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Nadat de beleggingscategorieën en beleggingsmix voor 
uw (klant)portefeuille zijn vastgesteld komt onherroepelijk de 
vraag op welke wijze het beheer zal worden vormgegeven? 
Zoekt u een actieve of een passieve beheerder voor uw por-
tefeuille? Daarbij klinkt vaak de vraag: ‘Levert actief beheer 
na aftrek van de beheervergoeding (die meestal hoger is dan 
bij passief beheer) gemiddeld genomen een hoger rendement 
op?’ Daarbij komt dat vermogensbeheerkosten in Nederland 
onder een vergrootglas liggen. Individuele beleggers kiezen 
daarom steeds vaker voor passief beheer, getuige de sterke 
groei ETF’s en index trackers in de afgelopen jaren. De lage 
kosten zijn voor veel beleggers een belangrijke reden om op 
deze wijze een brede spreiding over aandelen- en/of obliga-
tiemarkten binnen hun portefeuille te realiseren. 

Kostenminimalisatie lijkt hierbij een doel op zich – en hier-
door komt de goede afweging tussen kosten en toegevoeg-
de waarde nogal eens op het tweede plan.

Toezichthouders stellen steeds hogere eisen, onder meer 
aan bewustwording en afweging in hun beleggingsadvies en 
vermogensbeheer, vooral ter verantwoording van de hogere 
beheervergoedingen. Veel beleggers verkiezen daarom hun 
tijd en energie selectief te besteden en kiezen voor passief  
beheer. 

Al deze argumenten laten zich samenvatten met de stel-
ling dat passief beheer voor veel beleggers een “veilige” keu-
ze lijkt. Hierdoor blijven verschillende risico’s van passief be-
heer echter onderbelicht en worden daardoor onvoldoende 
beheerst. De risico’s van passief beheer zijn te ondervangen 
door niet ‘blind’ de markt te volgen. Er zijn meer alternatie-
ven. Traditioneel actief beheer is er daar één van. 

ALS ALLE BELEGGERS PASSIEF BELEGGEN, 
LOOPT DE ECONOMIE VAST…
In de (theoretische) situatie waarin alle beleggers pas-
sief zouden beleggen, en dus ‘domweg’ benchmarks 
volgen, lopen economie en financiële markten vast. Of 
overheden en bedrijven in hun financieringsbehoefte 
kunnen voorzien hangt dan volledig af van de vraag of 
de uitgifte wordt opgenomen in de standaardbench-
mark. Wanneer een nieuwe uitgifte niet wordt opge-
nomen in de standaardbenchmark, zou dit voor de 
overheid of onderneming betekenen dat er geen finan-
ciering kan plaatsvinden. Wanneer de nieuwe uitgifte 
wel wordt opgenomen in de benchmark, wordt deze 
door passieve beleggers simpelweg gekocht naar rato 
van het gewicht in de benchmark. Zonder actieve be-

WHAT LIES BENEATH….. 

Dit artikel is bedoeld om een beter inzicht in de inherente risico’s van passief 
beheerde portefeuilles te geven en dient als aanvulling op de discussie rond 
de besluitvorming over actief of passief beheer van de beleggingscategorieën 
binnen uw (klant)portefeuille. 

Rik Bekkers, Senior Investment Specialist 
Fixed Income, Achmea Investment  
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De risico’s van passief beheerde indexportefeuilles liggen onder 
de oppervlakte
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leggers ontbreekt dus het maatschappelijk gewenste 
prijsbepalende mechanisme.

Beleggers spelen dus een belangrijke rol in het bepalen 
van de prijs waartegen overheden en ondernemingen 
zich financieren. Op basis van hun financiële analyses 
maken beleggers een inschatting van de waarde van elke 
potentiële belegging in hun universum. Bedrijven en 
overheden zijn voor het realiseren van hun begroting/
bedrijfsvoering en investeringsprojecten afhankelijk van 
financiering door de markt. De markt heeft hier een be-
langrijke maatschappelijke functie: het inschatten van 
het toekomstperspectief van deze begrotingen en pro-
jecten en het bepalen tegen welke prijs zij dit wil finan-
cieren. Deze waardebepaling is cruciaal in een optima-
le aanwending van het beperkt beschikbare kapitaal.

Een passieve belegger vormt zelf geen visie of een beleg-
ging overgewaardeerd of ondergewaardeerd is. Hij of zij 
volgt simpelweg de waardebepaling van anderen. Ook 
ontwikkelt een passieve belegger geen kennis of inzicht 
over de onderliggende gevoeligheden van een belegging.

DEFINITIE
Laten we eerst enige misverstanden rond de termen ac-

tief-passief wegnemen. Bij beleggen wordt actief-passief vaak 
gerelateerd aan de mate van handelsactiviteiten die in een 
portefeuille worden ontplooid. Hoe meer transacties, des te 
actiever de beheerder. Passief beleggen wordt vaak gezien 
als het volgen van een benchmark, maar benchmarks zijn er 
in allerlei variaties. Voordat inhoudelijk op de risico’s van pas-
sief beheer wordt ingegaan, is het goed om een duidelijke de-
finitie van passief beheer te geven:

De meest zuivere vorm van passief beheer is het volgen 
van ‘de markt’: een portefeuille wordt ingericht volgens de 
samenstelling en criteria van een marktgewogen benchmark.

Bij aandelen betekent dit een portefeuille op basis van 
marktkapitalisatie (het aantal uitstaande aandelen x de actu-
ele koers per aandeel). Bij vastrentende waarden is het por-
tefeuillegewicht dan afhankelijk van de totale uitstaande 
schuld per uitgever.

BEPERKTE AANSLUITING OP DE  
DOELSTELLING VAN DE BELEGGER

De strategische beleggingsmix van een beleggingsporte-
feuille moet aansluiten op de doelstellingen van de belegger. 
Passief beheerde portefeuilles leveren niet noodzakelijk de 
(sub)portefeuilles op die het best aansluiten bij de algemene 
doelstelling van een belegger. Zowel de aandelen- als de obli-
gatiemarkten zijn zeer divers. Zo divers dat door je als beleg-
ger specifiek te richten op deelsegmenten van de markt er 
een heel ander (meer gewenst) risico-/rendementsprofiel kan 
ontstaan. Voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld aandelen-
strategieën die zich richten op een hoog inkomen uit divi-
dend, een beperkter neerwaarts risico, een lager absoluut ri-

sico of strategieën die het relatief goed doen bij dalende 
rentes. Inmiddels bestaan er meer mogelijkheden om ook hier 
via een passief beheerde portefeuille invulling aan te geven. 
Maar dan nog zijn er risico’s die moeilijk te vermijden zijn. 
Deze risico’s worden hieronder besproken.

AFHANKELIJKHEID VAN BENCHMARK- 
CRITERIA

Eén van de grootste risico’s van een passief beheerde por-
tefeuille is de afhankelijkheid van de benchmarkcriteria. Elke 
benchmark kent criteria die bepalend zijn of een bepaalde  
titel wel of niet in het benchmarkuniversum wordt opgeno-
men. Het universum is dus dynamisch: karakteristieken van 
beleggingen veranderen continu. 

Zo hebben diverse onderzoeken1 aangetoond dat “inclu-
sions” en “exclusions” van aandelen in een benchmark vaak 
op een ongunstig moment plaatsvinden. Ondernemingen 
worden opgenomen in een benchmark na een periode van 
goede rendementen en stijgende marktkapitalisatie en ver-
wijderd na een periode van slechte prestaties. Passief be-
heerde portefeuilles kunnen hier niet op anticiperen. 

Ter illustratie: Energieconcern RWE (zie grafiek 1)
Na 17 jaar deel uit te hebben gemaakt van de Eurostoxx 

50 benchmark voldoet het bedrijf in augustus 2015 niet 
meer aan de criteria. Dit heeft ertoe geleid dat het bedrijf 
per ultimo september 2015 uit de benchmark moest ver-
dwijnen. Onderstaande grafiek laat zien dat dit op een zeer 
ongelukkig koersniveau heeft plaatsgevonden. Actieve be-
heerders, die de Eurostoxx 50 als benchmark voor hun por-
tefeuille hanteren, beschikken over de mogelijkheid om in 
aanloop naar het uitsluitingsmoment al het aandeel te ver-
kopen. Passieve beheerde portefeuilles kunnen dit veelal niet 
en zijn gedwongen op het historisch lage koersniveau het 
aandeel te verkopen. Het uitsluiten van RWE betekent im-
mers dat dit aandeel geen deel meer uit kan maken van de 
portefeuille. Het aandeel handhaven zal het risico van de 
portefeuille versus de benchmark zodanig verhogen dat de 
portefeuille de maximaal toegestane risicoruimte over-
schrijdt. 
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Grafiek 1: Koersverloop van het aandeel RWE over de afgelopen 12 maanden

 
 Bron: Achmea IM, Bloomberg
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Vergelijkbare ontwikkelingen hebben zich de afgelopen  
jaren ook op de obligatiemarkten afgespeeld. Tijdens de  
financiële crisis in 2008 en de jaren erna was er een enorme 
toename in afwaarderingen in kredietwaardigheid, bijvoor-
beeld van perifere landen zoals Griekenland en de financiële 
sector zelf. Passief beheerde portefeuille zagen hierdoor het 
risico van hun portefeuille toenemen: zij werden gedwongen 
tot verkoop op het moment dat de issuer onder de vastge-
stelde minimumratinglimiet viel. Niet alleen heeft op dat mo-
ment een groot deel van de waardevermindering al plaatsge-
vonden, ook de kosten van ‘gedwongen’ verkopen waren 
hoog door een gebrek aan verhandelbaarheid.

GOEDKOOP IS DUURKOOP
Beleggers die het beheer van hun portefeuille op passieve 

wijze vormgeven willen veelal tegen lage kosten een bench-
mark volgen. Het voorbeeld van RWE toont aan dat, hoewel 
de beheerskosten laag kunnen zijn, in de onderliggende porte-
feuille grote koersverliezen werden gelopen. Deze “opportuni-
ty loss” is echter nooit duidelijk naar voren gekomen, de resul-
taten van de portefeuille waren immers in lijn met de benchmark.

Beleggers die hun vastrentende portefeuille passief willen 
inrichten kunnen qua kosten eveneens bedrogen uitkomen. 
De dynamiek van het vastrentende universum is groot. Ener-
zijds worden nieuwe leningen maandelijks aan de traditione-
le benchmarks toegevoegd. De nieuwe leningen worden ge-
durende de maand uitgegeven. De uitgevende instellingen 
zijn bereid beleggers een premie te betalen in ruil voor hun 
participatie, de zogenaamde “nieuwe issue premie”. Een ac-
tieve belegger kan anticiperen op deze dynamiek en meer-
waarde voor de portefeuille creëren. Dit komt uiteindelijk ten 
goede aan het rendement. 

Anderzijds zijn er ook er leningen die uit de benchmark 
verdwijnen. Dit kan als gevolg van looptijdveranderingen zijn 
of door verlagingen in kredietwaardigheid. In vergelijking met 
RWE laat grafiek 2 een voorbeeld zien van het effect van een 
neerwaartse bijstelling van de kredietwaardigheid op een uit-
staande obligatie van het grondstoffenbedrijf Anglo Ameri-
can. Door het verlagen van de BBB-rating naar BB is de le-
ning door veel benchmarks uitgesloten. Passieve beheerde 
portefeuilles, die dergelijke benchmarks volgen, waren veel-
al verplicht deze lening te verkopen op het moment van uit-
sluiting van de benchmark. (zie grafiek 2 hiernaast)

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD
Beleggers hebben steeds meer aandacht voor maatschap-

pelijk verantwoord beleggen. Het gaat daarbij verder dan het 
uitsluiten van specifieke namen. Van de aanbieders van be-
leggingsproducten wordt verwacht dat zij actief de dialoog 
zoeken met de ondernemingen waarin wordt belegd, stem-
men op aandeelhoudersvergaderingen en de risico’s op het 
gebied van Environment, Social en Governance (ESG) inte-
greren in de beleggingsprocessen. 

Uitsluitingsbeleid, engagement (dialoog) en stemmen op 
aandeelhoudersvergaderingen vinden weliswaar beperkt 
plaats bij passief beheerde portefeuilles, maar bieden minder
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Bron: Achmea IM, Bloomberg

mogelijkheden voor adequaat ESG-beleid. Ook de effec-
tiviteit ervan is lager. Portefeuilles met een passieve beheers-
stijl kunnen niet met de voeten stemmen (verkopen) zodra 
een engagementprogramma niet het gewenste resultaat op-
levert. En actieve beheerders kunnen dat wel.

Een passieve beheerder heeft bovendien geen weet van 
het ESG-risico van de onderliggende beleggingen. Hij of zij 
profiteert ook niet van de toegevoegde waarde van het inte-
greren van ESG-factoren in het beleggingsproces. 

Een actieve beheerder kan bijvoorbeeld het risico van  
gestrande activa meenemen in zijn beleggingsbeslissingen. 
Gestrande activa zijn activa die door onverwachte of voortij-
dige afschrijvingen worden geraakt als gevolg van bijvoor-
beeld technologische innovaties of veranderingen in wet- en 
regelgeving. 

GESTRANDE ACTIVA: RWE
Na de nucleaire ramp in Fukushima in 2011 besloot de 
Duitse overheid tot een transitie van fossiele energie 
naar zonne- en windenergie. De nucleaire energieop-
wekking werd versneld gesloten en de overheid ging 
wind- en zonne-energie fors subsidiëren. Gevolg: een 
sterke daling van de energieprijzen in Duitsland. Op 
sommige momenten kan nu volledig worden voorzien 
in de energiebehoefte door wind en zon. Deze ontwik-
kelingen raakten RWE in het hart; haar nucleaire cen-
trales worden gesloten, de kolencentrales zijn nauwe-
lijks rendabel en de meeste gascentrales zijn in de 
mottenballen gelegd. De winst is gekelderd en beleg-
gers hebben het vertrouwen in RWE verloren.

GEDWONGEN TRENDVOLGERS
Landen en ondernemingen met de grootste schuld wor-

den in vastrentende waarden benchmarks, van staatsobliga-
ties en bedrijfsobligaties, veelal “beloond” met het hoogste 
gewicht. Bij benchmarks van aandelen krijgen ondernemin-
gen met de grootste marktkapitalisatie (beurskoers x het aan-
tal uitstaande stukken) het grootste gewicht. Passief beheer-
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te (financiële) tegenvallers. De toegevoegde waarde van ac-
tief beheer zit in de mogelijkheid tot beter risicobeheer in de 
portefeuille en beperkt zich niet tot het nagestreefde extra 
rendement. Een deel van de risico’s van passief beheer kan in 
het strategisch beleid worden ondervangen door bijvoorbeeld 
een andere benchmark te kiezen, bijvoorbeeld een low vola-
tility benchmark voor aandelen of een BBP-gewogen bench-
mark voor staatsobligaties. Andere risico’s kunnen alleen op-
timaal worden beheerst en beheerd met gebruik van tactisch 
actief beheer. Actief beheer blijft daarom onmisbaar. 

TOT SLOT
Ik zou alle professionals betrokken bij het advies en beheer 

van (klant)portefeuilles willen uitnodigen tijdig de discussie 
tussen actief en passief beheer te voeren. Dit is zeker geen 
zwart-wit discussie, er zijn vele tinten grijs.

Disclaimer: Dit artikel is op persoonlijke titel geschreven. 
Dit artikel is geen beleggingsaanbeveling, geen beleggings-
advies en ook geen aanbieding of uitnodiging tot koop of 
verkoop van enig financieel instrument.

Informatie: rik.bekkers@achmea.nl

1 Zie bijvoorbeeld: “Why Corporate Longevity Matters”, door M.J. Maubos-
sin en D. Callahan CFA, Credit Suisse

de portefeuilles worden hierdoor gedwongen de trend te 
volgen. Op termijn kunnen mogelijk ongewenste concentra-
tierisico’s ontstaan, met in zijn meeste extreme vorm de bub-
belvorming rond een aandeel of sector. Actieve beheerders 
beschikken over de vrijheid grote concentraties binnen por-
tefeuilles te vermijden. Bubbelvorming wordt op lange ter-
mijn vaak door de markt gecorrigeerd, vaak gepaard met gro-
te financiële pijn voor deelnemers. Voor passieve beheerders 
zijn er geen mogelijkheden om zich te beschermen tegen het 
klappen van zo’n bubbel. 

Correcties zijn van alle tijden. Ver achter ons liggen de 
tulpenmanie uit de zeventiende eeuw en de spoorweggek-
te uit de achttiende eeuw. Recente voorbeelden zijn er ook: 
het wereldwijd uiteenspatten van de TMT-zeepbel aan het 
begin van deze eeuw, de financiële crisis in 2007/2008 en 
de recente daling van de aardolieprijs. In de obligatiemarkt 
heeft de schuldomvang van Italië en Griekenland tot veel 
discussie geleid. 

SAMENVATTEND
Door uitsluitend de aandacht te richten op portefeuilleren-

dement versus benchmark worden sommige kosten en risi-
co’s aan het oog onttrokken. De vaak hogere beheervergoe-
dingen van actief beheer kunnen deels worden beschouwd 
als een verzekeringspremie die bescherming biedt tegen gro-


