
 
 

Care IS Vermogensbeheer 3 Basisprincipes van 

Vermogensbeheer  

Jos: 

Welkom terug bij Vergelijk Uw VermogensBeheerder. Wij zitten hier nog steeds met Loege Schilder 

van Care IS Vermogensbeheer uit Amsterdam.  

De drie basisprincipes van vermogensbeheer 

Wat is nou belangrijk bij beleggen en bij het selecteren van een vermogensbeheerder? Daar gaan wij 

hier kort op in. Om met de deur in huis te vallen: Wat zijn voor jou de drie belangrijkste 

basisprincipes bij vermogensbeheer? 

Loege: 

Volgens mij is dat Rendement, Risico en Kosten. Wij zijn in 2015 winnaar geworden van de Gouden 

Stier, en de jury gaf ook aan dat wij ons vooral onderscheiden door die drie-eenheid van Rendement, 

Risico en Kosten heel goed inzichtelijk te maken, en dat de klant daar het beste voorstel van kreeg.  

Jos: 

Dus: Rendement, Risico en Kosten, als mensen dat goed in kaart brengen dan zijn ze bij een goede 

vermogensbeheerder?  

Principe 1 & 2: Rendement en Kosten 

Loege: 

Ja! En waarom? De meeste mensen gaan toch beleggen omdat ze een hoger rendement willen 

nastreven – anders kunnen ze het net zo goed op de spaarrekening laten staan, maar die levert 

vandaag minder dan 1 procent op, dus gaan ze rendement proberen te behalen, maar dat 

rendement moet niet ten koste gaan van een extreem risico. Dus je moet geen extreme uitslagen 

krijgen. En kosten: Een individueel aandeel geeft iedere belegger hetzelfde rendement, en diegene 

die meer kosten betaalt, houdt uiteindelijk minder over. 

Principe 2: Risico 

Jos: 

Dus kosten houden jullie binnen de perken. Risico. Hoe beperken jullie dat? 

Loege: 

Wij maken een inschatting van de bewegelijkheid op de beurs, of op de markten, want dat geldt ook 

voor de obligaties. Als die bewegelijkheid toeneemt, dan wordt ook de kans op een groot verlies 

groter, en dat willen wij voor onze klanten niet. Dus als die bewegelijkheid toeneemt, en daarmee de 

kans op een groter verlies, dan halen wij een stukje uit de markt. 



 
 

Wat zou je een vermogensbeheerder zelf vragen? 

Jos: 

Stel, je zou je vermogen zelf onderbrengen bij een vermogensbeheerder, wat zou je hem of haar 

vragen?  

Loege:  

Ik zou hem vragen hoe hij dat gaat doen! Dus wat is zijn beleggingsfilosofie, waarom hij denkt dat ik 

hem moet inhuren op het gebied van de beleggingsinhoud. Ik zou hem vragen hoe zijn kosten 

eruitzien. Ik zou hem vragen hoe de contracten geregeld zijn. Ik zou hem vragen of ik een eigen 

bankrekening heb of dat het in een fondsstructuur of iets dergelijks gaat. En ik zou hem vragen hoe 

hij zorgt dat wij samen hetzelfde belang hebben. 

Hoe zorgt Care IS voor onafhankelijk vermogensbeheer? 

Jos:  

Heel even naar Care IS, want jullie hebben ook hetzelfde belang als jullie cliënten?  

Loege:  

Wij hebben er alles aan gedaan om de belangen gelijk te krijgen aan de client. Wij hebben een fee 

die wij rekenen, en dat is wat wij verdienen. Wij hebben geen eigen fondsen, wij verdienen niet aan 

transacties, wij hebben geen performance fee, wij doen geen aanvullende diensten. Dus wij hebben 

geen belangen. 

Jos: 

Puur onafhankelijk vermogensbeheer. Dat lijkt mij ook wel belangrijk, inderdaad, want bij banken zie 

je veel eigen producten of huisfondsen. Dan heb je toch kans op dubbele belangen. 

Loege: 

Zeker, en wij hebben dat verbod op retourprovisie, sinds begin 2014. Nou, het is toch verschrikkelijk 

dat de AFM daar vervolgens andere documenten – leidraden – aan moet binden omdat men nu 

welliswaar aan de wet voldoet, maar nog niet in de geest heeft gehandeld. 

Jos: 

Dat zien wij inderdaad nog terug.  

Als je nou iemand een tip zou moeten geven, een objectieve tip aan iemand die een 

vermogensbeheerder zoekt, wat zou jouw tip zijn?  

Loeges objectieve tip 

Loege: 

Vraag naar het beleid! Je hoeft dat beleid niet te kunnen reproduceren, maar je moet wel snappen 

waarom dat beleid waardevol is. En zoek dan een beleid dat bij je past. En blijf toetsen of dat beleid 

op die manier ook wordt uitgevoerd.  



 
 

Jos: 

Dus het moet begrijpelijk zijn, en je moet periodiek ook nog controleren of het begrijpelijk blijft en of 

het bij jou past.  

Loege: 

Ja. Dus de ene partij zal in indexen beleggen en die zegt: Je wilt alleen het marktrendement halen, 

en uiteindelijk, als je maar lang genoeg blijft zitten, dan gaat dat goed. Wij zeggen echter dat wij 

uitstappen, omdat als de markt heel sterk daalt, dat wij dat niet willen voor onze klanten. Wat je dan 

bij ons zou moeten doen, is toetsen of als het risico toeneemt, dat wij dan ook doen wat wij zeggen 

dat wij doen. En zijn die risico’s dan daadwerkelijk beperkter?  

Hoe kunnen mensen zelf een online vergelijking maken? 

Jos: 

Nu wordt er steeds meer online vergeleken tussen vermogensbeheerders. Wij hebben zelf ook een 

vergelijkingssite. Stel, mensen willen zelf zo’n vergelijking gaan maken, want ik weet dat online 

vergelijken nog wel eens tekortschiet. Het is beperkte informatie, je zet al heel snel rendement en 

een profiel naast elkaar. Dat is niet genoeg. Hoe zouden mensen zelf een vergelijking kunnen, of 

moeten, maken? 

Loege: 

Ik denk dat die vergelijkingssites al heel veel werk hebben gedaan en dat dat op zich prima werkt. 

Wat je jezelf nog zou moeten afvragen – ik had het net over het indexbeleggen en iemand die er dan 

uitstapt, maar je hebt ook nog een andere belegger, een Warren Buffet-type, die echt bedrijven 

overneemt en dan het management probeert op te schudden en op die manier weer heel anders 

belegt. Probeer voor jezelf goed te bedenken: Wat zoek ik nu in een belegger? Denk ik dat dat wat ik 

zoek ook realistisch is? Dus denk ik dat ik de volgende Warren Buffet kan vinden? En dat je daar nog 

even de stap daarvoor doet. Dus als je dat voor jezelf al goed duidelijk hebt gemaakt, dan kun je je 

vervolgens verlaten op rendementsanalyse, risico-analyse en kostenanalyse, zoals een 

vergelijkingssite dat prima doet.  

Welke fouten worden er door beleggers gemaakt? 

Jos: 

Wij hebben allebei denk ik al veel beleggers gesproken. Wij weten allemaal wel dat écht rijk worden 

voor beleggers, dat is maar voor weinigen weggelegd. Je noemde al Warren Buffet. Ja, die is er rijk 

mee geworden, onder andere. Geld in stand houden en geld beter laten groeien dan de 

spaarrekening, dat kan wel. Geld verliezen is ook mogelijk, dat doen ook veel beleggers. Hoe komt 

dat? Wat voor een fouten maken beleggers? 

Loege: 

Ik denk dat het de belangrijkste fout is om onvoldoende spreiding te behalen. In een aantal gevallen 

wordt er bij een bedrijf fraude geconstateerd, en dan gaat het bedrijf negentig procent onderuit. We 

hebben dat bij Imtech gezien, wij hebben dat bij Ahold gezien, bij WorldOnline in een andere 

variant, maar er zijn een aantal bedrijven die gewoon zo hard dalen dat het nooit meer goed komt 



 
 

met dat vermogen. Nou, de enige manier om je daartegen te beschermen, is door heel veel te 

spreiden. En ik ben het dan niet helemaal met je eens dat nooit iemand rijk van beleggen is 

geworden. Wij hebben daar de beruchte 72-regel: 72 gedeeld door het rendement is het aantal 

jaren dat je nodig hebt om te verdubbelen. Dus met 6 procent rendement heb je 12 jaar nodig om te 

verdubbelen. Met 12 procent rendement heb je 6 jaar nodig om te verdubbelen. Nou, 12 is vandaag 

waarschijnlijk een beetje onrealistisch, maar met die 8 procent die we vandaag op aandelen 

verwachten, heb je 9 jaar nodig om te verdubbelen.  

Jos: 

Maar als ik mijn kapitaal laat verdubbelen wil dat nog niet zeggen dat ik rijk ben!  

Loege: 

Maar goed, jij hebt ook nog lang de tijd, dus jij kunt misschien nog acht keer verdubbelen, en als je 

dan ook nog kunt bijsparen in de tussentijd, dan kom je toch een heel eind!  

Jos:  

Dus spreiding is heilig. Dat hoor je ook altijd. Dat klink ook wel heel logisch: Je wilt niet afhankelijk 

zijn van een paar bedrijven, niet alle eieren in één mandje, en je moet gewoon de tijd hebben. En 

geduld, is dat nog een belangrijke factor?  

Loege: 

Zeker! Dus die jaren die moeten verstrijken. En ik ben het er wel mee eens: Snel arm worden kan 

wel, maar snel rijk worden kan niet.  

Jos: 

Dus wel een langere horizon dan één of twee jaar. Je moet gewoon de tijd hebben om te beleggen, 

en je moet het ook de tijd geven?  

Loege: 

Zeker! En je moet dus niet eruit stappen op het moment dat het even tegenzit, want dan heb je die 

grote verliezen. En de meeste grote verliezen ontstaan door individuele bedrijven waar fraude wordt 

geconstateerd, en dan gaat het in één keer heel hard omlaag, maar als er een redelijke tot goede 

spreiding is, dan ontstaan die extreme verliezen bijna niet.  

Hoeveel bedrijven heeft Care IS in zijn portefeuille? 

Jos: 

Die spreiding is wel een goede, want jullie beleggen in ETF’s. Dat is eigenlijk een eenvoudige manier 

om in verschillende indices te beleggen. Hoeveel bedrijven hebben jullie ongeveer in jullie 

portefeuille?  

Loege: 

Ik denk dat als je alles bij elkaar optelt, zo rond de drieduizend. Dus aan de kredietwaardige 

obligatiekant  hebben wij twee instrumenten met ruim duizend bedrijven, en die andere heeft ruim 



 
 

driehonderd bedrijven. En aan de aandelenkant hebben wij een stuk of zes instrumenten, waarbij de 

S&P500 er bijvoorbeeld al vijfhonderd heeft.  

Jos: 

Ja, dan gaat het wel snel. Dan heb je in ieder geval nooit last van een bedrijf als Imtech waar een 

fraudegeval naar buitenkomt. 

Loege: 

Nee. Maar je kunt het ook niet voorspellen! Want Imtecht – er was misschien eens iemand die het 

aan zag komen, maar de grote groep beleggers die zag dat niet aankomen. De enige manier om je 

daar tegen te beschermen is spreiden. 

Heb ik wel een vermogensbeheerder nodig? 

Jos: 

Juist. Spreiden, dan zou je zeggen: Ik koop een paar trackers en ik heb helemaal geen 

vermogensbeheerder nodig! Is dat zo? 

Loege: 

Als je zelf weet welke trackers je moet kopen. Maar enkele jaren geleden was er een iShares S&P500 

tracker die veertig basispunten kostte, en de Vanguard kost tegenwoordig zeven basispunten. Bij 

welke bank zit je en welke kosten worden daar gerekend? Wij geloven er dus ook in dat je moet 

afbouwen als het risico toeneemt. Misschien verandert de fianciële situatie wel waardoor je je 

risicoprofiel aanpast, dus er komt heel veel meer bij kijken dan alleen die marktexposure.  

Jos: 

Dus die risicobeheersing geeft het vermogensbeheer dan toegevoegde waarde, maar ook door te 

kijken welke trackers er in de markt te koop zijn, want het zal niet alleen om kosten gaan, denk ik, 

want met fysieke trackers, en synthetisch ... 

Loege: 

Zeker niet. Wij kopen dus met name fysieke trackers. Wij houden in de gaten of de Securities 

Lending geen risico loopt. 

Jos: 

Dat betekent dat er een gedeelte wordt uitgeleend.  

Loege: 

Ja, van de aandelen, inderdaad. Ze mogen dan een stukje uitlenen om een extra stukje rendement te 

behalen, maar daar moet wel een goed risicobeheer tegenover staan. Wij willen alleen beleggen in 

trackers met een Europese notificatie, dus toegelaten door de AFM. Wij willen beleggen in trackers 

met voldoende spreiding, wij willen beleggen in trackers met een goede liquiditeit – een kleine bid 

office spread waar wij het eerder over hadden, dus zo zijn er een heleboel extra vereisten die wij 

stellen aan de titels waarin wij beleggen.  



 
 

Jos: 

Precies. Dus een vermogensbeheerder kan niet zomaar een client aan boord brengen en achterover 

gaan leunen ... 

Loege: 

Nee, en dat willen wij ook helemaal niet! 

Jos: 

De ontwikkelingen gaan op dit moment ontzettend snel. In 2011, toen wij begonnen met het 

vergelijken van vermogensbeheerders, kwamen wij zelf bij vrijwel elke vermogensbeheerder over de 

vloer. Het was nog heel veel visgraten vloeren, mannen met sigaren in krijtstreeppakken. 

Loege: 

Ik had mijn stropdas af moeten laten? 

Waar staan wij over tien jaar? 

Jos: 

Maar goed, een pak is wel zo netjes, ook voor de video. Maar het gaat er met name om het oude 

vermogensbeheer tegenover het nieuwe vermogensbeheer. De chique panden ten opzichte van de 

wat simpelere panden - niets meer dan nodig is. Nu heb je zelfs dat roboadvisors in opkomst zijn – 

die ontwikkeling houdt nog niet op. Waar denk jij dat het over tien jaar staat?  

Loege: 

Nou, ik denk dat die roboadvisors steeds beter worden. Dus vandaag is het zo dat de groep met geld 

– dat zijn toch meestal de mensen die wat ouder zijn. Die mensen vinden het heel fijn om een 

persoonlijk aanspreekpunt te hebben, en als er informatie naar hun accountant moet, dat ze 

gewoon even kunnen bellen en zeggen: Joh, kun je die informatie opturen? Maar die roboadvisors 

worden beter. Automatisering wordt daar sterker - dat kunnen ze meer specifiek toepassen op de 

cliëntsituatie. Dus ik zie in de toekomst een scheiding ontstaan tussen aan de ene kant het 

geautomatiseerd beleggen – waarbij die robo moet worden aangestuurd, dus daar zit een 

algorithme achter wat weer is geoptimaliseerd door een professioneel belegger, en aan de andere 

kant de begeleiding van de klant binnen dat pakket. En die begeleiding zal ook een prijs hebben. Dan 

zal het stukje persoonlijk contact wat meer op zichzelf betaald worden als advies. Aan de andere 

kant, het roboadvies, dat zal meer een commodity worden, die wel klantgericht kan worden 

ingericht. 

Jos: 

En hoe zien jullie dat? Gaan jullie daar een scheiding in aanbrengen?  

Loege: 

Voorlopig nog niet. Maar goed, wie weet wat de toekomst zal brengen? 

Jos: 

Jullie blijven in ieder geval wel een jong, fris bedrijf, die de ontwikkeling volgen. 



 
 

Loege: 

Zeker. Maar wij zien het vandaag ook als een cruciale verbinding  

Jos: 

Nou, ik denk dat wij alles wel besproken hebben Care IS betreft. Of heb je nog iets, een laatste wat je 

wilt vertellen?  

Loege: 

Nee, ik denk dat het meeste gezegd is 

Jos: 

En alle informatie is verder op onze website te vinden. Als je meer informatie wil hebben, of als 

mensen thuis meer informatie willen hebben, dan kunnen ze altijd aanvragen.  

 


