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Programma

Presentatie Pritle ‘De opkomst van robotbeleggen’ door Thomas Bunnik

Presentatie AFM ‘Innovatie in beleggingsdienstverlening’ door Tim Mortelmans

Presentatie Beleggingsmatch ‘Robo advies in de polder: wat kost het en hoe vergelijk je?’

door Bart Spronk

Slotdebat ‘Robotbeleggen, een gamechanger of oude wijn in nieuwe zakken’

Paul Koster (VEB), Thomas Bunnik (Pritle), Tim Mortemans (AFM) en

Eran Habets (ABN AMRO MeesPierson)
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M Myprivatebanking Research - Market prognosis for Hybrid and Pure Robos
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Innovatie in beleggingsdienstverlening

Innovatie in beleggingsdienstverlening



Inhoud

• Vormen van beleggingsdienstverlening

• Verantwoordelijkheid en bescherming

• Voordelen en risico’s roboadvice

• Discussie en vragen

Innovatie in beleggingsdienstverlening



Diverse vormen van beleggingsdienstverlening

• Advies

• Aanbevelingen

• Beheer

• Execution only

 Belangrijk vanwege mate van  bescherming en eigen verantwoordelijkheid
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Wanneer is er sprake van 
beleggingsadvies?

Alleen als aan alle vijf voorwaarden wordt voldaan is er sprake van 
beleggingsadvies:

1. Aanbeveling, niet enkel informatie delen

2. Aanbeveling gericht op transactie financieel instrument

3. Aanbeveling wekt suggestie passend te zijn voor individuele klant of wordt gegeven o.b.v.

persoonlijke situatie

4. Aanbeveling richt zich op individuele klant

5. Aanbeveling dient zich te richten op (gevolmachtigde) belegger

Innovatie in beleggingsdienstverlening
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Wanneer is er sprake van…
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Advies
Aanbeveling
Execution only
Beheer

Klant doet zelf losse transactie(s), 
eventueel op basis van aanbevelingen

Doorlopende transacties door 
vermogensbeheerder na                                   
eenmalige toestemming klant

Beleggingsaanbeveling is generiek, richt 
zich niet tot individuele belegger



Bescherming vanuit instelling en 
verantwoordelijkheid klant

Bescherming vanuit instelling Verantwoordelijkheid klant

Aanbeveling Beperkt, informatieverstrekking 

moet correct, duidelijk en niet

misleidend zijn

Groot, verantwoordelijk 

voor al dan niet opvolgen 

aanbeveling

Execution only Beperkt, via kennis & 

ervaringstoets

Groot, verantwoordelijk 

voor orders

Advies Groter, via klantinventarisatie, 

advies moet passend zijn

Gemiddeld,

verantwoordelijk om advies

al dan niet op te volgen

Beheer Grootst, klant mag meest 

verwachten omdat hij 

vermogen uit handen geeft, 

beheerder is ‘goed huisvader’

Gemiddeld, 

verantwoordelijk voor 

toevertrouwen vermogen 

ter belegging
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Roboadvice

• Verschillende vormen:

1. De klantinventarisatie en daaruit volgende koppeling aan een beleggingsprofiel is 
geautomatiseerd

2. Het hele proces, inclusief het beleggen zelf, is geautomatiseerd

• Voornaamste voordelen: goedkoper en laagdrempeliger dan klassiek 
vermogensbeheer

• Veel concepten zijn hybride: de mogelijkheid tot persoonlijk contact blijft 
bestaan
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Roboadvice – risico’s

• Risico’s deels vergelijkbaar met klassiek vermogensbeheer: beleggingsrisico’s en
inschatting kwaliteit

• Ook nieuwe risico’s:

• De robot meet geen twijfel

• Wat als er fouten in het algoritme sluipen?
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Lessen uit de gedragspsychologie

1. Beleggers met meer kennis en ervaring zijn niet per se betere beleggers: het 
gaat om de toepassing ervan

2. Let op het disposition effect: de neiging om winnende aandelen te snel te 
verkopen en verliezende aandelen te lang vast te houden

3. Let op te veel handelen en te weinig spreiden

4. Het is moeilijk de markt te verslaan, ook voor actief beheerde 
beleggingsfondsen
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Discussie

• Heeft u voor beleggingsadvies of –beheer altijd behoefte aan een persoon of volstaat
de robot?

• GfK in VS (2016):

• Slechts 4% consumenten zou roboadvice voor beleggen overwegen

• 90% heeft moeite roboadvice te vertrouwen

• Ligt de sleutel in gewenning aan de robot of verdient een combinatie met menselijk
advies de voorkeur?

• Hoeveel potentie heeft roboadvice om nieuwe klanten aan zich te binden? Of
kannibaliseert het slechts de klassieke vorm?
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Robo advies in de polder: wat  

kost het en hoe vergelijk je?



Over beleggingsmatch.nl

Beleggingsmatch.nl 

Wat is Robo advies?  

Hoe werkt het?

Robo advies in NL  

Hoe vergelijken  

Wat kost het?

Toekomst

“Consumenten helpen slimme  
financiële keuzes te maken met 
hun vermogen”



Wat is een Robo Adviseur?

“Robo-advisors are a class of financial adviser that
provide financial advice or portfolio  
management online with minimal human  
intervention.”

Definitie beleggingsmatch.nl: online vermogensbeheerders
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Hoe werkt een Robo adviseur?

1.
Intake

2.
Risicoprofiel

3.
Portefeuille

4.
Beheer

5.
Monitoring
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Ontwikkeling Robo advies in Nederland

2007 - 2008 2008 - 2010 2015
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Vanaf € 10,- Vanaf € 100.000,- Vanaf € 500.000,-

Robo advies in Nederland
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Hoe vergelijken?

“Ik zoek een partij met de laagste kosten”

“ik wil de partij met de hoogste rendementen”

“Ik wil wel beleggen maar met zo min mogelijk risico”
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Hoe vergelijken?

Kosten

Rendement Risico
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Hoe vergelijken? Kosten

Indirecte kosten (1)

Directe kosten (2)

Totale kosten (3) -VKM
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Let op de volgende ‘trucs’ bij de weergave van de kosten:

 Alleen de directe kosten worden meegenomen

 BTW wordt “vergeten”

 Er wordt geen totaal % of voorbeeldberekening gecommuniceerd

Hoe vergelijken? Kosten
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Hoe vergelijken? Rendement

Let op de volgende ‘trucs’ bij de weergave van de rendementen:

 Rendementen worden bruto getoond

 Verliesjaar 2008 wordt niet getoond

 Rendementen zijn niet representatief voor daadwerkelijke portefeuilles
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Hoe vergelijken? Risico
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Standaarddeviatie: bewegelijkheid van de rendementen

Uitgedrukt in %, bv 10%

Voorspellen; AFM methode Terugblik: gerealiseerd rendement



Hoe vergelijken? Risico
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Risicoprofiel: Asset allocatie (strategisch & tactisch)



Hoe vergelijken? Risico
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Hoe vergelijken?

Wat kost het?
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Let op de volgende zaken bij het risico:

 Wordt er überhaupt gecommuniceerd over risico?

 Welke methode ligt ten grondslag de berekening van het risico.

 Geen compleet beeld van risico; o.a. kredietrisico, liquiditeitsrisico



Kosten

Rendement Risico

Beleggingsbeleid 
& organisatie
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Verschil in kosten ruim 2%

Wat kost het?
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Goede vergelijking loont: grote verschillen in kosten

*Bron beleggingsmatch.nl. Peildatum 23 januari 2017. Vergelijking 10.000 euro.



Robo advies: hype of waardevolle ontwikkeling?

Let op volgende zaken:

 AFM vergunning & Kifid registratie?

 Vermogensbeheer of execution only oplossing?

 Belegt u in het goede risicoprofiel nu en in de toekomst?
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Robo advies: hype of waardevolle ontwikkeling?

Robo advies is een zeer waardevolle ontwikkeling:

 Beleggen voor iedereen toegankelijk (v.a. 10,-)

 Kosten dalen voor vermogensbeheer / Robo advies

 Robo advies draagt bij aan transparantie in de markt
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Belangrijk advies

“Help je zelf met een goede 
vergelijking van de  
mogelijkheden”



Beleggingsmatch.nl

Wat is Robo advies?

Hoe werkt het?

Robo advies in NL  

Hoe vergelijken?  

Wat kost het?

Hype of waardevol?

Vragen?



Slotdebat

Robotbeleggen, een gamechanger of oude wijn 

in nieuwe zakken?
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De VEB dankt u voor uw aandacht
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