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Soms bekruipt mij het gevoel dat beleggen en de wer-
king van de beleggingswereld in veel dagelijkse adviesprak-
tijken van financiële planners een ‘ver van mijn bed show’ 
is. Toegegeven, beleggen is niet de meest eenvoudige ma-
terie en de ontwikkelingen gaan inderdaad razendsnel. Toen 
in 1993 de eerste trackers (in de VS Exchange Traded Funds 
of ETF’s) geïntroduceerd werden, had niemand waarschijn-
lijk verwacht dat we eind 2011 staan, waar we nu staan. 
Wat betekent de leidraad Zorgvuldig Advies Vermogensop-
bouw: actief of passief beleggen1 voor u? Belangrijk is dit te 
bezien, vertrekkende vanuit de consument! Want er komt 
een dag, en dan zal ook uw cliënt aan u als planner vragen 
om hem of haar iets te vertellen over trackers, over passief 
of actief beleggen en of het iets is om over na te denken als 
mogelijke oplossing... 

GROEIENDE HISTORIE EN GETALLEN, 
 BELANGRIJKE BEGRIPPEN EN WETEN-
SCHAPPELIJK ONDERZOEK 

Voorafgaand aan de jaarlijkse FPA Experience werd begin 
oktober 2009 in Anaheim/Los Angeles door iShares een pre-
convention workshop georganiseerd van een volledige dag. 
Tijdens deze workshop werden ongeveer 300 planners en as-
setmanagers bijgepraat over de basics, het productaanbod, 
de ontwikkelingen en recente volumes maar ook juist de laat-
ste innovaties en hoe strategisch en tactisch om te gaan met 

iShares ETF Managed Solutions. Aan de circa 40 tafels wer-
den behalve de planners per tafel, één of twee zogenoemde 
third party wealth en assetmanagers aangeschoven. Deze on-
afhankelijke vermogensbeheerders en assetmanagers boden 
volledige beleggingsoplossingen en strategieën aan gebruik-
makend van alleen maar ETF’s. Kortom toen al bouwden deze 
managers portefeuilles met alleen maar trackers. Enkele ge-
tallen en conclusies:

650 Bln USD Assets under management verdeeld over bijna  –
850 verschillende ETF’s/Exchange Traded Products bij ver-
schillende aanbieders/ontwikkelaars, dus niet alleen iShares.
Sinds 2006 verschuiving van ETF’s beschikbaar op alleen  –
maar aandelen USD en Aandelen Wereldwijd indices naar 
bijna alle asset categorieën (dus Fixed income, Commodi-
ty, Currencies).
In 2008 een verschuiving van USD 178 bln (inflow) ten  –
gunste van ETF’s en ten koste van (outflow) uit beleg-
gingsfondsen.
Belangrijkste voordelen die destijds werden benoemd: Lage  –
kosten, transparantie, liquiditeit, pure index-exposure en 
flexibiliteit en in het geval van portefeuilles volledige stra-
tegieën bouwen met focus op asset allocatie en niet op in-
dividuele aandelenselectie. Met binnen de asset allocatie 
ook ruimte voor regionale, sector of thematische spreiding 
(energie, financials, enz. maar ook bijvoorbeeld social 
 responsible en ethische beleggingen).   

ZORGVULDIG ADVIES VERMOGENSOP-
BOUW: ACTIEF EN/OF PASSIEF BELEGGEN?

Vermogen en vermogensopbouw lijken voor de AFM bijna een blijvend 
speerpunt in haar toezichtstaken. Elk jaar worden diverse thema’s aange-
kondigd die specifiek aandacht hebben en onderzocht worden. Het klantbe-
lang centraal stellen, met zoals de AFM het letterlijk stelt: overduidelijk, 
duidelijke informatieverstrekking, verbetering advies voor producten met 
beleggingscomponent en kwaliteit van dienstverlening beleggingsonderne-
mingen die omhoog moet, werden aangekondigd als prioriteit voor 2011. 
De beleggingswereld is een uiterst dynamische wereld met veel vakjargon 
en innovaties die elkaar vaak (heel) snel opvolgen voor wat betreft produc-
ten en  instrumenten. De beoordeling van beleggingsproducten en beleg-
gingsdienstverlening blijft moeilijk voor de consument. Een wereld ook met 
uitersten qua visie omdat enerzijds sommige partijen heel stellig in klassie-
ke principes en uitgangspunten met dito producten en oplossingen blijven 
geloven en anderen juist lijken te proberen steeds mee te gaan in de waan 
van de dag in hun zoektocht naar rendement en het liefst met zo weinig 
mogelijk of zonder risico.

R.G.J. van Beek CFP® €FA is zelfstandig 
consultant (About Life & Finance BV) en 

als Associate verbonden aan AF-Widehorn 
NV/SA. 
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December 2009 December 2010 December 2011

leidraad(1)
Zorgvuldig adviseren

over vermogensopbouw

leidraad (2)
Informatie over
risicoprofielen

Leidraad (3)
Actief en

Passief beleggen

Leidraad (4)
zorgvuldig

beleggingsadvies en
vermogensbeheer

Leidraad (1) en (4) geven informatie over het
gehele beleggingsadviestraject

Leidraad (2) en (3) gaan over specifieke
onderwerpen binnen het beleggingsadviestraject

Ook werd toen al duidelijk dat de ene tracker niet de an-
dere is en hetzelfde gold voor de beheerder. Dus alvorens 
zomaar een ETF te kiezen, dient rekening gehouden te wor-
den met diverse criteria: Wie is de manager? Wie is de uit-
gevende partij? Welke beleggingsfilosofie of doelstelling 
wordt gehanteerd? Welk trackrecord heeft de aanbieder en 
het instrument? En in het geval van volledige portefeuilles 
die door managers wordt beheerd, hoe ziet het beleggings-
proces van betreffende manager eruit? Wat is de ETF-ex-
pertise die er aanwezig is binnen het bedrijf, hoeveel perso-
neel enz.? Je zag dus toen al dat in de VS de ETF’s een 
volwaardig alternatief vormden voor portefeuilles van be-
leggingsfondsen, inclusief bijvoorbeeld Core/satellite stra-
tegieën. De trend in onze regio is nog steeds voornamelijk 
een tracker gebruiken om een gat in de portefeuille op te 
vullen omdat er geen beter alternatief van andere instru-
menten voorhanden is. Er waren in de VS op dat moment 
zelfs al managers die een actieve strategie voerden met be-
hulp van deze passieve instrumenten.....  

Nu in 2011 en dus twee jaar later:
iShares, als 1 van de grootste aanbieders met een markt- –
aandeel van 44%, beheert wereldwijd 578 bln USD (= cir-
ca € 340 mrd) met 473 verschillende ETF’s; 
wereldwijd wordt met andere woorden voor meer dan  –
1.400 mrd USD belegd in trackers en ETF’s. Deze cijfers 
zijn afkomstig van BlackRock/iShares;
in Nederland is er een aantal, veelal kleinere, partijen al  –
enkele jaren actief in het aanbieden van portefeuilles en 
beleggingsoplossingen met alleen maar ETF’s. Onder 
druk van de consument, en nu ook de AFM, beginnen 
de grootbanken en private banks wat serieuzer te kijken 
naar hoe ze ETF’s als volwaardig instrument in kunnen 
zetten in hun oplossingen. Tot op heden bleef het vaak 
beperkt tot nogmaals alleen maar een leegte invullen in 
de portefeuille. 

AFM heeft in 2011 door middel van de assessments bij 
de onder toezicht staande beleggingsondernemingen voor 
zichzelf een beeld gevormd van hoeveel percentueel gezien 
belegd wordt in passieve of actieve beleggingen door par-
ticuliere beleggers. Ze heeft parallel ook navraag gedaan 
bij de consument via de consumentenmonitor in het voor-
jaar. 

Conclusie is dat er meer aandacht is voor passieve beleg-
gingen maar dat er op dit moment voor de meerderheid in 
actieve beleggingsfondsen belegd wordt. De consument is 
nog niet bekend met het fenomeen van passief beleggen. Dit 
biedt dan ook mogelijkheden voor de industrie. De AFM be-
nadrukt dat het belang van de klant ten aanzien van actief 
en passief beleggen niet ten volle wordt onderschreven on-
danks de inspanningen die genomen zijn door beleggingson-
dernemingen sinds de publicatie in 2009 van de Leidraad 
Zorgvuldig adviseren over Vermogensopbouw. Alle partijen 
dienen extra stappen te maken om alternatieven in oplossin-
gen te onderzoeken, risico’s te herkennen en een betere af-
weging tussen beide te maken. 

WAT WIL DE AFM: ZES AANBEVELINGEN
Met de Leidraad Zorgvuldig Advies Vermogensopbouw: 

actief of passief beleggen1 formuleert de AFM 6 aanbevelin-
gen.

Bewustwording dat actief beleggen niet per definitie be-1. 
ter is dan passief beleggen en andersom.
Aanbieders bieden alleen beleggingsproducten aan die 2. 
waarde toevoegen.
Financiële ondernemingen selecteren voor hun klanten al-3. 
leen beleggingsproducten die waarde toevoegen.
Financiële ondernemingen maken in (beleggings)advies en 4. 
vermogensbeheer een gedegen afweging tussen actieve 
en passieve beleggingen en stemmen deze af op de spe-
cifieke situatie.

Figuur 1. Sinds 2010 heeft AFM in het kader van zorgvuldig adviseren over vermogensopbouw al verschillende leidraden gepu-
bliceerd.
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Financiële ondernemingen informeren bij (beleggings)ad-5. 
vies en vermogensbeheer de klant vooraf over de achter-
grond van de afweging tussen actief en passief beleggen.
Financiële ondernemingen informeren bij (beleggings)ad-6. 
vies en vermogensbeheer de klant acteraf over de impact 
van actief en passief beleggen.

Let op: De aanbevelingen die AFM doet, zijn weliswaar geen 
wet- of regelgeving of beogen geen invulling te geven aan wet-
telijke normen maar de AFM verwacht wel dat ondernemingen 
deze aanbevelingen willen nastreven om de klanten zo goed 
mogelijk te bedienen. De AFM heeft al verschillende leidraden 
gepubliceerd die kaderen in vermogensopbouw. Ook de lei-
draad die nu in dit artikel beschreven wordt, dient dan ook ge-
lezen te worden in het licht van de reeds in december 2009 ver-
schenen eerste leidraad. Het is een verbijzondering van 
specifieke onderdelen uit deze eerdere leidraad. Zie figuur 1.

ROLLEN EN VERANTWOORDELIJKHEID: 
WIE ZIJN BETROKKEN, WIE MOET WAT 
DOEN?

De leidraad is bedoeld voor financiële ondernemingen waar-
bij alle schakels in de beleggingsdienstverlening voor particulie-
re beleggers worden aangesproken. De aanbieder van beleg-
gingsproducten (lees: fondsaanbieder, uitgevende instelling, 
beleggingsinstelling), de onderneming die deze beleggingspro-
ducten in assortiment opneemt en de onderneming die de pro-
ducten voor een klant selecteert (lees: beleggingsadviseur, ver-
mogensbeheerder, Nationaal Regime, financieel adviseur en 
planner). De volgende marktpartijen/ondernemingen worden 
dan ook expliciet benoemd: 

Beleggingsondernemingen die orders ontvangen en door- –
geven met betrekking tot financiële instrumenten (execu-
tion only).
Beleggingsondernemingen die adviseren over financiële  –
instrumenten (beleggingsadvies).
Beleggingsondernemingen die individuele vermogens be- –
heren (vermogensbeheer).
Financiële dienstverleners die adviseren over beleggings- –
fondsen (beleggingsadvies, lees Nationaal Regime).
Financiële dienstverleners die adviseren over financiële pro- –
ducten met een beleggingscomponent (advies, lees finan-
cieel adviseurs en planners).
Beheerders van beleggingsinstellingen (aanbieder van be- –
leggingsproducten, lees beleggingsfondsen).
Aanbieders van financiële producten met een beleggings- –
component (aanbieder van beleggingsproducten, lees ban-
ken en verzekeringsmaatschappijen).

De huidige adviespraktijk moet door alle partijen kritisch 
bekeken worden en er moet rekening gehouden worden met 
de eerdervermelde zes aanbevelingen. Deze leidraad raakt 
dan ook nogmaals elke schakel in het distributiekanaal van 
productontwikkelaar, aanbieder en adviseur.  

Beoordeling beleggingsproduct en beleggings-
dienstverlening is moeilijk voor consumenten

De AFM stelt dat een consument bij de beoordeling van be-
leggingsproducten en beleggingsdienstverlening eigenlijk hulp 

nodig heeft. De aansluiting tussen doelstellingen en de tussen-
tijdse beoordeling of men goed op weg is om de doelstellingen 
te realiseren, blijken een uitdaging. Zeker wanneer beleggingen 
gebruikt worden om vermogen op te bouwen, ligt hier een gro-
te uitdaging. Inderdaad uitdaging want dit is zeker ook een kans 
voor u als deskundig adviseur! Klanten hebben doelstellingen 
die verder gaan dan alleen maar rendement. Achter een rende-
ment ligt echt wel een specifieke wens om iets te realiseren. Al-
leen moeten we als adviseur wel bereid zijn dieper te gaan en 
verder te vragen om deze wensen en doelstellingen op tafel te 
krijgen. Het benoemen en prioriteren van wensen werkt niet 
met het alleen maar een checkbox op een vragenlijstje in (la-
ten) vullen en zo de doelstelling kiezen. Dit is te beperkt. Keu-
zes uit de beperkte standaard doelstellingen (algemene vermo-
gensgroei, pensioen nu, pensioen later enz.). zijn te algemeen. 
De klant verdient een betere kwalificering en kwantificering van 
de doelstelling(en).

De financiële onderneming dient kritisch naar het aanbod 
te kijken en alleen producten in het assortiment op te nemen/
aan te bieden die toegevoegde waarde kunnen bieden. Wen-
selijk is dat een gedegen afweging tussen actieve en passieve 
beleggingen wordt gemaakt en zeker niet automatisch geko-
zen wordt voor actieve beleggingen. Het blijkt, ook uit weten-
schappelijk onderzoek, dat het bijzonder moeilijk is om voor-
af actieve fondsen te selecteren die op (middel)lange termijn 
steeds positieve buitengewone rendementen behalen. Vaardi-
ge fondsmanagers die na aftrek van kosten een hoger rende-
ment halen dan de benchmark zijn moeilijk te vinden.

Consumenten moeten producten en dienst-
verlening krijgen die bij hen passen

Als het al misloopt bij de vraag waarom belegd dient te 
worden dan weten we eigenlijk al zeker dat elke oplossing 
die aangeboden wordt, een verkeerde zal zijn. Een financieel 
plan vormt toch de perfecte basis als klantprofiel om zo de 
behoefte, doelstelling en situatie van de klant te doorgron-
den? De AFM verwacht na het inwinnen van alle relevante 
informatie over de klant dat eerst een standaardverdeling in 
beleggingscategorieën wordt gemaakt: de zogenoemde stra-
tegische asset allocatie. Bijvoorbeeld aan de hand van de 17 
categorieën uit Leidraad risicoprofielen. Daarna wordt per be-
leggingscategorie de keuze voor specifieke instrumenten ge-
maakt: de tactische asset allocatie.

AFM stelt zich op het standpunt dat rendementen van pas-
sieve beleggingen relatief dicht bij rendementen van de in-
dex liggen terwijl bij actieve beleggingen dit relatief ver in po-
sitieve of negatieve zin kan afwijken. Ook hier, net als bij elke 
rendementsberekening dient nog wel rekening gehouden te 
worden met de impact van kosten, dividenden en belastin-
gen. Om het onderscheid richting consument duidelijk te ma-
ken, roept AFM zowel de wetenschap als de financiële on-
dernemingen op om actief en passief beleggen in de toekomst 
nader te specificeren en transparant hierover te communice-
ren met de particuliere belegger. 

Om toegevoegde waarde te kunnen bieden, stelt AFM dat 
producten en instrumenten waar moeten bieden voor hun 
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geld, invulling moeten geven aan een gefundeerde behoef-
te van een doelgroep, doen wat ze beogen te doen en voor 
de doelgroep een acceptabele uitkomst hebben en tot slot 
niet onbelangrijk: begrijpelijk zijn.

Om te kunnen bepalen of een dienst of instrument/pro-
duct initieel passend is en na verloop van tijd blijft, dient er 
een goede monitoring plaats te vinden. Monitoren van ener-
zijds veranderende omstandigheden bij de klant maar ook an-
derzijds wijzigende omstandigheden in de financiële markten 
in zijn algemeenheid en instrumenten of producten in het bij-
zonder. 

Al bij de eerste selectie zal een beoordeling gemaakt moe-
ten worden welke beleggingsproducten bij welke cliëntgroe-
pen zouden kunnen passen. De beoordeling moet plaatsvin-
den op alle niveaus van dienstverlening dus zowel execution 
only als beleggingsadvies en vermogensbeheer. Het totale as-
sortiment van beschikbare titels vormt hierbij het startpunt. 
Met daarbij dus onderscheid in zowel actieve als passieve in-
strumenten. Specifiek staat hier cliëntgroepen vermeld en 
wordt niet de individuele cliënt bedoeld. De match met de in-
dividuele cliënt dient gemaakt te worden door de individue-
le beleggingsadviseur of vermogensbeheerder. 

Als een onderneming niet over voldoende expertise, vaar-
digheden of middelen beschikt om actieve beleggingen te on-
derbouwen, dient in het geval van slechtpresterende actieve 
beleggingen serieus overwogen te worden om te switchen. 
De overschakeling van actieve naar passieve beleggingen 
dient wel met de nodige zorgvuldigheid voor wat betreft se-
lectie te gebeuren.

Ook wanneer de onderneming ervan overtuigd is dat zij 
goed presterende beleggingen kan selecteren en slechte ver-
mijden, dient niet automatisch voor actieve beleggingen geko-
zen te worden. In het geval van execution only en platformen 
meldt AFM dat klanten eigenlijk zelfstandig toegang zouden 
moeten hebben tot zowel passieve als actieve beleggingen. 

Niche is en blijft niche. Zowel vanuit bedieningsconcept als 
type onderneming kan ervoor gekozen worden om of alleen 
passief of alleen actief aan te bieden. Als een onderneming dit 
wenst, dient wel voldaan te worden aan een zeer hoge trans-
parantie en goede informatievoorziening voordat de overeen-
komst met de cliënt wordt gesloten. Het uitgangspunt is: “Ni-
che is afwijkend en kan niet geschikt zijn voor alle type 
klanten.” In het geval van beleggingsadvies of vermogensbe-
heer kan het zo zijn dat een klant niet voldoet aan de doel-
groep en dan zal de onderneming ‘nee’ moeten verkopen. 

In de afweging voor welke categorie een passieve of actie-
ve oplossing geselecteerd dient te worden, spelen natuurlijk be-
schikbaarheid (private equity), marktomstandigheden en ook 
de specifieke klantomstandigheden (kan en wil ik risico lopen 
bij het proberen te verslaan van de benchmark) een grote rol. 
Ook specifieke beleggingsrestricties kunnen het moeilijker ma-
ken goede benchmarks te vinden, bijvoorbeeld bij niet duurza-
me beleggingen. Tot slot dient de afweging op categorie niveau 
te passen in de totale portefeuille van de cliënt. Door de AFM 

wordt de idee geopperd om te werken met een beschikbaar ri-
sicobudget of een kostenbudget van de klant.

Al deze keuzen en onderbouwingen inclusief monitoring 
dienen in beleid omgezet te worden met de nodige proce-
dures om te waarborgen dat het selectieproces gedegen ge-
beurt. AFM wil dat vooraf maar ook periodiek relevante in-
formatie verstrekt wordt over actief en passief beleggen met 
daarbij de behaalde rendementen.

Provisieverbod en rol van fondsaanbieder,  
beide in het belang van de klant 

Onjuiste prikkels door vergoedingen van derden, de pro-
ductaanbieders, zijn in de ogen van de AFM ook bij beleg-
gingsoplossingen actueel. Voorbeelden zijn beleggingsfond-
sen en retourprovisies bij transacties. Een nationaal, en zelfs 
op Europees niveau, verbod op provisies, lijkt de enige oplos-
sing in de ogen van de overheid. Dit betekent dat ook voor 
de beleggingsindustrie het businessmodel flink op de schop 
gaat waarbij samenwerkingsvormen en het proces ‘van wie 
doet wat en tegen welke vergoeding’, drastisch hertekend zal 
worden. Zal de assets under management vergoeding ver-
hoogd worden door de vermogensbeheerder of gaan ook hier 
bepaalde diensten tegen vaste vergoedingen of uurtarieven 
doorgerekend worden? De tijd zal uitwijzen welke vorm of 
mix gekozen wordt. Specifiek wordt ook de fondsaanbieder 
als ontwikkelaar van instrumenten aangesproken door de 
AFM om kritisch te kijken naar de toegevoegde waarde voor 
de belegger zijnde de eindconsument. 

De kosten spelen een zeer belangrijke rol in het geheel van 
de afwegingen die de beleggingsonderneming maakt. Kos-
ten verschillen per keuzemogelijkheid: individuele titels, pas-
sieve beleggingen of actieve beleggingsfondsen. Onnodige 
kosten voor de klant dienen altijd vermeden te worden. Als 
het totale kostenniveau substantieel hoger is dan op basis van 
rendement en risico verwacht mag worden, kan dit niet als 
dit de realisatie van de doelstellingen van de klant in gevaar 
brengt. De relatieve impact van extra kosten op het rende-
ment aan het einde van de horizon zal groter worden naar-
mate de horizon langer is. 

Omdat er toch nog te veel onbekendheid is over de kos-
ten, dringt AFM aan op nog betere informatievoorziening 
hierover naar de consument. Door het vastleggen en onder-
bouwen en deze onderbouwing in het adviesproces te inte-
greren en te communiceren, wordt hopenlijk meer duidelijk-
heid gecreëerd richting de consument. 

Door het beleid, de keuzemogelijkheden en beslissingen con-
tinu te monitoren en te vertalen naar eventuele consequenties 
voor de individuele portefeuilles van de klant, kan op enig mo-
ment, uit kostenoverweging gekozen worden om in de porte-
feuille van de cliënt niet direct alles te switchen. Transactiekos-
ten beïnvloeden dan wellicht te veel de uiteindelijke opbrengst 
voor de klant. Dit zijn zaken die de planner dus ook voor zijn 
klant inzichtelijk zal moeten (laten) maken.

Voorwaarde is en blijft natuurlijk dat er een gedegen beleid 
moet zijn en dit beleid zal (jaarlijks) geëvalueerd worden aan  
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de hand van de marktomstandigheden of de persoonlijke om-
standigheden van de klant die kunnen veranderen in de loop 
der tijd. 

Informatie en communicatie, intern en extern, 
zowel aan het begin, tijdens en op het einde 
van het proces

De kennis en informatieachterstand van de consument ten 
opzichte van de adviseurs vermindert. Maar als we intern al 
niet goed kunnen onderbouwen waarom we tot bepaalde be-
slissingen komen, hoe kunnen we dan een goed onderbouwd 
en degelijk verhaal aan onze klanten vertellen? De AFM ver-
langt objectieve informatie op voorhand over de afweging en 
de gevolgen van de keuze tussen actieve en passieve beleg-
gingen. De kritische houding van de belegger zelf wordt ge-
motiveerd door de nodige media-aandacht.  Bijvoorbeeld de 
consumentennieuwsbrief en andere uitingen van de AFM in 
de pers dragen hiertoe bij. Ook door het op voorhand actief 
informeren van de klant, wordt de beleggingsonderneming de 
gelegenheid geboden om de visie, de keuzes en de afwegin-
gen gedetailleerd mede te delen. Hierdoor kan er al een eer-
ste idee ontstaan bij de klant of de verwachtingen passen bij 
de behoeften en of dus de initiële behoefte van de klant daad-
werkelijk aansluit bij de invulling van het beleggingsbeleid.

Niet alleen vooraf maar ook tijdens het proces, zij het dan 
wel in hoofdlijnen, verwacht de AFM informatie en motiva-
tie van de keuze over actief, passief of een combinatie. Dit is 
niet vereist bij elke transactie maar wel minimaal tijdens een 
periodiek overleg met de klant. 

Met achteraf bedoelt de AFM dat bijvoorbeeld eens per 
jaar op begrijpelijke en evenwichtige wijze de klant geïnfor-
meerd wordt over behaalde resultaten, kosten, risico in rela-
tie tot risicobereidheid. Zo kan de klant in de gelegenheid ge-
steld worden de kwaliteit en toegevoegde waarde van de 
beleggingsdienstverlening vast te stellen. De suggestie die 
AFM doet om periodiek achteraf te informeren hoe per be-
leggingscategorie de prestaties van de actieve en passieve be-
leggingen zich verhouden tot de prestaties van de relevante 
benchmarks in dezelfde periode, zal nog het nodige denk-
werk met zich meebrengen hoe dit praktisch te doen. 

AFM beperkt rapportage niet tot alleen rendement maar 
ook hier geldt hetzelfde voor kosten en risico. Dit kan een se-
parate rapportage zijn of onderdeel uitmaken van de regulie-
re periodieke rapportages. 

ONBEKEND MAAKT ONBEMIND:  
WELKE SYSTEMEN EN INFORMATIE-
BRONNEN ZIJN BESCHIKBAAR?

AFM heeft een uitgebreide literatuurstudie met de leidraad 
meegestuurd. Veel wetenschappelijke studies zijn gebruikt 
om het standpunt van de AFM te onderbouwen. De bron-
vermelding geeft een 3½ pagina grote oplijsting met diverse 
artikelen en studies. Totaal worden bijna 75 bronnen vermeld. 
Absoluut een aanrader als je als adviseur je echt wil verdie-
pen in deze materie maar zeker geen must voor iedereen. Zo-
als bij zoveel onderzoeken en wetenschappelijke studies zijn 
er mensen die veel of juist helemaal geen geloof hechten aan 
de uitkomsten en conclusies. Het is mijns insziens te kort door 

de bocht, maar goed ook dat is een mening, om te stellen dat 
te eenzijdig net deze artikelen en onderzoeken gebruikt zijn 
om de mening en de inhoud van de leidraad van de AFM de 
nodige kracht bij te zetten.

Praktisch gezien is er inmiddels een aantal verschillende 
tools beschikbaar om de nodige informatie over trackers en 
ETF’s te verkrijgen. Deze tools worden zowel door de uitge-
vende partijen (bijvoorbeeld BlackRock, Lyxor) alsook door 
bijvoorbeeld onafhankelijke partijen als Morningstar online 
beschikbaar gesteld. 

CONCLUSIES EN DE (NABIJE) TOEKOMST?
De AFM heeft wederom de nodige stof doen opwaaien met 

deze leidraad. Iedere professional die met beleggen te maken 
heeft, is verplicht kritisch te kijken naar het proces, het dien-
sten- en productenaanbod en de impact op de praktijk. Op het 
gebied van informatie en begeleiding van de klant en afhanke-
lijk van de afspraken die gemaakt zijn tussen diverse partijen 
(wie doet wat in het proces) is het ook voor de financial plan-
ner die op dit moment wellicht ogenschijnlijk weinig doet met 
beleggingen in zijn of haar adviespraktijk een belangrijke lei-
draad. Zeker als geadviseerd of bemiddeld wordt in verzeke-
rings- of bancaire producten waar een beleggingscomponent 
in zit. Want ook deze producten kunnen gaan veranderen. Be-
leggen en vermogensopbouw is en blijft een belangrijk onder-
deel van de financiële planning van de klant.  

De leidraad actief en passief beleggen in het belang van 
de klant is een nadere uitwerking van de inmiddels in decem-
ber 2009 gepubliceerde leidraad zorgvuldig adviseren over 
vermogensopbouw.2 Zie ook het in dit artikel opgenomen fi-
guur 1. Nadat in november 2010 al eerder specifiekere 
guidance werd gegeven rond informatie over risicoprofielen, 
is over het totale proces nu bijna alles behandeld. Eind no-
vember 2011 is verschenen het slotstuk: de leidraad aanbe-
velingen voor zorgvuldig beleggingsadvies en vermogensbe-
heer heeft uiteindelijk als definitief rapport een nieuwe naam 
gekregen: De klant in beeld, aanbevelingen voor zorgvuldig 
beleggingsadvies en vermogensbeheer. Hierin wordt onder 
andere een nadere invulling gegeven aan de randvoorwaar-
den van beleggingsdienstverlening (deskundigheid en beleg-
gingsbeleid) en de verschillende stappen die worden doorlo-
pen. Dit zijn de inmiddels bekende stappen: Kennismaking, 
Beeldvorming, Oplossing en Nazorg. In deze leidraad komen 
de toereikende en ontoereikende voorbeelden uit de advies-
praktijk weer terug. Zie het vervolgartikel in de volgende edi-
tie van VFP waar deze leidraad wordt behandeld.

Informatie: robert.vanbeek@widehorn.com

1 De leidraad is terug te vinden via website van de AFM:
 http://www.afm.nl/layouts/afm/default.aspx~/media/files/wetten-regels/lei-
draad/leidraad-actief-passief-beleggen.ashx.
2 Zie eerder verschenen artikelen in Vakblad Financiele Planning:
Van Beek/Husken april 2011 'Zorgvuldig advies vermogensopbouw Risico wij-
zer of niet?'
Van Beek mei 2010 'Zorgvuldig advies vermogensopbouw: Back tot the futu-
re of financial planning!'
En website van AFM: http://www.afm.nl/~/media/Files/wetten-regels/lei-
draad/vermogensopbouw-fd.ashx
3 Benchmark is vooraf vastgesteld referentiepunt zoals bijvoorbeeld een aan-
delenindex dat als ijkpunt dient voor prestaties van oplossing.
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In dit kader worden enkele belangrijke termen welke 
verband houden met de leidraad voor u als professi-
onal beschreven. Voor alle duidelijkheid, deze ter-
men zijn juist voor particulieren en consumenten on-
duidelijk en abstract. In het verleden is door dit soort 
woorden, te pas en te onpas, te gebruiken in gesprek-
ken met klanten, de huidige kenniskloof deels ont-
staan. 

Actief beleggen
Samenstellen van een portefeuille die bewust van 
de index afwijkt om te proberen een extra rende-
ment te behalen ten opzichte van de benchmark.3 
De leidraad beperkt zich, in tegenstelling tot de li-
teratuurstudie, niet tot alleen actief beheerde be-
leggingsfondsen/actief fondsbeleggen. De leidraad 
handelt over een brede toepassing van het woord. 
Als voorbeeld wordt genoemd een actieve strate-
gie binnen een beleggingscategorie. Bijvoorbeeld 
stockpicking van aandelen opkomende landen met 
individuele titels, om een soortgelijke onderliggen-
de benchmark te verslaan. Maar ook bijvoorbeeld 
absolute return fondsen die benchmarks loslaten. 
En niet beperkt tot instrumenten want de leidraad 
is van toepassing op producten met een beleggings-
component dat middels actief beleggen wordt in-
gevuld. Actieve beleggingen spelen vaak in op (ver-
anderende) marktomstandigheden en daardoor 
over het algemeen niet op vaste tijdstippen. Naar 
eigen inzicht worden beslissingen genomen wat het 
doorgaans complexer maakt, afhankelijk van de ge-
hanteerde criteria. 

Passief beleggen
Met passief beleggen wordt bedoeld dat iemand juist 
NIET een portefeuille samenstelt om een hoger ren-
dement dan de index te behalen. Veelvoorkomende 
producten zijn indexbeleggingsfondsen en indextrac-
kers. Met passieve belegging wordt ook hier de term 
als synoniem gebruikt voor financiële producten met 
een beleggingscomponent inbegrepen. Wijze van 
handelen zal eerder plaatsvinden op een vast alge-
meen moment dat niet vaak voorkomt. Passief beleg-
gen zal minder complex zijn dan actieve beleggingen 
omdat de onderliggende waarden van de index veel-
al fysiek 1 op 1 worden aangekocht zonder extra of 
andere criteria.

Fysiek, synthetisch en tegenpartijrisico
Bij fysieke ETF’s worden in principe de effecten uit 
de index zelf in handen gehouden door de uitge-
ver van de ETF. Er wordt dus daadwerkelijk belegd 
in de onderliggende index. In principe want de 
stukken kunnen ook vervolgens weer uitgeleend 
worden aan anderen, net als traditionele beleg-
gingsfondsen overigens. Sommige indextrackers 
volgen zo nauwkeurig mogelijk het rendement van 

een bepaalde index, maar hebben een risicoprofiel 
dat sterk afwijkt van het risicoprofiel van de index. 
Als voorbeeld hiervan noemt de AFM de syntheti-
sche ETF. Bij synthetische ETF’s wordt gebruikge-
maakt van derivatenconstructies/swaps. Als beleg-
ger ontvang je van de aanbieder van de ETF in ruil 
voor de inleg, het rendement van de gevolgde index. 
De ETF krijgt wel stukken of cash als onderpand, 
maar dit kunnen dus andere effecten zijn dan die uit 
de te volgen index. Mocht de aanbieder van de ETF 
failliet gaan, dan kan de belegger dus opgescheept 
zitten met andere stukken. Dit wordt het tegenpar-
tijrisico genoemd. De eerste exotische ETF’s verschij-
nen inmiddels op de markt. Bijvoorbeeld met een le-
verage of juist het omgekeerde (inverse) doen dan 
de index. AFM zal nader onderzoek doen naar deze 
vormen en de impact hiervan. 

Total Expense Ratio / TER
De Totale Kostenratio (TKR of TER – Total Expense Ra-
tio) is de maatstaf die gebruikt wordt om in beeld te 
brengen wat de kosten zijn die een beleggingsfonds in 
rekening brengt aan zijn aandeelhouders. De TER is 
enigszins misleidend want deze ratio omvat niet alle 
kosten. Bijvoorbeeld transactiekosten worden niet 
meegenomen. In de meeste gevallen worden ook de 
betaalde interesten niet meegenomen. De Totale Kos-
tenratio wordt berekend per fondsklasse over een pe-
riode van twaalf maanden (bron Morningstar). Uit het 
onderzoek van de AFM blijkt bij veel klanten dat deze 
onbekend zijn met kosten van beleggingsfondsen of 
dat deze relatief laag worden ingeschat. Totaal 31% 
denkt dat deze ergens tussen 0 en maximaal 1% lig-
gen. 40% van de beleggers geeft zelfs aan niet te we-
ten wat de kosten van beleggingsfondsen zijn.

Tracking error
Indicator waarmee de mate van afwijking tussen het 
rendement van een beleggingsportefeuille en de 
waardeontwikkeling van een benchmark wordt weer-
gegeven. Juist de twee uitersten passief, waarbij ge-
poogd wordt een benchmark zo nauwkeurig moge-
lijk te volgen en actief waarbij op basis van visie op 
toekomstige koersontwikkelingen met enige regel-
maat aan- en verkoopbeslissingen genomen worden 
om de benchmark te verslaan. De tracking error dient 
dus zo laag mogelijk te zijn om de index zo goed mo-
gelijk te volgen.

Active share
Een maatstaf die inzichtelijk maakt in welke mate een 
fonds actieve posities inneemt en dus afwijkt van de 
index. Hoe hoger de active share is, hoe meer de sa-
menstelling van de beleggingsportefeuille afwijkt van 
de index. Financiële ondernemingen zouden kritisch 
moeten zijn op fondsen die dicht bij de index blijven 
maar hoge kosten in rekening brengen.
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Liquiditeit en prijsvorming
Efficiëntie van de markten vraagt om een minimaal aan-
tal actieve beleggers. Wie en hoe groot, daarover is niet 
veel informatie vanuit de wetenschap voorhanden. Ook 
is onduidelijk of alleen professionele beleggers hiervoor 
kunnen zorgen of dat ook invloed van particulieren hier 
een rol spelen. Als er te weinig handel is, kan dit ook de 
prijsvorming beïnvloeden.


