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Covid-19-virus ook in 2021 dé dominante medische
én economische factor
–	
De coronacrisis is atypisch: niet de industrie- maar
de dienstensector wordt hard geraakt
–	
De Amerikaanse economie krimpt in 2020 met
4,5% en herstelt in 2021 met 3-4%
–	
Steun van overheid en Federal Reserve noodzakelijk
voor Amerikaanse economie
–	
Economie eurozone krimpt in 2020 9%, veert in
2021 op met 5%
–	
Grote verschillen tussen Europese landen in mate
van economisch verlies in 2020
–	
Het Europees Herstelfonds is geen economisch
wondermiddel voor de korte termijn
–	
De Europese Centrale Bank staat klaar om verder in
te grijpen bij economische calamiteiten
–	
De Chinese economie plust 2% in 2020 en 9% in
2021
–	
Opkomende landen profiteren van beleid president
Biden

–	Het monetaire beleid van centrale banken is en blijft
buitengewoon ruim
–	
Ook in 2021 moeten beleggers voor enig zicht op
rendement bij aandelen zijn
–	
Na een periode van enige voorzichtigheid, houden
we met aandelen een licht overwogen positie aan
–	
Hoge koersen en lage rentevergoedingen voor
staatsobligaties
–	
Staatsobligaties bieden nog wel stabiliteit in
beleggingsportefeuille, meer minder dan voorheen
–	
Iedere dag dat beleggers het extra rendement van
investmentgrade bedrijfsobligaties ten opzichte van
staatsleningen meepikken, is meegenomen
–	
Europese highyieldobligaties aantrekkelijk door
hoger dan gemiddelde kredietopslagen
–	
Obligaties uit opkomende markten aantrekkelijk
door hogere rentevergoeding
–	
Herstel winkel- en kantoorvastgoed lastig te
voorspellen, vinger aan de pols houden
–	
Goud beschermt tegen onverwacht hogere inflatie
en politieke of economische turbulentie
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Wereldeconomie
‘Events, dear boy, events.’ Dat antwoordde de Britse
premier Harold Macmillan in 1957 op de vraag wat
zijn premierschap zou bepalen en wat een regering
kan doen vallen.
Macmillan illustreerde met zijn antwoord de
onvoorspelbaarheid van de politiek. Deze bekende
uitspraak is ook van toepassing op de economie
in 2020. Al na een aantal weken konden alle
economische en financiële beschouwingen voor het
jaar de prullenmand in. De coronapandemie zette
alles op zijn kop. Deze belangrijke gebeurtenis, dit
allesbepalende incident, was niet te voorzien.

Ook in 2021 blijft het Covid-19-virus niet alleen dé
dominante medische maar ook veruit de belangrijkste
economische parameter. Economische verwachtingen
voor het nieuwe jaar deinen op en neer met de hoogte
van besmettingsgolven, de striktheid en impact van
beperkende maatregelen en de daadwerkelijke brede
beschikbaarheid van een coronavaccin.
Opvallend genoeg lijken de hoge golven van
economische onzekerheid de financiële markten niet
te deren. Na een steile dip in maart, veerden aandelen
fors op. Verantwoordelijke parameters waren de
bijna onbegrensde geldpolitiek van centrale banken

en een ongekend stimuleringsbeleid van overheden
om de economie tijdens de coronacrisis op de been te
houden. Events die op deze schaal nog niet eerder zijn
vertoond.

De coronapandemie zette alles
op zijn kop
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In 2021 staat ons een nieuw event te wachten:
coronavaccinatieprogramma’s. Tot het moment
dat de bevolking massaal wordt ingeënt en de
coronabesmettingen echt worden ingedamd, is het
herstel van de economie van de coronacrisis als
koorddansen met een vangnet eronder. Het gaat
voetje voor voetje, soms wankelend van onzekerheid
of de overkant wordt gehaald. Maar met centrale
banken en overheden die voorkomen dat een
eventuele val hard is en met zicht op een vaccin.

Wie de Senaat in handen krijgt is van essentieel belang
in het huidige gepolariseerde Amerikaanse politieke
landschap. Er is voor president Biden namelijk een
Democratische meerderheid in de Senaat nodig
om nieuwe wetten goedgekeurd te krijgen. Zonder
die meerderheid zal Biden nauwelijks iets van zijn
ambitieuze plannen kunnen verwezenlijken. In zijn
verkiezingsprogramma stonden belastingverhogingen
voor bedrijven, hogere minimumlonen, forse
investeringen in duurzame energie en hervorming van
de gezondheidszorg.

Verenigde Staten: economie is weerbaar, maar
afwachten of nieuwe steun noodzakelijk is

Nieuwe steun

De VS begint het nieuwe jaar met een extra
onzekerheid naast het coronavirus: de samenstelling
van de Senaat en daarmee het politieke landschap voor
president Joe Biden. De staat Georgia gaat bepalen
wie de meerderheid krijgt in de Senaat: de Democraten
of de Republikeinen. En daarmee ook of Biden zijn
verkiezingsprogramma kan uitvoeren of niet.

De Amerikaanse economie herstelde zich in de loop
van 2020 degelijk van de coronaklap. Dankzij ruime
rechtstreekse financiële ondersteuning van gezinnen
door de overheid bleef de consumptie op peil. De
arbeidsmarkt trok geleidelijk aan. Ongeveer de helft
van de banen die in maart en april verloren ging, is nu
weer bezet.

Er komt al snel zekerheid. Op 5 januari zijn de
zogenoemde run offs tussen de twee zittende
Republikeinse senatoren en hun Democratische
uitdagers. Nu nog hebben de Republikeinen een
meerderheid in de Senaat. Als de Democraten de twee
zetels van Georgia alsnog in de wacht slepen dan is de
zetelverdeling in de Senaat 50-50. In dat geval heeft
de Democratische vicepresident Kamala Harris als
voorzitter van de Senaat een doorslaggevende stem.

De bereidheid bij industriële bedrijven om te investeren
bleef relatief sterk. Dat is opvallend en komt omdat de
coronarecessie atypische kenmerken heeft. Normaal
krijgt de industrie de zwaarste klappen in een recessie.
Nu vallen de klappen vooral in de dienstensector, zoals
in de horeca, entertainment en het toerisme. Omdat
consumenten door de lockdown de deur niet uit mogen
verleggen ze hun bestedingen – noodgedwongen –
van diensten naar de aankoop van goederen zoals
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De zwaarste
klappen vallen
nu vooral in de
dienstensector

huishoudelijke apparaten, (tuin)meubilair en kantoor
spullen om thuis te werken. Daarvan profiteert de
industrie die deze producten maakt.
Toch is het afwachten of de Amerikaanse economie
het op eigen kracht redt tot het einde van de
coronapandemie. De viruscurves gaan momenteel
sterk de verkeerde kant op, met daaraan gekoppeld
nieuwe beperkende maatregelen. Maar of nieuwe
overheidssteun voor bedrijven en consumenten
politiek haalbaar is, is onzeker. Democraten en
Republikeinen zijn het oneens over de omvang van die
steun, waarbij de Democraten de portemonnee meer
willen trekken dan de Republikeinen.

Europa: rust biedt beleggers comfort
De coronacrisis snijdt diep in de economie van de
eurozone, met grote verschillen tussen landen. Spanje
werd niet alleen zwaar getroffen door het virus. De
grote afhankelijkheid van het toerisme betekent een
extra economische opdoffer. De krimp van de Spaanse
economie gaat richting -13%. Overigens kan bij een
coronavaccin de veerkracht van de Spaanse economie
bovengemiddeld zijn.

De Amerikaanse centrale bank Federal Reserve werkt
in ieder geval mee aan meer steun voor de economie.
Een strakker monetair beleid staat in 2021 niet op
de agenda. En helemaal niet als vanuit de overheid
onvoldoende steun zou komen. In dat geval is de kans
reëel dat de centrale bank zelfs extra maatregelen
neemt, bijvoorbeeld door zijn opkoopprogramma’s
voor obligaties verder op te voeren.
Herstel van 3-4%

Wij verwachten voor de Amerikaanse economie
in 2020 een krimp van 4,5%. In 2021 volgt een
herstel van 3% tot 4%. Een daadwerkelijk breed
vaccinatieprogramma tegen corona in de eerste helft
van het jaar krikt dat groeicijfer mogelijk op.
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Geen strakker
monetair beleid
in 2021

De Duitse economie daarentegen zal de schade in
2020 tot ongeveer -6% kunnen beperken. Het land is
voor zijn economie meer afhankelijk van de industrie
met productie en export van kapitaalgoederen, en
minder van toerisme. Duitsland profiteert van de
aantrekkende Chinese economie.

Op de kortere termijn is het belang van het Herstel
fonds vooral een politiek belang. Het is een signaal van
verdere Europese samenwerking en integratie. Dat
geeft op zijn beurt weer rust op financiële markten.
In tegenstelling tot de periode van de eurocrisis,
toen vragen over het voortbestaan van de eurozone
beleggers pertinent in hun greep hielden.

Signaal van integratie

Om de Europese economie te helpen heeft de Europese
Commissie zijn begrotingsregels opgeschort tot eind
2021. Dat biedt landen ruimte om hun economie
voldoende steun te geven vanuit de overheidsbegroting.
Naast soepeler begrotingsregels is er ook nog het
Europese Herstelfonds van € 750 miljard, dat na
moeizame onderhandelingen tussen de Europese
regeringsleiders tot stand kwam. Op het moment van
schrijven heeft het fonds nog geen definitief groen
licht gekregen. Met name Hongarije en Polen liggen
dwars vanwege de voorwaarden voor het handhaven
van rechtsstaat die aan het fonds zijn gekoppeld.
Het Herstelfonds is geen economisch wondermiddel
voor de korte termijn. Het doel is om projecten voor
duurzaamheid of digitalisering te financieren. De
ontwikkeling en uitvoering daarvan is gespreid over
meerdere jaren. Het zal al snel 2022 zijn voordat
enige échte impact van het Herstelfonds op de
economie voelbaar is.

Impact van het Europese
Herstelfonds pas in 2022
voelbaar

Ook de Europese Centrale Bank (ECB) biedt
beleggers rust. Het lijdt geen twijfel dat die zijn
ruime monetaire beleid nog lange tijd aanhoudt
en bij tegenslag opnieuw klaar staat met extra
stimuleringsmaatregelen om de economie te stutten.
Zelfs vanuit de vaak strenge Bundesbank klinkt
de kritiek op dit beleid momenteel zachter. Het
biedt beleggers enig comfort dat bij economische
calamiteiten wordt ingegrepen.
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Verder is er nog de Brexit natuurlijk. De onder
handelingen slepen zich voort en de deadline nadert.
Wij gaan uit van een gedeeltelijk akkoord. Met vooral
het open houden van deuren om ook na 1 januari
2021 verder te praten. Maar het blijft een politiek
spel met een onzekere afloop.
Herstel van 5%

De economie van de eurozone krimpt in 2020
met ongeveer 9%. Afhankelijk van hoe de corona
besmettingen verlopen kan de economie in 2021
opveren waarbij wij uitgaan van ongeveer 5%. Net als
voor de VS geldt ook voor Europa dat hoe sneller de
coronavaccins massaal kunnen worden ingeënt, hoe
voortvarender het herstel is.

China: enige economie die dit jaar plust
De Chinese economie is zo ongeveer de enige
grote economie ter wereld die 2020 afsluit met
een positief groeicijfer. Wij voorzien een kleine plus
van 2% en voor 2021 gaan we uit van ongeveer
8%. De snelle controle over het coronavirus is
debet aan de groeicijfers. Daarnaast haalden de
Chinese beleidsmakers hun traditionele recepten
tevoorschijn om een economische crisis te bestrijden:
investeringen in infrastructuur en bouwprojecten.

achtergrond geschoven. Sterker nog: de verstrekking
van krediet onderging eind 2020 zelfs een versnelling.
Dat zweept de economische groei ook begin 2021 op.

In de Aziatische regio is inflatie
onder controle

Opkomende landen: profiteren van beleid Biden
Met Joe Biden als president kunnen China en andere
opkomende landen in Azië profiteren van afnemende
handelsspanningen tussen Amerika en China. Niet
dat Biden’s houding tegenover China fundamenteel
anders is dan die van Trump, maar politieke keuzes en
onderhandelingen zullen minder bruusk en volatiel
verlopen.
Inflatie is in de Aziatische regio onder controle. De
meeste centrale banken hebben voldoende ruimte om
de economie – indien nodig – monetair te stimuleren.

De plannen om de schuldenberg af te bouwen,
werden door de Chinese beleidsmakers even naar de
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Beleggingscategorieën
Aandelen: het enige alternatief

Op zoek naar rendement

Op het eerste gezicht stond het koersverloop op de
aandelenbeurzen in 2020 in schril contrast met het
verloop van de reële economie. De MSCI World All
Country-index – deze wereldwijde aandelenindex is het
gemiddelde wereldaandeel – is na de inzinking medio
maart weer geheel hersteld. En dat in een wereld vol
economische onzekerheden. Het lijkt een onlogisch
gegeven, maar is het niet.

Dat aandelenbeurzen stegen tegen een achtergrond
van economische onzekerheid kwam ook omdat
beleggers weinig alternatieven hebben. De rente blijft
nóg langer nóg lager dan verwacht waardoor beleggers
richting aandelen worden gedreven om enig zicht op
rendement hebben. Dat is in 2021 niet anders.

Het zijn vooral technologie-aandelen die afgelopen
jaar goed presteerden. Ze profiteerden van de
versnelde digitalisering van de samenleving door
thuiswerken en -winkelen als gevolg van de corona
pandemie. Omdat techondernemingen vaak een
relatief groot gewicht hebben in aandelenindices
trokken zij die indices omhoog.
Aandelen van ondernemingen die meer gevoelig
zijn voor het economisch klimaat zoals banken en
oliemaatschappijen noteren vaak nog scherp onder
hun koersniveau aan het begin van het jaar. Op basis
van dit onderscheid vinden we de marktreactie niet
écht irrationeel.

De lage rente stuwt de aandelenkoersen om nog een
andere, meer technische reden op. De ‘fundamentele
waarde’ van een aandeel is gelijk aan het terugrekenen
van toekomstige bedrijfswinsten naar het heden. Door
het beleid van centrale banken gebeurt die rekensom
nu met een aanhoudend lage rente. Dat betekent dat
toekomstige winsten meer ‘waarde’ hebben. Het gevolg
is een significant positieve impact op het koersdoel van
een aandeel. Vooral groeiaandelen met hooggespannen
winstverwachtingen op de korte en lange termijn zoals
technologie-aandelen ondergaan dit effect.
Bovendien pompten centrale banken en overheden
massaal geld in het financiële systeem. Gratis geld op
zoek naar rendement. Ook dat geld vond zijn weg naar
aandelenmarkten waardoor koersen stegen. Ook voor
2021 voorzien we buitengewoon ruime monetaire
omstandigheden.
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Licht overwogen positionering

Tijdens de forse beurscorrectie in het voorjaar van
2020 heeft Van Lanschot in haar beleggingsbeleid het
aandelengewicht in een gespreide portefeuille constant
gehouden. Hiervoor waren regelmatige aankopen
nodig, ook toen de onzekerheid op beurzen naar het
hoogtepunt steeg. Maar op deze manier hebben we
uiteindelijk geprofiteerd van de beurshausse sinds eind
maart.

Ook in 2021 geen
sterke opwaartse
beweging van de
rente

Nu er geleidelijk hoopgevend nieuws over corona
vaccins is, zijn wij recent een stapje verder gegaan.
We hebben aandelen bijgekocht. Het resultaat is dat
we ons nu ‘licht overwogen’ positioneren.
Dé parameter voor ons beleggingsbeleid in 2021 is
de ontwikkeling van de Covid-19-pandemie met in
de slipstream het verloop van de economie. Als de
samenleving door een coronavaccin sneller open
kan en de economie sterk herstelt, dan is er een
hele reeks achtergebleven cyclische sectoren die de
aandelenbeurzen op sleeptouw kunnen nemen.
Blijven de virusperikelen zich voortslepen dan is
meer voorzichtigheid geboden bij aandelen. Analisten
calculeren voor 2021 een stevig herstel van de winst
per aandeel in: voor Europa circa 39% en voor de
Verenigde Staten 22%. Tegenvallers kunnen we niet
gebruiken en die zullen meteen tot koersdalingen
leiden.

Bij onze regionale verdeling van aandelen leggen we
sinds enige tijd een groter accent op aandelen uit
opkomende landen in Azië. De Chinese economie doet
het (relatief) goed, net als de economieën van Taiwan
en Zuid-Korea.
Staatsobligaties: kleinere rol in beleggingsportefeuille

De cocktail die de afgelopen jaren tot een lage rente
op de korte en lange termijn leidde – matige groei, lage
inflatie en ruim monetair beleid van centrale banken –
is er ook in 2021. Maar bij een snelle uitrol van een
coronavaccinatieprogramma en snelle opleving van de
economie kan de obligatierente wat hoger tenderen.
Het beleid van centrale banken houdt echter een
sterke opwaartse beweging van de rente in toom.
In een gespreide beleggingsportefeuille boden hoog
waardige staatsobligaties traditioneel een tegenwicht
voor tussentijdse turbulenties op financiële markten.
Negatieve rendementen op aandelen werden vaak
gecompenseerd door positieve rendementen op
staatspapier.
Bij de huidige hoge koersen van staatsobligaties speelt
dit effect veel minder. Obligaties leveren in tijden van
onrust op financiële markten nog wel een bepaalde
stabiliteit in een beleggingsportefeuille, maar niet
langer of veel minder compenserende positieve
resultaten. Ze verdienen nog wel degelijk een plaats in
een gespreide beleggingsportefeuille, maar met een
kleiner gewicht dan decennialang het geval was.
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Wij houden voor staatsobligaties kortere looptijden
aan dan het marktgemiddelde, om eventuele negatieve
effecten van een rentestijging te mitigeren.
Investmentgrade bedrijfsobligaties: aanhouden

Beleggers hebben voor het obligatiedeel van hun
beleggingsportefeuille de strategische keus tussen
staatsleningen en hoogwaardige bedrijfsobligaties
(investmentgrade). Bedrijfsobligaties zijn interessant
als het verwachte rendement voldoende compenseert
voor de gelopen bedrijfsrisico’s. Dat wordt uitgedrukt
met de zogenoemde risicopremie.
De risicopremie bij bedrijfsobligaties staat momenteel
rond het langjarig gemiddelde. Op een normaal
niveau dus. Bovendien suggereren de verwachting
van een geleidelijk aantrekkende economie en
de steun van centrale banken in 2021 geen grote
betalingsmoeilijkheden voor bedrijven. Daarnaast
ondersteunt de zoektocht naar rendement de vraag
naar bedrijfspapier, waardoor de koersen stijgen en de
rente daalt.
Wij houden op dit moment vast aan enige posities in
bedrijfspapier van hoge kwaliteit voor het vastrentende
deel van de gespreide beleggingsportefeuille. Met een
min of meer neutrale weging. Iedere dag dat we het
extra rendement van bedrijfsobligaties ten opzichte van
staatsleningen meepikken, is meegenomen.

Highyieldbedrijfsobligaties: aantrekkelijk door hoge
kredietopslag

De risicopremies voor risicovollere bedrijfsobligaties
(highyield) liepen bij het uitbreken van de corona
pandemie fors op (de extra rente voor de compensatie
van het risico op deze bedrijfsleningen). Inmiddels
zijn ze ook weer fors gedaald. De verwachting van
een economisch herstel en aanhoudende steun van
centrale banken in 2021, met name in de Verenigde
Staten, droegen hieraan bij. Bedrijven zullen aan hun
schuldverplichtingen kunnen voldoen.
Belangrijk voor de extra vraag naar highyieldobligaties
is de zoektocht naar rendement door beleggers.
Reguliere obligaties leveren nauwelijks of zelfs een
negatief rendement op. Wij beoordelen de – nog steeds
– hoger dan gemiddelde kredietopslagen bij highyield
als aantrekkelijk. Daarbij hebben we voorkeur voor
obligaties van Europese bedrijven.
Obligaties opkomende markten: aantrekkelijk door
hogere rentevergoeding

Een aantrekkende Amerikaanse dollar en/of fors
hogere Amerikaanse renteniveaus zijn traditioneel
ongunstig voor obligaties uit opkomende landen
(emerging market debt). Een hogere dollar (en rente)
verzwaart immers de schuldenlast van opkomende
landen uitgedrukt in die munt. Een hogere Amerikaanse
rente verkleint de interesse van beleggers in het
schuldpapier van economisch meer kwetsbare landen.

Beleggingsvisie 2021 | Beleggingscategorieën | 11

Zij kiezen dan voor de aantrekkelijker rente van het
economisch ‘veilige’ en ontwikkelde Amerika.
Wij voorzien voor 2021 echter geen aantrekkende
Amerikaanse dollar en rente en daarom blijven
we positief over obligaties uit opkomende landen.
De hogere rentevergoeding voor deze obligaties
compenseert voor de gelopen kredietrisico’s. Wij
behouden in ons beleggingsbeleid onze ‘neutrale
weging’ voor obligaties uit opkomende landen.
Beursgenoteerd vastgoed: op dit moment niet

Koersen van beursgenoteerd vastgoed daalden het
afgelopen jaar door de coronacrisis fors. Die daling
was groter dan van de brede aandelenmarkt. Vooral
de vastgoedsegmenten winkels, kantoren en hotels
moesten het sterk ontgelden. Door de lockdowns
bleven mensen thuis en gingen niet winkelen, naar het
werk of op reis.
De beurskoersen van vastgoedfondsen in winkels en
kantoren zijn momenteel vaak veel lager dan de
intrinsieke waarde. Dat is de waarde van het concrete
vastgoed dat fondsen in hun portefeuille hebben.
Daarbij moeten we ons wel realiseren dat de waardering
van de onderliggende vastgoedbezittingen niet iedere
dag gebeurt en er dus een zekere vertraging in de
gepubliceerde intrinsieke waarde zit.

Ook voor vastgoed zijn de duur van de coronapandemie
en de overheidssteun voor de economie bepalende
factoren. Naast de mate waarin consumenten na de
pandemie de winkelstraat of het winkelcentrum weer
bezoeken en werknemers weer naar kantoor gaan. Dat
bepaalt uiteindelijk de waarde van winkelvastgoed en
kantoorgebouwen, maar is lastig te voorspellen.

Beleggers kunnen het nieuwe
jaar met enig optimisme
tegemoetzien
Defensievere vastgoedfondsen zoals woningen
verhuurders hebben juist een sterk jaar achter de rug.
Het wegebben van corona kan in 2021 een rotatie
uitlokken waarbij beleggers overstappen van woning
fondsen naar vastgoedfondsen met winkels en kantoren.

relatief interessanter voor beleggers. Een belegging
in goud levert geen rente op, maar bij een lage rente
missen beleggers ook geen rendement. Deze trend
liet de goudprijs de afgelopen maanden flink oplopen,
samen met de economische onzekerheid die de
coronapandemie met zich meebracht.
Recent is de stijging van de goudprijs wat afgevlakt.
Onder meer door een licht oplopende rente in de
Verenigde Staten en een stabilisatie van de verwachte
inflatie kwam de goudprijs wat onder druk.
Een specifieke voorspelling van de goudprijs maken is
moeilijk. Maar wij behouden onze posities in goud in
een gespreide beleggingsportefeuille en gebruiken die
als bescherming tegen hoger dan verwachte inflatie.
We gaan er daarbij vanuit dat centrale banken de
renteniveaus op hun plaats houden. Daarnaast biedt
goud ons enige bescherming tegen onverhoopte
politieke of economische turbulentie.
Enig optimisme

Goud: beschermheer van de beleggingsportefeuille

2020 was een turbulent jaar. Of 2021 rustiger wordt,
hangt in belangrijke mate af van het tempo en de mate
waarin coronavaccins ter beschikking komen. De
berichtgeving hierover is in elk geval positief. Hierdoor
kunnen beleggers het nieuwe jaar toch met enig
optimisme tegemoetzien.

Met een lage rente en een lage inflatie is de reële
rente (rente minus inflatie) ook laag en dat maakt goud

Geschreven naar de stand van zaken op 1 december 2020.

Op dit moment nemen wij geen vastgoed op in ons
beleggingsbeleid. Maar we houden een vinger aan de
pols.
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Disclaimer

Overige informatie

De informatie die is opgenomen in deze publicatie is uitsluitend bestemd voor
algemene doeleinden. Met uw individuele specifieke omstandigheden is geen
rekening gehouden. De informatie kan niet worden beschouwd als een juridisch,
financieel, fiscaal of ander professioneel advies. Wij adviseren u op grond van de
informatie niet meteen tot actie over te gaan en voorafgaand aan uw eventuele
actie eerst deskundig advies in te winnen. Deze publicatie is geen aanbod en u
kunt aan deze publicatie geen rechten ontlenen.

Van Lanschot Kempen NV is statutair gevestigd aan de Hooge Steenweg 29,
5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16014051, en is de moedermaatschappij
van Van Lanschot Kempen Wealth Management NV, ook handelend onder de naam
Van Lanschot. Van Lanschot Kempen Wealth Management NV is statutair gevestigd
aan de Hooge Steenweg 29, 5211 JN te ’s-Hertogenbosch, KvK nr. 16038212 met
btw-identificatienummer NL0011.45.770.B01, is als bank geregistreerd in het Wftregister en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank NV (DNB), Postbus 98,
1000 AB Amsterdam, en de Autoriteit Financiële Markten (AFM), Postbus 11723,
1001 GS Amsterdam. Van Lanschot Kempen Wealth Management NV kan optreden
als aanbieder van betaal-, spaar- en kredietproducten, als bemiddelaar in verzekerings
producten en als verlener en/of uitvoerder van beleggingsdiensten.

Bij de totstandkoming van deze publicatie hebben wij de grootst mogelijke zorg
vuldigheid betracht bij de selectie van externe bronnen. Wij kunnen niet garanderen
dat de informatie van deze bronnen die in deze publicatie is opgenomen juist en
volledig is of in de toekomst zal blijven. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor
druk- en zetfouten. Wij zijn niet verplicht de informatie die we hebben opgenomen in
deze publicatie te actualiseren of te wijzigen. Alle rechten ten aanzien van de inhoud
van de publicatie worden voorbehouden, inclusief het recht van wijziging. Het is niet
toegestaan de gegevens in deze publicatie geheel of gedeeltelijk te reproduceren,
in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van
Van Lanschot Kempen Wealth Management NV.

Voor eventuele klachten inzake onze financiële dienstverlening kunt u zich richten
tot uw eigen kantoor van Van Lanschot, de afdeling Klachtenmanagement van het
hoofdkantoor, Postbus 1021, 5200 HC ’s-Hertogenbosch of het Klachteninstituut
Financiële Dienstverlening (Kifid), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag.
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