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Ons verhaal 

Onze drijfveer is het van binnenuit veranderen van de financiële sector. Ontstaan vanuit idealisme is 

iBeleggen de eerste online vermogensadviseur van Nederland. Het belangrijkste doel is het 

klantbelang weer écht voorop te stellen.  

 

 
 

In 2006 besloten Peter van der Slikke en Patrick Bontje bij de ABN AMRO weg te gaan omdat zij zich 

niet meer in het gevoerde beleid konden vinden. Zij wilden laten zien dat beleggen ook anders kan en 

niet duur en ingewikkeld hoeft te zijn. Na een periode van onderzoek en voorbereiden zijn ze 

uiteindelijk begin 2007 gestart met topcapital, moederbedrijf van iBeleggen. 

 

Omdat de instapgrens voor topcapital 500.000 euro is, kregen zij van klanten geregeld de vraag of ze 

niet iets konden betekenen voor hun zus, een neef of een kennis? Oftewel, mensen met vermogens 

onder de 500.000 euro. Uit die steeds vaker voorkomende vraag is in 2012 iBeleggen ontstaan.  

 

“topcapital is het uiteindelijke resultaat van onze persoonlijke worstelingen. Als ervaren adviseurs bij 

een bekende grootbank moesten wij op enig moment erkennen dat alle analysetechnieken, 

portefeuilletheorieën, beleggingsmethoden en ingewikkelde beleggingsconstructies tot niets leidden. 

Althans, niets voor de klant, want voor de bank lag dat uiteraard geheel anders.  

Deze ontnuchterende ervaring heeft ons destijds aan het denken gezet en onze kijk veranderd. En 

gelukkig maar, want dit inzicht deed ons besluiten om in maart 2007 met topcapital te starten, waaruit 

vervolgens iBeleggen in 2012 is ontstaan.” - Peter van der Slikke en Patrick Bontje 
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Beide bedrijven maken sinds de start een gezonde groei door. Wij zijn inmiddels met een team van 

tien mensen. We beheren het vermogen van 370 relaties bij topcapital en 1.650 relaties bij iBeleggen. 

In totaal beheren wij ruim 1 miljard aan belegd vermogen, waarvan 235 miljoen voor iBeleggen. 

Hierdoor behoort topcapital inmiddels tot een van de 10 grootste zelfstandige vermogensbeheerders 

van Nederland. Ons klantenbestand groeit gestaag door. Echter is groei voor ons nooit een doel op 

zich geweest, maar is vooral het resultaat van het vertrouwen dat beleggers ons brengen.  

 

In 2012 schreef Peter van der Slikke Ontmaskerd, hoe de 

financiële wereld écht werkt, een maatschappijkritisch 

gericht boek op de financiële sector die de misstanden in 

deze sector met vele praktijkvoorbeelden aan de kaak 

stelt.   

 

Toen topcapital 10 jaar bestond schreef Peter van der 

Slikke daarnaast het boek Slow beleggen, 365 inzichten 

voor succesvol langetermijnbeleggen.  

Slow beleggen  
U hoeft geen ervaren belegger te zijn. Ook dagelijks het financiële nieuws volgen is niet nodig. Wij 

kunnen u tientallen onderzoeken tonen waaruit blijkt dat de volgende factoren de meeste invloed 

hebben op uw rendement: 

 

1. Spreiden, spreiden, spreiden  

Beperk uw risico’s door zo veel en zo goed mogelijk te spreiden. Dit doen wij door middel van 

indextrackers en marktfondsen. Hiermee kunt u met een relatief klein vermogen beleggen in 

vele duizenden bedrijven tegelijk.  

2. Lage kosten  

Houd uw kosten zo laag mogelijk. Zoek een passieve vermogensbeheerder die de laagste 

tarieven in de markt hanteert voor het beheer en de transacties. Ga bij voorkeur niet met een 

actieve beheerder of bank in zee die dure fondsmanagers, analisten en landenspecialisten in 

dienst heeft. 

3. Een lange adem 

We kunnen het niet genoeg benadrukken: beleggen doet u voor de lange termijn. Hoe langer 

u belegt, hoe groter de kans op een positief rendement. 

En dat helemaal duurzaam. Zo behaalt u rendement én draagt u tegelijkertijd bij aan een betere 

toekomst. Dit noemen wij Slow beleggen, onze hoeksteen. Met Slow beleggen accepteert u de 

tussentijdse grillen en grollen van de ‘markt’ omdat u erop mag vertrouwen dat u op lange termijn 

een goed rendement zult maken. Onder de ‘markt’ verstaan wij een goed gespreide internationale 

portefeuille belegd op basis van marktkapitalisatie (beurswaarde) middels indextrackers (ETF’s) en 

marktfondsen (passieve beleggingsfondsen). 

 

Met deze beleggingsaanpak hebben wij de afgelopen jaren prachtige rendementen gemaakt. Niet 

omdat wij precies weten waar de markt heengaat, maar omdat wij vasthouden aan onze 

basisprincipes. Dan profiteert u als belegger volop van de opgaande beurzen.   
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Onze missie 

Onze missie is een concrete bijdrage leveren aan het herstel van vertrouwen in de financiële 

dienstverlening.  

Transparante werkwijze 
Wij willen het goede en inspirerende voorbeeld zijn van hoe een professionele relatie hoort te zijn. Wij 

zijn eerlijk over onze dienstverlening, ons verdienmodel en onze werkwijze. Ons streven is het 

aanbieden van een dienstverlening waarvan de tarieven bij voortduring in verhouding staan met de 

inspanningen die wij leveren. Als het nog beter of goedkoper kan zullen wij dat succes zeker met u 

delen.  

Toegankelijke informatie verstrekken 
Wij streven ernaar onze relaties van toegankelijke en essentiële informatie te voorzien. Waar mogelijk 

verlenen wij onze medewerking aan interviews, informatieverschaffing, onderzoek en ondersteunen 

wij journalisten die als doel hebben om consumenten van eerlijke en nuttige beleggingsinformatie te 

voorzien. 

Toezichtsorganen behulpzaam zijn 
Wij zullen altijd actief onze medewerking verlenen aan toezichtsorganen als de Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), bijvoorbeeld door hen op de hoogte te stellen van 

eventuele misstanden en gewenste wet- en regelgeving. Wij zullen, wanneer daar aanleiding voor 

bestaat, met concrete aanbevelingen komen.  
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Onze filosofie 

Onze beleggingsfilosofie is heel simpel en is gebaseerd op een aantal opvattingen over de financiële 

markten die door middel van diverse grondige onderzoeken zijn bewezen. 

Het belang van spreiding 
Wij geloven in marktbeleggen en niet in individuele voorspellingen of analyses. Uit wetenschappelijk 

onderzoek blijkt dat actieve beleggingsfondsen aanzienlijk slechter presteren dan passieve 

beleggingsfondsen. Zo heeft over een meetperiode van 20 jaar slechts 23% van de actieve 

beleggingsfondsen in aandelen en 8% van de actieve beleggingsfondsen in obligaties de index 

verslagen. En dit ondanks hun jarenlange ervaring en expertise, het gebruik van geavanceerde 

systemen en teams met slimme experts en analisten. Kortom: niemand is in staat om de winnaars van 

morgen juist te voorspellen. 

 

Onderstaande afbeelding laat zien welke aandelenbeurzen voor de ontwikkelde markten het best 

(bovenaan) en het slechtst (onderaan) presteerden van 2000 t/m 2020. De bonte lappendeken toont 

geen enkel voorspelbaar patroon. 

 

 
Prestaties van aandelenbeurzen voor de ontwikkelde markten van 2000 t/m 2020 (Dimensional) 

 

Wij gebruiken bij het invullen van onze portefeuilles geen voorspellingen over markten of koersen. Wij 

kiezen ervoor om breed gespreid te beleggen, waarmee wij voorkomen dat slechte resultaten van één 

bedrijf, sector of regio uw beleggingsresultaten negatief beïnvloeden. Hiervoor gebruiken wij 

indextrackers en marktfondsen met een internationale spreiding en lage kosten.  
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Daarbij zien wij het nut in van spreiding tussen de verschillende beleggingsstijlen. In het verleden is 

gebleken dat in een periode waar kapitaal gewogen indices slecht presteerden, gelijk gewogen indices 

juist beter presteerden en vice versa.  

 

Een voorbeeld van zo’n periode is ‘The lost decade’ tussen 2000 en 2009. Zie hiervoor onderstaande 

grafische weergave. Gedurende dit decennium waarin zich een aantal forse crises voordeed, 

behaalden value aandelen (zoals de Russell 1000 large cap en de Russell 2000 smallcap) een 

aanzienlijk hoger rendement dan de kapitaal gewogen S&P 500 index. Daarom vinden wij het 

belangrijk om ook spreiding aan te brengen in de verschillende beleggingsstijlen. 

 

 
 

Vergelijking S&P 500 met Russell 1000 en 2000 tijdens The lost decade (2000-2009) 

De impact van kosten 
Het effect van kosten op rendement wordt stelselmatig onderschat. Terwijl, hoe lager uw kosten, des 

te hoger uw rendement. Kosten zoals beheervergoedingen en transactiekosten hebben een 

rechtstreekse impact op uw beleggingsresultaten. Kostenbeheersing is dus minstens zo belangrijk als 

het beheren van de beleggingen zelf. Wij streven er daarom naar om de kosten zo laag mogelijk te 

houden, zodat u als relatie onder de streep meer overhoudt. 

 

Hieronder laten wij zien wat het effect is van kosten op uw rendement op de lange termijn. We gaan 

uit van een startbedrag van 100.000 euro, een vast rendement van 5% per jaar en een 

beleggingshorizon van 20 jaar.  

 

Bij beleggingskosten van in totaal 2,0% (sommige beleggingspartijen vragen dit) is uw vermogen na  

20 jaar naar verwachting circa 177.000 euro waard. Zijn uw kosten slechts 0,73%? Dan is uw 

vermogen naar verwachting na 20 jaar zelfs 230.000 euro waard. Dit is een verschil van maar liefst 

53.000 euro. 
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Het verschil in eindresultaat bij hoge en lage beleggingskosten. De kosten van iBeleggen zijn 

gebaseerd op een portefeuille van 100.000 euro en portefeuilleprofiel Geel (neutraal). 

De kracht van de lange termijn 
Waar wij geloven dat niemand beursbewegingen op de korte termijn kan voorspellen, is door langjarig 

wetenschappelijk onderzoek aangetoond dat aandelen en vastgoed over een langere periode 

gemiddeld een goed jaarlijks rendement geven. Maar let op, dit gaat met ups en downs.  

 

Hoe langer uw horizon, des te beter uw resultaat 
Aandelen leveren het beste rendement, maar hebben ook het hoogste risico en het kan soms lang 

duren voordat aandelenkoersen zich herstellen. Dit verhoogde risico kunt u zich prima permitteren 

met een lange beleggingshorizon. De kans dat tegenvallende resultaten tussentijds worden 

goedgemaakt is immers groot bij een lange horizon. Beleggen op de lange termijn brengt daarom veel 

minder risico met zich mee dan beleggen op de korte termijn.  
 
Time in the market  
Het verleden leert ons dat de wereldeconomie op de lange termijn altijd groeit. Goede resultaten 

worden niet bepaald door “timing the market”, maar door de “time in the market”. Zorg ervoor dat u 

alle beursdagen belegd bent zodat u profiteert van stijgende beurskoersen op de momenten dat die 

zich voordoen. Soms kan dit betekenen dat u hier lang op moet wachten, want die goede beursdagen 

doen zich niet zo vaak voor als u zal denken. De beste beursdagen vinden vooral plaats als markten 

nerveus zijn.  

 

Menig belegger verkoopt tijdens zo’n onrustige beurs (een deel van) zijn of haar portefeuille uit angst 

om geld te verliezen of in de hoop verliezen te beperken, maar wacht vaak te lang met weer 

instappen. Hierdoor profiteert hij of zij niet van het (vaak onverwachte) beursherstel. Dit is een van de 

meest voorkomende beleggersfouten. Wie in paniek verkoopt, eindigt vaak met een lager rendement 

of zelfs met verlies. 
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Onderstaande grafiek illustreert dit. De S&P 500 behaalde van 1990 t/m 2020 een gemiddeld 

rendement van +10,23% per jaar. Was u niet belegd tijdens de 15 beste beursdagen? Dan was uw 

jaarlijkse rendement geen +10,23% maar slechts +6,52%. En als u de beste 25 dagen had gemist, dan 

was uw resultaat nog lager. Richt u dus op de lange termijn en laat u niet gek maken. 

 

 
De rendementen van de S&P 500 index bij het missen van de beste beursdagen (1990 t/m 2020) 

 
Rendement-op-rendement effect  
Uit onderzoek blijkt dat 73% van het aandelenrendement op lange termijn van dividend komt. 

Wanneer u dit bedrag herbelegt, behaalt u niet alleen rendement over uw ingelegde vermogen, maar 

ook over uw eerder behaalde rendementen. Dit rendement levert in de daaropvolgende jaren ook 

weer rendement op. In de eerste jaren is dit effect klein, maar op lange termijn kunt u hiermee extra 

voordeel behalen. Er treedt een sneeuwbaleffect in werking, waardoor uw beleggingen steeds harder 

gaan groeien.  

Duurzaam beleggen 
In tegenstelling tot enkele jaren geleden zijn de mogelijkheden op het gebied van duurzaam beleggen 

veelzijdiger dan ooit. Inmiddels kunnen wij uw beleggingen selecteren op hun spreiding, kosten én 

mate van duurzaamheid. Door duurzaam te beleggen doen wij dan ook geen concessies aan ons 

beleid. Wij blijven de markt zo goed mogelijk volgen tegen zo laag mogelijke kosten én dragen 

tegelijkertijd bij aan een betere toekomst. 

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Duurzaam beleggen.   

https://ibeleggen.nl/duurzaam-beleggen/
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Onze basisprincipes 
 

Onze filosofie vertalen wij naar drie belangrijke overtuigingen die de basis vormen voor ons 

beleggingsbeleid. Binnen het beleggingsbeleid staat voorzichtigheid en kostenbeteugeling centraal. 

 

Belangrijkste basisprincipes 
Onderstaande beleggingsovertuigingen vormen de basis voor ons beleid.  

 

1. Spreiding verlaagt uw risico  

Beleggen in 500 aandelen brengt een lager risico met zich mee dan beleggen in 10 aandelen. 

Door spreiding goed in te zetten, verlagen wij uw risico en verhogen tegelijkertijd uw kans op 

een goed rendement. Bij iBeleggen belegt u in maar liefst 7.000 tot 10.000 verschillende 

individuele aandelen door middel van indextrackers en marktfondsen. Het negatieve effect 

van bedrijfsrisico’s binnen de index worden geminimaliseerd, terwijl u profiteert van het 

gezamenlijke rendement.  

 

2. Hoe lager onze kosten, hoe hoger uw rendement 

Beleggingskosten hebben een gigantische impact op uw rendement. Daarom is het van belang 

deze zo veel mogelijk te beperken. Onze beheervergoeding is laag omdat wij volstrekt 

onafhankelijk zijn, geen experts en analisten inhuren en geen eigen producten verkopen.  

Daarnaast brengt het beleggen in indextrackers en marktfondsen lagere kosten met zich mee 

doordat transactie- en onderzoekskosten worden vermeden. De gemiddelde jaarlijkse 

fondskosten van de posities in onze portefeuilles bedragen slechts 0,17%. in tegenstelling tot 

de gemiddelde kosten van een actief beheerd beleggingsfonds van circa 1,5%.  

 

3. Beleggen voor de lange termijn levert het meeste op 

Beleggen op de lange termijn brengt veel minder risico met zich mee dan beleggen op de 

korte termijn. En mede dankzij het rendement-op-rendement effect verhoogt u de kans op 

een goed rendement.  

Overige basisprincipes 
Wij vullen onze belangrijkste basisprincipes aan met onderstaande punten: 

 

4. Uw vermogensverdeling bepaalt voor 80% uw rendement  

Elke beleggingscategorie heeft een eigen combinatie van rendement en risico. Door de 

verdeling over de verschillende vermogenscategorieën (aandelen, obligaties en vastgoed) 

goed op elkaar af te stemmen, ontstaat een portefeuille met een optimale verhouding tussen 

rendement en risico.  

 
5. Het is een illusie om de markt te verslaan 

Een standvastige en nuchtere belegger presteert veel beter dan een belegger die de markt 

probeert te timen (door actief in- en uit te stappen). Onderzoek toont aan dat actieve 

beleggers minimaal 75% van hun voorspellingen juist moeten hebben om enkel het 

marktrendement bij te houden.  
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6. Beleggingen moeten verhandelbaar, begrijpelijk en vindbaar zijn 

Wij beleggen uitsluitend in liquide producten, wat betekent dat wij deze dagelijks kunnen aan- 

en verkopen en dat hier altijd voldoende stukken in worden verhandeld. Daarnaast moet het 

verschil tussen de bied- en laatkoers (de prijs die de koper wil geven en de prijs die de 

verkoper wil krijgen) zo klein mogelijk zijn. Met name tijdens de kredietcrisis is gebleken dat 

niet-liquide beleggingen ineens onverkoopbaar bleken en beleggers in de periode erna bleven 

zitten met de smeulende resten van haast waardeloze posities.  

 

7. De tactische (korte termijn) asset allocatie kan een voordeel bieden 

Voor een nog betere risico-/rendementsverhouding kunnen wij binnen uw portefeuilleprofiel 

kleine nuances aanbrengen door een eventuele over- of onderweging van het deel aandelen, 

obligaties of vastgoed. Lees meer hierover in het volgende hoofdstuk. 

 

8. Beleggen in verschillende indexstijlen verbetert de rendement-/risicoverhouding 

Een goede balans tussen de indexstijlen kapitaal gewogen, gelijk gewogen en fundamenteel 

gewogen, levert op lange termijn een beter rendement op. Lees meer hierover in het 

volgende hoofdstuk. 

 

9. Het afdekken van valutarisico levert op de lange termijn geen voordeel op 

Bij het beleggen in wereldwijde aandelen leidt valuta-afdekking niet tot een wezenlijke 

afname van de beweeglijkheid van de portefeuille en wél tot hogere kosten. Daarom kiezen 

wij ervoor om het valutarisico niet af te dekken.  

 

De beleggingen in onze portefeuilles zijn genoteerd in euro’s, waarvan een substantieel deel 

van de aandelen exposure (blootstelling) heeft in vreemde valuta, zoals de Amerikaanse dollar 

en beperkt deel Britse pond. Een wijziging in de koers van de euro ten opzichte van een 

vreemde valuta heeft hiermee directe impact op de waarde van uw beleggingen. 

 

10. Rendement en risico gaan hand in hand 

Het is onmogelijk meer rendement te behalen zonder uw risico te verhogen. Risico is in feite 

de prijs die u als belegger betaalt voor de verwachting van een hoger rendement.  
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Ons beleggingsbeleid (volgens drie stappen) 

Wij streven middels een rustige beleggingsstijl een gedisciplineerd en consequent toegepast 

beleggingsproces na. Wij werken volgens een top-down benadering. Grofweg bouwen wij uw  

portefeuille op volgens onderstaande drie stappen: 

 

1. Asset allocatie  

2. Regioverdeling, sectorverdeling en beleggingstijlen 

3. Daadwerkelijke invulling van uw portefeuille 

1. Bepalen asset allocatie (uw portefeuilleprofiel) 
De eerste keuze die gemaakt wordt is de asset allocatie, ook wel uw portefeuilleprofiel. Dit is de 

verdeling van uw vermogen over de beleggingscategorieën aandelen, obligaties en vastgoed. Deze 

verdeling bepaalt voor 80% uw rendement.  

 

Wij hebben 5 portefeuilleprofielen samengesteld met verschillende risico’s en daaraan gekoppelde 

rendementen. Hoe groter het gedeelte aandelen, des te groter het risico waaraan de portefeuille 

wordt blootgesteld en hoe hoger het verwachte rendement. 

 

 
 
De strategische (langere termijn) asset allocatie (verhouding aandelen, obligaties en vastgoed) is 
gebaseerd op uw portefeuilleprofiel. Wij hanteren hierbij een bandbreedte. Immers, de koersen van 
aandelen, obligaties en vastgoed fluctueren. Wanneer de verschillende vermogenscategorieën buiten 
de bandbreedtes treden, brengen wij uw portefeuille terug naar de optimale verdeling middels 
herbalancering.  
 
De tactische (kortere termijn) asset allocatie zorgt ervoor dat wij binnen uw portefeuilleprofiel kleine 

nuances kunnen aanbrengen. Door een onder- of overweging van een van deze assets, streven wij 

naar een betere risico-/rendementsverhouding ten opzichte van de strategische portefeuilleverdeling. 

Ook houden wij rekening met de verschillen tussen koers-/winstverhoudingen, dividendrendement en 

de rentestand.  

 

Voor een overzicht van de strategische en tactische asset allocatie per portefeuilleprofiel, verwijzen 

wij u naar onze Portefeuilleprofielen.  

https://ibeleggen.nl/slowbeleggen/onze-portefeuilleprofielen/
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2. Verdelen van regio’s, sectoren en beleggingstijlen 
De aandelencomponent wordt vervolgens proportioneel verdeeld over ontwikkelde en opkomende 

landen van belangrijke regio’s en sectoren, op hun beurt weer verdeeld over diverse beleggingsstijlen. 

Deze verdeling bepaalt voor 15% uw rendement.  

 

De basis van uw portefeuille is de wereldmarktkapitalisatie (beurswaarde), ofwel de grootte van de 

wereldwijde aandelenbeurzen. Wij benutten het rendement van de markt door deze met discipline en 

structuur te volgen. Veel van onze relaties ervaren hierdoor rust.  
 

 
 

Wereldmarktkapitalisatie financiële markten per 31 december 2020 
 

Regioverdeling 
Wij kiezen ervoor Europa structureel te overwegen ten opzichte van de Verenigde Staten. Wij hebben 

de weging van de Verenigde Staten naar beneden bijgesteld met 5%. De belangrijkste reden hiervoor 

is dat wij als Europeanen onze financiële verplichtingen aangaan in euro’s. Onze regioverdeling is 

hieronder afgezet tegen de wereldwijde aandelenmarkt. 
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Sectorverdeling 

Binnen onze regiospreiding hebben wij een evenwichtige sectorverdeling opgesteld die hieronder is 

afgezet tegen de wereldwijde aandelenmarkt. 

 
 

Beleggingsstijlen 
Daarnaast beleggen wij in diverse beleggingsstijlen, met elk specifieke voor- en nadelen. Door de 

combinatie van twee stijlen behouden wij flexibiliteit en zorgen wij ervoor dat uw portefeuille ook op 

dit vlak goed gespreid is. De verschillende indexstijlen zijn: 

 

• Kapitaal gewogen 

De meest bekende en meest voorkomende vorm is de naar marktkapitalisatie gewogen index. 

In een kapitaal gewogen index krijgen fondsen met een hogere beurswaarde een zwaardere 

weging. Deze ondernemingswaarde wordt gespecificeerd als marktkapitalisatie: het aantal 

uitstaande aandelen vermenigvuldigd met de koers. De marktkapitalisatie van een bedrijf is 

dus bepalend voor de weging in de index.  

 

• Fundamenteel gewogen  

In een fundamenteel gewogen index zijn de onderliggende aandelen geselecteerd op basis 

van marktkapitalisatie, maar vervolgens gewogen op basis van één of meerdere fundamentele 

factoren. Voorbeelden kunnen zijn: solvabiliteit, groei- of waardeaandelen en dividendbeleid. 

 

Wij kiezen ervoor om niet alleen in large caps (grote aandelen) te beleggen, maar tevens in mid- en 

small caps (middelgrote en kleine bedrijven). Het rendementsverloop is grilliger, maar historisch 

gezien leveren mid- en small caps op lange termijn een beter rendement dan large caps.  

 

Daarnaast beleggen wij zowel in groeiaandelen (aandelen van snelgroeiende bedrijven met een 

bovengemiddelde omzet en winstgroei), waardeaandelen (aandelen met een lagere waardering ten 

opzichte van hun reële waarde) en een mix hiervan.  
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Hieronder treft u een overzicht van onze verdeling ten opzichte van de wereldwijde aandelenmarkt. 

 

3. Invullen portefeuille met indextrackers en marktfondsen 
Tenslotte wordt uw portefeuille opgebouwd uit indextrackers en marktfondsen die wij met zorg 

hebben samengesteld. Wij vullen uw portefeuille in met enkel duurzaam gescreende beleggingen die 

zijn getoetst op het gebied van milieu, maatschappij, goed bestuur en ethische normen. 

 

De daadwerkelijke invulling bepaalt voor 5% uw rendement. Een indextracker, ook wel ETF (Exchange 

Traded Fund), is een beursgenoteerd beleggingsproduct dat de onderliggende index zo goed mogelijk 

volgt. Marktfondsen vallen onder de categorie (passieve) beleggingsfondsen. Ze hebben niet als doel 

om de markt te verslaan maar juist om in de gehele markt te beleggen. Een marktfonds is daarom nog 

breder gespreid dan een indextracker.  

 

Wij beleggen uitsluitend in fysieke indextrackers en marktfondsen. Dit zijn wat ons betreft de beste en 

meest liquide vermogenscategorieën om breed gespreid te beleggen tegen de laagste kosten. Deze 

producten bevatten daadwerkelijk de onderliggende effecten en volgen daarmee één op één de index 

of markt. Wij sluiten synthetische indextrackers bewust uit. Een synthetische index wordt met 

derivatenconstructies (opties, futures en turbo’s) nagebootst. Hierdoor kennen ze een 

tegenpartijrisico bovenop het marktrisico omdat ze afhankelijk zijn van de tegenpartij waarmee ze het 

swapcontract aangaan. De tegenpartij kan failliet gaan. Dit extra risico weegt niet op tegen de lagere 

kosten van synthetische indextrackers. 

 

Alternatieve beleggingen maken geen deel uit van uw portefeuille. Banken en vermogensbeheerders 

bieden deze zogenaamde alternatives aan als aparte categorie (zoals hedge funds, private equity 

fondsen). Zij streven met de aanschaf van alternatives naar meer risicospreiding omdat de samenhang 

met de overige vermogenscategorieën laag zou zijn. Echter blijkt de praktijk vaak weerbarstiger. 
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