Juryrapport
Gouden Stier 2015

Hierbij presenteren wij u met trots het juryrapport van de
Gouden Stier 2015. Om dit jaar zo open mogelijk te zijn over het
selectieproces, kreeg u in de aanloop naar de Gouden Stier 2015
al veel informatie over de selectiecriteria, onze kennispartners AF
Advisors en beleggingsmatch en de genomineerden.
Om ook de selectie van de winnaars inzichtelijk te maken, bieden
wij u dit juryrapport aan. In dit rapport vindt u niet alleen de
overwegingen van de vakjury om te kiezen voor de winnaars,
ook vindt u uitgebreide informatie omtrent het oordeel over de
partijen die dit jaar net misgrepen.
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De vakjury
Stephan Freelink is medeoprichter van Beleggingsmatch.nl, een site die

beleggers helpt een keuze te maken uit het aanbod van banken, brokers en vermogensbeheerders. Beleggingsmatch is inmiddels uitgegroeid tot de grootste vergelijkingssite voor beleggers in Nederland. Freelink studeerde Financiële Economie aan
de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte tot 2012 bij Robeco.
"Als grootste vergelijkingssite hebben wij dagelijks contact met zowel beginnende
als ervaren beleggers. We zien successen, maar er worden ook misstanden blootgelegd. Deze klantervaringen kan ik meenemen in mijn beslissingen als jurylid."

Jaap Koelewijn was binnen de beleggingsmarkt al actief als analist,

adviseur, wetenschapper en toezichthouder. Dus als iemand alle ins en outs van de
beleggingswereld kent, dan is hij het wel. Koelewijn studeerde Algemene Economie
aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij was head of strategy and research bij
IRIS, dochteronderneming van Rabobank en Robeco. Bij de AFM werkte hij als research-CEO. Momenteel is Koelewijn parttime hoogleraar Corporate Finance aan de
Nyenrode Business Universiteit en hoofdredacteur van het VBA Journaal. Alsof dat
nog niet genoeg is, heeft hij ook nog zijn consultancybureau: Financieel Denkwerk.

Marcel Tak is de beleggingsproductenspecialist van IEX. Zijn strenge, maar

altijd rechtvaardige en objectieve beoordelingen van structured products, ETF's en
hedgefunds gelden als maatgevend voor de markt. Tak is gevestigd als onafhankelijk financieel adviseur en schrijft als columnist voor diverse media.
Van 1987 tot 1997 werkte Tak voor het agentschap van het Ministerie van Financiën. Vanaf 1997 is hij actief als zelfstandig beleggingsspecialist.

Peter Verhaar is afgestudeerd als geschiedenisleraar, maar besloot daarna
economie te gaan studeren. Hij begon zijn financiële carrière op de afdeling Beleggingen bij de Amro Bank. Na een loopbaan bij onder andere ABN Amro en ING,
richtte hij samen met Rene Frijters Alex Beleggingsbank op. In 2008 verkochten ze
Alex aan Binck Bank.
Verhaar is sindsdien actief als financieel commentator en schrijft hij columns voor
het Financieele Dagblad. Ook is hij de kersverse CEO van Monefy, een financieringsalternatief voor consumenten en bedrijven.

Corné van Zeijl is misschien wel de bekendste beurscommentator van

Nederland. Na een studie economie begon hij zijn carrière bij Staal Bankiers. Daarna was hij analist bij Robeco Effectenbank en bij Zurich Leven. Inmiddels is hij al
geruime tijd fondsbeheerder bij Actiam, het voormalige SNS Asset Management. Hij
is daar verantwoordelijk voor de Nederlandse aandelenfondsen.
Waar Van Zeijl in het bijzonder op zal letten als jurylid? “Het gaat mij vooral om
de praktische inzichten. Waarom zou een klant dit product of deze dienst moeten
hebben? En waarom is het beter dan de concurrentie?”
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Winnaar Groene Stier
ASN Duurzaam Aandelenfonds

Het ASN Duurzaam Aandelenfonds dat zowel voor beste beleggingsfonds als voor de Groene Stier
genomineerd was, is onder andere gekozen door de vakjury doordat het van de drie genomineerden
in deze categorie de beste performance liet zien. Daarnaast prijst de jury het fonds vanwege de lage
kosten in vergelijking met andere, vergelijkbare, actief beheerde beleggingsfondsen.

AF Advisors, dat het nominatieproces heeft begeleid, zegt over het fonds: “Uitstekend
rendement over de afgelopen jaren. Zeker in 2013 en in 2015 was het rendement erg hoog ten opzichte
van de benchmark en vergelijkbare beleggingsfondsen (peergroup). Het beleggingsfonds wisselt goede
jaren met middelmatige jaren af, maar is wel in staat om in verschillende type marktomstandigheden
wgoede rendementen te laten zien.” ASN Duurzaam Aandelenfonds is goedkoper (lees: minder duur)
dan andere vergelijkbare, actief beheerde beleggingsfondsen ondanks de hogere kosten voor het
duurzaam beleggen onderzoek.”
Dit zijn de zwakkere punten volgens AF Advisors: “Het goede rendement wordt grotendeels
verklaard als gevolg van de uitsluitingscriteria. Door de uitsluitingscriteria en de selectie op basis van
duurzaamheidscriteria wordt er relatief weinig belegd in aandelen in de energiesector. Een deel van de
goede rendementen is niet te wijten aan actieve keuzes maar wel aan de minder goede rendementen
van aandelen in deze sector. Het beleggingsfonds heeft een niet-marktstandaard benchmark met een
overweging van Europese aandelen en een onderweging van Amerikaanse en Aziatische aandelen.
Het rendement wordt behaald door, ten opzichte van de vergelijkbare beleggingsfondsen (peergroup),
bovengemiddeld veel risico te nemen. Gecorrigeerd voor risico is het rendement minder goed, maar nog
steeds beter dan het overgrote deel van de peergroup.”

OVERIGE GENOMINEERDEN GROENE STIER
NN Duurzaam Aandelenfonds

Sterk volgens AF Advisors: “De voor risico gecorrigeerde rendementen zijn iets beter dan de
peergroup. Daarnaast is het fonds goedkoper (lees: minder duur) dan andere vergelijkbare, actief
beheerde beleggingsfondsen ondanks de hogere kosten voor het duurzaambeleggenonderzoek.”

Zwakke punten volgens AF Advisors: “De rendementen en risico’s van NN Duurzaam
Aandelenfonds laten vergelijkbare resultaten zien als het gemiddelde actieve beleggingsfonds: een
consistente lichte underperformance ten opzichte van de benchmark. De relatieve rendementen
zijn mede dankzij het duurzaambeleggenbeleid inconsistent. Bovengemiddelde resultaten worden
afgewisseld met slechte resultaten.”

Triodos Sustainable Equity

Sterke punten volgens AF Advisors: “Triodos Sustainable Equity Fund is goedkoper (lees: minder
duur) dan andere vergelijkbare, actief beheerde beleggingsfondsen ondanks de hogere kosten voor het
duurzaambeleggenonderzoek. Het fonds verslaat, vooral door beperkt risico te lopen, de benchmark
en de peergroup ruimschoots over de laatste drie en vijf jaar. Het duurzaamheidsbeleid leidt niet tot
onevenwichtige sector- en landenverdeling ten opzichte van de benchmark.”

Zwakke punten volgens AF Advisors: “Het fonds heeft over een langere periode achterblijvende
rendementen laten zien. De resultaten over de laatste jaren zijn sterk verbeterd ten opzichte van de
periode 2008 – 2010. De relatieve rendementen zijn mede dankzij het duurzaambeleggenbeleid
inconsistent. Bovengemiddelde resultaten worden afgewisseld met slechte resultaten.”
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Winnaar beste beleggingsfonds
BlackRock European Special Situations Fund

De winnaar in deze categorie is het BlackRock European Special Situations Fund. Voor dit fonds wordt
belegd in Europese aandelen, waarbij wordt gezocht naar special situations, namelijk bedrijven die
onvoldoende worden gewaardeerd door de markt en waar een wijziging in de strategie of structuur de
onderwaardering kan veranderen.

Doorslaggevend voor de vakjury was het feit dat het fonds een consistente outperformance heeft laten
zien ten opzichte van de peergroup. Daarnaast merkt de jury op dat de kosten 1,07% zijn, maar dat daar
tegenover een consistente outperformance staat. “In een neergaande markt weten de fondsmanagers de
schade beperkt te houden en in een opgaande markt behaalt het fonds extra rendement.”
De afgelopen jaren stond dit fonds zestien van de zeventien keer in de toptien van AF Advisors.
Sterke punten volgens AF Advisors: “BlackRock European Special Situations Fund laat consistent
goede rendementen zien ten opzichte van de benchmark en peergroup. Er zijn geen jaren waarin deze
relatieve rendementen achterbleven. In neergaande markten werd de schade beperkt en in opgaande
markten werd er extra rendement gerealiseerd. Gecorrigeerd voor risico laat het beleggingsfonds
dezelfde goede resultaten zien. Er wordt actief management gevoerd waarbij op basis van de macroeconomische visie en de selectie van de special situations-aandelen risico wordt genomen. Er is
spreiding over voldoende aandelen en er wordt geen excessief risico genomen.”
Zwakke punten volgens AF: “De special situations vindt BlackRock over het algemeen in aandelen
met een lagere marktwaarde (midcaps en smallcaps). Deze aandelen hebben het qua rendement
relatief goed gedaan. De benchmark en veel concurrenten beleggen veel minder in dit type aandelen.
Een deel van het goede rendement had ook met een goedkopere indextracker op Europese mid- en
smallcapaandelen gerealiseerd kunnen worden. De kosten zijn lager dan de peergroup, maar nog steeds
met meer dan 1% aan de stevige kant. Dit fonds kent geen distributiefee, echter er zijn goedkopere
shareclasses beschikbaar die bijvoorbeeld wel worden gebruikt in beheerconcepten van banken, maar
niet beschikbaar zijn voor execution-only beleggers.”

OVERIGE GENOMINEERDEN
BELEGGINGSFONDS
ASN Duurzaam Aandelenfonds

Pluspunten volgens AF Advisors: “Uitstekend rendement over de afgelopen jaren. Zeker in
2013 en in 2015 was het rendement erg hoog ten opzichte van de benchmark en vergelijkbare
beleggingsfondsen (peergroup). Het beleggingsfonds wisselt goede jaren met middelmatige jaren af,
maar is wel in staat om in verschillende type marktomstandigheden goede rendementen te laten zien.
ASN Duurzaam Aandelen is goedkoper (lees: minder duur) dan andere vergelijkbare, actief beheerde
beleggingsfondsen.”
Zwakke punten volgens AF: “Het goede rendement wordt grotendeels verklaard als gevolg van
de uitsluitingscriteria. Door de uitsluitingscriteria en de selectie op basis van duurzaamheidscriteria
wordt er relatief weinig belegd in aandelen in de energiesector. Een deel van de goede rendementen
is niet te wijten aan actieve keuzes maar wel aan de minder goede rendementen van aandelen in de
energiesector. Het beleggingsfonds heeft een niet-marktstandaardbenchmark met een overweging naar
Europese aandelen en een onderweging van Amerikaanse en Aziatische aandelen. Het rendement wordt
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behaald door, ten opzichte van de vergelijkbare beleggingsfondsen (peergroup), bovengemiddeld veel
risico te nemen. Dit komt voornamelijk door de uitsluitingen van aandelen in voornamelijk de energieen financiële sector. Gecorrigeerd voor risico is het rendement minder goed, maar nog steeds beter dan
het overgrote deel van de peergroup.”

JP Morgan European Strategic Growth

Sterk volgens AF Advisors: “Over alle vier de afgelopen kwartalen laat dit beleggingsfonds ten
opzichte van de peergroep uitstekende resultaten zien. Drie eerste plaatsen en één tweede plaats in
de AF Advisors Top 10 Ranking in de categorie Europese aandelen. Over de afgelopen vijf jaar heeft dit
beleggingsfonds de beste rendementen van alle Europese aandelenfondsen. Gecorrigeerd voor risico
laat het beleggingsfonds dezelfde uitstekende resultaten zien. Er wordt actief management gevoerd
waarbij op basis van de macro-economische visie en de selectie van de growth-aandelen risico wordt
genomen. Er is spreiding over voldoende aandelen en er wordt geen excessief risico genomen.”

Zwakke punten volgens AF Advisors: “Het JP Morgan European Growth fonds belegt een groot
deel in aandelen met een lagere marktwaarde (midcaps en smallcaps). Deze aandelen hebben het
qua rendement relatief goed gedaan. De benchmark en veel concurrenten beleggen veel minder in
dit type aandelen. Een deel van het goede rendement had ook met een goedkopere indextracker op
Europese mid- en smallcapaandelen gerealiseerd kunnen worden. Als gevolg van de beleggingsstijl
is het rendement ten opzichte van de peergroup niet consistent. In 2008 en 2011 behoorde het
beleggingsfonds tot de toptien slechtste beleggingsfondsen. Dit maakt de toegevoegde waarde van dit
beleggingsfonds erg afhankelijk van de timing van toe- en uittreding.”

Robeco BP Global Premium Equities

Sterke punten volgens AF: “Over de afgelopen jaren hebben growth-aandelen het beter gedaan
dan value-aandelen. Desondanks laat dit value-beleggingsfonds betere prestaties zien dan alle growthbeleggingsfondsen. Over de afgelopen vijf jaar wordt zowel de benchmark als het merendeel van de
peergroup elk jaar ruimschoots verslagen. Robeco BP Global Premium Equities is minder duur dan
andere vergelijkbare, actief beheerde beleggingsfondsen.”
Zwakke punten volgens AF Advisors: “De afgelopen jaren zijn er goede rendementen gerealiseerd,
echter de echt onderscheidende performance is alleen in de afgelopen jaren behaald. Het Robeco BP
Global Premium Equities fonds belegt een groot deel in aandelen met een lagere marktwaarde (midcaps
en smallcaps). Deze aandelen hebben het qua rendement relatief goed gedaan. De benchmark en veel
concurrenten beleggen veel minder in deze type aandelen. Een deel van het goede rendement had ook
met een goedkopere indextracker op wereldwijde mid- en smallcapaandelen gerealiseerd kunnen worden.”

W.P. Stewart Holdings

Sterke punten volgens AF: “Het W.P. Stewart Holdings-fonds maakt in tegenstelling tot veel andere
beleggingsfondsen echte keuzes. De portefeuille bestaat uit ongeveer twintig aandelen. Toch is het risico
als gevolg van deze hoge concentratie niet veel hoger dan de benchmark, maar is de benchmark in elk
van de afgelopen zeven jaar verslagen. Het beleggingsfonds laat consistent goede rendementen zien in
verschillende marktomstandigheden.”

Zwakke punten volgens AF Advisors: “Naast een, ten opzichte van de peergroup, lagere beheerfee
wordt er ook een performancefee in rekening gebracht. Dit is enerzijds goed omdat er een incentive
is voor de portefeuillemanager om goede rendementen te realiseren. Aan de andere kant wordt de
performancefee berekend over het jaarlijkse absolute rendement. Er wordt geen hurdle (de benchmark
of een andere maatstaf waarboven de performancefee pas in rekening wordt gebracht) gebruikt. Dit
maakt het beleggingsfonds duur ten opzichte van de peergroup. Het rendement ten opzichte van de
peergroup is uitstekend. Het rendement ten opzichte van de benchmark is niet spectaculair.”
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Winnaar
beste Mixfondsen-range
NN Dynamic Mix Funds

De jury heeft bij het toekennen van de prijs voor beste mixfondsen-range gelet op een aantal belangrijke
factoren zoals het rendement, de kosten, de fiscale efficiëntie en de geboden informatie. Op de eerste
drie punten scoorde NN Dynamic als beste. De kosten liggen fractioneel boven de 0,6% en met een
jaarrendement van dik 8% over de afgelopen vijf jaren staat het fonds aan de top. Het hoge rendement
is mede bereikt door goede resultaten op obligaties. Met de huidige ultra lage rente zal het, en dat geldt
natuurlijk voor alle mixfondsen, een uitdaging zijn de komende jaren opnieuw zulke fraaie rendementen
te behalen.

Verder was belangrijk voor de jury dat door de onderliggende inzet van Nederlandse beleggingsfondsen
alles fiscaal efficiënt is geregeld. De informatie ten slotte: die is volgens de jury op een aantal punten
goed, maar op andere punten, bijvoorbeeld wat betreft informatie over de onderliggende beleggingen,
voor verbetering vatbaar.
Sterke punten volgens kennispartner AF Advisors: “De rendementen van de NN Dynamic
Mixfondsen behoren tot te beste van alle beschikbare mixfondsranges. De sharpe ratio behoort zowel in
absolute zin als ten opzichte van andere mixfondsranges tot de hoogste voor alle mixfondsranges.”
“NN Dynamic Mix Funds hebben een uitgebreid actief beleggingsbeleid met allocaties naar verschillende
beleggingsstijlen en beleggingscategorieën via NNIP beleggingsfondsen. Er wordt onderliggend niet
passief belegd. De kosten zijn zeker voor actief beheer laag. Het middelste risicoprofiel-mixfonds
heeft een totale kostenfactor van 0,61%. Ook zijn de mixfondsen fiscaal efficiënt opgezet door de
onderliggende inzet van Nederlandse beleggingsfondsen.”
Zwakke punten volgens AF: “Er wordt alleen in NNIP beleggingsfondsen belegd. De rapportages
voor de NN Dynamic Mix Funds laten te wensen over. Om informatie over de onderliggende
beleggingen boven tafel te krijgen moet worden gezocht in het jaarverslag. De factsheet geeft amper
informatie over de onderliggende beleggingen. Er wordt in tegenstelling tot veel concurrenten wel
informatie over absolute en relatieve risico’s gegeven. Er wordt geen informatie gegeven over wie deze
mixfondsen beheert. Wel is de disclaimer bijna een pagina lang.”

OVERIGE GENOMINEERDEN
MIXFONDSEN-RANGE
ABN Amro Profielfondsen

AF Advisors vond sterk: “De ABN Amro Profielfondsen hebben een uitgebreid actief beleggingsbeleid
met allocaties naar verschillende beleggingsstijlen en beleggingscategorieën. Er wordt onderliggend
belegd door verschillende externe experts in verschillende beleggingscategorieën. ABN Amro zet
dezelfde experts in voor het beheer van deze mixfondsen als ook voor het veel duurdere private banking.
De rendementen van deze mixfondsen zijn goed. De sharpe ratio is zowel in absolute zin als ten
opzichte van andere mixfondsranges bovengemiddeld.”
Zwakke punten volgens AF: “Een zwak punt van de ABN Amro Profielfondsen zijn de rapportages,
en daar sluit de jury zich bij aan. Er wordt vrij weinig informatie gegeven over de beleggingen en
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beleggingsbeleid. Wel is de disclaimer bijna een pagina lang. Ook de transparantie over de kosten is
beperkt. ABN Amro vertelt niet hoeveel ABN Amro Advisors aan deze mixfondsen verdient. De kosten
zijn ten opzichte van andere mixfondsranges aan de hoge kant. Het middelste risicoprofiel-mixfonds
heeft een totale kostenfactor van 0,79%.”

Kempen Profielfondsen

Sterke punten volgens AF Advisors: “Kempen gebruikt onderliggend overwegend passieve
externe managers en dus in beperkte mate eigen Kempen-fondsen. Ook hier worden externe managers
ingezet die ook binnen private banking van Van Lanschot worden gebruikt. Er is een uitgebreid beleid
met spreiding over verschillende beleggingscategorieën en actieve allocatie naar deze categorieën.
De kosten zijn zeker voor actief beheer laag. Het middelste risicoprofiel-mixfonds heeft een totale
kostenfactor van 0,68%. De rendementen van deze mixfondsen zijn goed. De sharpe ratio is zowel in
absolute zin als ten opzichte van andere mixfondsranges bovengemiddeld.”

Zwakke punten volgens AF Advisors: “Door de inzet van in Luxemburg en Ierland gevestigde
beleggingsfondsen wordt er meer dividendbelasting betaald dan bij de inzet van Nederlandse
beleggingsfondsen. Ook bij deze mixfondsen laten de rapportages te wensen over. Er worden
geen rendementen ten opzichte van een benchmark gegeven. Ook is er weinig informatie over de
onderliggende beleggingen en externe managers. Deze informatie is alleen in het jaarverslag te vinden.”
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Winnaar beste ETF
db X-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF

Onder de genomineerden bevonden zich zowel synthetische als fysieke ETF’s. Er is veel discussie over
deze twee type fondsen. De jury staat hier neutraal in en spreekt geen voorkeur uit. De jury heeft met
name gekeken naar de werkelijke kosten van de ETF in relatie tot de opgegeven kosten en in relatie
tot de moeilijkheidsgraad van de te volgen index. Die moeilijkheidsgraad is voor een index bestaande
uit kleinere fondsen, gevolgd door db-X trackers MSCI Europe Small Cap, relatief hoog. De opgegeven
kosten (TER) van 0,4% en vooral de werkelijke totale kosten van 0,67% van dit fonds zijn niet veel
hoger dan van ETF’s op makkelijker te volgen indices.
De db x-trackers MSCI Europe Small Cap Index UCITS ETF biedt exposure naar een minder gemakkelijk
te tracken index. Smallcapindices bestaan uit aandelen met een lagere liquiditeit. Deze ETF van
Deutsche AWM verslaat de concurrentie (ook veel actieve beleggingsfondsen) qua rendement.
Kritisch punt: de jury adviseert db-X, net als andere uitgevers, de gerealiseerde rendementen van het
fonds te vergelijken met de bruto index. Alleen zo worden de werkelijke kosten van het fonds zichtbaar.

OVERIGE GENOMINEERDEN ETF
Amundi ETF S&P 500 UCITS ETF
Sterke punten, AF advisors: “De replicatie van de S&P 500 Index wordt dankzij de synthetische
replicatie goed uitgevoerd. Op veel onderdelen is de informatievoorziening van de ETF voldoende. Er
wordt in de informatievoorziening ook informatie gegeven over het absolute risico (de volatiliteit
van de ETF en de index) en informatie over het relatieve risico (tracking error). Dit laatste is bij veel
concurrenten niet het geval.”
Zwakke punten volgens AF: “De kosten van deze ETF zijn met 0,15% redelijk laag, maar er zijn
concurrenten die vergelijkbare ETF’s tegen nog lagere kosten aanbieden. Een deel van de verliezen aan
onderliggende dividendbelasting wordt goedgemaakt, maar er blijft een klein potentieel nadeel.”

iShares Core MSCI World UCITS ETF

Sterke punten volgens AF Advisors: “De iShares Core MSCI World UCITS ETF is met een
beheervergoeding van 0,20% een van de goedkoopste ETF’s. De index wordt goed gevolgd.
Rendementen zijn vergelijkbaar met de index over bijna alle periodes. Dit is niet bij alle concurrenten het
geval.”

Zwakke punten AF: “De domicilie in Ierland leidt tot een beperkt verlies aan onderliggende
dividendbelasting. Ook wordt er aan het uitlenen van aandelen gedaan waar BlackRock 37,5% van de
inkomsten van ontvangt (hiervoor maakt BlackRock ook kosten). BlackRock is hierover wel transparant.
De informatievoorziening kan beter, zeker voor ETF’s van de marktleider. In de commerciële informatie
wordt niet aangegeven welke MSCI World Index (total return of net return) wordt gevolgd. Ook wordt
er geen informatie gegeven over het absolute risico (de volatiliteit van de ETF en de index) en informatie
over het relatieve risico (tracking error). De factsheet is wel beschikbaar in het Nederlands.”

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Sterke punten volgens AF: “De iShares Core S&P 500 UCITS ETF is een van de goedkoopste ETF’s
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door exposure naar Amerikaanse aandelenmarkten te bieden voor 0,07%. De index wordt goed
gevolgd. Rendement zijn vergelijkbaar met de index over alle periodes. Domicilie in Ierland leidt tot een
beperkt verlies aan onderliggende dividendbelasting, dit verlies wordt door het uitlenen van aandelen
voor een deel goedgemaakt.”
Zwakke punten volgens AF Advisors: “Er wordt aan het uitlenen van aandelen gedaan waar
BlackRock 37,5% van de inkomsten van ontvangt (hiervoor maakt BlackRock ook kosten). BlackRock
is hierover wel transparant. De informatievoorziening kan beter, zeker voor ETF’s van de marktleider.
Er wordt geen informatie gegeven over het absolute risico (de volatiliteit van de ETF en de index) en
informatie over het relatieve risico (tracking error). De factsheet is wel beschikbaar in het Nederlands.”

Vanguard S&P 500 ETF

Sterke punten volgens AF: “De Vanguard S&P 500 UCITS ETF is een van de goedkoopste ETF’s door
exposure naar Amerikaanse aandelenmarkten te bieden voor 0,07%. De index wordt goed gevolgd.
Rendement zijn vergelijkbaar met de index over alle periodes. Domicilie in Ierland leidt tot een beperkt
verlies aan onderliggende dividendbelasting, dit verlies wordt door het uitlenen van aandelen voor een
deel goedgemaakt.”

Zwakke punten volgens AF: “Ook wordt er aan het uitlenen van aandelen gedaan waar Vanguard
minder dan 5% van de inkomsten van ontvangt (hiervoor maakt Vanguard ook kosten). Vanguard is
hierover transparant. De informatievoorziening kan beter. Er wordt geen informatie gegeven over het
absolute risico (de volatiliteit van de ETF en de index) en informatie over het relatieve risico (tracking
error). De factsheet is wel beschikbaar in het Nederlands.”
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Winnaar
beste beleggingsinnovatie
BUX

BUX is een app voor op de smartphone waarmee op een simpele manier mobiel kan worden belegd.
Met de app kan geoefend worden met virtueel geld (FunBUX), of belegd worden met echt geld
(seriousBUX), waarbij de minimuminleg 50 euro is. BUX heeft een beveiliging ingebouwd waardoor
er niet meer verloren kan worden dan het geïnvesteerde bedrag en als gebruikers meer dan 500 euro
inleggen, dwingt de app hun om in meerdere fondsen te beleggen.

Selectie

De genomineerden in de categorie voor beste beleggingsinnovatie zijn in overleg bepaald door de
redacties van IEX.nl, Belegger.nl, BeursOnline, DeBeurs.nl en Eurobench.com. De winnaar, gekozen door
de vakjury, is BUX.
De jury had het naar eigen zeggen lastig met het bepalen van de winnaar in deze categorie met zeer
uiteenlopende kandidaten. BUX springt er volgens hen echter toch uit, omdat het echt heel anders is
en het meest innovatief. Hoewel het wel het minst écht beleggen is, weegt het vernieuwingsaspect hier
gemakkelijk tegenop voor de jury.

OVERIGE GENOMINEERDEN
BELEGGINGSINNOVATIE
Brightpensioen.nl

BrightPensioen is een instelling voor mensen die zelf hun pensioen moeten regelen: ZZP’ers,
ondernemers en werknemers zonder pensioenregeling. Beleggen voor je pensioen wordt via
BrightPensioen op een heldere manier toegankelijk gemaakt. BrightPensioen is de eerste aanbieder
die geen geld verdient aan het belegde vermogen van zijn deelnemers, maar aan een vaste jaarlijkse
vergoeding.

Trend Invest

Bij Trend Invest kunnen beleggers kiezen uit veertien verschillende trends om in te beleggen. Variërend
van zonne-energie tot biotech. Trend Invest selecteert aandelen die samen een trend of idee
vertegenwoordigen en noemt de selectie van aandelen een trend. De meeste trends bestaan uit vijftien
tot dertig aandelen.

ProBeleggen

Met ProBeleggen kunnen beleggers met ondersteuning van beursprofessionals investeren. Klanten
krijgen toegang tot portefeuilles en analyses van professionals, die ieder met 25.000 euro eigen geld
beleggen. De belegger kan voor een relatief laag bedrag meekijken met - en zich bij de hand kan laten
nemen door - een of meerdere beursprofessionals.
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Winnaar
beste beleggingsexpert
Nico Pantelis

Waar de vakjury van de Gouden Stier voor zeven van de acht prijzen die in 2015 worden vergeven de
winnaar bepaalt, is de prijs voor beste beleggingsexpert een echte publieksprijs. De redacties van IEX,
Belegger.nl, Eurobench.com en DeBeurs.nl hebben in overleg de genomineerden voor op de longlist
voor deze categorie bepaald, maar de bezoekers van Eurobench, DeBeurs, IEX en Belegger hebben de
winnaar gekozen. Meer informatie omtrent dit proces vindt u op Goudenstier.nl.
Dit waren de experts die zich tot de vijf meest favoriete beursexperts mochten rekenen:

Nico Pantelis

Nico Pantelis is gediplomeerd beleggingsadviseur en oprichter van Slim Beleggen, een gespecialiseerde
advieswebsite in de Benelux. Vóór Slim Beleggen was hij werkzaam als financieel analist bij Inside
Beleggen en Trends/Cash. Hierna was hij actief als commodity-specialist bij KBC Bolero en equity analyst
bij KBC Securities.

John Beijer

John Beijer is directeur van Beursfoon en heeft meer dan twintig jaar ervaring op de financiële
markten. John Beijer schrijft columns voor onder andere Belegger.nl en combineert daarin onder andere
kwantitatieve signalen met fundamentele analyse.

Martine Hafkamp

Hafkamp is algemeen directeur van vermogensbeheerder Fintessa, waar zij verantwoordelijk is voor
de commerciële zaken. Martine Hafkamp schrijft onder andere columns voor Belegger.nl, de Kritische
Belegger, Knab en Cashcow.

Hans Oudshoorn

Voor de Alex Academy schrijft Hans Oudshoorn als beleggerstrainer columns en geeft hij seminars en
trainingen over de beurs. Oudshoorn is daarnaast co-auteur van het boek Beleggen voor Dummies.

Bas Heijink

Als technisch analist bij ING Investment Office houdt Bas Heijink zich bezig met technische analyse.
Heijink schrijft voor IEX meerdere updates per week waarin hij zowel kijkt naar buitenlandse indices als
naar individuele aandelen en de AEX-index.
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Winnaar beste broker
DeGiro

Voor de bepaling van de beste broker heeft de jury gekeken naar een aantal factoren: kosten,
handelsmogelijkheden en tools en voorwaarden van de partij. Het uitgangspunt was de beste broker
te selecteren voor de gemiddelde aandelenbelegger uit de enquête (gehouden onder bezoekers van
IEX.nl en Belegger.nl). DeGiro kwam vooral bij de eerste twee factoren sterk uit de bus. DeGiro biedt
een zeer compleet platform waar beleggers tegen lage tarieven kunnen handelen. Uiteindelijk heeft de
jury besloten dat de uitgebreide handelsmogelijkheden in combinatie met lage kosten doorslaggevend
waren. Kosten gaan immers ten laste van het rendement.
Er is een hoop publiciteit geweest over mogelijke risico’s van beleggen en intern matchen van orders bij
DeGiro. De vakjury vertrouwt op het oordeel van de AFM dat hier geen regels worden overtreden en dat
de belegger altijd de beste prijs krijgt.
Deze prijs gaat overigens gepaard met een dringend advies van de jury. DeGiro moet nog transparanter
worden in zijn communicatie rondom de risico’s en de werkwijze. Leg op de website in begrijpelijke taal
uit wat de risico’s zijn, wat intern matchen inhoudt, welk kredietrisico een belegger loopt en waardoor
de kosten zo laag kunnen zijn. “Hierover niet helder (genoeg) zijn is niet van deze tijd.”

OVERIGE GENOMINEERDEN
BESTE BROKER
Om tot een top vijf brokers te komen is onder het publiek van IEX en Belegger.nl een enquête gehouden.
Op basis van ruim 750 bezoekers is een profiel opgesteld van de “gemiddelde” belegger. Zo is
onderzocht welke tools en producten een broker dient aan te bieden en wat het transactiegedrag is van
de bezoeker. Op basis van het profiel van de bezoekers van IEX en Belegger.nl heeft beleggingsmatch.
nl de brokers geanalyseerd en is de top vijf geselecteerd. Daarin kwamen naast de winnaar, ook
onderstaande partijen voor:

Binck

Het beursgenoteerde Binck bestaat sinds 1999 en groeide sindsdien uit van kleine internetbroker tot
marktleider. Binck heeft als missie om de Nederlandse belegger het best mogelijke te geven om zo goed
mogelijk te beleggen.

Lynx

De in 2006 opgerichte broker stelt zichzelf ten doel de beste handelsmogelijkheden op beurzen over de
hele wereld te bieden. Lynx biedt zijn diensten inmiddels aan in zes Europese landen.

Today’s

Omdat de brokermarkt volgens Today’s niet competatief genoeg was, breidde Today’s in 2005 zijn
activiteiten uit door een online-brokertak op te richten. Volgens eigen zeggen is de broker zowel
geschikt voor beleggers die houden van eenvoud, als voor zeer actieve beleggers.

Traders Only

TradersOnly noemt zichzelf de nummer één broker voor actieve beleggers en heeft als doel beleggers
alles te geven om beter te beleggen. De broker onderstreept dat aandelen niet de enige optie zijn en dat
beleggen in Amerikaanse opties en futures het échte beleggen is.
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Winnaar
beste vermogensbeheerder
Care IS vermogensbeheer

De genomineerde vermogensbeheerders hadden allemaal zeer complete voorstellen. De jury heeft met
name gelet op inzicht in de driehoek – kosten, rendementen, risico – en inzicht in het beleggingsbeleid
en risicobeleid. Verder was de begrijpelijkheid van de voorstellen en de haalbaarheid van voorgestelde
plannen een belangrijke overweging. Het was een fotofinish maar de winnaar is uiteindelijk Care IS
geworden.

Care IS had een uitermate compleet voorstel, heldere communicatie over het beleggingsbeleid,
risicobeleid en conservatieve (rendements)verwachtingen. De uitgangspunten en de borging van het
beleggings- en risicobeleid waren goed toegelicht.
Verder had Care IS meerdere scenario’s uitgewerkt. Zo lieten zij zien wat er gebeurt als je bijvoorbeeld
vijf jaar langer doorwerkt ten opzichte van het basisscenario (eerder stoppen met werken) van de klant.
Meerdere scenario’s tonen, was volgens de jury een mooi voorbeeld van actief meedenken in het belang
van de klant.
Een algemeen punt van aandacht volgens de jury: bij sommige partijen was het verwachte netto
rendement erg ambitieus in combinatie met de bijbehorende totale kosten. Hierdoor ontstond bij de jury
twijfel over de haalbaarheid van het voorstel.

OVERIGE GENOMINEERDEN
VERMOGENSBEHEERDER
IVM Caring Capital

Sterk volgens beleggingsmatch: “Uitgebreide scenario-analyse, uitstekende beschrijving van het
beleggingsbeleid en risicobeleid en heldere en begrijpelijke communicatie.”
Minpunten volgens beleggingsmatch: “Het lijkt onwaarschijnlijk dat met een totale kostelading
van > 1,5% een netto rendement van 4% wordt behaald in een defensief profiel. Kort track record van
minder dan vier jaar.”

Theodoor Gilissen Bankiers

Doet het volgens beleggingsmatch.nl goed op de volgende punten: “Heldere
haalbaarheidsanalyse voor het scenario eerder stoppen met werken. De presentatie van het voorstel is
uitmuntend.”

Minder positief aan het voorstel: “Geen inzicht in andere scenario’s, zoals het langer-doorwerkenscenario en magere tot beperkte omschrijving van toepassing van beleggingsbeleid in verschillende
scenario’s.”

Helliot Vermogensbeheer

Beleggingsmatch: “Het voorstel biedt goed inzicht in de kosten en het beleggingsbeleid. Daarnaast
is sprake van een lage beheerfee van 0,5%, in vergelijking tot de andere voorstellen. Het voorstel is
gebaseerd op een conservatief verwacht netto rendement.”
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Minder positief volgens beleggingsmatch: “Er wordt geen inzicht geboden in wat een ander
scenario (bijvoorbeeld doorwerken) zou betekenen voor de ontwikkeling van het vermogen. In
vergelijking met de andere voorstellen is de inhoudelijke toelichting beknopt te noemen.”

Indexus Vermogensbeheer

Beleggingsmatch: “Doorrekening van drie scenario’s; doorwerken, stoppen met werken en aflossen,
stoppen met werken zonder aflossen. Doorrekenen van voorkeursscenario met pessimstisch, neutraal en
optimistisch groeipad. Daarnaast geeft de partij helder inzicht in data over kosten, rendement en risico.”
Minder positief volgens beleggingsmatch: “Het lijkt onwaarschijnlijk dat met een totale
kostenlading van meer dan 1,5%, een netto rendement van 5,25% wordt behaald in een neutraal
profiel. In het beleggingsbeleid is daarnaast veel ruimte voor vele stratregieën en maatregelen. Het
is beperkt duidelijk in wat voor situaties welk beleid wordt doorgevoerd. Daarnaast worden fiscale
voordelen beperkt benut.”
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Bijlage I: Casus Familie de Waal

Jan de Waal en Monique de Waal-Berg zijn 20 jaar getrouwd (in gemeenschap van goederen) en
hebben 2 studerende kinderen, Erik (18) en Bas (19). Zij zoeken een partij die hen kan helpen om
hun vermogen zo optimaal mogelijk te beheren.
Jan de Waal (geboren 1 sept 1965)
Jan (WO+) is medeoprichter van een IT-dienstverlener, die vorig jaar is overgenomen door een grote
Amerikaanse partij. Hij werkt nu in loondienst als manager, is 50 jaar en wil in een ideaal scenario
eerder stoppen met werken (+/-60). Hij heeft geen tot weinig ervaring met beleggen, maar wel ruime
ervaring met financiële zaken. Hij begrijpt goed dat beleggen met risico gepaard gaat en ligt niet snel
wakker van koersschommelingen. Zijn bruto-inkomen is €150.000,- p/jr.
Monique de Waal-Berg (geboren 1 dec 1970)
Monique is werkzaam als verpleegkundige in een ziekenhuis (HBO). Ze wil parttime doorwerken
totdat de vermogenspositie het toelaat om te stoppen met werken. Monique heeft geen enkele
beleggingservaring. Ze is bereid risico te accepteren, maar wil liever geen grote verliezen incasseren.
Aangezien haar man over meer financiële kennis beschikt, vertrouwt ze grotendeels op zijn oordeel.
Het bruto-inkomen van Monique is €32.000,- p/jr.
Vermogen & uitgaven
In de B.V. staat op dit moment €1.400.000,- liquide. Jan wil het vermogen in de B.V. houden, tenzij er
fiscaal gezien betere alternatieven zijn. Ze beschikken over €200.000,- vermogen (in privé) dat op
een spaarrekening is gestald. Er zijn geen schulden, alleen een eigen woning met hypotheek. De
gewenste netto-inkomensbehoefte voor Jan & Monique is €60.000,- per jaar (exclusief
hypotheekrente en belastingen). Voor de studerende kinderen is €4.000,- per kind per jaar benodigd.
Bas studeert geneeskunde; +/- 8 jaar studie, Erik studeert econometrie; +/- 4 jaar studie.
Gezamenlijke doelstelling & wensen
1. Vervroegd met pensioen. Het liefst over 10 jaar stoppen (Jan is dan 60 en Monique is dan
55) met werken. Langer doorwerken is een optie (Jan tot max. 65 jaar en Monique tot 60).
2. Na pensionering +/- €60.000,- per jaar netto te besteden (met behoud van koopkracht).
3. Indien verstandig willen ze t.z.t. (een gedeelte van) de hypotheek aflossen.
4. Is het slim om te beginnen met schenkingen aan de kinderen i.v.m. fiscale voordelen?
5. Ze willen €100.000,- op een spaarrekening aanhouden als buffer.
Eigen woning
Jan en Monique hebben een eigen woning met een vrije verkoopwaarde en WOZ-waarde van
€600.000,- (2015). Zij zijn ieder voor 50% eigenaar van de woning. De woning is op 1 jan 2005
gekocht voor €500.000,-. Er rust een hypotheek op de woning van €500.000,-. Het betreft een
aflossingsvrije hypotheek met een 15 jaar vaste rente van nominaal 4,5% p/jr. Zowel Jan als Monique
zijn hoofdelijk kredietnemers. Aan de hypotheek is een beleggingsrekening gekoppeld met een 30jarige looptijd, waarop vanaf 2005 maandelijks €350,- door hen wordt gestort (waarde ca. €47.000,-).
Pensioenvoorziening
Voordat Jan ondernemer was, heeft hij 10 jaar in loondienst gewerkt en een ouderdomspensioen
opgebouwd van €11.000,- (vanaf 65 jaar). Als ondernemer is er geen pensioen opgebouwd, maar in
zijn huidige dienstbetrekking bouwt Jan weer pensioen op (middelloon-pensioenregeling). Als Jan op
zijn 60e stopt, is de verwachte pensioenaanspraak hieruit €20.000,- per jaar vanaf zijn 65e.
Monique heeft 10 jaar fulltime gewerkt, de rest parttime. De verwachte pensioenaanspraak bij
stoppen in 2025 €5.000,- per jaar vanaf 65 jaar.
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Bijlage II: Methode beoordelen inzendingen

alles voor de beste keuze

Alle 140 vermogensbeheerders1 bekend bij beleggingsmatch.nl hebben een uitnodiging ontvangen
om deel te nemen aan de Gouden Stier “Beste Vermogensbeheerder 2015”. Van de 140
uitnodigingen hebben we 15 inzendingen en 15 afmeldingen ontvangen.
Voor de beoordeling van de inzendingen hebben we gebruik gemaakt van (1) de
beoordelingsmethode van beleggingsmatch (weging 75%) en (2) specifiek opgestelde vragen van de
Familie de waal + bonuspunten voor het beleggingsvoorstel. (weging 25%). De totaalscore per
onderdeel vindt u terug op de one-pager per vermogensbeheerder.
Beoordelingsmethode beleggingsmatch (49 punten)


Organisatie (9 punten)
o AFM vergunning (1 punt)
o Kifid registratie en eventuele geschillen (4 punten)
o DSI registratie (1 punt)
o Track record ( 3 punten)



Kosten (15 punten)
o Inzicht in totale kosten (6 punten)
o Hoogte van de kosten (2 punten)
o Kostenstructuur (7 punten)



Beleggingsbeleid (14 punten)
o Inzicht en totstandkoming van het beleggingsbeleid (5 punten)
o Inzicht in de daadwerkelijke beleggingsportefeuille (2 punten)
o Inzicht in rendementen (4 punten)
o Onafhankelijkheid van het beleggingsbeleid ( 3 punten)



Risicobeleid (11 punten)
o Inzicht in kenmerken en uitgangspunten risicoprofiel (2 punten)
o Inzicht in het risicobeleid (6 punten)
o Inzicht in historische risicoparameters (2 punten)
o Haalbaarheid + scenario analyse (1 punt)

Vragen fam. de Waal + bonuspunten beleggingsvoorstel (16 punten)




Vragen (8 punten)
o

Vraag welk risicoprofiel (2 punten)

o

Vraag hoe instappen (2 punten)

o

Vraag renterisico (2 punten)

o

Vraag aandelencrash (2 punten)

Bonuspunten (8 punten)
o

Vermogen in VBI of B.V? (1 punt)

o

Antwoord hypotheekvraagstuk (1 punt)

o

Antwoord op stoppen met werken (1 punt)

o

Fiscale voordelen schenkingen (1 punt)

o

Behoudt van koopkracht (1 punt)

o

Algehele professionaliteit casus (3 punten)

1 Een overzicht van de vermogensbeheerders vindt u hier.
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alles voor de beste keuze

Contactgegevens

beleggingsmatch.nl
Laan van Zuid Hoorn 60
2289 DE Rijswijk
The Netherlands
Tel:

085 401 57 87
06 317 889 43 (Stephan)
06 281 532 25 (Bart)

We zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 18.00 uur. Buiten kantoortijden op afspraak.
Mail
Web

info@beleggingsmatch.nl
www.beleggingsmatch.nl

KvK
Bank

55903096
NL91 INGB 000 7321009

Disclaimer
Copyright © 2015 We Like Finance B.V. beleggingsmatch is een handelsnaam van We Like Finance
B.V. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit rapport is eigendom van beleggingsmatch.nl en
mag niet worden gekopieerd of gedistribueerd zonder de uitdrukkelijke toestemming van
beleggingsmatch.nl. De informatie is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks
onjuistheden bevatten. De informatie is niet gegarandeerd accuraat, compleet of actueel.
beleggingsmatch.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of verliezen die ontstaan door
het gebruik van dit rapport en/of de informatie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor
beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.
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Infographic enquête
Voor de gouden stier 2015 van “beste broker” is onder het publiek van IEX en belegger.nl een enquête gehouden.
Op basis van ruim 750 bezoekers respondenten is een profiel opgesteld van de “gemiddelde” belegger. Het
merendeel (66%) van de zelfbeleggers omschrijft zichzelf als Aandelenbelegger. 20% ziet in zichzelf een
Fondsbelegger en 15% schaart zichzelf in de categorie Optiebelegger. Op deze pagina vindt u de belangrijkste
bevindingen van de groep aandelenbelegger, op basis van de uitgangspunten van deze groep zijn de top 5 beste
brokers geselecteerd.

De aandelenbelegger is gemiddeld 53 jaar oud, in 6 van de 10 gevallen
hoog opgeleid (HBO+) en ziet zichzelf als een ervaren of gevorderde
belegger (75%).
>€500.000,-

15%

94% man / 6% vrouw
>€100.000,

75% van de beleggers heeft meer dan 25 duizend euro vrij beschikbaar vermogen.



1 op de 2 heeft een vrij belegbaar vermogen van meer dan 100 duizend euro.



15% beschikt over meer dan 500 duizend euro aan vrij vermogen.

50%

>€25.000,-

75%
0%

50%

100%

40% van de zelfbeleggers belegt

1 op de 2 beleggers noemt zijn eigen

voornamelijk in Nederlandse aandelen.

risicohouding 'risicovol'. 80% omschrijft zijn
risicohouding minimaal als gemiddeld.

Belangrijkste producten & tools voor zelf belegger





Aandelen
Indextrackers
Beleggingsfondsen
Opties



Analistenrapporten
Technische analyse
Mobiele app
Schaduwportefeuille





Transactieprofiel






4%

70% handelt minstens 1 keer per
maand.
30% handelt minstens 1 keer in
de week.

Aandelen

2% 3%

5%

Spaargeld

5%

Beleggingsfondsen
Indexproducten

8%
55%

Gemiddelde transactiebedrag:
2.000 - 5000 euro.

Obligaties
Turbo’s/Speeders/Sprinters

18%

Opties
Overig
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