
 

  

  

 

 

P E R S B E R I C H T  

 

Gouda, 19 februari 2019 

 

De Goudse neemt 49% belang in Van Lanschot Chabot/Mandema 

over van Van Lanschot Kempen 

De Goudse Verzekeringen en Van Lanschot Kempen hebben overeenstemming bereikt over de 

overname door De Goudse van een belang van 49% in Van Lanschot Chabot Mandema & 

Partners (VLCMP).  

 

De Goudse had al een belang van 51% en heeft na de transactie dus een belang van 100%.  

De overname sluit aan op zowel de strategie van De Goudse als die van VLCMP en maakt het 

eenvoudiger om de groeiambities van VLCMP te realiseren en zo de distributiekracht van VLCMP 

te vergroten.  

 

VLCMP blijft onafhankelijk opereren 

Geert Bouwmeester, directievoorzitter van De Goudse: ‘Van Lanschot Chabot/Mandema is voor 

ons een zelfstandige pijler binnen onze groep. Het bedrijf is al jaren een belangrijke strategische 

partner, met dienstverlening die aanvullend is op die van De Goudse en die is gericht op andere 

doelgroepen, zoals de mid-corporate markt en private insurance-relaties. Van Lanschot 

Chabot/Mandema is en blijft een onafhankelijk opererend bedrijf met een eigen 

governancestructuur. En nog belangrijker: hun onafhankelijke dienstverlening blijft volledig 

gewaarborgd. Zij zetten bijvoorbeeld hun samenwerking met Van Lanschot Kempen op het 

gebied van dienstverlening voor private banking-klanten voort op hetzelfde hoge niveau. ’ 

 

Groeistrategie 

Lando te Molder, directievoorzitter VLCMP: ‘De intermediaire markt is volop in beweging en er 

vinden veel grotere en kleinere overnames plaats. Wij hebben een duidelijke groeistrategie, 

gericht op schaal- en scopevoordelen. De Goudse onderschrijft onze strategie en heeft ook de 

intentie om ons te helpen die te realiseren wanneer zich kansen voordoen.’ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noot voor de redactie: Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  
 
mevrouw Carien Vleeskruijer, woordvoerder De Goudse,  
T (0182) 545 026, M 06 21 54 46 31, E cvleeskruijer@goudse.com  

 

  mevrouw Marianne Seegers, woordvoerder Van Lanschot Chabot Mandema & Partners,  

M 06 51 38 40 69, T (073) 692 46 29 of via e-mail: m.seegers@vanlanschotchabot.com 

mailto:m.seegers@vanlanschotchabot.com

