speelt hierin een belangrijke rol.
3.5.2 Beloningsbeleid voor Raad van Bestuur

Het beloningsbeleid voor de leden van de Raad van Bestuur is in
de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 6 mei 2010
vastgesteld en met terugwerkende kracht per 1 januari 2010
ingevoerd. Voor het nieuwe beloningsbeleid zijn onder meer de
volgende uitgangspunten gehanteerd. Het beloningsbeleid voor
de Raad van Bestuur moet:
a.
b.
c.

In lijn zijn met de strategie en risicobereidheid, doelstellingen
en waarden van de bank,
rekening houden met de langetermijnbelangen van de bank,
beheerst en duurzaam zijn en aandacht besteden aan
cliëntgerichtheid,
marktconform, maatschappelijk acceptabel, transparant en
eenduidig uitlegbaar zijn,
voldoen aan de principes die zijn opgenomen in de Code
Banken en in de Nederlandse Corporate Governance Code en
aansluiten bij de principes voor beheerst beloningsbeleid van
De Nederlandsche Bank en Autoriteit Financiële Markten, en
de Good Practices van De Nederlandsche Bank.

3.5 beloningsbeleid

d.

Van Lanschot wil de beste private bank van Nederland en België
zijn. Om deze ambitieuze doelstelling te kunnen realiseren,
hebben wij de beste medewerkers nodig. Mede daarom werd in
2010 het beloningsbeleid voor medewerkers en de Raad van
Bestuur herzien.

e.

3.5.1 Beloningsbeleid voor medewerkers

Het beleid wordt iedere twee jaar herijkt. Dat heeft er allereerst
toe geleid dat in het nieuwe beloningsbeleid de verhouding
vast-variabel is bijgesteld, een en ander in overeenstemming met
de Code Banken. Het vaste deel maakt een groter deel uit van de
totale directe compensatie.

Het nieuwe beloningsbeleid voor medewerkers is onderscheidend
en maakt Van Lanschot een aantrekkelijke en concurrerende
werkgever. Het omvat één systeem van variabele beloning voor
iedereen met jaarlijks één uitkeringsmoment.

f.
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Onderstaande tabel geeft een overzicht van de beloning conform
het huidige beloningsbeleid (het vaste jaarsalaris en de variabele
beloning bij een realisatie van de targets ‘Onder at target’,
’At target’ en ‘Maximaal’, uitgedrukt in een percentage van
het vaste salaris). Met deze tabel wordt inzicht gegeven in de
scenarioanalyse conform best-practicebepaling II.2.1 van de
Nederlandse Corporate Governance Code.

De Remuneratiecommissie beoordeelt jaarlijks achteraf de mate
waarin aan de doelstellingen is voldaan. Per doelstelling geeft zij
een gewogen oordeel over de realisatie. Afhankelijk van de mate
van realisatie van de doelstellingen boven at target, kent de
Remuneratiecommissie een percentage tussen 75% en 100% toe.
De Remuneratiecommissie consulteert de voorzitters van de
Audit- en Compliancecommissie en de Risicocommissie bij de
vaststelling van de jaarlijkse doelstellingen van de voorzitter en de
leden van de Raad van Bestuur en het vormen van een oordeel
over de realisatie van de doelstellingen door de voorzitter en de
leden van de Raad van Bestuur. De Raad van Commissarissen stelt
op voorstel van de Remuneratiecommissie uiteindelijk de
doelstellingen en de realisatie daarvan vast. De financiële
doelstellingen zijn goed meetbaar en verifieerbaar voor de
accountant.

Vast salaris

Uitbetaling

Het vaste salaris wordt in beginsel eenmaal in de twee jaar
aangepast op basis van een aantal factoren: de ontwikkeling en
prestaties van de onderneming, de ontwikkeling en prestaties van
de bestuurders, de ontwikkeling van de beloningsverhouding van
de relevante omgeving van de bank en de ontwikkeling van de
CPI-index.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van het vaste salaris over
de afgelopen vier jaar.

Daarnaast is de totale directe compensatie bij maximum
performance verlaagd. Op basis van de bovenstaande uitgangspunten is het beloningspakket samengesteld uit drie onderdelen:
1.
2.
3.

Vast salaris
Variabele beloning
Secundaire arbeidsvoorwaarden

Vaste salarissen

2010

De heer Deckers
De heer Huisman va 1/2/10

De variabele beloning

Van de eventueel toe te kennen variabele beloning zal 50% in
contanten worden uitbetaald en 50% in (onvoorwaardelijke)
certificaten van gewone aandelen A Van Lanschot NV met een
lock-up van vijf jaar. De toekenning vindt onvoorwaardelijk plaats
en niet voorwaardelijk omdat daarmee meer binding ontstaat
tussen bestuurder en bank. Dit leidt ertoe dat de bestuurders in
de door hen gehouden certificaten een duidelijke gebondenheid
hebben met de langeretermijnstrategie en daaruit voortvloeiende
resultaten van de bank.

De heer Korthout va 1/10/10
De heer Sevinga

De jaarlijkse doelstellingen liggen in lijn met de strategie en
hebben een verhouding van 60% financieel en 40% niet-financieel.
Elke vooraf vastgestelde doelstelling krijgt een eigen weging.
Financiële doelstellingen zijn onder meer kapitaalrisico’s, winst,
het behoud van een solide positie van de bank, marktaandeel en
een acceptabel risicoprofiel. Niet-financiële doelstellingen zijn
onder meer cliënttevredenheid en zorgplicht. Zorgplicht is een
belangrijke factor in de niet-financiële doelstellingen. De gestelde
financiële doelstellingen gelden voor alle bestuursleden, echter
de wegingsfactoren kunnen per bestuurslid verschillen.

2008

2007

€ 650.000 € 550.000 € 550.000 € 500.000
€ 389.583
–
–
–
€ 106.250
–
–
–
€ 425.000 € 330.000 € 330.000 € 325.000

De variabele beloning van de leden van de Raad van Bestuur over
de afgelopen vier jaar ziet er als volgt uit:

Variabele beloning

Performance onder at target leidt niet tot variabele beloning. Het
is een voorwaarde voor de toekenning van de eventuele variabele
beloning dat Van Lanschot winst maakt.

2009

De heer Deckers
De heer Huisman va 1/2/10
De heer Korthout va 1/10/10
De heer Sevinga

2010

2009

2008

2007

€ 515.125

€0

€ 176.000 € 337.500

€ 319.945
–
€ 349.563

–
–
€0

–
–
–
–
€ 79.440 € 243.750

Totaal overzicht beloning (vast en variabel)
Vast

De heer Deckers
De heer Huisman
De heer Korthout
De heer Sevinga

€ 650.000
€ 425.000
€ 425.000
€ 425.000

Variabel
Onder at target

At target

0%
0%
0%
0%

75%
75%
75%
75%

Maximaal
€
€
€
€

487.500
318.750
318.750
318.750

100%
100%
100%
100%

€ 650.000
€ 425.000
€ 425.000
€ 425.000
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De Raad van Commissarissen is van mening dat toekenning en
uitkering van de variabele beloning gerechtvaardigd is, in het licht
van het door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op
6 mei 2010 vastgestelde beloningsbeleid. De Raad van
Commissarissen heeft vastgesteld dat veel van de individuele
doelstellingen die voor 2010 waren geformuleerd door de leden
van de Raad van Bestuur zijn gerealiseerd. De Raad van
Commissarissen heeft dan ook besloten de leden van de Raad
van Bestuur een variabele beloning voor de realisatie van hun
doelstellingen voor 2010 toe te kennen. Na onderling overleg
tussen de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur is
besloten om de acceptatie van de variabele beloning voorlopig
op te schorten. De Raad van Bestuur wil graag eerst meer zicht
hebben op de bestendiging van het in 2010 ingezette herstel van
de bank. De Raad van Commissarissen heeft daar begrip voor en
is voornemens om – als blijkt dat het herstel van Van Lanschot
zich bestendigt – de variabele beloning voor 2010 alsnog uit te
keren.
Vanaf 2007 hebben de leden van de Raad van Bestuur de in
onderstaande tabel vermelde overige vergoedingen ontvangen.
Hierin zijn opgenomen de pensioendotatie, de dotatie voor de
arbeidsongeschiktheidsverzekering en de netto-onkostenvergoeding.

Overige vergoedingen

2010

2009

2008

2007

De heer Deckers
De heer Huisman va 1/2/10

€ 172.990

€ 171.975

€ 171.975

€ 139.160

€ 97.063

–

–

–

De heer Korthout va 1/10/10

€26.354
€ 105.418

–
€ 105.249

De heer Sevinga

–
–
€ 105.249 € 102.910

Voor meer achtergronden ten aanzien van de totale beloning
verwijzen wij naar de pagina’s 60-63 en pagina 178 van het
Financiële Jaarverslag.

3.6 pensioenfonds
Van Lanschot heeft een eigen pensioenfonds dat de Van Lanschot
pensioenregelingen uitvoert.
Op pensioenvlak was 2010 een turbulent jaar. De meeste
aandacht ging uit naar de ontwikkeling van de dekkingsgraad.
Begin 2010 was nog geen sprake van een onderdekkingssituatie;
die manifesteerde zich wel vanaf april 2010. Het dekkingstekort
had eerder te maken met de dalende rente dan met de
beleggingsrendementen. Ultimo 2010 was er nog steeds
sprake van een dekkingstekort. Effectuering van het al
lopende herstelplan heeft er – onder andere door een extra
premiestorting door Van Lanschot – voor gezorgd dat de
dekkingsgraad op 31 december 2010 is uitgekomen op 102,1%.
Eind 2011 wordt bezien of de dekkingsgraad op het vereiste
niveau is en of wederom een extra storting noodzakelijk is.

3.7 overleg met de ondernemingsraad
Met de in maart 2010 nieuw aangetreden ondernemingsraad is
over veel onderwerpen van gedachten gewisseld. Naast
verschillende adviesaanvragen (onder andere WGA-eigen
risicodragerschap) werden ook verschillende
instemmingsaanvragen behandeld (onder andere Van Lanschot
360, het variabel beloningsbeleid, en de richtlijn bijzondere
onderzoeken). De ondernemingsraad heeft zelf ook een
onafhankelijke enquête uitgeschreven om de ervaringen op het
gebied van de 360 graden feedback te toetsen.
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4. milieuzorg en inkoopbeleid
Hoewel Van Lanschot als dienstverlener per definitie geen enorme vervuiler is, voelt zij
zich ook hiervoor nadrukkelijk verantwoordelijk. Daarnaast leert de ervaring dat er altijd
verbeteringen mogelijk zijn.
4.1.1 Resultaten in 2010

Milieuzorg en inkoop(1)
Energieverbruik (mln Kwh)
Aandeel groene stroom (%)
Aardgasverbruik (m3)
3

Waterverbruik (m )
Papiergebruik (kg)
Papier recycling (kg)
Afval (kg)
Leasewagens A/B/C label (% van totaal)
Leasewagen-kilometers (mln)
(1)
(2)
(3)

2010
9,4 (2)
100

2009
9,6 (3)
100

612.765 (2)
16.400
256.586
179.823
132.335
81
10,2

539.658 (3)
16.000
257.556
207.819 (3)
148.620
78
11,2 (3)

Exclusief buitenlandse kantoren en Kempen.
Schatting op basis van beschikbare data (er zijn nog geen definitieve jaaropgaven over 2010
beschikbaar).
Herzien cijfer a.g.v. aanpassing berekeningsmethodiek (papierrecycling en lease) of aanpassing
van eerdere schatting (energie en gas).

4.1. milieuzorg
Van Lanschots milieuzorg kent twee richtingen. Allereerst richten
wij ons op de eigen organisatie: wat kan daarin worden verbeterd?
Daarnaast richten wij ons op de individuele werknemers. Hierbij
draait het onder meer om het bewustmaken van het eigen gedrag
in relatie tot de leef- en werkomgeving. Om dit te realiseren is
vanaf 2008 een zogenaamd GreenTeam ingesteld. Dit team,
bestaande uit medewerkers van de afdelingen Inkoop, Facility
Management, IT en MVO, heeft zich ook in 2010 gebogen over
potentiële milieuverbeteringen.

arcadis aqumen
Van Lanschot heeft het management van haar facilitaire diensten
uitbesteed aan Arcadis Aqumen, een gespecialiseerd bedrijfsonderdeel
van Arcadis (www.arcadis.nl). De uitbesteding betreft onder meer
afvalbeheer, automatenvoorziening, beveiliging, energiebeheer,
gebouwenonderhoud, kantoorbenodigdheden, meubilair,
parkeervoorzieningen, repro/afdrukken, schoonmaak, verhuizen/
huisvesten en wagenparkbeheer. Via de uitbesteding van deze diensten
aan één gespecialiseerde partij heeft Van Lanschot haar grip op de
sociale en milieu-impact van deze diensten verder weten te vergroten,
onder andere omdat Arcadis een duidelijk duurzaamheidsbeleid heeft
geformuleerd (www.arcadisaqumen.com).

5

De belangrijkste resultaten ten aanzien van milieuzorg voor het
verslagjaar 2010 worden hieronder gemeld.
Energie en gas
Sinds enkele jaren koopt Van Lanschot haar elektriciteit 100%
groen in. Daarnaast is er in 2010 van verschillende kantoren een
energiescan gemaakt. Hiermee wordt een beeld verkregen van de
huidige energieprestaties van de Van Lanschot-panden, de
zogeheten EPA-U’s. Deze energiescans vormen de input voor een
verbeterplan met betrekking tot het energieverbruik. Elk komend
jaar zullen de 10% minst presterende panden op gebied van
energiezuinigheid, aan een dergelijk onderzoek worden
onderworpen.
In november 2010 heeft Van Lanschot het Bossche Energieconvenant mede ondertekend. De deelnemers aan het convenant
willen elkaar stimuleren om energie te besparen en meer
duurzame energie op te wekken, onder andere door voorbeelden
te realiseren en door ervaringen met betrekking tot energiebesparing uit te wisselen. Met de ondertekening van dit
convenant heeft Van Lanschot zich gecommitteerd om het
energieverbruik de komende drie jaar (2011 – 2013) met
minimaal vijf procent te reduceren ten opzichte van het verbruik
in 2009.
Op basis van voorlopige cijfers steeg het gasverbruik in 2010 met
ruim 13%. Deze stijging kan volledig worden verklaard op basis
van het bovengemiddelde aantal koude dagen in 2010. De
CO2 -uitstoot als gevolg van aardgasgebruik wordt met ingang van
2011 gecompenseerd met vrijwillige emissiereductie-units,
afkomstig uit een of meer emissiereducerende projecten.
Wagenpark
Sinds 2006 wordt het wagenpark van Van Lanschot vergroend
door alleen voertuigen met een energielabel A, B of C in te zetten.
Per eind december 2010 bestond 81% van het leasewagenpark
uit voertuigen met zo’n energielabel (2009: 78%). Tevens wordt
de CO2 -uitstoot gecompenseerd via een greenleaseconcept. Op
basis van het aantal getankte liters wordt de CO2 -uitstoot
gecompenseerd door de aanplant van bomen.
Het aantal lease-auto’s nam in 2010 met 25 auto’s af naar 324.
Hierdoor nam ook het aantal gereden kilometers af (met 9%, van
11,2 miljoen in 2009 naar 10,2 miljoen in 2010)5.

Het totaal aantal gereden leasekilometers over 2009 (11,2 miljoen) is herberekend (was 14,2 miljoen kilometer). Dit hangt samen met een aanpassing in de berekeningsmethodiek.
Nu is voor alle leasemaatschappijen dezelfde methodiek gehanteerd.
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energielabel
Het energielabel voor personenauto’s geeft informatie over het
brandstofverbruik, de zuinigheidscategorie en de CO2-uitstoot van de
auto. Het energielabel, ingevoerd om het gebruik van energiezuinige
auto's te stimuleren, laat ook zien hoeveel een nieuwe auto aan brandstof
verbruikt in vergelijking met auto's uit dezelfde klasse. Hiervoor worden
de letters A tot en met G gebruikt. Auto’s met het label A (donkergroen)
zijn minstens 20% zuiniger dan een gemiddelde auto in diezelfde klasse.
Auto’s met B- en C-labels zijn respectievelijk 10 tot 20% en 0 tot 10%
zuiniger. Auto’s met labels D tot en met G zijn minder zuinig dan een
gemiddelde auto in diezelfde klasse (www.energielabelhulp.nl).

Mobiliteit
Eind 2010 heeft Van Lanschot in Brabant - in samenwerking met
BRAMM - een mobiliteitsonderzoek gehouden in de vorm van
een mobiliteitsscan. BRAMM (www.bramm.nl) is een initiatief
van Provincie Noord-Brabant, Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven, Kamer van Koophandel Brabant, Brabants Zeeuwse
Werkgeversvereniging en BrabantStad. BRAMM staat voor
BRAbant MobiliteitsManagement. Mobiliteitsmanagement is het
organiseren van slim reizen: betere bereikbaarheid, lagere
reiskosten, minder CO2 -uitstoot, et cetera. Het mobiliteitsonderzoek brengt per medewerker in kaart wat het huidige
reisgedrag is. Dit betreft niet alleen de reistijd, kosten en
eventueel CO2 -uitstoot, maar ook de bereidheid van de
individuele medewerker tot ‘anders reizen’. Van Lanschot levert
met deelname aan de mobiliteitsscan input voor het regionaal
infrastructureel- en OV-beleid. Daarnaast geeft de mobiliteitsscan Van Lanschot zelf de mogelijkheid passende mobiliteitsmaatregelen te nemen.
Papier
Het papiergebruik in 2009 en 2010 wordt in onderstaande tabel
weergegeven.

Afval
De totale hoeveelheid afval nam in 2010 met 12,7% af ten
opzichte van 2009 (zie onderstaande tabel). De daling werd
voornamelijk veroorzaakt door een afname van het papierafval
(recycling) met 13,6%. Deze afname hangt samen met het sluiten
van enkele kantoorlocaties (in Heerlen, Rotterdam, Den Haag,
Venlo en Waalwijk), minder opschoonacties in 2010, en het
verder doorvoeren van dubbelzijdig kopiëren (dubbelzijdig is
inmiddels de standaardinstelling op de meeste printers en
kopieerapparaten).
Verder werd de inzameling van plastic koffiebekers in 2010
gewijzigd. Tot en met het derde kwartaal van 2010 werden
deze aangeboden aan Stichting Disposables Benelux
(www.prodisposables.nl). Dit is een non-profitorganisatie van de
drankenautomatenbranche, producenten van wegwerpproducten
en grondstofproducenten die zich ten doel stelt de inzameling en
herverwerking van kunststof automatendrinkbekers te bevorderen.
In de loop van 2010 werd duidelijk dat deze stichting minder
subsidie zou gaan krijgen en daardoor hogere tarieven moest
gaan hanteren. Hierop heeft Van Lanschot het contract met
Stichting Disposables heroverwogen. Uiteindelijk is besloten het
contract te beëindigen en de plastic bekers en het kunststofafval
voortaan gescheiden af te voeren via Van Gansewinkel (vanaf het
vierde kwartaal 2010).

Recycling - gewicht in kg

2010
kg
%
29.754
8,0%
179.823
48,2%

2009
kg
%
34.749
8,1%
207.819
48,6%

209.577
25.290
6.000
31.290
240.867

56,2%
6,8%
1,6%
8,4%
64,5%

242.568
30.030
6.135
36.165
278.733

56,8%
7,0%
1,4%
8,5%
65,2%

374
798
291
1.352
398
129.122
132.335

0,1%
0,2%
0,1%
0,4%
0,1%
34,6%
35,5%

300
1.595
392
2.321
165
143.847
148.620

0,1%
0,4%
0,1%
0,5%
0,1%
33,7%
34,8%

Totaal (recycling en afval) 373.202

100%

427.353

100%

Papier/Karton
Destra Data
(papiervernietiging) (1)
Totaal papier
GFT
Drinkbekers (2)
Totaal overige recycling
Totaal recycling
Afval - gewicht in kg

Papiergebruik in kilogrammen
Commercieel drukwerk
Enveloppen
Etiketten
Overige
(agenda's, draagtassen, ringbanden)
Plano blanco (Xerox)
Plano bedrukt
Sets/blocks

2010
24.016
50.600
170
4.800

2009
22.436
65.400
120
3.100

109.400
66.200
1.400
256.586

109.000
56.600
900
257.556

Vanaf 2010 werkt Van Lanschot met het keurmerk FSC als
verplicht keurmerk voor papier. Vanaf 2011 moet dit ook voor
hout gaan gelden.

Elektroschroot
Folie
Gevaarlijk afval
Glas
Hout
Restafval
Totaal afval

(1)

Het papierrecyclingscijfer voor 2009 (207.819) betreft een herziening als gevolg van een

(2)

aanpassing in de berekeningsmethodiek (oude cijfer was 340.293 kilo).
Het 2010 cijfer betreft een schatting.
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Tevens werden er in 2010 enkele aanpassingen in het afvalinzamelproces aangebracht. Zo is de aparte stroom voor fruitafval
bijvoorbeeld verdwenen. Reden voor deze keuze is dat het
inzamelen van fruitafval niet rendabel is. Het Landelijk afvalplatform (LAP) hanteert als richtlijn dat - indien er per locatie
per week meer dan 200 kilogram fruit/groente afval opgehaald
kan worden – het rendabel is om dit apart te verzamelen. Echter
binnen de hoofdkantoren van Van Lanschot komt er per week
niet meer dan 90 kilogram vrij.
Tot slot is in de bedrijfsrestaurants vanaf november 2010 een
proef gestart voor het scheiden van plastic afval. Deze proef
moet uitwijzen of het gescheiden inzamelen van plastic afval
voldoende volume heeft om dit op te nemen in het standaard
dienstenpakket.

avenance
Voor haar bedrijfsrestaurants en catering werkt Van Lanschot samen met
Avenance, een specialist in bedrijfscatering. Als ‘grootverbruiker’ heeft
Avenance de nadrukkelijke doelstelling maatschappelijk verantwoord
te ondernemen. Het duurzame cateringconcept van Avenance kent een
praktische insteek met concrete acties die meetbaar zijn. Behalve het
toevoegen van biologische en fair trade producten aan het assortiment
gaat het hier ook om afspraken over verpakkingen of het gebruik van
energiezuinige keukenapparatuur (www.avenance.nl).

Catering
In 2010 is Van Lanschot in samenwerking met Arcadis Aqumen
FM en Avenance Catering gestart met een Green-Restaurantconcept. Dit concept beslaat de volledige keten, van producent
tot cliënt. Hierbij wordt dus niet alleen gekeken naar de duurzame
verantwoordelijkheid van Avenance maar ook wat Van Lanschot
kan bieden aan de gasten van het bedrijfsrestaurant. Zo is het
assortiment uitgebreid met meer biologische producten en
worden er keurmerken gehanteerd (bijvoorbeeld voor vis en
koffie). Van Lanschot werkt sinds 2010 met de volgende
keurmerken en producten: Marine Stewardship Council (MSC),
Volière Eieren en Max Havelaar.
Postbezorging
Alle poststukken van Van Lanschot worden CO2 -neutraal
verzonden. Dit betekent dat de CO2 die vrijkomt bij het
verzenden van post en pakketten, wordt gecompenseerd door
middel van internationale duurzaamheidsprojecten met de
Gold Standard als keurmerk.

gold standard – keurmerk voor
co 2 -reductie
De Gold Standard is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk voor
CO2-reductie projecten. Alleen projecten die CO2-vermindering realiseren
via duurzame energie en energiebesparing komen in aanmerking
(projecten voor bosaanplant vallen daarbuiten). De Gold Standard is een
initiatief van onder andere het Wereld Natuurfonds (WNF). Het Gold
Standard-label is een onafhankelijk keurmerk
(www.cdmgoldstandard.org).

Automatisering
In maart 2010 heeft Van Lanschot een overeenkomst gesloten
met de stichting IT-Donations (www.itdonations.nl) voor de
milieuvriendelijke afvoer en verwerking van oude IT-apparatuur
en mobiele telefoons. De overeenkomst met IT-Donations houdt
in dat de restwaarde van de afgevoerde apparatuur wordt
gedoneerd aan de stichting Giving Back (www.givingback.nl).
Deze stichting richt zich op talentvolle en ambitieuze scholieren,
die vanwege hun achtergrond minder perspectieven hebben om
hun talenten te benutten. Zij doet dit door de scholieren te
stimuleren en te begeleiden, zodat zij zich kunnen ontwikkelen
tot succesvolle volwassenen in de Nederlandse samenleving,
waardoor zij ook zelf een rolmodel worden voor hun omgeving.
Voor 2011 is de verwachting dat de afvoer van IT-apparatuur het
volume van 2010 zal overstijgen (als gevolg van de vervanging van
verouderde apparatuur op werkplekken). De nieuw aangeschafte
apparatuur is voorzien van het Energy Star keurmerk
(www.energystar.gov).

4.2 inkoopbeleid
Eind 2009 heeft de afdeling Corporate Purchasing Management
het MVO-beleid opgenomen in het inkoopbeleid. Kortweg kan
worden gesteld dat de gestelde MVO-kaders voor onze
bankrelaties, ook gelden voor onze leveranciers. Potentiële
leveranciers doorlopen tijdens het selectietraject een MVOcheck, om vast te kunnen stellen in hoeverre zij aan de eisen
voldoen. De uitkomst van deze check weegt als selectiecriterium
mee in de uiteindelijke leverancierskeuze.
Ook in gesprekken met bestaande leveranciers zijn de MVOcriteria een agendapunt. We hebben het streven om uitsluitend
met op basis van het MVO-beleid goedgekeurde leveranciers
zaken te doen. Vandaar dat dit aspect zowel binnen inkoop- als
contractmanagementtaken ruime aandacht krijgt.
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5. maatschappelijke omgeving
en communicatie
Milieuzorg en inkoop*

Betrokkenheid is een van de kernwaarden van Van Lanschot. Deze betrokkenheid richt zich niet
alleen op de cliënten, medewerkers en aandeelhouders van de bank maar ook op haar
(maatschappelijke) omgeving. Dit betekent dat Van Lanschot naast haar bancaire kernactiviteiten
via maatschappelijke projecten tevens een bijdrage wil leveren aan de wereld om haar heen.
Daarnaast speelt communicatie over MVO een belangrijke rol.
–

Maatschappelijke omgeving
Transparantiebenchmark EZ L&I
GRI-niveau

2010
10e positie
C

2009
10e positie
C

Van Lanschot maakt een onderscheid tussen maatschappelijke
activiteiten die een directe relatie hebben met de werkzaamheden
van de bank en activiteiten die deze relatie niet hebben. Daarmee
raken we aan het verschil tussen Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen (MVO) en Maatschappelijk Betrokken Ondernemen
(MBO).

Bij MBO ligt de situatie anders. Hier zetten bedrijven zich
eveneens maatschappelijk in maar bestaat er geen duidelijke
relatie tussen de bedrijfsactiviteiten en de maatschappelijke
inzet. Bijvoorbeeld: financiële adviseurs werkzaam bij
Van Lanschot gaan een speeltuin opknappen bij een lokaal
opvangcentrum of ontwerpen een folder voor een lokale
vereniging. Dit type maatschappelijke betrokkenheid
ontstaat veelal vanuit medewerkers zelf, bottom up. Het
staat veelal verder van de bancaire activiteiten af. In de figuur
is MBO aangegeven door middel van de licht paarse cirkel.

mbo

5.1 onderscheid tussen mvo en mbo

–

Bij MVO zetten bedrijven zich maatschappelijk in en bestaat
er een duidelijke relatie tussen de bedrijfsactiviteiten en de
maatschappelijke inzet. Bijvoorbeeld: financiële adviseurs van
Van Lanschot gaan les geven op scholen (financiële educatie).
Of Van Lanschot doneert een bedrag aan een stichting die
talentvolle en enthousiaste jongeren helpt bij het opzetten
van hun eerste bedrijf. Dit type maatschappelijke
betrokkenheid wordt veelal top down ingezet, dat wil zeggen,
aangestuurd vanuit het management van het bedrijf. In
bijgaande figuur is MVO aangegeven door middel van de
donker paarse cirkel.

mvo in bancaire
kernprocessen
MVO-klantacceptatiebeleid

Charity Desk
& Mecenaat

MVO-kredietbeleid
MVO-beleggingsbeleid

mvo in overige
bedrijfsprocessen

PC-donaties
Medewerkers
(lokaal) actief
voor goede
doelen/
maatschappelijke
instellingen

Milieuzorg/Inkoop
HR/Communicatie
Bizworld
Charitieve donaties

Commissie Goede Doelen

Inzetten van eigen financiële middelen
Van Lanschot
MVO
MBO
Gerealiseerd
In ontwikkeling

Inzetten van medewerkers

In het internationale debat over maatschappelijke betrokkenheid
wordt steeds vaker een onderscheid gemaakt tussen
maatschappelijke verantwoord ondernemen (MVO) en
maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO).

Inzetten van cliënten en cliëntgelden

mvo
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Van Lanschot wil graag op beide terreinen actief zijn.
–

–

Voor de MVO-gerelateerde activiteiten is vanaf 2008
gekozen voor het overkoepelende thema ‘De Volgende
Generatie’ (DVG, zie kader). Door middel van dit thema
waarborgt Van Lanschot dat er een relatie bestaat met de
eigen bancaire bedrijfsactiviteiten en brengt zij samenhang
aan. Binnen DVG zet Van Lanschot zowel eigen financiële
middelen in (charitatieve donaties) als eigen medewerkers
(vrijwilligers).
Voor de MBO-gerelateerde activiteiten bestaat geen
overkoepelend programma. Hier zijn medewerkers of
kantoren vrij om naar eigen keuze maatschappelijke
activiteiten te ontplooien. De MVO-manager ondersteunt
medewerkers en kantoren bij het zoeken naar geschikte
activiteiten.

de volgende generatie
Van Lanschot wil een maatschappelijk betrokken bank zijn. Daarom heeft
zij onder de naam ‘De Volgende Generatie’ een eigen maatschappelijk
programma ontwikkeld dat zich richt op het stimuleren van
ondernemerschap en talentontwikkeling in Nederland. DVG richt zich
met name op het stimuleren van ondernemend denken bij jongeren, zet
zich in voor het behoud van ambachtelijk ondernemerschap, stelt
Van Lanschots expertise beschikbaar ten behoeve van (ondernemerschap
bij) familiebedrijven en faciliteert de verbinding van ‘vorige’ en ‘volgende’
generaties ondernemers.

5.2 overzicht van maatschappelijke
activiteiten in 2010
Gedurende 2010 werd een groot aantal maatschappelijke
activiteiten verricht. Een deel hiervan viel onder de vlag van
DVG (en dus MVO) en werd centraal (vanuit het hoofdkantoor)
aangestuurd. In onderstaande paragrafen wordt een selectief
overzicht van maatschappelijke activiteiten gegeven.
5.2.1 Maatschappelijke activiteiten die centraal werden
aangestuurd

Academie voor Bedrijfsoverdracht
Samen met Tias Nimbas heeft Van Lanschot begin 2010 de
Academie voor bedrijfsoverdracht opgestart. De eerste
deelnemers hebben hun opleiding inmiddels afgerond.
Met deze unieke opleiding – bedoeld voor opvolgers en
overdragers binnen en buiten het familiebedrijf – geeft
Van Lanschot actief invulling aan ‘De Volgende Generatie’ en
voorziet zij in een belangrijke maatschappelijke behoefte.
–

De opleiding is gericht op het overdragen van theoretische
en praktische kennis, met de praktijk als uitgangspunt.
Onderwerpen: strategie en marketing, familie- en
bedrijfsbestuur, financiering en juridische structuren,
leiderschap en verandering.

–

–

Ervaren docenten vertalen de theorie naar de praktijk. In
projectteams werken overdrager en opvolger aan een
concreet plan, bijvoorbeeld een opvolgings-, ondernemingsof marketingplan.
De deelnemers krijgen inzicht in de psychologische en
emotionele veranderingen tijdens het proces: wat betekent
het om verantwoordelijkheid te dragen of los te laten? Welke
rollen speelt de overdrager bij het proces en hoe kan zijn of
haar betrokkenheid na de overdracht vorm worden gegeven?
Welke leiderschapsstijl en -rol past bij de opvolger?

De totale leergang omvat 28 dagdelen en wordt verspreid
gegeven over een periode van acht maanden.
Zie ook www.tiasnimbas.edu/bedrijfsoverdracht.
Bizworld
Net als in voorgaande jaren gaven Van Lanschot-medewerkers in
2010 les in groep acht van verschillende basisscholen. Tijdens dit
lesproject, Bizworld genaamd, maken kinderen op speelse wijze
kennis met ondernemen en bankieren.
Bizworld laat leerlingen hun eigen bedrijf opzetten. De leerlingen
leren onder andere wat een bedrijf is, wat aandelen zijn en wat er
nodig is om aan geld te komen voor de opstart van een bedrijf.
Hun betaalmiddel bestaat uit BizEuro's; er gaat dus geen echt
geld in de simulatie om. Ze ontwerpen hun eigen product
(vriendschapsbandjes) en kopen grondstoffen in. Daarna gaan
ze het product samen maken en berekenen ze de kostprijs.
Ook werken ze aan een reclamecampagne en gaan de producten
daadwerkelijk verkopen (de kopers zijn bijvoorbeeld leerlingen
uit groep 7). Iedere dag maken ze de financiële balans op.
Bizworld werd in 2010 door 17 Van Lanschot-medewerkers (soms
samen met één van hun cliënten) aangeboden op 14 basisscholen.
Ook in 2011 zal Bizworld worden voortgezet en wel op 25
basisscholen verspreid over Nederland. Hierbij zullen bijna 40
Van Lanschot-collega’s betrokken zijn. Enkele van hen doen dit
samen met een cliënt.
Charitatieve donaties
Ook in 2010 doneerde Van Lanschot aan maatschappelijke
instellingen die passen binnen het thema van ‘De Volgende
Generatie’. Van Lanschot brengt de namen van betrokken
organisaties en de gedoneerde bedragen niet zelf in de publiciteit.
Goede Doelen Commissie
Veel medewerkers zijn buiten werktijd actief voor goede doelen.
Via Van Lanschots Goede Doelen Commissie kunnen zij een
aanvraag voor een donatie aan hun doel indienen. Voor een
overzicht van de in 2010 gesteunde doelen, zie de website van
Van Lanschot. De Goede Doelen Commissie bestaat uit vijf
medewerkers van Van Lanschot waaronder de manager MVO en
een vertegenwoordiger van de Ondernemingsraad. In 2011 zal de
Goede Doelen Commissie alle ingediende voorstellen actiever
gaan toetsen aan ‘De Volgende Generatie’. Voorstellen die daar
aan voldoen komen in aanmerking voor hogere donaties.
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Donatie van kerstpakketten
Net als in 2009 bestond er ook in 2010 voor medewerkers van
Van Lanschot de mogelijkheid om (de geldwaarde van) hun
kerstpakket te doneren aan een goed doel. Dit jaar was er keuze
uit vijf goede doelen, alle zoveel mogelijk aansluitend bij
Van Lanschots maatschappelijke programma De Volgende
Generatie: Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Giving Back,
Stichting Doe een Wens, Cliniclowns en Villa Boerebont in Breda.
In totaal gaf 3% van de medewerkers (de geldwaarde van) het
kerstpakket weg.
5.2.2 Lokale maatschappelijke initiatieven, geïnitieerd door
medewerkers

Naast bovengenoemde centraal aangestuurde maatschappelijke
activiteiten was er ook veel lokaal initiatief, geïnitieerd door
medewerkers van lokale kantoren van Van Lanschot.
Een deel van die activiteiten liep via zogenaamde beursvloeren.
–

–

Zo nam Van Lanschot in 2010 bijvoorbeeld deel aan de
eerste Beursvloer Den Bosch (2 december 2010,
www.beursvloerdenbosch.nl). Op dit maatschappelijke
evenement troffen ruim honderd maatschappelijke
organisaties met concrete hulpvragen, 87 bedrijven en
service clubs die deze vragen wilden helpen invullen via het
inzetten van kennis, menskracht, materialen of creativiteit.
In totaal werden er op de Beursvloer Den Bosch 211 matches
gesloten (totale geschatte waarde € 588.000,-). Van Lanschot
tekende met ruim 50 medewerkers voor 21 matches met
maatschappelijke organisaties en zal deze in 2011
daadwerkelijk gaan invullen.
Van Lanschot was ook actief via de Beursvloer Apeldoorn
(www.beursvloerapeldoorn.nl) en de Haagse Slinger
(www.haagseslinger.nl). In Breda nam Van Lanschot deel via
de Stichting ‘Samen voor Betrokken Ondernemen’.

Voor 2011 wordt gestreefd naar deelname aan een groter aantal
beursvloeren.
Behalve via beursvloeren organiseerden medewerkers ook op
eigen initiatief talloze maatschappelijke activiteiten. Zo verrichten
sommigen bijvoorbeeld vrijwilligerswerk, anderen zamelden geld
in voor goede doelen of waren bestuurslid van een lokale
vereniging of stichting. In een groot aantal gevallen werden deze
activiteiten met een groep collega’s ondernomen, bijvoorbeeld in
combinatie met een jaarlijks ‘afdelingsuitje’. Op de website van
Van Lanschot vindt u - ter illustratie - een niet-uitputtend overzicht
van deze – door (lokale) medewerkers van Van Lanschot – verrichte
maatschappelijke activiteiten.

5.3 externe communicatie over mvo
Communicatie is een belangrijk onderdeel van MVO. Duurzaam
beleid vraagt immers om transparantie en dialoog. De meeste
communicatie over MVO verliep in 2010 via de website van
Van Lanschot, individuele persberichten, presentaties, lezingen en
individuele gesprekken met cliënten en andere belanghebbenden.

5.3.1 MVO-jaarverslag

De meest uitgebreide informatie over het MVO-beleid van
Van Lanschot is te vinden in dit maatschappelijk jaarverslag.
Net als vorig jaar is dit opgesteld aan de hand van de richtlijnen
van het Global Reporting Initiative (GRI); zie hieronder. Het
maatschappelijk jaarverslag is niet door een externe deskundige
geverifieerd maar voor de middellange termijn streeft
Van Lanschot hier wel naar. In 2011 zullen de mogelijkheden
daartoe worden onderzocht.
Naast het maatschappelijk jaarverslag van Van Lanschot is ook het
duurzaamheidsverslag van dochter Kempen een belangrijke bron
van informatie. Dit verslag gaat met name in op het duurzame
beleggingsbeleid en de behaalde resultaten. Zie www.kempen.nl.
Global Reporting Initiative
Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale
norm voor transparante maatschappelijke verslaglegging (zie
www.globalreporting.org). Door middel van GRI legt
Van Lanschot op gestructureerde wijze verantwoording af over
haar handelen en de relatie met haar belanghebbenden. Op de
website van Van Lanschot vindt u de GRI-tabel die aangeeft op
welke wijze de verschillende GRI-onderwerpen terug te vinden
zijn in het maatschappelijk jaarverslag 2010. Van Lanschot is van
mening dat haar maatschappelijk jaarverslag 2010 voldoet aan
het C-niveau van de G3-richtlijnen.
Data-inzamelingsproces
Alle MVO-informatie in dit jaarverslag is verkregen met behulp
van kwalitatieve en kwantitatieve vragenlijsten, gericht aan de
relevante interne afdelingen. Deze vragenlijsten zijn opgesteld
aan de hand van de GRI-indicatoren en eigen inzichten.
Berekening gegevens bedrijfsinterne milieuzorg
De in dit jaarverslag opgenomen gegevens met betrekking tot de
interne bedrijfsvoering zijn veelal gebaseerd op facturen en op
registratie- en managementgegevens die door Van Lanschot zelf
worden bijgehouden, of die de leverancier op verzoek aanlevert.
Voor de benodigde omrekeningen wordt gebruikgemaakt van
factoren uit betrouwbare bronnen en van vastgestelde
protocollen.
5.3.2 Overige informatiebronnen

Naast de informatie uit dit maatschappelijk jaarverslag en het
jaarverslag van Kempen zijn er nog twee externe publicaties die
informatie verschaffen over het MVO-beleid van Van Lanschot:
de Transparantiebenchmark en de Eerlijke Bankwijzer. Beide
worden hieronder besproken.
Transparantiebenchmark (Ministerie van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie)
In lijn met bovenstaand GRI-initiatief heeft het Ministerie van
Economische Zaken een eigen instrument ontwikkeld om de
transparantie van maatschappelijke jaarverslagen te meten: de
Transparantiebenchmark (TBM). Op basis van het maatschappelijke
jaarverslag 2009 en een self assessment scoorde Van Lanschot
een 10e positie binnen de groep banken en verzekeraars
(27 deelnemers). Op de lijst van alle deelnemers noteerde
Van Lanschot een 67e positie (totaal aantal deelnemers: 226).
Op www.tranparantiebenchmark.nl vindt u meer
achtergrondinformatie.
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Van Lanschot heeft de ambitie haar score op de TBM het
komende jaar structureel te verbeteren. Dit maatschappelijk
jaarverslag 2010 bevat daarvoor de belangrijkste input. De tabel
die aangeeft op welke wijze Van Lanschot de verschillende
TBM-onderwerpen heeft verwerkt in dit maatschappelijk
jaarverslag, is opgenomen op de website van Van Lanschot.
Eerlijke Bankwijzer
De Eerlijke Bankwijzer, een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty
International, Milieudefensie, FNV Mondiaal en de Dierenbescherming, beoordeelt het MVO-beleid van Nederlandse
banken en publiceert de resultaten ieder kwartaal via
www.eerlijkebankwijzer.nl. Het initiatief bestaat sinds januari
2009 maar Van Lanschot maakt sinds januari 2010 onderdeel
uit van het onderzoek. Gedurende 2010 wist Van Lanschot haar
scores in de Eerlijke Bankwijzer substantieel te verbeteren, onder
andere door het vaststellen van een gedetailleerd MVOkredietbeleid. Voor 2011 heeft Van Lanschot de ambitie deze
opgaande lijn vast te houden. Voor een overzicht van de (deel)
scores van Van Lanschot vanaf begin 2010, zie de website van
Van Lanschot.
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6. appendices
appendix
1 - details van het mvo-kredietbeleid
Milieuzorg en inkoop*
I. Inleiding

II-1 Mensenrechtenschendingen

Sinds eind 2010 heeft Van Lanschot een MVO-kredietbeleid.
In lijn met dit beleid worden vanaf begin 2011 alle nieuwe en
bestaande zakelijke kredieten met behulp van een zogenaamd
MVO-kredietfilter beoordeeld op betrokkenheid bij tien
verschillende MVO-thema’s. Voldoet een kredietnemer niet
(volledig) aan de in het MVO-kredietbeleid gestelde eisen, dan zal
Van Lanschot via een engagementstrategie verbeteringen
trachten te realiseren.

achtergrond van het mvo-thema
Mensenrechten, zoals verwoord in de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens, gelden voor alle mensen ongeacht hun
nationaliteit, woonplaats, geslacht, etnische groep, kleur, religie, taal et
cetera. Mensenrechten omvatten niet alleen burgerrechten maar tevens
politieke, economische, sociale en culturele rechten. Veelal worden deze
rechten verwoord in vrijheden: de vrijheid van godsdienst, meningsuiting,
vereniging en onderwijs. Andere universele mensenrechten zijn: het
recht om gevrijwaard te blijven van slavernij, marteling, vooroordelen,
discriminatie en racisme. Of: het recht op arbeid, op vrije keuze
van beroep, op rechtmatige en gunstige arbeidsvoorwaarden en
op bescherming tegen werkloosheid. De hier genoemde lijst van
mensenrechten is niet uitputtend (zie www.ohchr.org voor een complete
lijst). Het door Van Lanschot ondertekende Global Compact bevat twee
mensenrechtenstatements:
–
Ondertekenaars dienen binnen de grenzen van hun invloedssfeer de
internationale uitgevaardigde mensenrechten te eerbiedigen.
–
Ondertekenaars dienen zich er steeds van te vergewissen dat zij niet
medeplichtig worden aan schendingen van mensenrechten.

Het MVO Kredietbeleid is gebaseerd op
1) de kernwaarden van Van Lanschot,
2) de United Nations Global Compact en
3) de richtlijnen van de International Labour Organisation.
Voor meer informatie over deze drie items, zie hoofdstuk 1.
II. MVO thema’s van het MVO-Kredietbeled

Op basis van bovenstaande kernwaarden, stakeholderdialoog,
Global Compact en ILO-beginselen, zijn de volgende tien MVOthema’s voor het MVO-kredietbeleid vastgesteld:

MVO-thema

Global

ILO

Compact

Kernwaarden
en stakeholderdialoog

1. Mensenrechtenschendingen

•

•

2. Fundamentele arbeidsrechten

•

•

3. Milieu

•

4. Anticorruptie

•

5. Wapens

•

6. Bont

•

7. Kansspelen

•

8. Porno

•

9. Dierproeven

•

10. Nucleaire energie

•

In de nu volgende paragrafen (II-1 tot en met II-10) worden
bovenstaande thema’s nader toegelicht.

Bovenstaande Global Compact statements zijn door
Van Lanschot vertaald in het hieronder weergegeven MVOkredietbeleid met betrekking tot mensenrechten.
MVO-kredietbeleid mensenrechten
Hoewel de primaire verantwoordelijkheid voor mensenrechten bij
overheden ligt, erkent Van Lanschot dat ook organisaties,
bedrijven en individuen hierin een verantwoordelijkheid hebben.
Daarom onderschrijft Van Lanschot de Universele Verklaring van
de Rechten van de Mens1 en streeft zij er naar deze rechten na te
leven in alle geledingen van haar eigen organisatie.
Daarnaast zal Van Lanschot – voor zover relevant en mogelijk –
haar kredietnemers aanspreken op het naleven van de Universele
Verklaring van de Rechten van de Mens en - als minimum – de
relevante lokale wetten. Hierbij dient te worden aangemerkt dat
de financieringsactiviteiten van Van Lanschot hoofdzakelijk
geconcentreerd zijn in Nederlandse middelgrote en kleinere
ondernemingen en dat de (productie)activiteiten van deze
ondernemingen zich voor het grootste deel in Nederland
afspelen. Dit betekent dat het merendeel van de kredietnemers al
onderworpen is aan de relatief strenge Nederlandse regelgeving
inzake mensenrechten.

1

Zie ook de verdere uitwerking van de internationale mensenrechten in de Internationale
Conventie ten aanzien van burgerlijke en politieke rechten (1966), de Internationale Conventie
ten aanzien van economische, sociale en culturele rechten (1966) en de ILO beginselen.
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Om die reden richt het mensenrechtenbeleid van Van Lanschot
zich met name op kredietnemers die productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse
geïndustrialiseerde wereld 2 hebben en die tegelijkertijd actief
zijn in sectoren die bovengemiddeld vaak betrokken zijn bij
mensenrechtenschendingen (agrarische sector, kleding,
speelgoed, meubels en overige maakindustrie, olie- en gas,
mijnbouw, et cetera).
Van deze groep kredietnemers (met productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse geïndustrialiseerde wereld en tegelijkertijd actief in mensenrechtengevoelige
sectoren) verwacht Van Lanschot dat zij in de eerste plaats niet
betrokken zijn bij directe of indirecte materiële mensenrechtenschendingen3. Daarnaast verwacht Van Lanschot dat zij kunnen
aangeven op welke wijze zij betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen trachten te voorkomen. Hierbij geldt dat van grotere
kredietnemers meer zal worden gevraagd dan van kleinere.
Om enig houvast te hebben zal – bij de beoordeling van bovengenoemde kredietnemers (met productie-units of toeleveranciers
buiten Nederland of de westerse geïndustrialiseerde wereld en
tegelijkertijd actief in mensenrechtengevoelige sectoren)
eventueel gebruik gemaakt worden van externe benchmarks,
waaronder bijvoorbeeld de richtlijnen van de IFC en ILO.
Indien Van Lanschot serieuze aanwijzingen heeft dat
1) een (potentiële) kredietnemer de mensenrechten niet naleeft
(direct of indirect), of
2) een (potentiële) kredietnemer - met productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse
geïndustrialiseerde wereld en tegelijkertijd actief in
mensenrechtengevoelige sectoren – in het geheel niet kan
aangeven hoe hij betrokkenheid bij
mensenrechtenschendingen tracht te voorkomen,
zal Van Lanschot de (potentiële) kredietnemer hierop aanspreken
(engagementstrategie). Het doel van deze engagement kan
meervoudig zijn. Zo kan deze erop gericht zijn de precieze details
van de (eventuele) betrokkenheid vast te stellen en te bezien of
de (potentiële) kredietnemer de geconstateerde betrokkenheid
kan en wil aanpakken. Een ander doel van engagement kan zijn te
onderzoeken of de (potentiële) kredietnemer inderdaad in het
geheel niet kan aangeven of en hoe hij betrokkenheid bij
mensenrechtenschendingen tracht te voorkomen. In dat geval
wordt, in overleg met de (potentiële) kredietnemer, een plan van
aanpak opgesteld om – binnen zes maanden - verbeteringen te
realiseren. Indien na deze periode geen verbeteringen worden
geconstateerd zal Van Lanschot zich herbezinnen en - indien
nodig – alsnog haar verantwoordelijkheid nemen. Het verbreken
van de relatie behoort dan tot de mogelijkheden.

2

3

II-2 Fundamentele arbeidsrechten

achtergrond van het mvo-thema
De International Labour Organisation (ILO) heeft een set van
internationale arbeidsrechten opgesteld welke wereldwijd worden
gezien als dé standaard. Het doel van deze rechten is onder andere het
bevorderen van gelijke arbeidskansen voor mannen en vrouwen, het
garanderen van de vrijheid van vakvereniging en het tegengaan van
kinderarbeid en gedwongen arbeid. Daarnaast heeft de ILO beginselen
geformuleerd ten aanzien van arbeidsduur, lonen, opleidingen, et cetera.
(niet-uitputtende lijst).
Arbeidsrechten komen ook terug in het door Van Lanschot ondertekende
Global Compact:
1) Ondertekenaars dienen de vrijheid van vakvereniging en de
effectieve erkenning van het recht op collectieve onderhandelingen
te handhaven
2) Ondertekenaars dienen iedere vorm van verplichte en of gedwongen
arbeid uit te bannen
3) Ondertekenaars dienen te werken aan de effectieve afschaffing van
kinderarbeid
4) Ondertekenaars dienen discriminatie in arbeid en beroep te
bestrijden.

Deze vier Global Compact standpunten zijn door Van Lanschot
als volgt vertaald in het MVO-kredietbeleid met betrekking tot
arbeidsrechten:
MVO-kredietbeleid fundamentele arbeidsrechten
Van Lanschot onderschrijft de beginselen van de ILO4 en streeft
er naar deze beginselen na te leven in alle geledingen van haar
eigen organisatie.
Daarnaast zal Van Lanschot – voor zover relevant en mogelijk –
haar kredietnemers aanspreken op het naleven van de ILObeginselen en - als minimum – de relevante lokale wetten. Hierbij
dient te worden aangemerkt dat de financieringsactiviteiten van
Van Lanschot hoofdzakelijk geconcentreerd zijn in Nederlandse
middelgrote en kleinere ondernemingen en dat de (productie)
activiteiten van deze ondernemingen zich voor het grootste deel
in Nederland afspelen. Dit betekent dat het merendeel van de
kredietnemers al onderworpen is aan de relatief strenge
Nederlandse regelgeving inzake arbeidsrechten.

De westerse geïndustrialiseerde wereld is gedefinieerd als de zogenaamde “High Income OECD landen” te weten Australië, België, Canada, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, IJsland, Israël, Italië, Japan, Luxemburg, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten,
Zuid-Korea, Zweden, Zwitserland. Voor meer informatie zie: http://data.worldbank.org/about/country-classifications/country-and-lending-groups#OECD_members.
Directe mensenrechtenschendingen betreffen de productielocaties van de (potentiële) kredietnemer. Indirecte mensenrechtenschendingen bevinden zich verder weg in de productieketen, bijvoorbeeld bij
een toeleverancier van de kredietnemer.

4

Hiermee gaat Van Lanschot verder dan hetgeen Global Compact voorschrijft; Global Compact schrijft immers maar een deel van de ILO Beginselen voor. Voor een lijst van alle ILO beginselen wordt
verwezen naar www.ilo.org/global/What_we_do/InternationalLabourStandards/Subjects/lang--en/index.htm
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Om die reden richt het arbeidsrechtenbeleid van Van Lanschot
zich met name op kredietnemers die productie-units of toeleveranciers buiten Nederland of de westerse geïndustrialiseerde
wereld5 hebben en die tegelijkertijd actief zijn in sectoren die
bovengemiddeld vaak betrokken zijn bij arbeidsrechtenschendingen (agrarische sector, kleding, speelgoed, meubels en
overige maakindustrie, olie- en gas, mijnbouw, et cetera).
Van deze groep kredietnemers (met productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse
geïndustrialiseerde wereld en tegelijkertijd actief in
arbeidsrechtengevoelige sectoren) verwacht Van Lanschot dat
zij in de eerste plaats niet betrokken zijn bij directe of indirecte
materiële arbeidsrechtenschendingen 6. Daarnaast verwacht
Van Lanschot dat zij kunnen aangeven op welke wijze zij
betrokkenheid bij arbeidsrechtenschendingen trachten te
voorkomen. Hierbij wordt van grotere kredietnemers meer
gevraagd dan van kleinere.
Om enig houvast te hebben zal bij de beoordeling van
bovengenoemde kredietnemers (met productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse
geïndustrialiseerde wereld en tegelijkertijd actief in
arbeidsrechtengevoelige sectoren) eventueel gebruik gemaakt
worden van externe benchmarks waaronder bijvoorbeeld de
richtlijnen van de IFC en ILO.
Indien Van Lanschot serieuze aanwijzingen heeft dat
1) een (potentiële) kredietnemer de (fundamentele)
arbeidsrechten niet naleeft (direct of indirect), of
2) een (potentiële) kredietnemer - met productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse
geïndustrialiseerde wereld en tegelijkertijd actief in
arbeidsrechtengevoelige sectoren – in het geheel niet kan
aangeven hoe hij betrokkenheid bij
arbeidsrechtenschendingen tracht te voorkomen,
zal Van Lanschot de (potentiële) kredietnemer hierop aanspreken
(engagementstrategie, zie paragraaf II-1).

II-3 Milieu

achtergrond van het mvo-thema
Iedere onderneming heeft – zij het in mindere of meerdere mate – een
(negatieve) impact op het milieu. Om deze impact te beheersen heeft
Global Compact de volgende drie principes geformuleerd:
1)
2)
3)

MVO-kredietbeleid milieu
Van Lanschot onderschrijft de milieubeginselen van Global
Compact en streeft er naar deze beginselen na te leven in alle
geledingen van haar eigen organisatie.
Daarnaast zal Van Lanschot – voor zover relevant en mogelijk –
haar kredietnemers aanspreken op het naleven van de Global
Compact milieubeginselen en – als minimum – de relevante
lokale wetten. Hierbij dient te worden aangemerkt dat de
financieringsactiviteiten van Van Lanschot hoofdzakelijk
geconcentreerd zijn in Nederlandse middelgrote en kleinere
ondernemingen en dat de (productie)activiteiten van deze
ondernemingen zich voor het grootste deel in Nederland
afspelen. Dit betekent dat het merendeel van de kredietnemers
al onderworpen is aan de relatief strenge Nederlandse
milieuregelgeving.
Om die reden richt het milieubeleid van Van Lanschot zich vooral
op kredietnemers die productie-units of toeleveranciers buiten
Nederland of de westerse geïndustrialiseerde wereld7 hebben en
die tegelijkertijd actief zijn in milieugevoelige sectoren (mijnbouw,
olie- en gas, metaalnijverheid, chemie, visserij, bosbouw, et
cetera).
Van deze groep kredietnemers (met productie-units of toeleveranciers buiten Nederland of de westerse geïndustrialiseerde
wereld en tegelijkertijd actief in milieugevoelige sectoren)
verwacht Van Lanschot dat zij in de eerste plaats niet betrokken
zijn bij directe of indirecte materiële milieu-overtredingen8.
Daarnaast verwacht Van Lanschot dat zij kunnen aangeven op
welke wijze zij betrokkenheid bij milieu-overtredingen trachten
te voorkomen. Hierbij wordt van grotere kredietnemers meer
gevraagd dan van kleinere.
Om enig houvast te hebben zal – bij de beoordeling van bovengenoemde kredietnemers (met productie-units of toeleveranciers
buiten Nederland of de westerse geïndustrialiseerde wereld en
tegelijkertijd actief in milieugevoelige sectoren) eventueel gebruik
gemaakt worden van externe benchmarks. Eén van die benchmarks is bijvoorbeeld de set richtlijnen van de International
Finance Corporation (IFC)9. Deze set richtlijnen toont dat
Van Lanschot de term ‘milieu-uitdagingen’ (zoals hierboven
verwoord in de Global Compact richtlijn) zeer breed definieert.
Niet alleen het gebruik van energie, water en grondstoffen of
de uitstoot van vervuilende stoffen behoort tot de milieuuitdagingen. Ook milieuveiligheid, aandacht voor geluidsnormen
en de impact op de biodiversiteit behoren bijvoorbeeld tot de
aandachtsgebieden.

Ondertekenaars dienen voorzorg te betrachten bij hun benadering
van ‘milieu-uitdagingen’,
Ondertekenaars dienen initiatieven te ondernemen om een groter
milieubesef te bevorderen
Ondertekenaars dienen de ontwikkeling en verspreiding van
milieuvriendelijke technologieën te stimuleren.
5
6

Deze drie standpunten zijn door Van Lanschot als volgt vertaald
in het MVO-kredietbeleid met betrekking tot milieu-issues.

7
8

Voor de definitie van westerse geïndustrialiseerde wereld zie voetnoot 2.
Directe arbeidsrechtenschendingen betreffen de productielocaties van de (potentiële)
kredietnemer. Indirecte arbeidsrechtenschendingen bevinden zich verder weg in de
productieketen, bijvoorbeeld bij een toeleverancier van de kredietnemer.
Voor de definitie van westerse geïndustrialiseerde wereld zie voetnoot 2.
Directe milieuovertredingen betreffen de productielocaties van de (potentiële) kredietnemer.
Indirecte milieuovertredingen bevinden zich verder weg in de productieketen, bijvoorbeeld bij
een toeleverancier van de kredietnemer.

9

Zie ondermeer: www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EHSGuidelines.
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Indien Van Lanschot serieuze aanwijzingen heeft dat
1) een (potentiële) kredietnemer materiële en/of structurele
milieuovertredingen begaat, of
2) een (potentiële) kredietnemer - met productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse
geïndustrialiseerde wereld en tegelijkertijd actief in
milieugevoelige sectoren – in het geheel niet kan aangeven
hoe hij betrokkenheid bij milieuovertredingen tracht te
voorkomen,
zal Van Lanschot de (potentiële) kredietnemer hierop aanspreken
(engagementstrategie, zie paragraaf II-1).

II-4 Anticorruptie

achtergrond van het mvo-thema
Corruptie is het verschijnsel waarbij een persoon of organisatie in
een machtspositie, ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor
een tegenprestatie (of als vriendendienst). Het is een zeer complex
verschijnsel, onder andere omdat het tal van verschijningsvormen kent.
Denk bijvoorbeeld aan het gunnen van werk of contracten aan specifieke
personen en partijen. Of aan het sponsoren van politieke partijen in ruil
voor een bepaald beleid. Daarnaast bestaan er culturele verschillen ten
aanzien van de beoordeling van corruptie. Zo is het in sommige landen
bijvoorbeeld heel gewoon dat er een kleine vergoeding wordt betaald
om ambtenaren hun werk (sneller) te laten doen; in Nederland zijn deze
facility payments niet gebruikelijk.
Volgens Nederlands en internationaal recht mogen bedrijven geen (direct
of indirect) smeergeld of andere 'onrechtmatige voordelen' aanbieden of
ontvangen.
Die laatste opvatting komt ook terug in het Global Compact statement
dat ook door Van Lanschot is getekend: ‘Ondertekenaars moeten elke
vorm van corruptie tegengaan, inclusief afpersing en omkoping’.

Verder zal Van Lanschot, als onderdeel van het MVO-beleid, haar
kredietnemers (voor zover relevant en mogelijk) aanspreken op
het naleven van het Global Compact anticorruptie-beginsel en
- als minimum – de relevante lokale wetten. Hierbij dient te
worden aangemerkt dat de financieringsactiviteiten van
Van Lanschot hoofdzakelijk geconcentreerd zijn in Nederlandse
middelgrote en kleinere ondernemingen en dat de (productie)
activiteiten van deze ondernemingen zich voor het grootste deel
in Nederland afspelen. Dit betekent dat het merendeel van de
kredietnemers al onderworpen is aan de relatief strenge
Nederlandse anticorruptieregelgeving.
Het MVO-kredietbeleid van Van Lanschot richt zich voor wat
betreft anticorruptie vooral op kredietnemers die productie-units
of toeleveranciers buiten Nederland of de westerse geïndustrialiseerde wereld10 hebben en die tegelijkertijd actief
zijn in corruptiegevoelige sectoren (mijnbouw, olie- en gas, et
cetera). Van deze groep kredietnemers (met productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse geïndustrialiseerde wereld en tegelijkertijd actief in corruptie-gevoelige
sectoren) verwacht Van Lanschot dat zij in de eerste plaats niet
betrokken zijn bij directe of indirecte materiële corruptiezaken11.
Daarnaast verwacht Van Lanschot dat zij kunnen aangeven op
welke wijze zij betrokkenheid bij corruptiezaken trachten te
voorkomen. Hierbij wordt van grotere kredietnemers zal meer
worden gevraagd dan van kleinere.
Indien Van Lanschot serieuze aanwijzingen heeft dat
1) een (potentiële) kredietnemer direct of indirect betrokken is
bij materiële en/of structurele corruptiezaken, of
2) een (potentiële) kredietnemer - met productie-units of
toeleveranciers buiten Nederland of de westerse
geïndustrialiseerde wereld en tegelijkertijd actief in
corruptiegevoelige sectoren – in het geheel niet kan
aangeven hoe hij betrokkenheid bij corruptie tracht te
voorkomen,
zal Van Lanschot de (potentiële) kredietnemer hierop aanspreken
(engagementstrategie, zie paragraaf II-1).

Bovenstaande Global Compact-statement is door Van Lanschot
als volgt vertaald in het MVO-kredietbeleid:
MVO-kredietbeleid anticorruptie
Van Lanschot onderschrijft bovengenoemd anticorruptiebeginsel
van Global Compact en streeft er naar dit beginsel na te leven in
alle geledingen van haar eigen organisatie.
Voor haar cliënten heeft Van Lanschot het anticorruptiestatement van Global Compact met name verwerkt in haar
cliëntacceptatiebeleid (zie elders).

10
11

In aanvulling op bovenstaande vier beleidsstandpunten – welke in het
verlengde liggen van Global Compact en ILO – heeft Van Lanschot,
op basis van haar stakeholderdialogen en eigen kernwaarden, nog zes
aanvullende MVO-beleidsstandpunten geformuleerd. Deze aanvullende
beleidsstandpunten worden in de volgende paragrafen uiteen gezet
(II-5 tot en met II-10).
Net als hierboven is beschreven voor de beleidsstandpunten II-1 tot
en met II-4, geldt voor de hierna volgende beleidsstandpunten dat,
indien Van Lanschot serieuze aanwijzingen heeft dat een (potentiële)
kredietnemer niet voldoet aan de gestelde eisen, zij een nader onderzoek
zal instellen en met de kredietnemer in overleg zal treden. Ook hier geldt
de eerder beschreven engagementstrategie met een termijn van zes
maanden. Bij het uitblijven van verbeteringen zal Van Lanschot zich ook
hier herbezinnen en - indien nodig – alsnog haar verantwoordelijkheid
nemen. Het verbreken van de relatie behoort dan tot de mogelijkheden.

Voor de definitie van westerse geïndustrialiseerde wereld zie voetnoot 2.
Directe corruptiezaken betreffen de productielocaties van de (potentiële) kredietnemer. Indirecte corruptiezaken bevinden zich verder weg in de productieketen, bijvoorbeeld bij een toeleverancier van de
kredietnemer.
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II-5 Wapens

achtergrond van het mvo-thema
Wapens zijn zo oud als de mensheid. Ze worden over de hele wereld
geproduceerd, verhandeld en gebruikt. De wapenindustrie is in veel
landen dan ook een machtige economische sector. Anno 2010 zijn
wapens daarmee moeilijk meer uit het wereldbeeld weg te denken.
Tegelijkertijd bestaat er echter een (wereldwijde) maatschappelijke
beweging die aandacht vraagt voor de negatieve maatschappelijke
effecten van wapenproductie, -handel en -gebruik. Veelal wordt hierbij
gewezen op de illegale wapenhandel of het gebruik van zogenaamde
controversiële wapens zoals clusterbommen. Die laatste treffen niet
alleen soldaten, maar vaak ook grote groepen onschuldige burgers.

Het bovenstaande maatschappelijke debat is voor Van Lanschot
aanleiding geweest het volgende wapenbeleid te formuleren.
MVO-kredietbeleid wapens
Van Lanschot financiert kredietnemers die (direct of indirect)
betrokken zijn bij wapens alleen indien:
1) zij opereren binnen de geldende (lokale) wet- en regelgeving
met betrekking tot de productie, de opslag, de handel in en
het gebruik van wapens en
2) het geen controversiële wapens betreft en
3) de wapens niet worden geleverd aan landen en/of afnemers
op de uitsluitingslijst (zie hieronder), terroristische
organisaties, lokale veldheren in (burger)oorlogsgebieden en
de (georganiseerde) misdaad.
Ad 1. Geldende (lokale) wet- en regelgeving
Onder genoemde wet- en regelgeving vallen tevens de
(internationale) resoluties, verdragen, sancties en regelgeving
zoals die door Nederland zijn opgesteld e/o ondertekend cq
geratificeerd. Hierin zijn de Charter of the United Nations, de
definities uit de Common Military List of the European Union en
de Europese sanctielijst met betrekking tot wapens, leidend.
Met ‘productie van wapens’ wordt bedoeld de productie en
assemblage van eindproducten, halffabrikaten van eindproducten
of wapensystemen, munitie, wapengeleidingssystemen en
munitiedragers.
Met ‘handel in wapens’ wordt bedoeld zowel de directe handel
tussen producent en eindgebruiker van de (onderdelen van)
wapens, als elke vorm van tussenhandel in deze (onderdelen van)
wapens.
Ad 2. Controversiële wapens
In lijn met het internationale humanitaire recht spreekt
Van Lanschot zich uit tegen controversiële wapens. Controversiële
wapens zijn wapens waarvan de effecten disproportioneel zijn en/
of die geen onderscheid (kunnen) maken tussen militaire en
burgerdoelen.

12

Van Lanschot verstrekt geen kredieten aan organisaties en
individuen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren,
testen, opslaan en/of onderhouden van dergelijke wapens en
munitie. Van Lanschot beschouwt persoonsgerichte landmijnen,
clusterbommen, nucleaire, biologische en chemische wapens als
controversiële wapens.
Van Lanschot past verder het zogenaamde dual-use-criterium
toe. Dit betekent dat zij een kredietnemer betrokken acht bij
controversiële wapens indien deze kredietnemer essentiële
onderdelen - die niet zonder meer bruikbaar zijn in conventionele
wapens of civiele toepassingen - ontwikkelt, produceert, test,
opslaat en/of onderhoudt. Met het dual-use-criterium voorkomt
Van Lanschot dat kredietnemers die generieke onderdelen
produceren (bijvoorbeeld staal) worden uitgesloten van
financiering omdat hun generieke eindproduct door afnemers
gebruikt wordt voor de productie van controversiële wapens.
Munitiedragers (lanceerplatforms, raketwerpers, artillerie,
vliegtuigen, raketten en onderzeeërs) welke niet primair bedoeld
zijn voor controversiële munitie, maar hoofdzakelijk gebruikt
worden voor conventionele munitie, kunnen wel voor kredietverlening in aanmerking komen, met inachtneming van de
uitsluitingslijst van landen. Dragers die primair bedoeld zijn voor
controversiële munitie worden ook als controversieel beschouwd
en daarom geweerd.
Voor de wapenhandel geldt dat organisaties die voor (een deel
van) hun omzet afhankelijk zijn van de handel in (onderdelen van)
controversiële wapens en munitie, geweerd dienen te worden
(uitsluiting). Handel in (onderdelen van) nucleaire wapens en
munitie wordt van geval tot geval beoordeeld.
Ad 3. Uitsluitingslijst van afnemers en landen
Van Lanschot spreekt zich uit tegen de financiering van wapens
en munitie (zowel de conventionele als controversiële) als deze
worden geleverd aan dubieuze afnemers, terroristische
organisaties, lokale veldheren in (burger-)oorlogsgebieden, de
(georganiseerde) misdaad en regeringen van landen op de
uitsluitingslijst. Deze uitsluitingslijst is gebaseerd op de Europese
sanctielijst12 en bevat de volgende landen:
Birma (Myanmar)
China
Democratische Republiek Congo
Eritrea
Ivoorkust
Guinese Republiek (Conakry)
Haïti

Iran
Irak
Libanon
Liberia
Libië
Moldavië
Noord-Korea

Sierra Leone
Somalië
Sudan
Syrië
Wit-Rusland
Zimbabwe

Aan bovenstaande landen mogen dus noch controversiële
wapens, noch conventionele wapens worden geleverd.
Producenten en handelaren die zich hieraan schuldig maken
dienen te worden uitgesloten.

Restrictive measures (sanctions) in force (measures adopted in the framework of the Common Foreign and Security Policy), http://ec.europa.eu/external_relations/cfsp/sanctions/docs/measures_en.pdf.
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II-6 Bont

achtergrond van het mvo-thema
Bont is – vooral in Nederland - een controversieel thema. Hoewel de
productie van (en de handel in) veel soorten bont wettelijk is toegestaan,
beoordelen grote groepen in de Nederlandse samenleving bont als een
onnodig luxeproduct. Daarbij wordt vaak gewezen op het dierenwelzijn
en het feit dat de bontindustrie dieren enkel fokt om hun vel.
Tegelijkertijd kunnen bij bovenstaande anti-bont-opvattingen de nodige
kanttekeningen worden geplaatst. Zo zijn er bijvoorbeeld ook andere
industrietakken waar dierenwelzijn een issue is of waar dieren enkel
worden gefokt om hun vlees. Denk bijvoorbeeld aan de bio-industrie.

Bovenstaand debat is uitermate complex en een definitieve
ontknoping lijkt voorlopig niet realistisch. Gegeven die situatie
heeft Van Lanschot onderstaand bontbeleid opgesteld.
MVO-kredietbeleid bont
De productie van (en de handel in) veel soorten bont is wettelijk
toegestaan. Toch heeft bont tegelijkertijd een controversieel
karakter, vooral in Nederland. Daarom kiest Van Lanschot voor
een ‘nee, tenzij beleid’ ten aanzien van bedrijven die direct
betrokken zijn bij de productie van of handel in bont.

Gegeven deze thema’s heeft Van Lanschot het volgende
kredietbeleid op kansspelen geformuleerd.
MVO-kredietbeleid kansspelen
Kansspelen worden gedefinieerd als (niet-uitputtende lijst)
loterijen, bingo’s en het gokken op sportuitslagen. Producenten/
verkopers van gokmachines en uitbaters van gokhallen en casino’s
vallen ook binnen de definitie.
Om betrokkenheid bij witwassen te voorkomen is er een streng
cliëntacceptatiebeleid (customer due diligence) geformuleerd.
Daarnaast is er – als onderdeel van het MVO-beleid – besloten
dat het financieren van kansspelbedrijven alleen toegestaan is in
landen waar strikte regelgeving en handhaving bestaat; deze
regelgeving dient ook het gokverslavingsaspect te adresseren.
In de praktijk betekent bovenstaande dat financiering van
kansspelen enkel is toegestaan in de Benelux.
Het financieren van kansspelbedrijven die hun diensten via
Internet, TV of telefoon aanbieden, is niet toegestaan, ook niet
in de Benelux. Deze keuze hangt nauw samen met het medium.
Kansspelen via Internet, TV en telefoon kunnen worden
aangeboden vanuit landen waar dit verboden is. Daarnaast
kunnen deze aanbieders van kansspelen de identiteit (incl.
leeftijd) van de cliënt niet volledig vast stellen. Tot slot kunnen
ze de herkomst van het ingezette geld onvoldoende verifiëren.

‘Directe betrokkenheid’ is hier gedefinieerd als fokkers van
pelsdieren (nertsen, et cetera), en bedrijven die hun hoofdtaak
hebben in de verwerking van of handel in pelzen. Kledingzaken
die uitsluitend bontkleding verkopen zijn eveneens direct
betrokken. Kledingzaken met een gemengd assortiment zijn
daarentegen slechts indirect betrokken en vallen - mits zij zelf
geen eigen fokkerij bezitten – zodoende niet onder het ‘Nee,
tenzij beleid’. Een gemengd assortiment is gedefinieerd als een
assortiment dat hoofdzakelijk bestaat uit kleding zonder bont,
aangevuld met een beperkte hoeveelheid bontkleding.

Indien Van Lanschot een kansspelbedrijf financiert dient de
kredietnemer aan de volgende eisen te voldoen:
– Het bedrijf verricht haar kansspelactiviteiten enkel in de
Benelux (strikte regelgeving en handhaving).
– Het bedrijf heeft aantoonbaar beleid gericht op het
voorkomen van witwaspraktijken.
– Het bedrijf heeft, indien relevant, een aantoonbaar beleid
(inclusief implementatie en rapportage) ter bestrijding van
gokverslaving (ook gericht op minderjarigen).

Het ‘Nee, tenzij-beleid’ betekent dat Van Lanschot direct
betrokken ondernemers niet financiert, tenzij deze expliciet
kunnen aangeven dat zij alle (Europese) wetten en regels ten
aanzien van dierenwelzijn strikt naleven. Indien er een vermoeden
is dat een kredietnemer afwijkt van bovenstaande eis, zal een
engagementstrategie worden gestart.

II-8 Porno

II-7 Kansspelen

achtergrond van het mvo-thema
De publieke opinie ten aanzien van kansspelen is verre van homogeen.
Wat voor sommigen een prettig tijdverdrijf is, wordt door anderen gezien
als een potentiële broedplaats voor witwaspraktijken. Ook het thema
gokverslaving speelt in het debat een belangrijke rol.

achtergrond van het mvo-thema
De porno-industrie is wereldwijd verspreid en kent tal van
duurzaamheidsissues. Naast mensenrechtenschendingen (onder andere
mensenhandel) en slechte arbeidsomstandigheden speelt bijvoorbeeld
ook witwassen een rol. Toch is porno tegelijkertijd een belangrijke
economische sector en in veel landen wettelijk toegestaan, zij het dat
het wettelijke kader en de daarbij behorende handhaving per land sterk
uiteenloopt.

Gegeven bovenstaande situatie heeft Van Lanschot het volgende
MVO-kredietbeleid opgesteld.
MVO-kredietbeleid porno
Porno wordt gedefinieerd als (niet-uitputtende lijst): bordelen,
escortservices, raamprostitutie, sex-cinema’s, sexsauna’s,
porno-internetsites, pornofilmproducenten, pornofilmstudio’s,
pornobladen, porno-TV, pornotelefoon, et cetera.
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Om betrokkenheid bij mensenrechtenschendingen, slechte
arbeidsomstandigheden en witwassen te voorkomen hanteert
Van Lanschot ten aanzien van porno een beleid van ‘bij voorkeur
niet’.
Milieuzorg en inkoop*

Deze beleidskeuze geldt niet voor porno via Internet, TV en
telefoon; die komt nooit in aanmerking voor financiering. Deze
keuze hangt nauw samen met het medium. Porno via Internet,
TV en telefoon kan worden aangeboden vanuit landen waar dit
verboden is. Daarnaast zijn aanbieders via deze media
onvoldoende in staat om de identiteit (incl. leeftijd) van de cliënt
vast te stellen.
Als Van Lanschot een (potentiële) kredietnemer in deze sector op
MVO toetst, zal zij minstens de volgende criteria hanteren:
De (potentiële) kredietnemer
– biedt de pornogerelateerde producten of diensten niet aan
via Internet, TV of telefoon
– biedt de pornogerelateerde producten of diensten alleen aan
in landen waar strikte regelgeving en handhaving bestaat (in
de praktijk betekent dit de Benelux).
– heeft (indien relevant) beleid geformuleerd (inclusief
implementatie en rapportage) om arbeids- en mensenrechtenschendingen te voorkomen. Hetzelfde geldt voor
witwassen.

MVO-kredietbeleid dierproeven
Van Lanschot financiert onderzoeksinstellingen en bedrijven die
zelf dierproeven doen (directe betrokkenheid) alleen indien aan
alle hierna volgende eisen is voldaan.
De instelling/het bedrijf:
– beschikt over een vergunning om dierproeven te verrichten;
– laat de noodzaak van haar proeven door een onafhankelijke
commissie beoordelen;
– beschikt over interne procedures die het welzijn van de
dieren zoveel mogelijk garandeert;
– verricht de proeven conform de geldende wettelijke regels en
kan dat ook aantonen (audit rapporten);
– verricht bij voorkeur geen proeven voor de cosmetische
industrie;
– gebruikt voor haar proeven geen beschermde diersoorten
(zie IUCN ‘red list’)13;
– investeert actief in de drie V’s, te weten Vervanging (zoeken
naar alternatieven voor dierproeven, bijvoorbeeld
computermodellen), Vermindering (afbouw van het aantal
proeven en het aantal gebruikte dieren) en Verfijning
(verbetering van de gebruikte methodes) en
– heeft een open houding ten aanzien van belangen- en
actiegroepen.
Op dieren geteste stoffen worden in vele economische sectoren
verwerkt. Om die reden is deze indirecte betrokkenheid bij
dierproeven geen reden voor uitsluiting.

II-9 Dierproeven
II-10 Nucleaire energie

achtergrond van het mvo-thema
achtergrond van het mvo-thema

Dierproeven kunnen aanleiding geven tot heftig maatschappelijk debat. Toch
zijn dierproeven, mits correct uitgevoerd, niet in strijd met de wet. Sterker
nog, in veel landen zijn dierproeven voor bepaalde producten/materialen
zelfs bij wet verplicht, bijvoorbeeld vanwege de consumentenveiligheid. Er
bestaan daarnaast nog nauwelijks breed geaccepteerde alternatieven voor
dierproeven, dus zonder gebruik van dieren.

In Nederland is nucleaire energie al jarenlang onderwerp van
maatschappelijke debat. Soms bevindt dit debat zich enige tijd op de
achtergrond, maar dan laait het plots weer op.
Door sommigen wordt kernenergie gezien als een (relatief) schone
manier van energie-opwekking (geen of weinig CO2-uitstoot). Anderen

Hoewel veel mensen betrokkenheid bij dierproeven het liefst zouden
willen voorkomen, is dit in de praktijk bijna onmogelijk. Tal van
instellingen en economische sectoren zijn direct of indirect betrokken bij
dierproeven. Zo verrichten veel universiteiten eigen onderzoek, gebruiken
voedingsmiddelenproducenten geteste ingrediënten in hun producten en
verwerkt de chemie op dieren geteste halffabrikaten/stoffen in pesticiden en
verf. Verder komen er ook in de farmacie veel geteste stoffen voor en worden
er in de sector voor huishoudelijke producten en persoonlijke verzorging
eveneens tal van schoonmaakartikelen en cosmetica op dieren getest.
In het maatschappelijke debat moeten vooral onderzoeksinstellingen
die dierproeven verrichten het ontgelden. Daarnaast liggen dierproeven
voor cosmetica gevoeliger dan voor medicijnen en zijn proeven met grote
dieren (apen, katten, honden) vaker het mikpunt van kritiek dan proeven
met een-celligen of muizen.

bekritiseren echter de gevaren van deze vorm van energieproductie.
Meestal richten deze zich op de gebruikte technieken (onvoldoende
beheersbaar in geval van calamiteiten, stralingsgevaar, et cetera) en de
afvalproblematiek (kernafval moet honderden jaren worden opgeslagen
en is daarmee een bedreiging voor de omgeving en volgende generaties).
Niet overal ter wereld wordt een soortgelijk debat rondom kernenergie
gevoerd. In Frankrijk is kernenergie bijvoorbeeld veel breder geaccepteerd
en minder onderwerp van debat.

Op basis van bovenstaand maatschappelijke debat neemt
Van Lanschot het volgende standpunt in ten aanzien van nucleaire
energie.

Op basis van bovenstaand maatschappelijke debat neemt
Van Lanschot het volgende standpunt in ten aanzien van
dierproeven.
13

Zie voor meer informatie over IUCN: www.iucn.org. Voor de Red List van IUCN zie
www.iucnredlist.org/
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MVO-kredietbeleid nucleaire energie
De kernenenergiesector is een wereldwijde sector, met grote
multinationale spelers en overheden in de hoofdrol. Gezien het
business model van Van Lanschot – het financieren van
voornamelijk Nederlandse middelgrote en kleinere (familie-)
ondernemingen - lijkt de kans klein dat Van Lanschot direct of
indirect betrokken is (of zal raken) bij kernenergie.
Mocht Van Lanschot via haar (potentiële) kredietnemers direct
of indirect betrokken zijn (of raken) bij kernenergie, dan zal
Van Lanschot de bijbehorende maatschappelijke afweging op een
case by case basis maken. Hierbij zal als minimum gelden dat de
kredietnemer dient te voldoen aan de strenge Nederlandse/
Europese regelgeving ten aanzien van nucleaire energie.

tot slot: olie-en gas, mijnbouw, chemie,
bosbouw, landbouw/visserij en dammen
Omdat de cliëntdoelgroep van Van Lanschot - vermogende particulieren,
dga’s en hun veelal Nederlandse bedrijven – niet of nauwelijks actief
is in de sectoren olie en gas, mijnbouw, chemie, bosbouw, landbouw/
visserij en dammen, heeft Van Lanschot voor deze sectoren geen apart
sectorbeleid ontwikkeld.
Dat betekent niet dat Van Lanschot de duurzaamheidsproblematiek in
deze sectoren negeert.
Daar waar individuele (potentiële) kredietnemers directe/indirecte relaties
hebben met genoemde sectoren, zal Van Lanschot het MVO-beleid van
deze (potentiële) kredietnemers meewegen in het kredietproces. Daarbij
zal zij zich laten leiden door het hierboven genoemde MVO-kredietbeleid
en met name door het beleid ten aanzien van mensenrechten (II-1),
arbeidsrechten (II-2), milieu-aspecten (II-3) en anticorruptie (II-4).
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appendix 2 - screeningscriteria duurzaam
beleggen
GES Investment services, die in opdracht van Van Lanschot de
duurzame
Milieuzorgscreening
en inkoop*uitvoert, controleert bedrijven en fondsen
op de naleving van de volgende internationale conventies en
verdragen:

27. Eerste additionele protocol van de conventie van Genève met
betrekking tot de bescherming van slachtoffers van
internationaal gewapende conflicten, 1977
28. Conventie van Den Haag, 1907
29. VN-verklaring ten aanzien van de rechten van inheemse
volken, 2007
Milieu

Arbeidsrechten

1.

ILO-conventie met betrekking tot (afschaffing) van
dwangarbeid, 1957/1930
2. ILO-conventie met betrekking tot discriminatie op het werk,
1958
3. ILO-conventie met betrekking tot gelijke betaling, 1951
4. ILO-conventie met betrekking tot vrijheid van vereniging,
1948
5. ILO-conventie met betrekking tot aantal werkuren,
1919/1930
6. ILO-conventie met betrekking tot minimum loon, 1970
7. ILO-conventie met betrekking tot minimale leeftijd, 1973
8. ILO-conventie met betrekking tot arbeidsomstandigheden
en veiligheid, 1981
9. ILO-conventie met betrekking tot het voorkomen van
ernstige industriële ongelukken, 1993
10. ILO-conventie met betrekking tot organisatie en collectieve
onderhandeling, 1949
11. ILO-conventie met betrekking tot (ernstigste vormen van)
kinderarbeid, 1999
12. ILO-conventie met betrekking tot beëindiging dienstverband,
1982
Mensenrechten

13. ILO-conventie ten aanzien van inheemse volken en stammen,
1989
14. VN-basisprincipes ten aanzien van het gebruik van geweld/
wapens door veiligheidsbeambten, 1990
15. VN-gedragscode voor veiligheidsbeambten, 1979
16. VN-conventie ten aanzien van marteling, inhumane
behandeling en straffen, 1984
17. VN-conventie ten aanzien van de rechten van het kind, 1989
18. VN-resolutie ten aanzien van de permanente soevereiniteit
over natuurlijke hulpbronnen, 1962
19. Conventie van Genève ten aanzien van de behandeling van
krijgsgevangenen, 1949
20. Conventie van Genève ten aanzien van de bescherming van
burgers in oorlogstijd, 1949
21. Internationaal VN convenant ten aanzien van burgerlijke en
politieke rechten, 1966
22. Internationaal VN Convenant ten aanzien van economische,
sociale en culturele rechten, 1966
23. VN-conventie ten aanzien van de eliminatie van alle vormen
van rassendiscriminatie, 1965
24. VN-conventie ten aanzien van de eliminatie van alle vormen
van vrouwendiscriminatie, 1979
25. VN-conventie ten aanzien van de bescherming van de
rechten van alle arbeidsmigranten inclusief hun families,
1990
26. VN-conventie ten aanzien van de status van vluchtelingen,
1951

30. Basel-conventie ten aanzien van de controle op
grensoverschrijdend afvaltransport, 1989
31. Conventie ten aanzien van de bescherming van het zeemilieu
in de noordoostelijke Atlantische oceaan, 1998
32. Conventie ten aanzien van biologische diversiteit, 1992
33. Stockholm-conventie ten aanzien van persistent organic
polutants (POPs), 2001
34. Cartagena-protocol ten aanzien van biodiversiteit, 2000
35. Kyoto-protocol in aanvulling op de VN-raamwerkconventie
met betrekking tot klimaatverandering, 1997
36. Montreal-protocol ten aanzien van stoffen die de ozonlaag
aantasten, 1987
37. VN-raamwerkconventie ten aanzien van klimaatverandering,
1992
38. Weense conventie ten aanzien van de bescherming van de
ozonlaag, 1985
39. Internationale conventie ten aanzien van de voorkoming van
olievervuiling (en schoonmaak/opruimen), 1990
40. VN-conventie van Rotterdam ten aanzien van
toestemmingsprocedures voor internationale handel in
bepaalde zware chemicaliën en pesticiden, 2004
41. VN-Stockholm-verklaring ten aanzien van de menselijke
omgeving, 1972
42. VN-conventie ten aanzien van zeewetten, 1982
43. Conventie ten aanzien van grensoverschrijdende/
langeafstandsluchtvervuiling, 1979
44. Conventie ten aanzien van de bescherming en het gebruik
van grensoverschrijdende waterlopen en internationale
meren, 1992
Corruptie en omkoping

45. VN-conventie tegen corruptie, 2003
46. OECD-conventie tegen omkoping, 1997
Wapens

47. Conventie ten aanzien van (het verbod op) het gebruik, de
opslag, productie en transport van anti-persoonsmijnen
(inclusief de vernietiging ervan), 1997
48. Verdrag ten aanzien van de non-proliferatie van kernwapens,
1968
49. Conventie ten aanzien van (het verbod op) de ontwikkeling,
productie en opslag van bacteriologische (biologische) en
chemische wapens (inclusief de vernietiging ervan), 1972
50. Conventie ten aanzien van bepaalde conventionele wapens,
1980
51. Conventie ten aanzien van chemische wapens, 1993
52. Conventie ten aanzien van clustermunitie, 2008
NB: Het thema wapens wordt ook gecoverd via de thema’s
krijgsgevangenen (19), burgers in oorlogstijd (20) en slachtoffers
van internationaal gewapende conflicten (27)
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Porno

53. VN-conventie ten aanzien van kinderhandel (verkoop),
kinderporno en kinderprostitutie, 2000.
NB: Het thema porno wordt ook gecoverd via de thema’s: dwangarbeid
(1), arbeidsomstandigheden en veiligheid (8), kinderarbeid (11),
marteling, inhumane behandeling en straffen (16), rechten van het
kind (17), vrouwendiscriminatie (24) en rechten van
arbeidsmigranten (25).
Nucleaire energie

54. Gezamenlijke conventie ten aanzien van de veiligheid van
gebruikte nucleaire brandstof en radioactief afval, 1997
Dierenwelzijn (inclusief bont)

55. Europese conventie ten aanzien van de bescherming van
dieren op landbouw – en veeteeltbedrijven, 1976
Tabak

56. WHO-raamwerkconventie ten aanzien van tabakscontrole
en de tabaksindustrie, 2003

42 Maatschappelijk Jaarverslag 2010

appendix 3 - verklarende begrippenlijst

‘De Volgende Generatie’ (DVG)

Een gespecialiseerde onderneming waaraan Van Lanschot het
management van haar facilitaire diensten heeft uitbesteed.
www.arcadisaqumen.com

Van Lanschot wil een maatschappelijk betrokken bank zijn.
Daarom heeft zij onder de naam ‘De Volgende Generatie’ een
eigen maatschappelijk programma ontwikkeld dat zich richt op
het stimuleren van ondernemerschap en talentontwikkeling in
Nederland. DVG richt zich met name op het stimuleren van
ondernemend denken bij jongeren, zet zich in voor het behoud
van ambachtelijk ondernemerschap, stelt Van Lanschots expertise
beschikbaar ten behoeve van (ondernemerschap bij) familiebedrijven en faciliteert de verbinding van ‘vorige’ en ‘volgende’
generaties ondernemers.

Avenance

Drie V’s

Een specialist in bedrijfscatering aan wie Van Lanschot het beheer
van haar bedrijfsrestaurants en catering heeft uitbesteed.
www.avenance.nl

Een term gerelateerd aan dierproeven (MVO-kredietbeleid).
De drie V’s staan voor Vervanging (geen dieren meer gebruiken
maar liever computermodellen of in vitro testen), Vermindering
(minder dieren gebruiken) en Verfijning (streven naar betere
pijnbestrijding et cetera).

Academie voor bedrijfsoverdracht

Een opleiding van Van Lanschot en TiasNimbas bedoeld voor
opvolgers en overdragers binnen en buiten het familiebedrijf.
www.tiasnimbas.edu/bedrijfsoverdracht.
Arcadis Aqumen FM

Bizworld

Een simulatiespel dat op een speelse wijze het bedrijfsleven in het
klaslokaal brengt. Het spel wordt ieder jaar met behulp van
medewerkers van Van Lanschot gespeeld op lagere scholen in
heel Nederland (groep 8).
www.bizworld.nl
Bossche energieconvenant

Op 19 november 2010 ondertekende Van Lanschot, samen met
23 andere Bossche bedrijven en organisaties het Bossche
Energieconvenant. De gezamenlijke doelstelling is om in de
komende drie jaar minimaal 10% energie te besparen en/of
duurzaam op te wekken ten opzichte van 2009.
BRAMM

BRAMM, BRAbant MobiliteitsManagement, is een organisatie
die Brabantse bedrijven en instellingen helpt bij het oplossen van
hun mobiliteitsvraagstukken. Eind 2010 nam Van Lanschot deel
aan de mobiliteitsscan van BRAMM.
www.bramm.nl
CDD

Banken en verzekeraars dienen hun cliënten te kennen én geen
relaties aan te gaan met personen die het vertrouwen in de
financiële onderneming kunnen schaden. Denk hierbij aan
witwassen, terrorismefinanciering en fraude. Customer Due
Diligence (CDD) is hierbij een hulpmiddel. Het omvat onder
andere strikte eisen en procedures ten aanzien van de
cliëntacceptatie en de verificatie van cliënten en transacties.
Controversiële wapens

Dit zijn wapens waarvan de effecten disproportioneel zijn en/of
die geen onderscheid (kunnen) maken tussen militaire en
burgerdoelen: persoonsgerichte landmijnen, clusterbommen,
nucleaire, biologische en chemische wapens. Van Lanschot belegt
niet in en/of verstrekt geen kredieten aan organisaties en
individuen die betrokken zijn bij het ontwikkelen, produceren,
testen, opslaan en/of onderhouden van dergelijke wapens en
munitie.

Dual use criterium

Een term uit Van Lanschots wapenbeleid. Het dual use criterium
voorkomt dat Van Lanschot kredietnemers die generieke
onderdelen produceren (bijvoorbeeld staal) uitsluit van
financiering omdat hun generieke eindproduct door afnemers
gebruikt wordt voor de productie van controversiële wapens.
Eerlijke Bankwijzer (EBW)

De Eerlijke Bankwijzer is een initiatief van Oxfam Novib, Amnesty
International, Milieudefensie, FNV Mondiaal en de Dierenbescherming, gericht op het beoordelen en vergelijken van de
duurzaamheid van Nederlandse banken. Ook Van Lanschot wordt
in de Eerlijke Bankwijzer meegenomen.
www.eerlijkebankwijzer.nl
ECCE

Het European Centre for Corporate Engagement (ECCE),
verbonden aan de universiteit van Maastricht, doet onderzoek en
helpt bedrijven en organisaties bij de implementatie van duurzaam
ondernemen volgens de engagementstrategie. Voor haar
duurzame beleggingsbeleid maakt Van Lanschot gebruik van de
diensten van ECCE.
www.corporate-engagement.com
Engagement

Een duurzaamheidsstrategie waarbij getracht wordt om
ondernemingen, fondsmanagers, kredietnemers of andere
stakeholders, via een actieve dialoog te overtuigen dat hun
duurzaamheidbeleid niet strookt met internationale verdragen en
conventies. Van Lanschot kiest in haar MVO-beleid nadrukkelijk
voor engagement en niet voor één van de twee andere
strategieën: negatieve screening en positieve screening.
ESG Council

De ESG Council (Environmental Social Governance Council) is
verantwoordelijk voor het formuleren en implementeren van het
duurzame beleggingsbeleid binnen Van Lanschot en bespreekt
specifieke cases uit de dagelijkse beleggingspraktijk. De Council
bestaat, naast beleggingsspecialisten van Kempen en
Van Lanschot, ook uit twee externe consultants (GES Investment
Services en ECCE). De ESG Council komt vier keer per jaar bijeen
en onderhoudt nauw contact met de manager MVO.
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Ethisch Council

IFC

Een intern comité van Van Lanschot dat bestaat uit de leden van
het Executive Committee, het hoofd Compliance en de manager
MVO. Dit Council komt iedere zes weken bijeen en behandelt
zowel MVO-vraagstukken vanuit de organisatie als maatschappelijke kwesties uit de samenleving die raken aan de
activiteiten van Van Lanschot.

De International Finance Organisation (IFC) is de commerciële tak
van de Wereldbank die kredieten en adviesdiensten verschaft aan
de private sector in ontwikkelingslanden. De duurzaamheidsrichtlijnen die zij daarbij hanteert worden door velen gezien als dé
te hanteren benchmark buiten de westerse geïndustrialiseerde
wereld. Ook Van Lanschot maakt in haar MVO-kredietbeleid
gebruik van de IFC-richtlijnen.
www.ifc.org

Executive Committee (EC)

Een intern comité van Van Lanschot bestaande uit de leden van
de Raad van Bestuur en enkele concerndirecteuren. Het EC komt
iedere week bijeen.

ILO

FSC is de afkorting van Forest Stewardship Council (Raad voor
Goed Bosbeheer). Deze internationale organisatie is in 1993
opgericht en stimuleert verantwoord bosbeheer. FSC stelt tevens
wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan
gekoppeld een keurmerk. Vanaf 2010 is het FSC keurmerk binnen
Van Lanschot een verplicht keurmerk voor papier. Vanaf 2011
moet dit ook voor hout gaan gelden.
www.fsc.nl

De ILO, International Labour Organisation, is een onderdeel van
de Verenigde Naties waarbij ruim 180 landen zijn aangesloten. De
ILO heeft vier hoofddoelstellingen geformuleerd: het bevorderen
van het recht op werk, het verbeteren van de kans om werk te
krijgen en te behouden voor mannen en voor vrouwen, het
invoeren en uitbouwen van sociale zekerheid, en het bevorderen
van sociale dialoog tussen werkgevers, werknemers en overheid.
Om deze doelen te realiseren stelt zij internationale conventies
op. Deze conventies maken onderdeel uit van Van Lanschots
MVO-kredietbeleid.
www.ilo.org

GES

IUCN

GES, voluit GES Investment Services, is een Zweedse consultant,
gespecialiseerd in duurzaam beleggen volgens de engagementstrategie. Van Lanschot maakt voor haar duurzaam beleggingsproces gebruik van de diensten van GES.
www.ges-invest.com

De IUCN, International Union for the Conservation of Nature, is
een organisatie gericht op het oplossen van milieuproblemen.
Daartoe steunt zij bijvoorbeeld wetenschappelijk onderzoek,
brengt zij overheden, niet-gouvernementele organisaties, de
agentschappen van de Verenigde Naties, bedrijven en lokale
gemeenschappen bijeen om beleid, wetten en alternatieve
mogelijkheden te ontwikkelen en uit te voeren. In het MVOkredietbeleid van Van Lanschot wordt gerefereerd aan de
publicaties van de IUCN.
www.iucn.org

FSC keurmerk

Gold Standard

De Gold Standard is een onafhankelijk duurzaamheidskeurmerk
voor CO2 -reductie-projecten. De CO2 -reductieprojecten van
Van Lanschot voldoen aan dit keurmerk.
www.cdmgoldstandard.org/

MSC
Green team

Een team bestaande uit medewerkers van de afdelingen inkoop,
facility management, IT en MVO, dat binnen Van Lanschot
potentiële milieuverbeteringen in kaart brengt en implementeert.
GRI

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een onafhankelijke
organisatie die richtlijnen ontwikkelt voor duurzaamheidsverslagen. Hierbij maakt GRI gebruik van een zogenaamde
stakeholderaanpak waarbij bijvoorbeeld ondernemingen,
maatschappelijke organisaties en universiteiten input leveren.
De GRI standaarden zijn de referentiestandaard op het vlak van
duurzaamheidsverslaglegging. Ook het maatschappelijk
jaarverslag van Van Lanschot is gebaseerd op GRI.
www.globalreportingorg
High Income OECD countries

Een groep van 30 rijke landen (hoog nationaal inkomen) die lid
zijn van de OECD, de Organisatie voor Economische
Samenwerking en Ontwikkeling. De term High Income OECD
countries is opgenomen in Van Lanschots MVO-kredietbeleid.
http://data.worldbank.org/about/country-classifications/
country-and-lending-groups#OECD_members

De Marine Stewardship Council (MSC) is een internationale
non-profit organisatie die een keurmerk geeft aan duurzaam
gevangen vissoorten. Consumenten kunnen MSC-gecertificeerde
producten herkennen aan het blauwe MSC-keurmerk. In haar
bedrijfsrestaurants werkt Van Lanschot met dit keurmerk.
www.msc.org/nl
MVO en MBO

MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen, richt zich op
een balans tussen people, planet, profit in de kernactiviteiten van
het bedrijf. MVO voor een bank betekent dus bijvoorbeeld geen
kredieten uitzetten in maatschappelijk ongewenste activiteiten
(kinderarbeid, aantasting van het regenwoud, et cetera). MVO
raakt direct de kernactiviteiten van het bedrijf en ook de keten
waarin het bedrijf werkt.
Bij MBO, maatschappelijk betrokken ondernemen, gaat het om
het geven van steun door bedrijven aan (lokale) maatschappelijke
initiatieven. Denk hierbij aan het inzetten van medewerkers als
vrijwilligers ten behoeve van een maatschappelijke organisatie,
het doneren van middelen of materialen, et cetera. De link met de
eigen kernactiviteiten is veelal geringer.
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Negatieve screening

Een duurzame beleggingsstrategie gericht op uitsluiting. Hierbij
worden beleggingen in bepaalde bedrijven/fondsen, economische
sectoren of landen niet toegestaan vanwege duurzaamheidsredenen.
Milieuzorg
en inkoop*
OECD

De OECD, Organisatie voor Economische Samenwerking en
Ontwikkeling, is een samenwerkingsverband van 34 landen om
sociaal en economisch beleid te bespreken, bestuderen en
coördineren. De aangesloten landen proberen gezamenlijke
problemen op te lossen en trachten internationaal beleid af te
stemmen. In Van Lanschots MVO-kredietbeleid wordt verwezen
naar de rijkste OECD-landen: de ‘High Income OECD countries’
Positieve screening

Een duurzame beleggingsstrategie waarbij bedrijven/fondsen
geselecteerd worden die het best presteren op bepaalde
duurzaamheidscriteria. Een veel voorkomende vorm van
positieve screening is de best-in-class benadering, waarbij de (op
duurzaamheid) best presterende bedrijven/fondsen binnen elke
sector worden geselecteerd.
Transparantie Benchmark

Het doel van de jaarlijkse Transparantiebenchmark van het
ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EZ
L&I) is inzicht te geven in de wijze waarop Nederlandse bedrijven
verslag doen van hun MVO-activiteiten. Ook Van Lanschot neemt
deel aan de Transparantiebenchmark
www.transparantiebenchmark.nl
TiasNimbas

TiasNimbas is de business school van de Universiteit van Tilburg
en de Technische Universiteit Eindhoven. Van Lanschot heeft
samen met TiasNimbas de Academie voor bedrijfsoverdracht
opgezet. Dit is een opleiding voor opvolgers en overdragers
binnen en buiten het familiebedrijf.
www.tiasnimbas.edu
Global Compact (GC)

Global Compact is een initiatief van de Verenigde Naties (VN)
gericht op maatschappelijk verantwoord ondernemen door
ondernemingen. Global Compact kent tien duurzaamheidsbeginselen - op het gebied van mensenrechten,
arbeidsomstandigheden, milieubescherming en
corruptiebestrijding – die door bedrijven kunnen worden
ondertekend. Met die ondertekening committeren de bedrijven
zich aan het implementeren ervan in hun onderneming. In 2009
heeft Van Lanschot Global Compact ondertekend.
www.unglobalcompact.org
Principles for Responsible Investment (PRI)

Principles for Responsible Investment is een initiatief van de
Verenigde Naties (VN) gericht op duurzaam beleggen door
financiële instellingen. Het omvat zes richtlijnen die door
financiële instellingen ondertekend kunnen worden. Met die
ondertekening committeren zij zich aan het implementeren ervan
in hun onderneming. In 2009 heeft Van Lanschot de Principles for
Responsible Investment ondertekend.
www.unpri.org

WHO

De World Health Organization (WHO) is een gespecialiseerd
agentschap van de Verenigde Naties (VN) dat fungeert als een
coördinerende autoriteit op het gebied van internationale volksgezondheid. Het duurzaam beleggingsbeleid van Van Lanschot
is mede gebaseerd op de raamconventies van de WHO.
www.who.org
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