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Hoofdredacteur Eddy 
Schekman van cash 
magazine en Busi-

ness Director Richard de 
Rooij van de vwd group, 
een van de meest toonaan-
gevende leveranciers en 
vergelijkers van fondsdata 
in Europa, heetten de aan-
wezigen welkom. Schekman 
deed dit op een wel heel cre-
atieve manier per video van-
uit China, terwijl De Rooij 
op het podium uitleg gaf 
over de criteria die bepalend 
waren voor het toekennen 
van de awards. Ruim der-
tig vertegenwoordigers van 
beleggingsfondsen en ETF’s 
mochten daarna een certifi -
caat afhalen bij dagvoorzitter 
Esther van Rijswijk. Daarna 
werden de Super Awards en 

de Group Awards uitgereikt. 
De Super Award voor de 
aanbieder met 30 of meer 
fondsen in beheer ging 
naar NN Investment Part-
ners. First State Investment 
Management mocht de 
Super Award in ontvangst 
nemen in de categorie. Tus-
sen de 10 en 30 fondsen 
in beheer. Het bedrijf kreeg 
ook de Group Award in de 
categorie Aandelen. Amundi 
kreeg de Super Award voor 
Aanbieders van ETF’s. ASR 
Nederland Beleggingsbeheer 
kreeg de Group Award voor 
Obligaties en in de catego-
rie Gemengd was Actiam 
de gelukkige Group Award 
winnaar. Tenslotte zette cash 
nog twee instellingen in 
het zonnetje met publieks-

prijzen. De cash Publieks-
prijs gaat jaarlijks naar de 
beste beleggingsinstelling 
in Nederland. De lezers van 
het magazine cash en cash-
cow.nl wijzen die aan. ABN 
Amro was deze keer duide-
lijk de winnaar. NN Invest-
ment Partners en Robeco 
waren ook genomineerd. 
Voor de eerste keer werd dit 
jaar de cash Innovatieprijs 
uitgereikt. Ook hier hadden 
de lezers van blad en web-
site het voor het zeggen. 
NN Investment Partners 
ging met de eer strijken. 
De andere genomineerden, 
Knab.nl en Prittle, legden 
het af tegen FitVermogen.
nl, het execution only beleg-
gingsplatform van het con-
cern. 

Voor de vijfde maal werden op 8 maart de 

vwd cash Fund Awards uitgereikt. Zo’n 

honderd beleggingsprofessionals waren 

erbij toen de prijzen werden verdeeld in de 

Amsterdamse Koepelkerk. 

Sfeervol lustrum 
vwd cash Fund Awards
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ONZE FOCUS 
LIGT OP DE 

DOELBELEGGERS

cash Innovatieprijs
naar FitVermogen 
FitVermogen van NN Investment Partners is door 

de lezers van cash magazine en de website 

cashcow.nl gekozen tot ‘meest innovatieve 

beleggingsproduct’ en heeft daarom de cash 

Innovatieprijs gewonnen, die dit jaar voor het eerst 

werd uitgereikt. Maar wat is innovatie bij beleggen?

techniek is echter oude wijn in nieu-
we zakken. Life cycle beleggingscon-
cepten bestaan in de pensioenwereld 
bijvoorbeeld al jaren en die zijn in de 
loop der tijd bovendien enorm door-
ontwikkeld. Voor veel particuliere 
klanten is de beleggingsmotor achter 
robo-advies bovendien een black box. 
Op zich is dat geen probleem als de 
klanten beleggen als middel zien om 
een fi nancieel doel te bereiken.”

Ik kan me niet aan de indruk ont-
trekken dat er op het terrein van 
beleggen een sfeer heerst die veel 
weg heeft van een vertrouwenscrisis. 
Hoe kijken jullie daar tegenaan?
“Eens. Als je kijkt naar de huidige 
omgeving van enorme spaartegoeden 
tegen een lage rente en een geleide-
lijk terugtrekkende overheid, moet 
je constateren dat wij als industrie 
er onvoldoende in slagen beleggen 
over de bühne te krijgen. Dat heeft 
enerzijds nog veel te maken met de 

Ronald Sminia, hoofd retail-
klanten Nederland bij FitVer-
mogen: “De gangbare insteek 

in de beleggingsindustrie is nog altijd 
erg productgedreven. NN Invest-
ment Partners, waar wij onderdeel 
vanuit maken, doet daar trouwens 
ook aan mee met een Green Bond 
of een Frontier Markets strategie. 
Niets mis mee en zelfs interessant 
voor professionele klanten, maar 
vanuit FitVermogen bekijk ik innova-
tie vooral als relevanter worden voor 
de particuliere klant. Dat kan bij-
voorbeeld door het aangaan van een 
samenwerking met gerenommeerde 
partijen zoals de VEB en Nibud om 
gezamenlijk beleggen toegankelijker 
te maken. De crux zit natuurlijk in 
luisteren naar de klant en dan posi-
tief verrassen.”

En de robo-adviseurs? Is dat ook 
innovatie of is dat oude wijn – hoe 
lekker die ook kan smaken – in nieu-
we zakken? “De innovatie bij robo-
adviseurs zou vooral moeten komen 
van slim datagebruik om op die 
manier relevanter te worden voor je 
klanten. Op dat vlak zie ik in Neder-
land momenteel nog weinig waarvan 
ik steil achteroversla, maar wellicht 
dat we nog aan de start staan. Wat ik 
om me heen zie aan robo-beleggings-

beleggingsoplossing goed aansluit op 
het beeld dat de klant heeft bij het 
specifi eke doel.”

Noem eens enkele voorbeelden 
hoe met beleggen een doel kan 
worden bereikt? “Via een uitge-
breide questionnaire hebben wij 
gekeken hoe particulieren het 
opbouwen van een potje voor een 
studie gemiddeld zien. Daar kwam 
bijvoorbeeld uit dat men gelukkig 
bereid is hiervoor risico te nemen, 
maar dat er wel veel aandacht voor 
de onderkant moet zijn. Ook wil 
men graag ontzorgd worden, maar 
toch fl exibel blijven. In de praktijk 
gaat het meestal om een opbouwfa-
se met een middellange horizon en 
een afbouwfase van enkele jaren. 
Dit zijn karakteristieken die je pri-
ma kan combineren en verwerken 
in een beleggingsoplossing. Het is 
nu een kwestie van StudieFit live 
brengen!” 

wijze waarop we opereren: meneer 
of mevrouw de klant, wij weten wel 
wat goed voor u is. Anderzijds spre-
ken we als industrie vooral de actie-
ve beleggers aan, waardoor spaarders 
denken dat de overstap naar beleg-
gen complex, arbeidsintensief en 
risicovol is.”

Bij jullie aanpak is beleggen een 
middel en geen doel. Waarom?
“Laat ik hiermee beginnen: beleg-
gers die zelf een visie hebben, kun-
nen bij ons prima terecht in meer 
specialistische beleggingsfondsen. 
Maar onze focus ligt op de zoge-
noemde doelbeleggers, voor wie 
beleggen een middel is om vermo-
gen op te bouwen voor hun fi nanci-
ele doel. Dit kan een goed pensioen 
zijn, een studie van een kind, maar 
ook een zeilboot. Wij hebben in dit 
verband vorig jaar bijvoorbeeld Fit-
VoorLater gelanceerd, dat zich richt 
op werkgevers die hun werknemers 
willen ontzorgen in de trend naar 
individueel pensi-
oen. Belangrijk 
is vooral dat de 



28 

2016 WORDT 
POSITIEF 

BEURSJAAR

cash 
Publieksprijs

VWD CASH FUND AWARDS 2016

Super Awards 
SUPER AWARD   30 of meer fondsen in beheer
 • NN Investment Partners

SUPER AWARD   Tussen de 10 en 30 fondsen in beheer
• First State Investment Management

SUPER AWARD   Aanbieders van ETF’s

• Amundi

Group Awards 
AANDELEN
• First State Investment Management

OBLIGATIES  

• ASR Nederland Beleggingsbeheer

GEMENGD 

• Actiam

Winnaars 2016

De Groot. “Daarom is onlangs 
de allocatie naar aandelen verder 
opgehoogd. Dat neemt niet weg 
dat we wel de nodige volatiliteit 
verwachten. De eerste weken van 
het jaar was dit overduidelijk. Door 
angst voor groeivertraging in China 
gingen de beurzen hard onderuit. 
Op dat soort momenten is het van 
cruciaal belang om snel met klan-
ten in contact te treden. Om uit te 
leggen wat onze visie is op de ont-
wikkelingen en om te kijken wat 

dit betekent voor hun per-
soonlijke situatie.”

“Binnen de fi nanciële 
wereld wordt momenteel 
veel geschreven over robo-
advisors en fi ntech-bedrij-
ven. De technologie biedt 
veel kansen, vooral ook als 
het gaat om het contact met 
de klant. Op deze manier 

kunnen meer klanten sneller 
worden bereikt. Tegelijkertijd 
moeten we er wel voor zorgen 
dat het contact ook daadwer-
kelijk waardevol en persoonlijk 
relevant blijft. Dat is uiteindelijk 
wat de klant waardeert.” 

De cash Publieksprijs voor de 
meest gewaardeerde beleg-
gingsinstelling gaat dit jaar 

naar ABN Amro MeesPierson. Het 
daarbij behorende beeld van Mer-
curius is tijdens de vwd cash Fund 
Awards uitgereikt aan Richard de 
Groot, directeur Vermogensbeheer. 

Richard de Groot: “We zijn trots op 
het winnen van de cash Publieks-
prijs. Het feit dat de lezers van cash 
magazine en de website cashcow.nl 
ons hebben verkozen, maakt deze 
prijs extra mooi. We streven ernaar 
om elk contact met de klant waar-
devol te laten zijn. Hierbij spelen 
proactiviteit, betrokkenheid en rele-
vantie een grote rol.”
“Voor 2016 verwacht 
ABN Amro een posi-
tief beursjaar”, zegt 
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Reactie winnaars 
Super en Group Awards

Tijdens de vwd cash Fund Awards werden niet alleen 

awards uitgereikt aan specifi eke fondsen, maar ook 

aan fi nanciële instellingen die een waaier aan fondsen 

aanbieden. 

Hieronder de commentaren 
van enkele winnaars.

NN Investment Partners wint 
Super Award 30 of meer 
fondsen in beheer 

Ronald Sminia, Head of Retail 
Clients Netherlands: “Wij mogen 
ons al een aantal jaren de beste grote 
asset manager in deze klasse noemen 
volgens de vdw cash Fund Awards. 
De beleggingsfondsen van NN Invest-
ment Partners zijn een begrip in 
Nederland en daarbuiten. Ze zijn ook 
direct te verkrijgen via FitVermogen.
nl. Hier kun je makkelijk en zonder 
servicekosten een online rekening 
openen die – vergelijkbaar met inter-
netspaarrekeningen – gekoppeld is 
aan een betaalrekening bij een wil-
lekeurige bank. Klanten kunnen 
dan in meer dan 60 verschillende 
fondsen beleggen. Dit betreft zowel 
aandelen-, obligatie- als mixfondsen. 
Bekende en populaire fondsen zijn 
het NN Hoog Dividend Aandelen 
Fonds, het NN First Class Obligatie 
Fonds, het NN Lion Fund en de NN 
Dynamic Mix Fund range. Met zijn 
brede klantenbasis onder banken, 

verzekeraars, wealth managers en 
pensioenfondsen, staat NN Invest-
ment Partners echter in een groot 
aantal beleggingscategorieën zijn 
mannetje. Als je waarde wil toevoe-
gen voor zo’n brede groep klanten, 
moet je goed luisteren, doen wat je 
belooft en positief blijven verrassen”, 
aldus Sminia.

Amundi wint Super Award 
Aanbieders ETF’s

“Wij zijn ontzettend trots op deze 
twee awards, in het bijzonder op de 
Super Award voor Beste ETF-aanbie-
der”, zegt Gert-Jan Verhagen, Head 
of ETF & Indexing Sales Benelux bij 
Amundi Asset Management. “Het is 
een erkenning voor onze grote toe-
wijding richting de wensen van onze 
klanten. Die beantwoorden we door 
optimaal te profi teren van de drie 
concurrentievoordelen die Amun-
di ETF naar de top 5 van Europese 
ETF-aanbieders gebracht hebben: 
innovatie, kosteneffi ciëntie en hoog-
waardige kwaliteit. Onze klanten 
zoeken in dit laagrentende klimaat 
naar rendement en onze recente 
innovaties zijn daar het antwoord op, 

zoals bijvoorbeeld ‘fl oating rate-’ en 
BBB bedrijfsobligaties. Ook onze zeer 
innovatieve Multi Smart Beta ETF’s 
voorzien in deze behoefte, omdat die 
ontworpen zijn om klassieke indices 
te verslaan tegen een lager risico. 
De constante dialoog met onze klan-
ten heeft ons ook doen besluiten om 
ETF’s en indexoplossingen te bren-
gen die nieuwe fi nanciële risico’s 
kunnen ondervangen, zoals het CO2-
risico.”
  
ASR Nederland Beleggingsbeheer 
wint Group Award Obligaties

Het ASR Euro Bedrijfsobligatie Fonds 
en het ASR Euro Staatsobligatie 
Fonds worden beheerd vanuit een 
langetermijnperspectief en streven 
breed gespreide portefeuilles na. De 
fondsen kennen een lage tracking 
error. Op deze wijze zijn er geen 
grote (ongewenste) afwijkingen ten 
opzichte van de benchmark, waar-
door de transactiekosten worden 
beperkt. Tevens wordt er geïnves-
teerd volgens het ASR-duurzaam-
heidsbeleid dat bepaalde benchmark-
beleggingen uitsluit. Beide fondsen 
spelen in op langdurige macro-econo-
mische thema’s, benutten de ineffi -
ciënties op de rente- en spreadcurve 
en voegen selectief kredietrisico toe. 
Voor bedrijfsobligaties wordt daar-
naast waarde toegevoegd door het 
profi teren van new issue premiums 
en het over-/onderwegen van speci-
fi eke bedrijven, sectoren en landen. 

Door het positieve beleggingsklimaat 
van de laatste jaren, als gevolg van 
het ECB-beleid, hebben beide fond-
sen vooral geprofi teerd van het selec-
tief toevoegen van kredietrisico. Het 
onderwegen van grondstoffenprodu-
centen droeg positief bij aan de resul-
taten van het bedrijfsobligatiefonds.

Actiam wint Group Award 
Gemengd

“Voor Actiam is het winnen van de 
vwd cash Group Award Gemengd 
opnieuw een erkenning voor het feit 
dat wij als fondshuis de juiste keu-
zes maken. Wij zijn een compact en 
goed georganiseerd fondshuis met 
een duidelijke focus op duurzaam-
heid enerzijds en risico/rendement 
anderzijds”, laat Actiam weten. ”We  
geloven dat fi nancieel en sociaal ren-
dement heel goed samen gaan. De 
goede performance van de familie 
van mixfondsen is dan ook vooral het 
resultaat van een goede governan-
ce-structuur, effi ciënte operationele 
opzet en een hecht portfolioteam 
dat uit de verschillende disciplines 
(aandelen, fi xed income, allocatie en 
macro-economie) al jaren met elkaar 
samenwerkt. Daarbij wordt ook 
gebruik gemaakt van succesvolle zelf 
ontwikkelde modellen. Deze com-
binatie zorgt voor een consequente 
outperformance boven op de perfor-
mance van de onderliggende fond-
sen. Want als die niet goed is, wordt 
de mix ook niks.”  
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BONDS EMERGING MARKETS
• Pioneer Funds Emerging Markets Bond
Net als vorig jaar ging de award naar Pioneer.

1 jaar: -0,80%
3 jaar: 6,04%
5 jaar: 9,80%

BONDS REGULAR EUR AGGREGATE
• KBC Renta Long EUR
KBC was met twee fondsen genomineerd in deze categorie.

1 jaar: 0,09%
3 jaar: 9,11%
5 jaar: 10,14%

BONDS REGULAR EUR GOVERNMENT
• Natixis Souverains Euro
Het was een nek-aan-nekrace die Natixis won.

1 jaar: -0,24%
3 jaar: 6,43%
5 jaar: 6,99%

BONDS REGULAR EUR HIGH YIELD
• Bonds Euro High Yield Classique
Candriam versloeg, net als vorig jaar, de 
concurrentie met glans.

1 jaar: 2,20%
3 jaar: 6,42%
5 jaar: 8,08%

BONDS REGULAR GLOBAL CURRENCY AGGREGATE
• Jyske Invest European Bonds
Jyske kon maar net Petercam Degroof voorblijven.

1 jaar: -1,41%
3 jaar: 6,04%
5 jaar: 7,35%

EQUITY ADVANCED EUROPE
• BlackRock European Opportunities Extension Fund
Een duidelijke winnaar dankzij hoge generatie van alpha.

1 jaar: 4,70%
3 jaar: 26,08%
5 jaar: 20,88%

EQUITY ASIA PACIFIC
• Asian Capital Holdings Fund 
Winnaar ACH Management wist een lage volatiliteit te 
combineren met een mooie return.

1 jaar: -9,71%
3 jaar: 2,27%
5 jaar: 1,27%

EQUITY CENTRAL AND EASTERN EUROPE
• East Capital (Lux) Funds Baltic Fund
Voor het derde jaar op rij de winnaar. Het fonds haalt een 
topscore op bijna alle criteria.

1 jaar: 4,33%
3 jaar: 2,27%
5 jaar: 0,02%
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EQUITY EMERGING MARKETS
• First State Global Emerging Markets Leaders
Na drie jaar op rij als tweede te zijn geëindigd, nu de winnaar.

1 jaar: -3,76%
3 jaar: 0,68%
5 jaar: 5,96%

EQUITY EURO AREA
• Henderson Horizon Fund Euroland Fund
Mede-genomineerden Allianz en Oddo waren voor het derde 
jaar op rij genomineerd, maar deze keer bleek Henderson de 
beste.

1 jaar: -5,01%
3 jaar: 14,19%
5 jaar: 13,27%

EQUITY GLOBAL
• Invesco Global Structured Equity Fund
Na de nominatie van vorig jaar nu de winnaar.

1 jaar: -10,55%
3 jaar: 13,63%
5 jaar: 14,91%

EQUITY JAPAN
• Henderson Horizon Fund Japanese Smaller Companies Fund
Na twee eerdere nominaties wint Henderson nu wel de award.

1 jaar: 2,04%
3 jaar: 18,64%
5 jaar: 21,31%

EQUITY LATIN AMERICA
• First State Latin America Fund
Voor het tweede jaar op rij de overtuigende winnaar.

1 jaar: 2,77%
3 jaar: -6,61%
5 jaar: 2,74%

EQUITY NETHERLANDS
• Aegon Index Plus Fonds
Net als vorig jaar was Aegon de beste in deze categorie.

1 jaar: -6,75%
3 jaar: 13,05%
5 jaar: 8,84%

EQUITY UNITED STATES
• US Fundamental Growth 
Na de nominatie van vorig jaar wist Pioneer Investments  
dit jaar wel te winnen.

1 jaar: 0,55%
3 jaar: 13,65%
5 jaar: 13,22%

MIXED GLOBAL CURRENCY BALANCED
• ASN Duurzaam Mixfonds
Voor het tweede jaar op rij een sterke winnaar.

1 jaar: 3,49%
3 jaar: 10,07%
5 jaar: 9,53%
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Winnaars en Motivatie vwd cash Fund Awards 2016
Categorieën Beleggingsfondsen
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MIXED GLOBAL CURRENCY DEFENSIVE
• Hof Hoorneman Income Fund
Het fonds was een duidelijke winnaar.

1 jaar: -0,79%
3 jaar: 9,81%
5 jaar: 10,27%

MIXED GLOBAL CURRENCY DYNAMIC
• Hof Hoorneman Phoenix Fund
Na de nominatie van vorig jaar nu de duidelijke winnaar.

1 jaar: 10,06%
3 jaar: 28,40%
5 jaar: 17,48%

MONEY MARKET EUR
• Petercam L Liquidity EUR & FRN
Petercam won drie jaar op rij met een ander fonds. Nu een 
award voor dit fonds.

1 jaar: -0,40%
3 jaar: 2,09%
5 jaar: 3,30%

MONEY MARKET USD
• Short-Term Money Market (USD)
Lombard Odier Asset Management versloeg Pictet, dat 
voor het derde jaar op rij was genomineerd.

1 jaar: 0,51%
3 jaar: 0,41%
5 jaar: 0,45%

REAL ESTATE
• BNP Paribas Property Sec. Fund Europe Classic
De award ging op het nippertje naar BNP Paribas.

1 jaar: 19,57%
3 jaar: 26,41%
5 jaar: 17,22%
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Categorieën ETF’s  
BONDS REGULAR EUR GOVERNMENT
• iShares Euro Government Bond 15-30yr Ucits ETF 
BlackRock was met twee ETF’s genomineerd.

1 jaar: 3,13%
3 jaar: 13,37%
5 jaar: 12,59%

EQUITY GLOBAL FINANCIAL
• Lyxor Ucits ETF Stoxx Europe 600 Financial Services
De zege kon Lyxor niet ontgaan; de aanbieder was voor drie 
ETF’s genomineerd.

1 jaar: -9,81%
3 jaar: 15,80%
5 jaar: 11,74%

EQUITY GLOBAL INDUSTRIALS
• Lyxor Ucits ETF Stoxx Europe 600 Auto & Parts
Ook in deze categorie was Lyxor tweemaal genomineerd.

1 jaar: -23,65%
3 jaar: 14,32%
5 jaar: 11,82%

EQUITY ADVANCED EUROPE
• Ossiam Stoxx Europe 600 Equal Weight NR Ucits ETF
Winnaar Natixis Global Asset Management was met twee ETF’s 
genomineerd.

1 jaar: 10,48
3 jaar: -
5 jaar: - 

EQUITY EUROZONE
• iShares MSCI EMU Small Cap Ucits ETF
BlackRock deed het in deze categorie beter dan Lyxor en Amundi.

1 jaar: 3,32%
3 jaar: 15,29%
5 jaar: 9,82%

EQUITY GLOBAL
• Amundi ETF MSCI World ex Europe Ucits ETF
BlackRock was in deze categorie tweemaal genomineerd, 
toch won Amundi.

1 jaar: -7,50%
3 jaar: 11,52%
5 jaar: 13,48%

EQUITY UNITED STATES
• Lyxor Nasdaq 100 Ucits ETF 
Lyxor versloeg Amundi en BlackRock.

1 jaar: -4,20%
3 jaar: 22,90%
5 jaar: 20,42%
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