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netto rendementen vermogensbeheer gemiddeld profiel 2008 t/m 2012 

aanbieder minimum inlegbedrag 2012 2011 2010 2009 2008 3 jaar1 5 jaar2 aandelen3 alternatieven4  obligaties5 liquiditeiten6 

Alex vermogensbeheer €25.000,- 15,4 -6,1  14,3  8,9  -8,7  7,4  4,3  100% - - - 

VIPinvest vermogensbeheer7  €25.000,- 11,9 -4,5  10,4  - - 5,7  - 45% 10% 45% - 

ING beheerd beleggen actueel8  €1.000,- 11,1 -2,5  11,2  22,0  - 6,4  - 45% 5% 50% - 

Today's Index beleggen €2.500,- 10,8 -5,5  - - - - - 50% - 50% - 

Melles & partners vermogensbeheer €500.000,- 10,2 -3,7  - - - - - 40% 15% 40% 5% 

Trustus vermogensbeheer €100.000,- 9,9 -3,3  11,1  15,0  -16,0  5,7  2,7  37,5% 11% 40% 11,5% 

ING vermogensbeheer actueel8  €500.000,- 9,9 -2,1  12,3  24,4  - 6,5  - 45% 5% 50% - 

Optimix structuur beheer €250.000,- 9,6 1,0  12,2  11,8  -25,0  7,5  0,8  47,5% - 52,5% - 

Van lanschot vermogensbeheer select9 €250.000,- 9,4 -6,1  10,3  22,2  -23,8  4,3  1,1  38% 22% 40% - 

Triodos vermogensbeheer10  €500.000,- 9,1 -1,4  7,8  18,6  -17,9  5,1  2,5  42,5% 7,5% 50% - 

Indexus vermogensbeheer maatwerk11 €100.000,- 9,1 -3,5  10,0  30,0  -12,0  5,0  5,8  50% - 50% - 

Helliot vermogensbeheer beta €100.000,- 9,1 -2,5  9,3  15,4  - 5,1  - 45% 10% 40% 5% 

Rabobank beheerd beleggen fondsen12 €80.000,- 8,9 -2,8  5,1  - - 3,6  - 45% - 40% 15% 

ABN vermogensbeheer13  €100.000,- 8,4 -4,2  12,4  20,4  -24,9  5,3  1,1  50% 10% 35% 5% 

OHV vermogensbeheer14  €250.000,- 8,4 -5,9  5,2  6,4  2,6  2,4  3,2  45% - 50% 5% 

Today's Actief beleggen €2.500,- 8,3 0,9  - - - - - 50% - 50% - 

Helliot vermogensbeheer alpha €100.000,- 7,5 -5,5  9,5  20,5  - 3,6  - 45% 10% 40% 5% 
Wijs & van Oostveen online 
vermogensbeheer €50.000,- 7,0 - - - - - - 42,5% 15% 37,5% 5% 

Rabobank beheerd beleggen €200.000,- 5,9 -1,4  9,4  21,4  -22,1  4,6  1,6  45% - 40% 15% 
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1Het 3 jarige meetkundig gemiddelde netto rendement. 
2Het 5-jarige meetkundig gemiddelde netto rendement. 
3Percentage belegd vermogen in aandelen, bijvoorbeeld aandelenfondsen, trackers of individuele aandelen in de strategische asset allocatie. 
4Percentage belegd vermogen in alternatieven, bijvoorbeeld grondstoffen of hedgefunds in de strategische asset allocatie. 
5Percentage belegd vermogen in obligaties, bijvoorbeeld obligatiefondsen, trackers of individuele obligaties in de strategische asset allocatie. 
6Percentage belegd vermogen in liquiditeiten in de strategische asset allocatie. 
7VIPinvest keert de retrocessies die zij ontvangen, na inhouding van 15% administratiekosten, uit aan de klant. De bruto rendementen zijn verminderd met de beheerfee 
gecorrigeerd voor uitgekeerde retrocessies. De retrocessies zijn berekent op basis van de gemiddelde retrocessie van het fondsassortiment in de categorie aandelen, 
alternatieven en obligaties. Het netto rendement is een gemiddelde, een individuele portefeuille kan afwijken.  
8ING publiceert rendementen voor aftrek van de beheerfee. Op basis van de gemiddelde portefeuillesamenstelling van 2012 is de beheerfee berekend. Deze is in mindering 
gebracht op het resultaat.  
9Van Lanschot keert sinds dec 2009 retrocessies uit aan de klant, na inhouding van 15% administratiekosten. De bruto rendementen zijn verminderd met de beheerkosten 
gecorrigeerd voor de uitgekeerde retrocessies. Voor de bepaling van de netto rendementen zijn we uitgegaan van de laatste tarieven en uitkeer van retrocessies. De 
retrocessies zijn berekent op basis van de gemiddelde retrocessie van het fondsassortiment in de categorie aandelen, alternatieven en obligaties. Het netto rendement is een 
gemiddelde, een individuele portefeuille kan afwijken.  
10Indexus levert maatwerk portefeuilles. De netto rendementen betreffen een gemiddelde van de resulaten van klanten in het betreffende risicoprofiel, zonder onttrekkingen of 
stortingen gedurende de beleggingsperiode. 
11Op de rendementen van Triodos zijn de beheerfee, het bewaarloon en de transactiekosten in mindering gebracht voor een portefeuille van €500.000. Aangezien Triodos 
gebruik maakt van een staffelkorting liggen de netto rendementen bij een groter vermogen hoger omdat de beheerfee lager is. Op beleggingsmatch.nl worden de 
nettorendementen uitgerekend op basis van het inlegbedrag. 
12Rabobank beheerd beleggen fondsen is gestart in mei 2010. Het rendement van 2010 is vanaf mei dat jaar. Het gemiddelde meetkundige rendement is over een periode 
van mei 2010 t/m dec 2012. 
13ABN keert sinds april 2012 retrocessies uit aan de klant. De bruto rendementen zijn verminderd met de beheerkosten gecorrigeerd voor de uitgekeerde retrocessies. Voor 
de bepaling van de netto rendementen is uitgegaan van de laatste tarieven en uitkeer van retrocessies. De retrocessies zijn berekent op basis van de gemiddelde retrocessie 
van het fondsassortiment in de categorie aandelen, alternatieven en obligaties. Het netto rendement is een gemiddelde, een individuele portefeuille kan afwijken. De 
beheerfee is berekent op basis van een portefeuille van €100.000,- Aangezien ABN gebruik maakt van een staffelkorting liggen de netto rendementen bij een groter 
vermogen hoger omdat de beheerfee lager is. Op beleggingsmatch.nl worden de nettorendementen uitgerekend op basis van het inlegbedrag.  
14OHV levert maatwerk portefeuilles. De netto rendementen betreffen een gemiddelde van de rendementen van klanten in het betreffende risicoprofiel, zonder onttrekkingen 
of stortingen gedurende de beleggingsperiode. 
	  


