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VV&A  ALV  Breukelen   20 mei 2014  15.00 uur 

 

1 Opening door de voorzitter 

De voorzitter heet op deze zonnige dag de leden en de geassocieerde leden van harte 

welkom en opent de vergadering. 

 

2 Vaststellen agenda 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 

 

3 Mededelingen en ingekomen stukken 

Vanuit het bestuur geen mededelingen en geen ingekomen stukken. 

 

4 Update actualiteiten 

Enkele actualiteiten: 

- Wij zijn betrokken bij DSI en worden op de hoogte gehouden van het aantal geslaagden.  De 

normering is naar beneden bijgesteld. Het monitoren heeft zijn uitwerking dus al gehad. Na 

eerdere verkenningen en het actuele aanbod van de opleidingen, wil het bestuur van de 

VV&A zich niet meer richten op een eigen Academy. 

- We hebben aan DNB gevraagd of het nodig is om de rapportages door te nemen. Dat vond 

DNB nu niet nodig, maar liever in september. Vanuit de vergadering wordt opgemerkt dat 

het niet eenvoudiger was en dat nu nog niet bekend is of het helemaal goed is; er is nog geen 

terugkoppeling geweest. 

- De AFM heeft naar aanleiding van de kwaliteit van de dienstverlening diverse klantdossiers 

opgevraagd en deze met enkele groepen vermogensbeheerders besproken.  De groep die 

bestond uit circa 80 vermogensbeheerders zal nog een keer worden gevraagd om deel te 

nemen aan een bijeenkomst in kleiner verband. 

- Een vraag uit de vereniging gaat over BTW en VBI’s. Met Martijn Jagers heeft de vereniging 

nog een brief gestuurd naar de staatssecretaris om duidelijkheid te krijgen over de lopende 

discussie betreffende de BTW. Daar is nog geen terugkoppeling op gekomen.  

 

5 Verslag Algemene Ledenvergadering 7 november 2013 

Het verslag van de ALV in Breukelen d.d. 7 november 2013 wordt door de vergadering ongewijzigd 

goedgekeurd. 

 

6 Financiën 2013 

De penningmeester heeft eerst een toelichting op de V&W 2013. Deloitte heeft de conceptstukken 

opgemaakt. 

Eerst de inkomstenkant. De post contributies spreekt voor zich. 

Sponsoring is een wat hoger bedrag geworden dankzij een extra gesponsord event gedurende 2013. 

De post overige bestaat grotendeels uit de eigen bijdragen voor het jaardiner. 

Aan de kostenkant kan wat worden gezegd over de kosten drukwerk. Het wijzigen van het logo heeft 

wat kosten met zich meegebracht. In de statuten hebben we de naam ongewijzigd gelaten. 

De post social events ligt hoger door het grote aantal deelnemers aan het zomerevent. 

De post adviseurs is een verzameling van extern ingehuurde kennis; bijvoorbeeld juridisch, fiscaal, 

compliance. 
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De post communicatie staat sinds 2012 in de boeken. We hebben een extern bureau ingehuurd om 

te beoordelen of we op de juiste weg zitten en hoe ons strategisch traject er uit zal moeten zien. 

Het negatieve resultaat over 2013 is veroorzaakt door een aantal elementen. De accountant heeft 

gewaarschuwd voor het maken van te veel winst en ons eigen vermogen mocht niet te veel 

toenemen. Toen de beslissing werd genomen om een tijdelijke korting te geven op de contributie, 

was ook niet te voorzien hoe de ontwikkeling zou zijn met de geassocieerde leden. Het beslissen over 

de korting is genomen voordat gekozen werd voor het communicatietraject. Het eigen vermogen is 

mede gebaseerd op een advies van BDO. Het eigen vermogen zou ongeveer overeen moeten komen 

met eenmaal de jaarcontributie om een gezonde vereniging te zijn. 

 

In de begroting 2014 blijkt ook dat de inkomsten uit contributies niet matchen omdat de begroting 

werd gemaakt voor de beslissing werd genomen om geassocieerde leden toe te laten. 

 

Vanuit de vergadering wordt gevraagd of nu een nieuwe begroting 2014 is gemaakt, zonder dat de 

leden hiervoor zijn geraadpleegd? Het is geen geheel nieuwe begroting, maar er zijn twee posten 

aangepast.  

 

De kascommissie leest de verklaring tijdens de vergadering voor. De kascommissie bestaande uit de 
heren Platte en Geels, stelt voor om het bestuur decharge te verlenen. De vergadering stemt 
hiermede unaniem in.  

 
7  Concept Jaarverslag 2013 

Er zijn geen vragen over het jaarverslag. 

De voorzitter vestigt de aandacht op de voorgenomen wijziging van de statuten bij Kifid. De drie 

lagen; ombudsman, geschillencommissie en beroepscommissie zijn niet logisch. We vinden dat de 

ombudsman meer een bemiddelende rol moet hebben. Daarover hebben we met Frank ’t Hart met 

de ombudsman een gesprek gehad. Als branche zitten we niet te wachten op veel advocaatkosten bij 

de ombudsman. Dit ligt nu bij het Miniserie van Financiën. 

Het provisieverbod is uitgerold en we hebben er destijds veel drukte mee gehad, maar we hoeven er 

nu niet zo veel meer aan te doen.  

TCO; de laatste stand is dat er wellicht toch een wettelijk kader komt uit MiFID II. We kunnen nog 

niet overzien of dit gaat lukken. Vanuit de vereniging vinden wij dat er dan 3 CO’s moeten zijn; de 

gehele keten moet worden meegenomen. 

Het jaarverslag wordt door de ALV unaniem aangenomen en is daarmee vastgesteld. 

 

8 Benoeming bestuur 

Het bestuur stelt voor dat de huidige samenstelling van het bestuur wordt gecontinueerd. Het 

bestuur houdt de heer Norbert F.A. Jansen er graag bij. De ALV stemt in met een verlenging van drie 

jaar. Hij is daarmee herbenoemd. 

 

9 Benoeming leden kascommissie. 

De beide heren Etienne Platte en Harry Geels zijn herkiesbaar. Het bestuur stelt voor beide heren 

weer te benoemen. De ALV stemt daarmee in. 

  



Pagina 3 van 8 
 

 

10 Rondvraag 

Dinsdag 24 juni om 13.00 uur begint het zomerevent in Wageningen. 

 

Vraag uit de vergadering: zijn er nog steeds partijen die met een brokervergunning werken? 

Met betrekking tot de retrocessies zijn er nog wel partijen die nog moeten overgaan. De 

kickbackvergoedingen in de modellen 1 t/m 4. Dan moet je ook echt als broker functioneren en dan 

gaat het in de vorm van directe beloningen. Dat moet zijn gewaarborgd. Administratief moet je dat 

ook hebben geregeld. 

 

11 Sluiting van de vergadering 

De voorzitter sluit de vergadering en nodigt de aanwezige leden  uit voor  de presentatie betreffende 

de toekomst van de VV&A. 
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De toekomst van de VV&A; Van strategie naar communicatie 

 

De vereniging is bezig met een strategiesessie met de onderdelen inventariseren, 

ontwikkelen en implementeren. De inventarisatiefase omvatte het ledenonderzoek. Dat is 

gepresenteerd. De strategische keuze kwam daarna aan bod. 

We zijn bezig geweest met de vraag wie leidt wie? Het strategische antwoord is dat de VV&A haar 

leden ondersteunt en dat de VV&A richting aan haar leden geeft. 

We zijn nu bezig met de strategische keuzes. Die hebben we met de leden doorgenomen. We vinden 

het met elkaar belangrijk dat de VV&A zich verdiept in wet- en regelgeving, de markt en de kwaliteit 

van dienstverlening. 

Eisen vanuit wet- en regelgeving en randvoorwaarden vanuit de markt zijn de richtlijnen voor de 

kwaliteit.  

 

Bij de eisen betreffende de wet- en regelgeving hebben we een ambitie en willen -in een zo vroeg 

mogelijk stadium- een actieve rol spelen bij het signaleren van, interpreteren van en vertalen van 

aanstaande veranderingen in wet- en regelgeving, die betrekking hebben op de leden aangesloten bij 

de VV&A.  

De VV&A streeft er naar om de voor de, op haar leden betrekking hebbende, wet- en regelgeving in 

de breedst mogelijke zin te interpreteren en te vertalen naar de dagelijkse praktijk. Het handelt 

hierbij om nationale- en internationale maatregelen die (mogelijk) impact hebben op de leden en/of 

beroepsgroep. 

Van oorsprong is de vereniging zeer betrokken bij het tot stand komen van regelgeving. Daar gaan 

we zeker mee door. 

We zijn momenteel betrokken bij reageren op consultaties, consultatie Kifid, gedragstoezicht (AFM), 

prudentieel toezicht (DNB), BTW en provisieverbod. 

 

De ambitie betreffende de randvoorwaarden van de markt: de vereniging wordt de verzamelplaats 

van de kennis van de markt van onder meer het publiek, de doelgroep en de klanten. Het concreet 

definiëren van de markt is een onderdeel van de ambitie. Deze kennis zal door de vereniging gericht 

kunnen worden ingezet en staat ter beschikking aan verschillende (VV&A) communicatie groepen.  

De doelstelling van de VV&A hierbij is door inzicht te verkrijgen in de kwalitatieve en kwantitatieve 

aspecten van de hele markt (vragers- en aanbiederskant) met de focus op vermogensbeheer kennis 

op te bouwen. Door de kennis van de markt van vragers en aanbieders kunnen zowel de VV&A als 

haar leden een visie ontwikkelen hoe zij wensen om te gaan met de markt ontwikkelingen.  

We willen meer onderzoek doen naar kwantitatieve omvang en trends, motivatie van de doelgroep,  

klanten tevredenheid,  aanbod vermogensbeheerders en verbeterpotentieel. 

Verbeterpotentieel – het raakvlak naar de kwaliteit. 

 

De ambitie van de VV&A is om de kwaliteit van de zelfstandige vermogensbeheerders & adviseurs 

naar een hoger niveau te brengen. De doelstelling is dat wij een aantal (door de AFM gesignaleerde) 

punten van de dienstverlening tastbaar willen verbeteren. Hiertoe wordt een aantal werkgroepen 

van leden in het leven geroepen, dat aan het begrip kwaliteit concreet meetbare doelstellingen / 

omschrijvingen kan geven. Deze zullen vertaald worden naar de VV&A richtlijnen. 
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Wij denken dat binnen het domein kwaliteit vier werkgroepen moeten worden opgericht 

die zich gaan buigen over de VV&A richtlijnen voor: Interne processen,  Vaardigheden en 

vakbekwaamheid, Dienstverlening en Klanten . 

 

Discussie over dat we zien dat de AFM meer grip probeert te krijgen op de afweging tussen risico en 

rendement. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat de AFM ook erg inzoomt op de kosten. Dit zal een 

onderdeel van de werkgroep worden. 

 

We hebben leden nodig om in de werkgroepen een en ander te onderzoeken en tot richtlijnen te 

komen voor de kwaliteit. We hopen dat daaruit zal komen op welke onderdelen de leden van de 

VV&A de richtlijnen ondersteunen die blijken waar alle leden aan willen voldoen. 

 

Vraag uit de zaal: hoe kun je dit vormgeven nu de leden zo divers zijn? Wat uit het ledenonderzoek is 

gekomen voor wat betreft de kwaliteit is eigenlijk dat leden niet anders tegen kwaliteit aankijken. De 

kwaliteit van de dienstverlening begint binnen een bepaald kader te komen. 

 

Uit het vak wet- en regelgeving wordt met name gewezen op de interpretatie en om de leden daarbij 

te ondersteunen. Maar het is toch belangrijk om een gesprekspartner namens de leden te zijn bij 

nieuwe wetgeving. Dit wordt door een lid niet teruggelezen in de doelstelling. 

In het domein wet- en regelgeving is het de bedoeling dat we er wel voor strijden. Bijvoorbeeld bij de 

modellen 1 t/m 4 wordt door de vereniging de broker-situatie er in gebracht. We hebben ook het 

retrocessieverbod goed bewaakt. 

 

Prioritering voor de komende periode. Een schema met werkgroepen en een tijdlijn tot Q4 2016 is 

opgenomen op pagina 35 in de presentatie die is opgenomen op het besloten gedeelte van de 

website. 

 

Ontwikkelen communicatiestrategie  

Het bestuur heeft voorafgaand aan deze ledenvergadering in een aparte sessie de communicatie 

strategie bepaald. Deze strategie wordt nader uitgewerkt en vastgelegd in het totale strategisch 

meerjaren plan dat wij nu ontwikkelen. 

 

Eerste prioriteit: communicatie met de leden 

En het is ook de bedoeling om de communicatie uit te breiden middels de werkgroepen. 

 

We hebben inbreng en openheid van de leden nodig bij best practices. Daar hebben we onder elkaar 

veel behoefte aan. 

 

De status is nu dat we het inventarisatiestuk achter de rug hebben en dat we door willen gaan met 

het ontwikkelen en het implementeren. Dat bestaat uit uitvoeren, monitoren, evalueren en bijsturen 

van het communicatie plan.  

We merken dat we tijdens de pre-wetgeving een drukke periode hebben. Daar hebben we de 

afgelopen paar jaar een enorme slag gemaakt.  
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Vanuit de zaal wordt gevraagd of wellicht wordt gedacht vanuit een minderheid binnen de leden. 

Wanneer de leden deelnemen aan de werkgroepen hopen we dat men actief de mening geeft. 

De voorzitter kan zich niet goed voorstellen dat de leden geen goede kwaliteit nastreven. 

 

Vanuit de leden wordt opgemerkt dat het onderdeel randvoorwaarden van de markt vrij kort aan de 

orde kwam en dat het niet zeker is dat daar overeenstemming over bestaat. Kan er voor worden 

gezorgd dat hier geen stap wordt overgeslagen? De vragen bij de randvoorwaarden van de markt kun 

je waarschijnlijk beter eerst beantwoorden voordat je met de werkgroepen begint. 

Met de markt kijken we meer extern. Het is niet de bedoeling om hierbij te kijken wat ons allemaal 

verbindt. Wat ons wel verbindt is dat we een goede dienstverlening willen bieden. 

 

We zijn bezig met lobbyen en we worden geconfronteerd met nieuwe wetgeving en dan bereikt het 

het loket van AFM en DNB. We blijven hiermee actief. We willen ook verder met de kwaliteit van de 

dienstverlening bij de uitvoering van wetgeving. AFM en DNB doen hierbij ook een beroep op ons, op 

de branche. 

Wanneer uit de wetgroepen blijkt dat we de doelstellingen moeten aanpassen, zullen we dat doen. 

 

Een lid vraagt over het aanbod van vermogensbeheerders. Kan de vereniging de website verbeteren 

en meer informatie geven en de potentiële klanten de mogelijkheid geven om door te linken? 

 

Kunnen we bij de werkgroepen ook gebruik maken van studenten? Omdat de AFM het ook doet, 

krijgen we steeds richtlijnen. Daar kunnen we dan tegenwiocht aan geven. Wellicht met stagiaires. 

 

Mogen de leden dan ook advies vragen? Dit wordt later beantwoord. 

 

De voorzitter dankt voor de aandacht en nodigt alle leden van harte uit om deel te nemen aan de 

werkgroepen.  

De aandacht gaat nu naar  “Factor beleggen ” van Robeco en daarna naar Kwaliteit volgens “The 

Toyota Way”. 
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“Factor beleggen”   Robeco – Robin van der Poel en onderzoeker dr. David Blitz 

 

Factorbeleggen is sterk in ontwikkeling, met name in de institutionele wereld. Robeco heeft veel 

research gedaan op dit gebied. 

Op 17 juni wordt een master class gegeven waar de leden van harte welkom zijn. 

 

Factorbeleggen wordt ook smart bèta -beleggen genoemd. De term factorbeleggen is wat breder en 

minder pretentieus. 

 

Aderlating was een medische techniek die lang werd toegepast, omdat het al lang zo werd gedaan. In 

de medische wetenschap kwam de vooruitgang toen men ging handelen op basis van evidence based 

practice. 

Uit de twee behandelingen wordt beoordeeld wat werkt en wat niet. Dat leverde een enorme 

vooruitgang op. In de beleggingswereld lopen we nog wat achter. We werken nog te veel aan de 

hand van tradities. 

Passief beleggen is een voorbeeld van een succesvol gevolg van evidence based practice. 

 

De voordelen van passief beleggen staat op pagina 4 van de presentatie op het besloten gedeelte van 

de website. 

 

In 2008 bleek actief beleggen de problemen te vergroten. 

Passief beleggen is eigenlijk free riden. Dat gaat goed, zolang niet iedereen het doet; dan is de markt 

niet meer efficiënt dankzij de actieve beleggers. 

Het tweede issue met passief beleggen is dat het ingaat tegen ander bewijs dat is gevonden.  

Daarover kan meer worden gelezen op pagina 5 van de presentatie. 

 

Passief beleggen betekent dat je alles koopt en je allerlei informatie negeert. Passief beleggen is 

wellicht niet zaligmakend. 

 

Dan kijken we naar actief beleggen. Er zijn subsets van fondsen die het wel goed gedaan hebben met 

actief beleggen. Ang, Goetzmann & Schaefer hebben een onderzoek gedaan waarover meer wordt 

geschreven op pagina 7 van de presentatie op het besloten gedeelte van de website. Zij beheren het 

Noorse oliegeld dat wel apart wordt gezet voor toekomstige generaties. 

Actief beleid heeft wel waarde toegevoegd, maar veel van de toegevoegde waarde is terug te voeren 

op bewezen waarden en maar weinig uit echt de skill van de manager. 

 

Het wordt interessant wanneer je het omdraait. Vertrek vanuit de factoren die relevant zijn. Denk je 

dat die factoren in de toekomst zullen voortbestaan. Zo ja, hoe kun je de asset locatie toepassen. 

PGGM deed dit in Nederland al vanuit 2006 – een deel puur passief = 60% 

De rest gericht op value, low volatility en qualitiy. De verdeling van de portfolio is weergegeven op 

pagina 8. 

Alle pensioenfondsen zijn bezig met dit onderwerp. 

We dachten dat we voorliepen, maar de Denen en Noren zijn waarschijnlijk al verder dan Robeco. 

Europa lijkt voor te lopen op Amerika. 
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Factorbeleggen en strategisch nadenken over de factoren. Hoe geeft je daar invulling aan? 

Indexoplossingen – Vanguard product of ander index product. Hieronder vallen ook de smart bèta 

producten, de meer recent geintroduceerde produ 

cten. Ze worden op de markt gezet als een product met een nieuwe formule, maar ze spelen in op 

klassieke factoren. 

 

Index kun je geheel passief volgen, maar de index zelf is een actief beestje. Hoe meet je de 

fundamentele waarde van een bedrijf? 

 

Een wat simpele index heeft toch nog allerlei risico’s. Aandelen die op weg zijn om failliet te gaan zijn 

echte value kandidaten. Kun je die beter mijden of heb je ze nodig? Leidt tot een meer high-

conviction benadering. 

 

Op pagina 10 van de presentatie staan de factoren die je meeneemt in de belangrijke praktische 

vragen. 

 

Robeco adviseert om je vooral te richten op long-only, diversificatie – evenwichtige spreiding over 

factoren verlaagt het risico. 

 

De downside staat op pagina 11 van de presentatie. Periodes van underperformance kunnen lang 

duren. Als je spreidt kun je de risico’s verminderen. 

 

Op pagina 13 staat de cyclus. 

Preferenties van de klant – als de dekkingsgraag van een pensioenfonds is, pas je de strategie daarop 

aan. 

PGGM heeft geen momentum in de mix = zij hebben twijfel over die factor. 

 

Hoe ben je nu gepositioneerd? Kijk eens op pagina 15 en 16. 

Robeco dacht dat beleggers zouden gaan beslissen om voor een aantal factoren te kiezen en dan zou 

Robeco met een passende fondsbeheerder komen. 

Maar, de vraag kwam juist om het hele plaatje te bieden. 

Ze hebben een wrapper om de drie factoren / producten gebouwd en bieden dat aan. 

 

Dit was een teaser.  

 

 

 


