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Decennia lang hebben banken en verzekeraars de grenzen van de regelgeving opgezocht. Risico’s bestonden 
niet en het ‘optimaliseren’ van de winstgevendheid was het ultieme doel. Ook beleggers dachten lange tijd dat 
de bomen tot in de hemel groeiden en vonden het eigenlijk heel vanzelfsprekend dat de waarde van hun 
beleggingen alleen maar toenam. Inmiddels weten we wel beter en is de regelgeving en het toezicht op de 
financiële sector flink aangescherpt. En dan gaat het niet alleen om bonussen en het kernkapitaal. Zo is krediet 
al jaren op rantsoen en is compliance het heilige woord geworden in de sector. Het voldoen aan een oerwoud 
van, soms onlogische, regels heeft nu de hoogste prioriteit. In een poging alle denkbare risico’s uit te bannen, 
worden beleggers nu zelfs in structuren gedwongen die ons allen op termijn veel geld kunnen gaan kosten. Zo 
leek het pensioenfonds van de Rabobank vorig jaar 8,4% rendement te hebben behaald maar door het 
afdekken van allerhande risico’s daalde het rendement tot slechts 0,8%. Anders dan de 97.890 deelnemers 
zullen de toezichthouders waarschijnlijk zeer tevreden zijn omdat zo’n beetje alle risico’s waren afgedekt.  

 
Panklare beleggingsmenu’s of maatwerk?                 
Niet geheel verassend is dat nu ook de private 
belegger wordt geconfronteerd met de regeldrift 
van de overheid. Zo is er al een scheiding van 
groepen zichtbaar. De execution only belegger 
opereert  geheel zelfstandig met een veelal  
bescheiden beleggingsportefeuille waar de grote 
banken nauwelijks verantwoordelijkheid voor 
dragen. Precies zoals de overheid het graag ziet; 

minder risico voor de banken. Beleggers die wel gebruik willen maken van de services van banken (advies of 
beheer) vallen onder de zorgplicht en zullen moeten accepteren dat de keuzevrijheid van producten sterk wordt 
ingeperkt. Niet omdat de banken het graag willen maar omdat de regelgeving daarom vraagt. Binnen afzienbare 
termijn zal deze groep beleggers het moeten doen met panklare beleggingsmenu’s waar compliance en marges 
centraal staan. Dit betekent de herinvoering van dure huisfondsen en het schrappen van maatwerk. Hierdoor zal 
de rol van de traditionele beleggingsadviseur wezenlijk veranderen. Hij of zij zal primair moeten voldoen aan 
interne protocollen en centraal aangestuurde beleggingsconcepten moeten verkopen. Dit opent de deuren voor 
onafhankelijke professionals die de belangen van hun cliënten wel centraal kunnen stellen. In dit verband is het 
goed dat er sprake is van een provisieverbod en beleggingsproducten uitsluitend worden geselecteerd op basis 
van kwaliteit. Essentieel is dat proposities passend moeten zijn en bij voorkeur niet complex. Het is dan ook niet 
verassend dat vooral aandelenindexfondsen en individuele obligatieselecties aan populariteit winnen. Niet alleen 
vanwege de lage kosten maar vooral vanwege de effectiviteit. Wie desondanks wil vasthouden aan zijn deposito’s 
moet zich realiseren dat de rente nog jaren heel erg laag blijft en de 1,2% vermogensbelasting voorlopig niet van 
tafel is. Sterker, in Den Haag wordt er deze dagen volop gediscussieerd over extra belastingen op vermogen en 
vermogenswinsten. Het lijkt ons verstandig om ook hier rekening mee te houden en tijdig te anticiperen.                  
 

5,75% Bombardier per 2022, koers 101%, effectief rendement 5,6% per jaar 
Het Canadese Bombardier is producent van met name vliegtuigen en treinen. De jaaromzet 
bedraagt bijna US$ 20 miljard met een EBITDA van US$ 1,5 miljard. Deze 5,75% Bombardier 
obligatie heeft een looptijd van slechts 8 jaar en biedt een ‘premie’ van bijna 4% ten opzichte van 
een Amerikaanse staatslening.   
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