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Werkwijze Gouden Stier 2016 “Beste Vermogensbeheerder”  

 

Beoordeling o.b.v methode van beleggingsmatch.nl (75%) 

De methode die beleggingsmatch.nl hanteert om vermogensbeheerders te beoordelen bevat in totaal 

72 punten op het gebied van organisatie, kosten, beleggingsbeleid en risicobeleid. Op basis van deze 

methode zijn alle inzendingen beoordeeld. Elke partij kon een maximale score van 100 behalen. Deze 

score is voor 75% meegewogen in de eindbeoordeling. De beoordeling biedt inzicht in de kwaliteit van 

de dienstverlening en organisatie. Transparantie over kosten, rendementen, risico’s en het 

beleggingsbeleid zijn essentieel voor een goede score. Onderstaand overzicht geeft inzicht van de 

belangrijkste onderdelen die zijn beoordeeld: 

 

 Organisatie  

o AFM vergunning  

o Kifid registratie en eventuele geschillen  

o DSI registratie  

o Communicatie  

o Trackrecord van beleggingsbeleid  

 

 Kosten 

o Inzicht in alle directe kosten  

o Inzicht in de indirecte kosten 

o Hoogte van de kosten  

o Aanwezigheid van ‘perverse prikkels’ in kostenstructuur 

o Kostenstructuur  

 

 Beleggingsbeleid  

o Inzicht en totstandkoming van het beleggingsbeleid  

o Inzicht in de daadwerkelijke beleggingsportefeuille  

o Informatievoorziening m.b.t. rendementen 

o Inzicht in alle rendementen en totstandkoming van rendementen  

o Onafhankelijkheid van het beleggingsbeleid  

 

 Risicobeleid  

o Inzicht in kenmerken en uitgangspunten risicoprofiel  

o Inzicht in het risicobeleid  

o Informatievoorziening m.b.t. het risicobeleid 

o Inzicht in historische risicoparameters  

o Haalbaarheid + scenario analyse  

  

https://www.beleggingsmatch.nl/beoordeling-vermogensbeheerders-beleggingsadviseurs
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Vragen fam. van Loo + bonuspunten beleggingsvoorstel (25%) 

Er zijn aanvullende vragen opgesteld door de Familie van Loo en er is specifieke informatie 

opgevraagd over de informatievoorziening. Een van de vragen was bijvoorbeeld hoe de Familie van 

Loo het beste kon instappen. Daarnaast diende de vermogensbeheerder een visie te formuleren op  

de haalbaarheid van de rendementen in de komende jaren en haar visie te geven op hoe de markten 

zich zullen ontwikkelen. Met de antwoorden op de vragen konden partijen 8 punten verdienen. 

Daarnaast waren er 16 bonuspunten te verdienen op basis van de informatievoorziening, 

communicatie, betrouwbaarheid en professionaliteit van de inzending. De totaalscore op 

bovenstaande punten is voor 25% meegewogen in de eindbeoordeling.  


