
 

Beleggingsbeleid WK Financieel Advies 
 
Een van de belangrijkste afwegingen die bij het opbouwen van vermogen gemaakt moet 
worden is de verhouding tussen risico en rendement. Bij meer kans op een hoger 
rendement geldt in het algemeen dat hiervoor ook meer risico voor gelopen moet 
worden. 
Risico’s kunnen worden onderscheiden in marktrisico’s en specifieke risico’s. De 
marktrisico’s zijn afhankelijk van veranderingen in de markt zoals (macro)economische-, 
politieke- en demografische ontwikkelingen zoals werkgelegenheid, inflatie, 
belastingmaatregelen en bevolkingsgroei. 
Het specifieke risico is het risico dat een aandeel slechter (of beter) rendeert dan het 
gemiddelde van de markt en het marktrisico is dus het risico dat de hele aandelenmarkt 
het slecht (of goed) doet. 
Door voldoende spreiding kunnen de specifieke risico’s zoveel mogelijk worden reduceert. 
Uit onderzoek blijkt dat voldoende spreiding pas mogelijk is vanaf 25 verschillende 
aandelen, maar zelfs tot zo’n 200 verschillende aandelen nodig zijn om het specifieke 
risico te reduceren tot het niveau van het marktrisico. 
Als individuele belegger is dat haast niet te realiseren tenzij: 

• het te beleggen vermogen groot genoeg is om van elke vermogenstitel voldoende 
posities in te nemen, doorgaans vanaf € 500.000 

• de hoge kosten van individueel vermogensbeheer geen belemmering vormen. 
• u over veel beleggingskennis en tijd beschikt  om zelf een goede 

beleggingsportefeuille samen te stellen en te beheren. 
Middels beleggen in fondsen spelen bovenstaande nadelen niet. Voornaamste doel van 
een fonds is het bewerkstelligen van voldoende spreiding waardoor er meer controle 
bestaat over de te lopen risico’s in verhouding tot het gewenste rendement. 
Het risico van een afzonderlijke vermogenstitel (aandeel, obligatie of vastrentende 
waarde) is doorgaans een stuk hoger dan het risico van een fonds met dezelfde soort aan 
vermogenstitels. Verder kan via een fonds worden belegt op markten waar u als 
individuele belegger geen toegang toe heeft. 
 
Algemene kenmerken van beleggen  in fondsen zijn: 

• betere risico/rendementsverhouding door meer spreiding; in een fonds wordt 
collectief en op grotere schaal belegt waardoor 

• betere risico/rendementsverhouding door betere correlatie van verschillende 
vermogenstitels bij een mixfonds; bijv. door toevoeging van 5% 
grondstofaandelen neemt het risico op de overige aandelen met 10% af. 
Afhankelijk van het risicoprofiel zal er in beginsel een procentuele verdeling van 
verschillende vermogenstitels plaatsvinden. Bijv. 50% aandelen, 35% obligaties 
en 15% geldmarkt bij een neutraal profiel. 

• grotere toegang tot bepaalde markten 
• fondsbeheerders beschikken naast veel kennis over de marktrisico’s en specifieke 

risico’s over specialistische kennis van beleggen 
• de kosten zijn doorgaans hoger dan aankoop van individuele beleggingen, maar 

kunnen per fonds sterk verschillen afhankelijk van de karakteristieken van het 
fonds 

 
De doelstellingen en karakteristieken van elk fonds verschillen onderling zoals: 

• het type fonds; gaat het om indexfondsen (zgn. indextrackers) of gaat het om 
vermogensbeheerportefeuilles. 

• de samenstelling middels bottum-up strategie waarbij als eerste de onderliggende 
waarden zelf (bedrijven) het uitgangspunt vormen of top-down benadering 
waarbij als eerste de marktomstandigheden het uitgangspunt vormen 

• de mate van gerichtheid op één of meerdere sectoren/branches bijv. op de ICT 
sector, de voedingsindustrie of de financiële sector; mate van spreiding middels 
sectoren 
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• de mate van gerichtheid op één of meerdere landen; mate van geografische 
spreiding 

• de doelstelling om voor een bepaalde periode, bijv. per kwartaal, maandelijks, 
wekelijks of zelfs dagelijks in bepaalde mate af te wijken van de benchmark. 
M.a.w. ‘hoe strikt tolereert het fonds afwijkingen in de doelstellingen qua 
afwijkingen in volatiliteit?’. De hoofddoelstelling van het fonds kan zelfs zijn om 
strikt zo min mogelijke fluctuaties te hebben in verhouding tot het gekozen 
rendement. 

• beleid hanteert het fonds bij bepaalde afwijkingen zoals door gewijzigde 
marktomstandigheden en specifieke bedrijfsomstandigheden. 

• de historie van het fonds? Hoe lang bestaat het fonds, is het tussentijds 
overgenomen of niet, etc. Wat zijn de track records over de afgelopen periodes? 

• wel of geen paraplufonds? 
• welke toegevoegde waarde levert de fondsmanager? 
• de kosten in het fonds; naast de totale kosten in het fonds (ook wel aangeduid 

met TER ratio) kunnen ook nog extra kosten worden berekend voor aan- en 
verkoop en financieringskosten (ook wel TER+ ratio). 

 
O.a. via het fondsenplatform van het Noord Nederlands Effectenkantoor (NNEK) kunnen 
wij uit een groot pallet aan fondsen een beleggingsportefeuille voor u samenstellen en 
beheren of kan worden gekozen voor modelportefeuilles die door NNEK zelf zijn 
samengesteld en worden beheerd. 
De volgende keuzes in beleggen in fondsen zijn hierdoor bij ons mogelijk: 

1. Actieve benadering: wij stellen in samenspraak met u op maat een portefeuille 
samen a.h.v. het vermogensdoel, risicoprofiel, wensen en risico’s (strategische 
asset allocatie). Wij houden actief de ontwikkelingen van uw portefeuille bij en 
stellen deze tussentijds bij (tactische asset allocatie ofwel periodieke 
herbalancing) indien blijkt dat de portefeuille uit de pas loopt ten opzichte van de 
gekozen doelstellingen. Hierbij volgen wij ons eigen beleggingsbeleid. 

2. Passieve benadering: wij adviseren een modelportefeuille a.h.v. de uitkomsten 
van het risicoprofiel en uw wensen en doelstellingen. Deze portefeuille wordt door 
de vermogensbeheerder aangepast o.b.v. haar beleggingsbeleid. 

 
Wanneer u kiest voor de actieve benadering, dan stellen wij voor u een portefeuille 
samen o.b.v. een strategische assetallocatie. Hierbij hanteren wij een beleggingsbeleid 
dat enerzijds is gebaseerd op advies welke moet voldoen aan wet- en regelgeving (BW, 
WFT en richtlijnen van de AFM) en anderzijds is gebaseerd op ons eigen 
beleggingsstrategie. 
Bij beleggen zijn meerdere strategieën mogelijk zoals: 

• technische analyse; binnen een korte horizon van maximaal 3 maanden worden 
de assets gekozen o.b.v. het historische koersverloop waarbij wordt gekeken naar 
bepaalde patronen en indicatoren. Bij technische analyse wordt niet gekeken naar 
(bedrijfs)economische factoren maar wordt getracht het gedrag van beleggers te 
voorspellen. De marktbewegingen uit het verleden worden doorgetrokken naar de 
toekomst. 

• fundamentele analyse; hierbij wordt gekeken naar de waardering van een aandeel 
o.b.v. het reilen en zeilen van een bepaalde onderneming of van een bepaalde 
bedrijfstak welke binnen macro-economische kaders. 

Wij hanteren als beleggingsstrategie een fundamentele analyse aangezien het 
vermogensadvies veelal een onderdeel vormt van een financieel plan op de langere 
termijn. Verder zijn wij, mede vanuit onze (bedrijfs)economische achtergrond, van 
overtuigd dat de waarde en het geëiste rendement op aandelen en obligaties ondermeer 
worden bepaald door de volgende economische factoren/kengetallen: 

• Mate van Economic Value Added (EVA); m.a.w. hoeveel (extra) waardecreatie en 
waarderealisatie levert een bedrijf? Bedrijfseconomische factoren als omzetgroei, 
werkkapitaal, liquiditeit, marges en risico’s bepalen of de EVA positief of negatief 
is. Bij een positieve EVA is sprake van waarderealisatie. De EVA wordt afgeleid 
van de nettowinst (na aftrek van vennootschapsbelasting) uit de 
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resultatenrekening en het eigen vermogen (aandelenkapitaal plus ingehouden 
winsten plus herwaarderingsreserve) uit de balans. Volgens de RJ en IFRS regels 
is een bedrijf niet verplicht de EVA tot uitdrukking te laten komen in de 
jaarrekening waardoor in de praktijk vaak alleen kan worden afgegaan op andere 
cijfers zoals de vrije kasstroom (free cashflow) van een bedrijf. 

• Te eisen rendement o.b.v. Capital Asset Pricing Model (CAPM); middels deze 
financiële beleggingstheorie kan de rendementseis worden bepaald. 

• Mate van Weighted Average Cost of Capital (WACC) ofwel de gemiddelde gewogen 
kostenvoet van het vermogen van een bedrijf. Hoe hoger deze is, des te minder 
effect investeringen zullen hebben. 

• Te bepalen waarde o.b.v. Dividend Discount Model (DDM); op basis van 
toekomstig te verwachten dividend stoelt op de redenering dat een aandeel waard 
is wat het de aandeelhouder in de toekomst zal opbrengen. In feite wordt hierbij 
de toekomstige opbrengst, de dividenden, teruggerekend (contant gemaakt) naar 
vandaag: actualiseren of verdisconteren. 

• Concurrentiekracht; in hoeverre is het bedrijf in staat de concurrentie te 
weerstaan. 

• Ontwikkelingen op meso-ecomisch niveau; welke ontwikkelingen zijn er gaande 
binnen de bedrijfstak en economische sectoren? Op welke wijze anticipeert het 
bedrijf hierop? 

• Ontwikkelingen op macro-economisch niveau; welke economische ontwikkelingen 
zijn er op nationaal en internationaal niveau zoals consumptie, productie, 
werkgelegenheid, inflatie, overheidsbestedingen, investeringen en economische 
politiek (bijv. bepaalde belastingmaatregelen). 

Voor de beoordeling van fondsen kijken wij, voor zover mogelijk, naar de beschikbare 
gegevens die via Morningstar kunnen worden geleverd. Verder proberen wij zo goed 
mogelijk de kwaliteit/kostenverhouding van het fonds in te schatten in relatie tot 
bovenstaande economische factoren en o.b.v. historische en actuele cijfers zoals: 

• de Total Expense Ratio (TER); welk kostenpercentage kent het fonds en zijn deze 
verantwoord t.o.v. het type fonds en de toegevoegde waarde van de 
fondsmanager(s)? 

• de Extra kosten bovenop de TER (TER+); niet alle kosten vallen onder de TER 
zoals financieringskosten en aan/verkoopkosten. Indien bijvoorbeeld blijkt dat de 
portfolio turnover erg hoog is, dan zijn de verborgen kosten hoger als gevolg van 
meer aan-en verkooptransacties. 

• de Sharp Ratio; de risico/rendementsverhouding. De Sharpe ratio is een 
berekening (ratio) voor de risico's die een fonds of fondsbeheerder genomen heeft 
om het rendement te halen. Warren Buffett heeft volgens wetenschappelijk 
onderzoek een Sharpe-ratio van 0,76 wat vrijwel door geen enkele belegger kan 
worden geëvenaard. 

• de Beta; ofwel standaarddeviatie. Hoe beweeglijk/volatiel is het aandeel of fonds 
t.o.v. de Benchmark(s). Hoe beweeglijker de koers van het aandeel of fonds des 
te onzekerder is de waarde op de gewenste einddatum. Pensioenfondsen en 
pensioen/levensverzekeraars passen om deze reden Life-Cycle fondsen toe 
waarbij het de volatiliteit (lees risico) afneemt in verhouding tot de toename van 
de leeftijd van de deelnemer. 
In de praktijk blijkt dat fondsen niet altijd de juiste Benchmarks worden gekozen. 
Naast het feit dat de AFM hier de laatste tijd beter op toe ziet, beoordelen wij 
(voor zover mogelijk) ook de gekozen Benchmarks. 

• de Alpha; ofwel de toegevoegde waarde van de fondsmanager. De meeste 
fondsmanagers zijn niet in staat de index te verslaan. Mede vanuit dit oogpunt en 
de kostenfactor zijn indexfondsen de laatste jaren sterk in trek. 

Wij worden hierin o.a. ondersteund door het Noord Nederlands Effectenkantoor (NNEK) 
middels het fondsenplatform, het volgen van workshops waarbij fondsmanagers worden 
uitgenodigd, (periodieke) cursussen/opleidingen en het bijhouden van financiële markten 
en economische ontwikkelingen. 
Alleen al in Nederland bestaan ultimo 2012 ruim 1.500 beleggingsfondsen en wereldwijd 
duizenden fondsen. Het NNEK heeft tot zo’n 500 (index)fondsen zorgvuldig geselecteerd 
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waaruit een beleggingsportefeuille kan worden samengesteld. Hierbij heeft de cliënt de 
keuze uit een fondsenportefeuille die door ons wordt samengesteld of één van de 
profielportefeuilles die door het NNEK zelf zijn vastgesteld. 
Meer informatie treft u op http://www.vermogensbeheer.nl/nnek/ 
 
Bij de strategische assetallocatie volgen wij een Top down benadering voor het invullen 
van de portefeuille over de onderscheiden asset-klassen: aandelen, obligaties, 
deposito’s/liquiditeiten en vastgoed. Hiervoor gelden fundamenteel economische en 
markttechnische randvoorwaarden en het risicoprofiel van de belegger. Bij een neutraal 
profiel ontstaat hierdoor bijvoorbeeld een verdeling van 40% aandelen, 35% obligaties 
en 15% deposito’s/liquiditeiten. 
Onze beleid is erop gericht om ook gedurende de looptijd te streven naar een betere 
risico/rendementsverhouding ten opzichte van de strategische portefeuille door een 
actieve onder- of overweging van de verschillende assets (ook wel tactische 
assetallocatie). Indien bijvoorbeeld blijkt dat het maximale gewicht van de aandelen in 
de portefeuille 50% gaat bedragen en het profiel hierdoor naar licht offensief is 
opgeschoven, dan betekent dit de risico/rendementsverhouding niet meer aansluit bij de 
beoogde portefeuille met een neutraal profiel. Als horizon voor deze tactische 
assetallocatie hanteren wij een termijn van 12 tot 18 maanden. 
Onze doelstelling is om de fondsen zowel vanaf het begin als gedurende de looptijd zo 
goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw klant- en risicoprofiel. 
Ook gedurende de looptijd is het daarom van belang dat u voldoende inzicht heeft in uw 
beleggingsportefeuille. Wij werken daarom alleen samen met partijen waarbij de 
belegger een goede en actuele inzage kan hebben in de beleggingsportefeuille. 
 
Wij vallen onder het toezicht van de Mifid regels die zijn opgenomen in de WFT. MiFID 
staat voor Markets in Financial Instruments Directive. Deze richtlijn is in de Europese 
Unie op 1 november 2007 in werking getreden en heeft drie doelstellingen: 

• Het beschermen van beleggers en de integriteit van de financiële markten 
• Het bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële 

markten 
• Het verder harmoniseren van de Europese beurshandel en beleggingsmarkt 

Het is toegestaan voor financiële instellingen om orders van hun klanten intern af te 
handelen, in plaats van het doorsturen naar de effectenmarkt. De eis van MiFID is dat er 
voldaan wordt aan best execution, de belegger moet de beste voorwaarden krijgen. 
Hier vloeit mede uit voort dat wij voor u pas beleggingsorders kunnen doorgeven indien 
wij naast de vereiste documenten van de vermogensbeheerder in het bezit zijn van de 
volgende stukken: 

• cliëntenovereenkomst Mifid 
• klant- en risicoprofiel 
• dienstverleningsovereenkomst 

 
Voor de lopende effectenportefeuille streven wij naar een optimale inzage van de 
beleggingsrekening. Hierbij horen tenminste: 

• digitale klantenportal met real-time koersinformatie en relevante additionele 
informatie van de beleggingsportefeuille 

• onafhankelijke informatie m.b.t. koers, rendement, kosten, risico’s, etc. 
opvraagbaar via Morningstar. 

• efficiënt administratie- en ordersysteem voor het uitvoeren van aankopen, 
verkopen en wijzigingen in de beleggingsportefeuille. 

 
Om aan ons beleggingsbeleid op het gebied van actieve en passieve fondsen te kunnen 
voldoen werken wij in hoofdzaak met NNEK en Legal&General. 
Voor individueel vermogensbeheer (veelal bij vermogens boven € 500.000) verwijzen wij 
door naar bij ons bekende vermogensbeheerders waarvan wij op de hoogte zijn van de 
werkwijze zoals Stroeve&Lemberger en Roemerkamp vermogensbeheer. 
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