
Formulier

Risicoprofiel bepalen

Handleiding voor de adviseur:

Met dit formulier heeft u een hulpmiddel om het risicoprofiel van uw cliënt te bepalen. De acht vragen leiden tot een standaard
risicoprofiel. De risicobereidheid van uw cliënt is echter afhankelijk van meerdere factoren. Dit formulier leidt niet tot een volledig
klantprofiel van uw cliënt. U bent zelf verantwoordelijk om de overige gegevens, kenmerken, wensen en behoeften van uw cliënt
te inventariseren.

Klantgegevens

Aanvrager

Naam, voorletters :

Adres :

Postcode/woonplaats :

Emailadres :

Geboortedatum : Burgerservicenummer :

Beroep : Hoogst genoten opleiding :

Mede-aanvrager (indien van toepassing)

Naam, voorletters :

Geboortedatum :

www.LandG.nl
telefoon 035 - 6252525



57%

45%
33%

26%
18%

-3%
-10% -15%

-25%
-35%

A B C D E

Vaststelling risicoprofiel

Voor de bepaling van het risicoprofiel dient uw cliënt de volgende acht vragen naar waarheid te beantwoorden.

Met welke vorm van beleggen heeft u de
meeste ervaring?

Volgt u de financiële markten?

Beleggingsrisico wordt uitgelegd als de
beweeglijkheid van het rendement (het ene
moment meer, het andere moment minder).
Indien het rendement op uw vermogen zich 
in één jaar kan bewegen tussen de hier 
vermelde percentages, welke bandbreedte
vindt u dan nog (maximaal) acceptabel?

Hoe langer de looptijd hoe lager de kans op
een negatief rendement op de einddatum. 
Dit geldt voor alle beleggingscategorieën. 
Hoe lang heeft u het geld dat u gaat 
beleggen niet nodig?

Hoe belangrijk vindt u vermogensgroei?

Hoe belangrijk is het voor u dat uw 
beleggingsresultaten van jaar tot jaar 
geleidelijk verlopen?

Hoe noodzakelijk vindt u het behalen van uw
financiële doelstelling (uw doelvermogen)?

Indien uw risicoprofiel op basis van de
hiervoor beantwoorde vragen onvoldoende is
om uw doelstellingen te behalen, bent u dan
bereid een grotere beweeglijkheid van het 
rendement te accepteren dan u bij vraag 3
hebt aangegeven?

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Vragenlijst
- in te vullen door financieel adviseur -

� a. Geen
� b. Beleggingsverzekering
� c. Beleggingsfondsen
� d. Individueel vermogensbeheer
� e. Handelen op advies van derden
� f. Zelf handelen in individuele effecten
� g. Anders

� a. Nooit
� b. Soms (ten minste 1 x per maand)
� c. Vaak (ten minste 1 x per week)

� a. 
� b. 
� c. 
� d. 
� e. 

� a. 1 tot 2 jaar
� b. 2 tot 5 jaar
� c. 5 tot 10 jaar
� d. 10 tot 15 jaar
� e. 15 tot 20 jaar
� f. Meer dan 20 jaar

�a. Ik wil mijn vermogen in stand houden en de zekerheid hebben dat het 
vermogen tussentijds nooit in waarde daalt.

� b.Ik wil een lichte groei van mijn vermogen realiseren zodat ik iets meer 
rendement kan verwachten dan met alleen sparen. Tussentijds kan mijn 
vermogen dus ook licht fluctueren.

� c. Ik wil dat mijn vermogensgroei ruim hoger is dan ik met sparen kan 
bereiken. Dit brengt ook de nodige tussentijdse fluctuaties in het vermogen 
met zich mee.

� d.Realiseren van maximale vermogensgroei staat voorop. Ik realiseer mij dat 
dit voor de korte termijn zeer sterke fluctuaties in het vermogen met zich 
meebrengt.

� a. Zeer belangrijk
� b. Belangrijk maar niet doorslaggevend
� c. Niet relevant

� a. Zeer noodzakelijk, dit vermogen is mijn toekomstige inkomstenbron.
� b. Noodzakelijk, dit vermogen is voor deel mijn toekomstige inkomstenbron.
� c. Neutraal, de bestemming van dit vermogen is nog niet bekend.
� d. Niet noodzakelijk, dit vermogen is bestemd voor extra (luxe) uitgaven.

� a. Ja
� b. Nee



Tel de punten van vraag 1 t/m 8 bij elkaar op. Het totaal van deze punten leidt tot het risicoprofiel.

Vraag

1
2
3
4
5
6
7
8

a

-4

2

4

3

-90

2

5

10

b

3

5

8

6

12

5

10

0

c

5

10

12

10

21

10

15

d

6

16

13

30

20

e

8

20

16

f

10

19

g

5

Punten

Als dit antwoord 0 punten oplevert, doe dan de 
volgende controle:
Omcirkel hier het antwoord op vraag 3

A B C D E
Het risicoprofiel van deze cliënt mag nooit
risicovoller zijn dan dit antwoord.

Definitieve vaststelling risicoprofiel na uitvoering van de controlevraag:

minder dan 24 punten

Geen risico

O

24 - 44 punten

Zeer defensief

A

45 - 65 punten

Defensief

B

66 - 86 punten

Neutraal

C 

87 - 107 punten

Offensief

D

meer dan 107 punten

Zeer Offensief

E

Totaal

Risicoprofiel

� geen risico � zeer defensief � defensief � neutraal � offensief � zeer offensief
� Klant wijkt bewust af van vastgesteld risicoprofiel, namelijk ............................................................. Paraaf klant ............................................................

Reden: ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Vragenlijst
- in te vullen door financieel adviseur -

Het risicoprofiel dat met dit formulier wordt bepaald is geen advies, maar dient uitsluitend als hulpmiddel om tot een bij u passende
fondsverdeling over de verschillende beleggingscategorieën te komen. Hieraan kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

Het vaststellen van een risicoprofiel is een momentopname gebaseerd op, de op dat moment geldende vragenlijst, uw op dat
moment bestaande financiële positie en de op dat moment geldende lange termijn visie op beleggingen. 
Ten aanzien van uw financiële positie geldt dat wijzigende privé-omstandigheden en koersontwikkelingen binnen uw portefeuille
aanleiding kunnen geven tot aanpassing van uw beleggingen. Daarnaast kan door economische ontwikkeling de lange termijn visie
op de verschillende beleggingscategorieën wijzigen. Ook dit kan betekenen dat uw risicoprofiel opnieuw zal moeten worden
vastgesteld.  
Wanneer uw financiële/privé-omstandigheden wijzigen, raden wij u aan uw risicoprofiel en de door u gekozen fondsverdeling te
(laten) controleren. Ook adviseren wij u om uw risicoprofiel en fondsverdeling met enige regelmaat te (laten) controleren in verband
met - bijvoorbeeld - economische en/of persoonlijke ontwikkelingen en een eventuele wijziging van de vragenlijst.

Legal & General behoudt zich het recht voor de vragenlijst aan te passen. Het aanpassen van de vragenlijst kan leiden tot een ander
risicoprofiel dan op basis van een eerdere vragenlijst voor u werd vastgesteld. Legal & General aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor door u ten gevolge van een wijziging van de vragenlijst eventueel direct of indirect te lijden schade.

Ondergetekende(n) verkaart/verklaren

- alle vragen naar waarheid te hebben ingevuld
- goede notie te hebben genomen van de inhoud van dit formulier

Voor akkoord

Naam adviseur: ........................................................................................................................ Datum: .................................................................. Plaats: ..................................................................

........................................................................................................................ ........................................................................................................................ ........................................................................................................................

Handtekening adviseur Handtekening cliënt Handtekening mede-aanvrager 
(indien van toepassing)



Wat is het rendement en risico dat bij mijn profiel hoort?

Mix van beleggingen/Assetmix Bij ieder risicoprofiel hoort een andere mix van beleggingen. Niet iedere asset mix heeft dezelfde
rendements- en risicoverwachting. Hoe groter het percentage van het vermogen dat belegd wordt in aandelen, des te hoger is het te
verwachten rendement én uiteraard het risico. Het is erg belangrijk om de samenstelling van een assetmix zorgvuldig te bepalen,
aangezien uit onderzoek blijkt dat het overgrote deel van de performance van een portefeuille te maken heeft met deze
samenstelling!

Risico Bij beleggen gaat het om de afweging tussen rendement en risico. Hierbij geldt een hele simpele basisregel: hoe hoger het
gewenste rendement, des te hoger het risico. Dit risico kun je makkelijk zichtbaar maken door te kijken naar de bewegingen van het
rendement op de korte en langere termijn. Hoe risicovoller een profiel hoe groter de fluctuaties zijn op de korte termijn. In
onderstaande overzichten vindt u meer informatie over uw risicoprofiel en de beweging van het rendement.

Risico en Beleggingshorizon Het risico van beleggen neemt af als de beleggingshorizon toeneemt. Dus hoe hoger het risicoprofiel
van de gekozen assetmix, des te langer moet u het geld kunnen missen om niet te veel risico te lopen. 

Rendement Ieder risicoprofiel heeft een andere rendementsverwachting. Het rendement is het percentage waarmee uw kapitaal
gemiddeld jaarlijks groeit tijdens de looptijd. Een rendement is geen zekerheid. We kunnen wel een goede verwachting geven van het
rendement. Deze verwachting is gebaseerd op basis van het verleden en we kijken ook naar verschillende voorspellingen voor de
toekomst. Al deze factoren samen bepalen het lange termijn verwachte rendement. Rendementen uit het verleden bieden namelijk
geen garanties voor de toekomst.

Geen risico

Verwacht rendement lange termijn: 4,5%
U wilt beleggen, maar dan wel héél voorzichtig. Daardoor hebt u uitzicht op een iets hoger
rendement op de lange termijn dan wanneer u niet zou beleggen. Het profiel heeft een
verwacht rendement na 15 jaar van 4,5%. Omdat beleggingsrendementen niet met 100%
zekerheid te voorspellen zijn, bestaat er ook een risico dat uw rendement na 15 jaar afwijkt
van de verwachting.

Rendementsverwachting op korte en lange termijn van profiel 
Zeer defensief:
De grafiek laat de bandbreedte zien waartussen het verwachte jaar-
rendement zal liggen bij verschillende looptijden (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar etc.).
Hoe langer de looptijd hoe kleiner de bandbreedte en hoe meer
voorspelbaar het eindrendement. De basis voor deze cijfers zijn de
historische rendementen van 1970 tot 2010. De kans dat het werkelijke
rendement in de toekomst binnen de bandbreedte ligt is 97,5%. Er is dus
2,5% kans dat het jaarrendement toch lager of hoger zal liggen dan de
bandbreedte laat zien.

Leeshulp:
Bij een looptijd van 1 jaar is er 97,5% kans op een rendement tussen
-4,10% en 13,10%. Als u belegt met een looptijd van 5 jaar is er 97,5% kans
op een jaarrendement tussen 0,65% en 8,35% aan het einde van die 5 jaar.
Bij een looptijd van 20 jaar is er 97,5% kans op een jaarrendement tussen
2,58% en 6,42%.

Mix van beleggingen

Rendement na 15 jaar*
Meer dan 8%
Tussen 6-8%
Tussen 4-6%
Tussen 2-4%
Tussen 0-2%

Negatief rendement < 0%

Kans
0,1%
9,2%

57,7%
31,6%
1,4%
0,0%

Wat is de kans na 15 jaar beleggen in het profiel
Zeer defensief op een bepaald rendement?

Zeer defensief

100%

*rendementen zijn uitgedrukt in een % gemiddeld per jaar.

10%

50%
40%

Mix van beleggingen Verwacht rendement lange termijn: 3%
Omdat u een mogelijke tussentijdse waardedaling van uw vermogen niet wilt of kunt
accepteren, past bij u alleen een renteproduct. Het profiel Geen Risico betekent dat u nooit
een negatief rendement kunt behalen. Wel zal het werkelijke rendement schommelen
rondom de lange termijn verwachting. Het verwachte rendement op lange termijn is 3%.

Toelichting op de risicoprofielen
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0

1 5 10 15 20 25 30

13,10%

8,35%
7,22% 6,72% 6,42% 6,22% 6,07%

->jaren

-4,10%

0,65% 1,78% 2,28% 2,58% 2,78% 2,93%



Verwacht rendement lange termijn: 5,3%
U bent een belegger die door nadruk op obligaties en deposito's in de portefeuille de
risico's sterk beperkt. Door in de spreiding ook zo'n 30% aandelen op te nemen, komt het
verwacht rendement op de lange termijn toch nog uit op 5,3%. Omdat beleggings-
rendementen niet met zekerheid te voorspellen zijn, bestaat er ook een risico dat uw
rendement na 15 jaar afwijkt van de verwachting.

Neutraal

Rendementsbeweging op korte en lange termijn van profiel Neutraal:
De grafiek laat de bandbreedte zien waar tussen het verwachte
jaarrendement zal liggen bij verschillende looptijden (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar
etc.). Hoe langer de looptijd hoe kleiner de bandbreedte en hoe meer
voorspelbaar het eindrendement. De basis voor deze cijfers zijn de
historische rendementen van 1970 tot 2010. De kans dat het werkelijke
rendement in de toekomst binnen de bandbreedte ligt is 97,5%. Er is dus
2,5% kans dat het jaarrendement toch lager of hoger zal liggen dan de
bandbreedte laat zien.

Leeshulp:
Bij een looptijd van 1 jaar is er 97,5% kans op een rendement tussen
-11,28% en 23,38%. Als u belegt met een looptijd van 5 jaar is er 97,5%
kans op een jaarrendement tussen -1,70% en 13,80% aan het einde van die
5 jaar. Bij een looptijd van 20 jaar is er 97,5% kans op een jaarrendement
tussen 2,18%  en 9,92%.

Mix van beleggingen

Leeshulp:
Bij een looptijd van 1 jaar is er 97,5% kans op een rendement tussen
-7,22% en 17,82%. Als u belegt met een looptijd van 5 jaar is er 97,5% kans
op een jaarrendement tussen -0,30% en 10,9% aan het einde van die 5 jaar.
Bij een looptijd van 20 jaar is er 97,5% kans op een jaarrendement tussen
2,50% en 8,10%.

Rendement na 15 jaar*
Meer dan 8%
Tussen 6-8%
Tussen 4-6%
Tussen 2-4%
Tussen 0-2%

Negatief rendement < 0%

Kans
5,1%

28,5%
44,9%
19,3%
2,2%
0,1%

Wat is de kans na 15 jaar beleggen in het profiel
Defensief op een bepaald rendement?

Defensief

Verwacht rendement lange termijn: 6,05%
U bent een belegger die streeft naar evenwicht. U wilt graag een hoger rendement dan op
een spaarrekening en u bent bereid daarvoor een zeker risico te nemen. Anderzijds hebt u
afkeer van al te grote waardeschommelingen, hoe aantrekkelijk de mogelijke winsten ook
zouden zijn bij een groter belang in aandelen. Omdat beleggingsrendementen niet met
zekerheid te voorspellen zijn, bestaat er ook een risico dat uw rendement na 15 jaar afwijkt
van de verwachting.

Rendement na 15 jaar*
Meer dan 8%
Tussen 6-8%
Tussen 4-6%
Tussen 2-4%
Tussen 0-2%

Negatief rendement < 0%

Kans
19,1%
31,8%
31,2%
14,4%
3,1%
0,3%

Wat is de kans na 15 jaar beleggen in het profiel
Neutraal op een bepaald rendement?

Rendementsverwachting op korte en lange termijn van profiel Defensief: 
De grafiek laat de bandbreedte zien waartussen het verwachte jaar-
rendement zal liggen bij verschillende looptijden (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar etc.).
Hoe langer de looptijd hoe kleiner de bandbreedte en hoe meer voorspel-
baar het eindrendement. De basis voor deze cijfers zijn de historische
rendementen van 1970 tot 2010. De kans dat het werkelijke rendement in
de toekomst binnen de bandbreedte ligt is 97,5%. Er is dus 2,5% kans dat
het jaarrendement toch lager of hoger zal liggen dan de bandbreedte laat
zien.

Verdeling over de categorieën

Toelichting op de risicoprofielen

30%

40%

30%

15%

45%
40%

*rendementen zijn uitgedrukt in een % gemiddeld per jaar.

*rendementen zijn uitgedrukt in een % gemiddeld per jaar.
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17,82%

10,90%
9,26%

8,53% 8,10% 7,80% 7,59%

->jaren

-7,22%

-0,30% 1,34% 2,07% 2,50% 2,80% 3,01%

20

10

0

1 5 10 15 20 25 30

23,38%

13,80%
11,53% 10,52% 9,92% 9,52% 9,21%

->jaren

-11,28%

-1,70% 0,57% 1,58% 2,18% 2,58% 2,89%



Bronnen: Voor aandelen is de MSCI World-index in euro's gebruikt. Van 1 januari 1970 tot en met 31 december 1986 gebruiken we de MSCI World index. Na deze periode gebruiken we de MSCI All Countries
index (inclusief Emerging Markets). Voor de categorie obligaties is de JPM Netherlands herbeleggingsindex in euro's en voor liquiditeiten de deposito 3-maands index van Nederland in euro's gebruikt.

Offensief

Rendementsbeweging op korte en lange termijn van profiel Offensief:
De grafiek laat de bandbreedte zien waartussen het verwachte jaar-
rendement zal liggen bij verschillende looptijden (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, etc.).
Hoe langer de looptijd hoe kleiner de bandbreedte en hoe meer
voorspelbaar het eindrendement. De basis voor deze cijfers zijn de
historische rendementen van 1970 tot 2010. De kans dat het werkelijke
rendement in de toekomst binnen de bandbreedte ligt is 97,5%. Er is dus
2,5% kans dat het jaarrendement toch lager of hoger zal liggen dan de
bandbreedte laat zien.

Leeshulp:
Bij een looptijd van 1 jaar is er 97,5% kans op een rendement tussen
-16,11% en 29,91%. Als u belegt met een looptijd van 5 jaar is er 97,5%
kans op een jaarrendement tussen -3,39% en 17,19% aan het einde van die
5 jaar. Bij een looptijd van 20 jaar is er 97,5% kans op een jaarrendement
tussen 1,75% en 12,05%.

Zeer offensief

Rendementsbeweging op korte en lange termijn van profiel Zeer Offensief:
De grafiek laat de bandbreedte zien waartussen het verwachte jaar-
rendement zal liggen bij verschillende looptijden (1 jaar, 5 jaar, 10 jaar, etc.).
Hoe langer de looptijd hoe kleiner de bandbreedte en hoe meer
voorspelbaarhet eindrendement. De basis voor deze cijfers zijn de
historische rendementen tussen 1970 en 2010. De kans dat het werkelijke
rendement in de toekomst ertussen ligt is 97,5%. Er is dus 2,5% kans dat
het jaarrendement toch lager of hoger zal liggen dan de bandbreedte laat
zien.

Leeshulp:
Bij een looptijd van 1 jaar is er 97,5% kans op een rendement tussen
-20,55% en 35,55%. Als u belegt met een looptijd van 5 jaar is er 97,5%
kans op een jaarrendement tussen -5,04% en 20,04% aan het einde van die
5 jaar. Als u belegt met een looptijd van 20 jaar is er 97,5% kans op een
jaarrendement tussen 1,23% en 13,77%.

Verdeling over de categorieën

Verdeling over de categorieën

Verwacht rendement lange termijn: 6,9%
U bent een belegger die nuchter blijft onder de waan van de dag. U laat zich niet opjagen en
houdt vast aan uw lange termijnstrategie, ook als de koersen dalen. Zo'n daling vindt u
jammer, maar u weet dat tussentijdse dalingen er nu eenmaal bijhoren. U weet dat daar
tegenover staat dat u op de lange termijn een hoger rendement kunt behalen. Het verwacht
rendement bedraagt 6,9%. Omdat beleggingsrendementen niet met zekerheid te
voorspellen zijn, bestaat er ook een risico dat uw rendement na 15 jaar afwijkt van de
verwachting.

Rendement na 15 jaar*
Meer dan 10%
Tussen 8-10%
Tussen 6-8%
Tussen 4-6%
Tussen 0-4%

Negatief rendement < 0%

Kans
15,3%
20,5%
25,8%
21,4%
15,8%
1,1%

Wat is de kans na 15 jaar beleggen in het profiel
Offensief op een bepaald rendement?

Rendement na 15 jaar*
Meer dan 10%
Tussen 8-10%
Tussen 6-8%
Tussen 4-6%
Tussen 0-4%

Negatief rendement < 0%

Kans
24,9%
19,7%
21,1%
17,1%
15,1%
2,1%

Wat is de kans na 15 jaar beleggen in het profiel
Zeer Offensief op een bepaald rendement?

Verwacht rendement lange termijn: 7,5%
U kiest er bewust voor om scherp aan de wind te zeilen. U wilt een hoog rendement behalen
en u weet dat de risico's dan ook hoger zijn. Maar omdat u belegt voor de lange tot zeer
lange termijn, zullen tussentijdse koersschommelingen slechts beperkte invloed hebben op
uw uiteindelijke rendement. Bij koersdalingen zult u niet snel verkopen, waardoor u
maximaal profiteert van het daaropvolgende herstel van de beurs. Het verwacht rendement
bedraagt 7,5% per jaar. Omdat beleggingsrendementen niet met zekerheid te voorspellen
zijn is er ook een kans dat uw rendement na 15 jaar afwijkt van de verwachting. 

Toelichting op de risicoprofielen
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*rendementen zijn uitgedrukt in een % gemiddeld per jaar.

*rendementen zijn uitgedrukt in een % gemiddeld per jaar.
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29,91%

17,19%
14,18% 12,84% 12,05% 11,50% 11,10%

->jaren
-16,11%

-3,39%
-0,38% 0,96% 1,75% 2,30% 2,70%
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35,55%

20,04%
16,37% 14,74% 13,77% 13,11% 12,62%

->jaren

-20,55%

-5,04% -1,37% 0,26% 1,23% 1,89% 2,38%


