Juryrapport

Hierbij presenteren wij u met trots het juryrapport van de
Gouden Stier 2016. Om zo open mogelijk te zijn over het
selectieproces, publiceerden we in de aanloop naar deze tiende
editie van de Gouden Stier al veelvuldig over de selectiecriteria,
onze kennispartners AF Advisors, beleggingsmatch.nl, Finno
en de genomineerden.
Om naast het selectieproces ook de keuze voor de winnaars
inzichtelijk te maken, bieden wij u dit juryrapport aan.
In dit rapport vindt u de overwegingen van de vakjury om te
kiezen voor de winnaars.
Peildatum: 21 september 2016.
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De vakjury
Marcel Tak

Juryvoorzitter Marcel Tak is de beleggingsproductenspecialist van IEX. Zijn
strenge, maar rechtvaardige en objectieve beoordelingen van structured
products, ETF’s en hedgefunds gelden als maatgevend voor de markt. Tak is
gevestigd als onafhankelijk financieel adviseur en schrijft als columnist voor
diverse media. Van 1987 tot 1997 werkte Tak voor het agentschap van het
ministerie van Financiën. Vanaf 1997 is hij actief als zelfstandig beleggingsspecialist. Tak is tevens oprichter en fondsmanager van her Bufferfund, dat
belegt in beursgenoteerde, gestructureerde beleggingsproducten.

Stephan Freelink

Stephan Freelink is medeoprichter van beleggingsmatch.nl, een site die
beleggers helpt een keuze te maken uit het aanbod van banken, brokers
en vermogensbeheerders. Beleggingsmatch is inmiddels uitgegroeid tot de
grootste vergelijkingssite voor beleggers in Nederland. Freelink studeerde
Financiële Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en werkte tot
2012 bij Robeco. “Als grootste vergelijkingssite hebben wij dagelijks contact
met zowel beginnende als ervaren beleggers. We zien successen, maar er
worden ook misstanden blootgelegd. Deze klantervaringen kan ik meenemen
in mijn beslissingen als jurylid.”

Pascal Spelier

Pascal Spelier neemt dit jaar voor het eerst plaats in de vakjury van de Gouden Stier. Spelier werkte voorheen bij ABN Amro als senior online marketeer.
Na zestien jaar bij ABN maakte Spelier in 2012 de overstap naar Capgemini
Consulting, waar hij helpt bij het creëren van een onderscheidende (digital)
customer experience.
Zijn baan bij Capgemini Consulting combineert Spelier met het zelfstandig
ondernemerschap. Dankzij zijn passie voor innovatie in de financiële sector –
terug te vinden op zijn blog Finno.nl – is hij dan ook een zeer mooie toevoeging voor de vakjury van 2016.

Philip de Koeijer

Philip de Koeijer is het tweede nieuwe gezicht in de vakjury voor de Gouden Stier 2016. Als founding partner van AF Advisors heeft hij onder andere
gewerkt als consultant bij diverse financiële instellingen.
Voordat De Koeijer aantrad bij AF Advisors werkte hij bij Robeco Asset Management en bij ING Investment Management. Bij beide assetmanagers was
hij verantwoordelijk voor een groot gedeelte van het productaanbod. Ook
ontwikkelde hij verschillende producten.

4

Beste beleggingsinnovatie
Voor het vinden van de Beste beleggingsinnovatie van 2016 is dit jaar voor het eerst de hulp ingeschakeld van kennispartner Finno.nl, een bloggersplatform voor innovatie in de financiële sector. Voor deze
categorie is gekeken naar vernieuwende initiatieven in de beleggingswereld. Welke relatief nieuwe beleggingsinitiatieven vallen op en maken beleggen meer toegankelijk voor de particulier? Onder andere
met die vragen in het achterhoofd zijn de genomineerden in deze categorie geselecteerd.

De genomineerden
• Dexxi
• Doelbeleggen
• Nxchange
• Pritle
• Rabobank Beheerd Beleggen Basis

De winnaar
Nxchange

Overwegingen vakjury

In algemene zin was de vakjury het er dit jaar over eens dat er nog altijd een hoop ruimte in de industrie is om te innoveren. Het aantal nieuwe initiatieven in de markt was afgelopen tijd beperkt. Er is
volgens de jury wel een duidelijke trend zichtbaar naar het verder automatiseren van beleggen.
Uit alle genomineerden vond de jury Nxchange het meest vernieuwend. Nxchange is een effectenbeurs
waarbij bedrijven op een laagdrempelige manier geld kunnen ophalen bij de eigen achterban.
Momenteel kunnen beleggers via Nxchange nog maar handelen in één bedrijf. De jury is dus wel enorm
nieuwsgierig naar wat er verder nog in de pijplijn zit voor Nxchange, maar noemt het initiatief absoluut
heel vernieuwend. Als verbeterpuntje zou de jury Nxchange willen meegeven om meer informatie te
bieden aan investeerders, vooral ook wat betreft de risico’s.
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Beste beleggingsfonds
In Nederland worden ongeveer 9.500 beleggingsfondsen aangeboden. Alleen beleggingsfondsen met
hetzelfde universum en een identiek beleggingsbeleid kunnen echt goed worden vergeleken. In de praktijk worden door beleggers echter verschillende beleggingsfondsen met uiteenlopende karakteristieken
vergeleken. Om beleggers in dat kader een helpende hand te reiken heeft AF Advisors ook dit jaar het
nominatieproces voor het Beste beleggingsfonds begeleid.

De genomineerden:
• ASN Duurzaam Aandelenfonds
• Fidelity Emerging Markets Fund
• JP Morgan European Strategic Growth
• Parvest Equity Europe Small Cap
• UBS (Lux) European Opportunity Unconstrained

De winnaar

UBS (Lux) European Opportunity Unconstrained
Overwegingen vakjury

Kennispartner AF Advisors benadrukt dat er wat betreft de genomineerden in de verschillende categorieën beleggingsfondsen waar awards te winnen vallen, aardig wat overlap is met vorig jaar. Omdat er in
de selectie voornamelijk wordt gekeken naar de consistentie, is dit niet zo vreemd. “Jaar op jaar bovengemiddeld goed kunnen presteren vind ik een groot goed”, aldus Philip de Koeijer van AF Advisors.

Bij een meerderheid van de jury was meteen duidelijk dat het UBS (Lux) European Opportunity Unconstrained er in positieve zin uitsprong. Het fonds doet wat een beleggingsfonds zou moeten doen: de
benchmark outperformen tegen een lager risico. Daarnaast presteert het ook beter dan vergelijkbare
fondsen. De jury stipte aan het op zichzelf geen expertise te vinden wanneer het rendement verklaard
kan worden aan de hand van hogere risico’s die worden aangegaan. “Het gaat juist om een laag risico
in combinatie met toch een mooi rendement.”
UBS kwam er volgens de vakjury op alle fronten heel goed uit. Hoewel het in theorie hoge risico’s kan
nemen, brengt het fonds in de praktijk minder risico’s met zich mee. UBS blijft daarnaast in neergaande
markten relatief goed presteren en scoort substantieel hogere rendementen dan de fondsen binnen de
categorie European equity. “Een duidelijke winnaar dus.”
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Beste broker
Het nominatieproces voor de Beste broker van 2016 werd ook dit jaar begeleid door kennispartner
beleggingsmatch.nl. Omdat de beste broker per persoon kan verschillen, is voor het beoordelen van brokers gebruikgemaakt van een gemiddeld profiel dat is opgesteld aan de hand van de resultaten van een
enquête onder IEX-bezoekers. Dit profiel vormde het uitgangspunt voor het analyseren van de brokers.

De genomineerden
• DeGiro
• Lynx
• Saxobank
• Tradersonly
• Binck

De winnaar
Lynx

Overwegingen vakjury

De categorie Beste broker is een van de categorieën waar de vakjury het niet zomaar over eens is.
DeGiro ging er vorig jaar vandoor met de eerste prijs en was dit jaar ook een van de kanshebbers.
Met in het achterhoofd de wensen en het transactiegedrag van het opgestelde profiel ging de strijd dit
jaar uiteindelijk tussen DeGiro en Lynx.
De vakjury koos dit jaar voor Lynx als winnaar. Hoewel de belegger uit het onderzochte profiel bij Lynx
te maken krijgt met iets hogere kosten ten opzichte van DeGiro, scoort Lynx als all round-broker hoger
in de casus door de beschikking over meer tools en beurzen.

De jury heeft in het eindoordeel meegenomen dat de DeGiro ondanks de belofte “binnenkort beschikbaar” in 2015, een aantal producten en beurzen uit het onderzochte profiel nog niet beschikbaar is.
Lynx won het daarnaast op kosten, handelsmogelijkheden en functionaliteiten op het platform van de
andere genomineerde brokers.
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Beste ETF
Er zijn in Nederland bijna 900 Exchange Traded Funds (ETF’s) geregistreerd, en via verschillende beurzen
zijn er nog meer beschikbaar. Het vergelijken van ETF’s met een verschillend universum en een ander
beleggingsbeleid is moeilijk. In de praktijk blijkt dan ook dat beleggers behoorlijk vaak ETF’s met uiteenlopende karakteristieken met elkaar vergelijken. Om voor de Gouden Stier overzicht te scheppen in het
universum van ETF’s is ook dit jaar de hulp ingeschakeld van kennispartner AF Advisors.

De genomineerden
• iShares Core MSCI World
• iShares Core S&P 500
• SPDR S&P 500 ETF
• SPDR S&P US Dividend Aristocrats ETF
• Vanguard S&P 500 ETF

De winnaar

iShares Core S&P 500

Overwegingen vakjury

De vakjury vond de iShares Core S&P 500 net even wat beter dan de andere genomineerden. Zo werd
niet alleen de informatievoorziening (de Nederlandse website van iShares werd beoordeeld als nagenoeg volledig) richting beleggers gewaardeerd, maar ook de lage kosten. Overigens gooide de Vanguard
S&P 500 ETF ook hoge ogen. De ETF is, gemeten over de afgelopen twee jaar, net iets goedkoper dan
die van iShares. Maar de informatievoorziening van Vanguard is iets minder uitgebreid en niet allemaal
in het Nederlands. Met het oog op de Nederlandse retailbelegger gaf de duidelijke Nederlandse informatie die iShares verstrekt, voor de jury de doorslag.
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Beste duurzame fonds
Waar het vergelijken van reguliere fondsen al lastig is, is die uitdaging voor duurzame fondsen helemaal
groot. Ook bij deze categorie mogen we daarom gelukkig rekenen op de hulp van kennispartner AF
Advisors.
De mate waarin beleggingsfondsen stellen duurzaam te zijn, verschilt aanzienlijk. Het loopt uiteen van
fondsen die alleen het wettelijk minimum doen, tot echt activistisch duurzame fondsen. In het nominatieproces zijn alleen beleggingsfondsen meegenomen die substantiële uitsluitingen doen op basis van
meerdere duurzaamheidscriteria. Daarnaast moeten de fondsen actief stemmen, aan engagement doen
en moeten duurzaamheidscriteria een belangrijke rol spelen naast of boven financiële criteria bij het
selecteren van beleggingen.

De genomineerden
• ASN Duurzaam Aandelenfonds
• Candriam Equities L Sustainable Emerging Markets
• Pictet European Sustainable Equities

De winnaar

ASN Duurzaam Aandelenfonds
Overwegingen vakjury

Candriam en Pictet scoren minder goed dan vergelijkbare niet duurzame fondsen, terwijl ASN heel
duurzaam is en beter scoort dan reguliere fondsen (onder andere te danken aan hun uitsluitingsbeleid).
Doordat ASN meer inzet op bepaalde sectoren dan anderen, is er wel wat meer risico, maar de jury kon
daar goed mee leven omdat het fonds het al zo lang goed doet. Ook met het oog op de Nederlandse
particuliere belegger gaf de jury de voorkeur aan ASN; alle informatie in het Nederlands. Conclusie: ASN
is een en al duurzaam.
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Beste mixfondsen-range
Ruim een kwart van de Nederlandse beleggers belegt via een mixfonds. Deze beleggingsfondsen bieden
vaak een simpele all-in-one-oplossing met onderliggend een complexer beleggingsbeleid. Vanwege de
verschillen in beleid is het vergelijken van mixfondsen lastig. Bij het nominatieproces hebben we daarom
de hulp ingeschakeld van AF Advisors, die heeft gekozen om een range aan mixfondsen te vergelijken.
Deze mixfondsen-ranges bestaan uit mixfondsen met verschillende risicoprofielen.

De genomineerden
• ABN Amro Multi Managers Profiel Fonds 1 t/m 6
• BlackRock Mix Fonds 1 t/m 5
• NN Dynamic Mix Fund I t/m V

De winnaar

NN Dynamic Mix Funds I t/m V

Overwegingen vakjury

Over de winnaar van de categorie Beste mixfondsen-range vond weinig discussie plaats. De jury wees
direct unaniem NN Dynamic Mix Fund aan als winnaar in deze categorie. De mixfondsen-range werd
niet alleen een simpele all-in-one-oplossing genoemd, ook vond de jury dat beleggers met de range
goed gespreid zijn tegen lage kosten. Daarnaast is het fonds breed beschikbaar, in tegenstelling tot die
van BlackRock en ABN Amro, de andere genomineerden. Verder van belang was dat NN Dynamic Mix
Funds door de jaren heen consistent goed scoort.
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Beste vermogensbeheerder
Om tot een top vijf te komen voor Beste vermogensbeheerder 2016 is door kennispartner beleggingsmatch.nl een fictieve casus opgesteld. Dit jaar is een casus opgesteld voor de familie Van Loo, die op
zoek is naar een geschikte vermogensbeheerder om een deel van de erfenis bij te beleggen.
Vermogensbeheerders die wilden meedingen naar de Gouden Stier, moesten een beleggingsvoorstel voor
de familie maken. Alle vermogensbeheerders in Nederland zijn uitgenodigd om dit te doen. Zij moesten
naast het voorstel ook aanvullende vragen beantwoorden en aanvullende informatie aanleveren.

De genomineerden
• Blu Asset management Vermogensbeheer
• Care IS Vermogensbeheer
• IVM Caring Capital Vermogensbeheer
• Van Lanschot Vermogensbeheer
• Van Lieshout & Partners Vermogensbeheer

De winnaar

Care IS Vermogensbeheer
Overwegingen vakjury

De categorie Beste vermogensbeheerder is traditiegetrouw een van de categorieën waar de vakjury het
niet zomaar over eens is. Dit jaar was dat niet anders. De inzendingen waren volgens de jury van hoog
niveau en een plek in de top 5 is al een zeer sterke prestatie. Alle partijen hadden unieke sterke eigenschappen.
Uiteindelijk ging de strijd tussen Care IS en Blu Asset management Vermogensbeheer. Care IS leverde
een zeer compleet voorstel en scoorde op de selectiecriteria organisatie en trackrecord net wat beter
dan Blu. Anderzijds vond de jury de scherpe tarieven van Blu een groot pluspunt voor de familie Van Loo.

Verder vond de jury de onderbouwing van de rendementsverwachtingen van Blu conservatief en realistisch. De jury benadrukte dat de hele industrie op dit gebied een voorbeeld kan nemen aan Blu.
Care IS viel op door het complete en helderde voorstel voor de familie Van Loo. Voor de beginnende
belegger was het voorstel van Care IS goed te begrijpen. Ook de extra scenario-analyses en uitstekende
communicatie van Care IS wist de jury te waarderen. Vanuit het oogpunt van de familie Van Loo – de
casus die aan alle genomineerden werd voorgelegd – koos de jury uiteindelijk Care IS als verdiende
winnaar.
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Beste crowdfundingplatform
Een nieuwe categorie bij de uitreiking van de Gouden Stieren dit jaar is Beste crowdfundingplatform.
Crowdfundinginitiatieven schoten de afgelopen jaren als paddenstoelen uit de grond, maar hoe ziet u
als particuliere belegger dan de bomen door het bos? Met die vraag in ons achterhoofd hadden wij een
goede reden om op zoek te gaan naar het beste crowdfundingplatform van Nederland en die te belonen met een Gouden Stier. In onze zoektocht mochten we rekenen op de hulp van Finno.nl, specialist op
het gebied van innovatie in de financiële wereld.

De genomineerden
• Collin Crowdfund
• Geldvoorelkaar
• Horeca Crowdfunding
• Kapitaal op Maat
• Symbid

De winnaar

Collin Crowdfund
Overwegingen vakjury

De jurykeuze ging uiteindelijk tussen Collin en Kapitaal op Maat. De hogere kosten van Collin worden
goedgemaakt door de positieve score op andere punten. Ook dat Collin met een hogere frequentie
projecten aanbiedt – waardoor er voor beleggers de mogelijkheid is binnen één platform te spreiden –
en de kostenstructuur anders is, waren belangrijke aspecten voor de jury. Wat betreft de kostenstructuur
neemt Collin een stukje risico door niet direct de omzet te nemen maar dit te spreiden over de looptijd
van de lening. Dit rechtvaardigt volgens de jury ook weer een deel van de hogere kosten die Collin
rekent ten opzichte van Kapitaal op Maat.
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Beste online
vermogensbeheerder
Voor het beoordelen van online vermogensbeheerders is door kennispartner beleggingsmatch.nl een fictieve casus opgesteld. Dit jaar was de familie Van Veen op zoek naar een geschikte vermogensbeheerder
om te beleggen voor de studie van de kinderen. In de boordeling is onder andere gekeken naar de online
beschikbare informatie. Daarnaast zijn online vermogensbeheerders beoordeeld op basis van een voorbeeld kwartaalrapportage, demo van de inlogomgeving voor klanten, voorbeelden van de communicatie
met klanten omtrent de onrust op de financiële markten en de prestaties van de afgelopen vier kwartalen.

De genomineerden
• Axento Vermogensbeheer
• Evi van Lanschot
• Knab
• Pritle
• Rabobank Beheerd Beleggen

De winnaar

Evi van Lanschot

Overwegingen vakjury

Volgens de jury verandert de wereld van online vermogensbeheer zeer snel. Het is mooi om alle nieuwe
ontwikkelingen te zien waardoor steeds meer consumenten hulp kunnen krijgen bij het beheren van
hun vermogen.
Opvallend feit is dat in de categorie beleggingsinnovatie vier online vermogensbeheerders zijn genomineerd. Van deze vier partijen wisten Pritle en Rabobank Beheerd Beleggen ook een nominatie voor
Beste online vermogensbeheerder in de wacht te slepen. Een mooie en terechte prestatie. Desondanks
was de jury het snel eens over de winnaar: Evi van Lanschot.
Evi scoorde veel punten op organisatie gezien het langere trackrecord. Verder behaalde Evi ook met het
beleggingsbeleid en het risicobeleid veel punten. Evi werd door de jury gewaardeerd vanwege de scenario-analyses van de ontwikkeling van het vermogen, de uitgebreide kwartaaloverzichten en de heldere
en begrijpelijke communicatie voor beginnende beleggers. Een verbeterpunt is dat Evi geen doelmeting
of doelmonitoring biedt.
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Beste beleggingsexpert
Bob Homan

Waar de vakjury van de Gouden Stier voor negen van de elf
prijzen in 2016 de winnaar heeft bepaald, is de prijs voor
Beste beleggingsexpert één van de twee publieksprijzen.
Bob Homan (ING) kreeg de meeste stemmen en ging er
vandoor met de stier in deze categorie.

Dit waren de vijf experts die – dankzij hun vakgenoten –
kans maakten op een Gouden Stier:
Bob Homan studeerde Economie aan de Universiteit van Amsterdam. Na bij enkele vermogensbeheerders gewerkt te hebben, werd Bob Homan in 2008 hoofd van het ING Investment Office.
In de media is hij het gezicht van ING wanneer het om beleggen gaat. In zijn blog deelt hij regelmatig zijn visie op ontwikkelingen in de beleggingswereld. Beleggers kunnen hem ook kennen als
vaste gast van het tv-programma Voorbeurs van RTL Z.
Cees Smit is al sinds 1986 een actieve Amsterdamse handelaar en heeft zijn sporen verdiend in
verschillende leidinggevende functies bij banken. Hij is oprichter en algemeen directeur van Today’s
Groep, en is gespecialiseerd in derivatenconstructies. Ook Cees is een bekend gezicht in verschillende media. Veel beleggers zullen hem kennen van columns op IEX.nl, waar hij onder pseudoniem
Frank van Dongen zijn visie op de beurs deelt.
Corné van Zeijl mogen we met recht een oude rot in het vak noemen. Hij is analist en strateeg
bij Actiam en met enige regelmaat verschijnen zijn bijdrages op Belegger.nl. De meeste beleggers
kennen hem echter als beurscommentator bij RTL Z, BNR of als columnist van Het Financieele Dagblad. Drie keer eerder (2008, 2010 en 2011) werd hij verkozen tot Beste Beleggingsexpert.
Jim Tehupuring startte na gewerkt te hebben bij Alex, Binck, RBS en Euronext, in 2014 ProBeleggen. Met ProBeleggen kunnen beleggers als het ware meekijken over de schouder van de
professional. Daarnaast is Jim een graag geziene gast bij verschillende financiële media. Vooral zijn
duidelijke taal en heldere uitleg maken hem tot een populaire beleggingsexpert.
Jos Versteeg is aandelenanalist bij Theodoor Gilissen, gespecialiseerd in (bio)technologiebedrijven en oliebedrijven. Hij is regelmatig te gast bij verschillende financiële media, waaronder BNR
voor het programma Beurswatch en Belegger.nl. Daarnaast is hij een bekend gezicht als beurscommentator bij RTL Z.
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Beste technisch analist
Bas Heijink

Waar de vakjury van de Gouden Stier voor negen van de elf
prijzen in 2016 de winnaar heeft bepaald, is de prijs voor
Beste technisch analist één van de twee publieksprijzen.
Technisch analist Bas Heijink (ING) kreeg de meeste stemmen en ging er vandoor met de stier in deze categorie.

Dit waren de vijf experts die kans maakten op een Gouden Stier:
Bas Heijink trad na zijn opleiding Beleidsgerichte Financiële Economie binnen in de beleggingswereld. Eerst als trader bij ING, maar ook toen al in combinatie met technische analyse. Inmiddels
is hij senior analist technische analyse van de ING Investment Office van ING Bank. Daarbij let hij
vooral op kansen die hij ziet in de markt om op korte termijn een goed absoluut rendement te
behalen. Veel beleggers zullen Heijink kennen van zijn dagelijkse updates op IEX.nl, die hij al sinds
2007 met veel plezier schrijft. De technisch analist is verder verantwoordelijk voor het opstellen
van de Technische Visie van ING Private Banking.
Nico Bakker is directeur en eigenaar van BTAC Visuele Analyse en houdt zich als zelfstandig
consultant – gelieerd aan BNP Paribas – bezig met het analyseren van grafieken, research, training
en coaching op het gebied van technische analyse. Daarbij signaleert hij naar eigen zeggen als TAcoach kansen en bedreigingen voor de actieve belegger. Verder is hij op Twitter als @TheDailyTurbo eigenlijk niet te missen en kunnen beleggers ook op beurssites als Belegger.nl en IEX.nl niet om
hem heen. Bakker verschijnt verder wekelijks in verschillende webinars, waaronder in zijn eigen
wekelijkse lunchwebinar.
Edward Loef begon zijn beurscarrière bij Rabobank. Daarna werkte hij bij Van Lanschot, Stroeve
en Theodoor Gilissen Bankiers, waar hij zich fulltime kon richten op technische analyse. Loef kunt u
kennen van de wekelijkse columns in het FD die hij schreef tussen 2007 en 2015. Inmiddels is hij
zelfstandig en onafhankelijk technisch analist waarbij hij handelt op basis van zijn Loef-methode.
Geert-Jan Nikken begon ooit als trainee bij ABN Amro. Later maakte hij de overstap naar Generale Bank om na reorganisatie van deze bank via Mees Pierson en Fortis Bank terecht te komen
bij Rabobank. Tegenwoordig is hij fondsmanager van het Leomontfonds en directeur van Leomont
dat verschillende financiële diensten aan zowel particuliere als professionele cliënten verleent.
Royce Tostrams werkt sinds eind jaren zeventig op de financiële markten. Hij werkte onder
andere bij Rabobank, Robeco, Iris en later bij ING Groep als hoofd van de afdeling Technische Analyse. In de jaren negentig richtte hij Tostrams Groep op waarmee hij particuliere en professionele
beleggers voorziet van technische analyse.
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