
 
 

Care IS Vermogensbeheer: Het Beleggingsbeleid 

Jos: 

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

van Care IS Vermogensbeheer. Wij gaan even in op het beleggingsbeleid in deze video, omdat Care 

IS in passieve producten belegt, maar toch af en toe actiever is dan een aantal passieve beheerders. 

Ik hoop dat u het thuis ook allemaal nog begrijpt.  

Loege, kun jij een voorbeeld noemen van een actieve keuze die jullie hebben gemaakt?  

Actief vermogensbeheer in twee stappen 

Loege: 

Jazeker. Wij bouwen dat actieve management eigenlijk in twee stappen op. De eerste stap is: Levert 

het beleggen in een categorie wel voldoende rendement op? Dus, bijvoorbeeld, in Europese 

Staatsobligaties: 100 procent rendement voor 10 jaar uitlenen, dat levert vandaag onvoldoende 

rendement op. Dus zo’n categorie, daar beleggen wij dan niet in. Vervolgens blijven er een aantal 

categorieën over waar wij dus wél in beleggen. Uit een mix daarvan bouwen wij dan een 

strategische asset-allocatie van. Binnen die categorieën kijken wij dan op de middellange termijn: 

Neemt het risico toe? Dan bouwen wij dat stukje af. Zo zijn wij bijvoorbeeld in het derde kwartaal 

afgebouwd, omdat de Chinese economische groei tegenviel, de Europese samenwerking onder druk 

stond vanwege de Griekenland en de vluchtelingenproblematiek, en daar kwam nog Volkswagen 

met die dieselsoftware overheen – dan bouwen wij een stuk af, omdat wij zeggen: Die risico’s , wij 

weten niet goed tot welke neerwaardse uitslagen die kunnen leiden, maar dat wachten wij dan 

liever even af, waarbij het vermogen beschermd is, dan dat wij het vermogen van de klant exposed 

laten.  

Jos: 

Dus in het derde kwartaal van 2015 hebben jullie wat zakelijke waarde afgebouwd in de 

portefeuille? 

Loege: 

Tot veertig procent van het aandelenstuk, om precies te zijn. 

Hoe Care IS zich onderscheidt: De belangen van de klant eerst! 

Jos: 

Wat onderscheidt jullie verder van andere vermogensbeheerders en banken? 

Loege: 

Qua banken – het is duidelijk dat wij geen bankvergunning hebben, dus wij kunnen een bank kiezen 

waarmee wij samenwerken, en die het beste prijs-kwaliteitsniveau heeft. En als die kwaliteit 

verslechtert, dan hebben wij de mogelijkheid om een andere bank te kiezen. Wij verdienen niet aan 

transacties, wij verdienen niet aan eigen beleggingsfondsen, wij hebben geen fondsfee, dus wat dat 



 
 

betreft is er geen enkele belangentegenstelling en zijn wij volledig bezig om de belangen van de 

klant te dienen. Qua andere vermogensbeheeders – wij zitten dus in die passieve producten, wij 

stappen uit, en wat ook nog een issue is: Persoonlijk conctact. Wij vinden dat er persoonlijk contact 

moet zijn, minimaal één keer per jaar een evaluatie, en wij houden periodieke klantbijeenkomsten 

waar wij ons beleid toelichten.  

Jos: 

Dus goed contact is belangrijk voor Care IS. Bieden jullie naast vermogensbeheer ook nog andere 

diensten aan? 

Loege:  

Nee, dat doen wij niet. Wij zijn puur de vermogensbeheerder. Wij kunnen hier-en-daar wel 

meedenken, maar voor een financieel plan kunnen wij je doorverwijzen naar een fiancieel planner. 

Dat doen wij zelf niet. Dat is ook een expertise.  

Gelijkwaardig vermogensbeheer voor elke cliënt 

Jos:  

Stel, iemand is geïnteresseerd en wil gaan beleggen bij Care IS, hoeveel geld moet hij dan 

meenemen? 

Loege:  

Onze ondergrens in honderdduizend euro.  

Jos: 

En dan krijg je gewoon het volledige vermogensbeheer. Zit er nog verschil in als je een groter bedrag 

belegt? 

Loege: 

Nee, iedere klant heeft eenzelfde titels in zijn portefeuille, die wij ook op exact hetzelfde moment 

verhandelen. Dus toen wij die aandelen verkochten in het derde kwartaal, toen gingen van alle 

klanten op hetzelfde moment die orders door, ook het vermogen van mij en het vermogen van mijn 

collega’s. Dus niet zoals het vroeger ging: Klant A haalt de beste prijs en als je na twee dagen later 

pas werd gebeld dan kon dat een zware tegenvaller zijn.  

De kosten van all-in vermogensbeheer 

Jos: 

De belangen zijn voor iedereen gelijk. Over die kosten: Stel, ik beleg met zo’n 250.000 euro bij jullie, 

wat mag ik verwachten aan kosten in mijn portefeuille, in een jaar?  

Loege: 
Wij beginnen met 0,8 procent ex. btw. Dat daalt na een miljoen naar 0,6 en vervolgens ook nog naar 

0,4. De bancaire kosten, daar zitten wij dus niet tussen, en wat betreft de fondskosten: Als je alles bij 

elkaar optelt, dan moet je rekening houden met zo’n 1,4 procent. 



 
 

Jos: 

All-in, zeg maar. Want er zijn altijd kosten die je niet ziet. Bij banken zie je vaak een all-in-tarief, en 

dan zijn de fondskosten nog niet meegerekend. Bij jullie is dat 1,4 procent. 

Loege: 

En dan heb je onze beheerkosten, de servicefee van de bank, de transactiekosten en de kosten van 

de fondsen.  

Kan de cliënt zijn belegging direct verkopen? 

Jos: 

En wat mensen ook vaak belangrijk vinden, is dat ze van hun beleggingen afkunnen op een bepaald 

moment. Want ze hebben iets gezien, een buitenkansje, ze willen investeren in hun woning, iets 

anders komt op hun pad. Kunnen ze dan in één keer van hun beleggingen af? 

Loege: 

Ja, al onze instrumenten zijn direct verhandelbaar tegen kleine spreads. Dat vinden wij ook 

belangrijk. Het kan bij ons een issue zijn, omdat dat als iets niet verhandelbaar is, dan nemen wij het 

niet op in het portefeuille. En onze beheerovereenkomst is ook per direct opzegbaar zonder kosten 

of aanvullende boetes. 

Jos: 

En je zei dus ook: Kleine spreads? Voor de kijker thuis: Wat is dat precies? 

Loege: 

Als je een aandeel of een ETF verhandelt, dan zit er een handelaar en die wilt ze kopen tegen een 

iets lagere prijs dan dat hij ze wil verkopen. Die spread is de marge voor de handelaar voor het 

verschaffen van liquiditeit. Dat is een beetje technisch, maar ... 

Jos: 

De bied- en laadprijs. 

Loege: 

De bied- en laadprijs. En wij kiezen alleen instrumenten die een heel klein verschil hebben tussen die 

bied- en die laadprijs.  

Duurzaam vermogensbeheer? 

Jos:  

Dus je verliest daar niet te veel door de handel. Waar ook steeds meer vraag naar is, zijn duurzame 

producten. Doen jullie daaraan, iets duurzaams? 

Loege: 



 
 

Niet specifiek. Wij voldoen natuurlijk aan de wetgeving. Er is wetgeving die zegt dat je niet in 

clusterbommen mag beleggen. Natuurlijk voldoen wij daaraan, maar wij hebben niet een specifieke 

duurzame productlijn.  

Jos: 

Zijn daar nadelen aan verbonden om duurzaam te beleggen? 

Loege: 

In principe is het belangrijkste nadeel dat het iets kostbaarder is. Je levert wat rendement in omdat 

de kosten van die producten hoger zijn. Het andere punt is dat je een stuk uit je 

beleggingsuniversum gaat strepen waardoor je portefeuille net iets minder efficient is.  

Jos: 

Je hebt gewoon minder mogelijkheden als je kiest uit duurzame bedrijven. 

Loege: 

Wij zijn er niet tegen, maar tot nu toe waren de investeringsmogelijkheden in “duurzaam” te duur, 

dan moesten wij te veel rendement inleveren. Op het moment dat er goede alternatieven komen, 

dan sluit ik zeker niet uit dat we wel duurzaam gaan beleggen. Zelfs liever! 

Hoe wordt ik over mijn beleggingen geïnformeerd? 

Jos: 

Je hebt mensen die het vermogen volledig uit handen willen geven, die willen er niet meer naar 

kijken. Een aantal anderen, weet ik uit ervaring, die volgen dat wel. Hoe word ik door Care IS 

geïnformeerd? 

Loege: 

Wij hebben een periodieke update van onze visie. Wij hebben ieder kwartaal natuurlijk ook een 

kwartaalraportage, en die klantbijeenkomst die ik net al noemde, maar ook van iedere transactie die 

wij doen berichten wij de klant. Dus van iedere transactie zetten wij een stukje in de mail of op onze 

website met: Dit hebben wij gedaan om deze reden, en dit is onze verwachting wat dat gaat 

betekenen voor u. 

Jos: 

Moet ik dan wachten op die brief, of zijn er nog andere mogelijkheden? 

Loege: 

Iedereen mag bellen! Er staat een 06-nummer op ons kaartje. Wij vinden dat persoonlijk contact ook 

belangrijk en iedere klant krijgt ook het 06-nummer van zijn aanspreekpunt, zodat je ook een zo 

klein mogelijke barrière hebt om te bellen.  

Jos: 

En als ik op internet de koers wil wisselen van mijn portefeuillle, is dat nog mogelijk?  



 
 

Loege: 

Zeker, er is een inlogcode – iedere klant krijgt een inlogcode waar hij realtime de waarde van zijn 

portefeuille kan volgen en waar ook alle rapportages staan. 

Jos: 

Dus je weet ook ieder moment van de dag ook wat je portefeuille waard is. 

Loege: 

En we nu ook hebben een app. 

Jos: 

Een eigen app? 

Loege: 

Nou, half-eigen ... Het wordt gefaciliteerd door de bank, maar wel in onze layout. 

Hoe worden geschillen opgelost? 

Jos: 

Wij hebben bij andere vermogensbeheerders wel eens gezien dat er geschillen onstaan. Jullie zijn 

aangesloten bij de Kivid, denk ik? Verklaren jullie hun uitspraken ook als bindend?  

Loege: 

Ja, wij verklaren de uitspraken als bindend, en gelukkig hebben wij nog nooit zoiets aan de hand 

gehad. Wij hebben zelfs nog nooit een formele klacht gehad. Dus dat willen wij graag zo houden.  

Jos: 

Nou, laten wij het daarop houden. In de volgende video gaan wij wat meer op de basisprincipes van 

vermogensbeheer in en jouw eigen basisprincipes bij het beleggen: Waar kunnen mensen op letten 

om de juiste vermogensbeheerder te selecteren - ook belangrijk! Tot zover over de dienstverlening 

van Care IS. 


