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De beste vangst met uw vermogen (deel 9)
YERSEKE / STELLENDAM - In mijn laatste column liet ik u het belang zien van actief
inspelen op economische verwachtingen en het acteren op scheefgroei. Op deze wijze
houden we de risico’s in toom en maximaliseren we het rendement. Deze column laat
zien hoe persoonlijke ontwikkelingen de samenstelling van een effectenportefeuille
kunnen beïnvloeden.

De effectenportefeuille - 6
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Haven in zicht
Financiële markten zijn dynamisch, maar dat geldt voor onze
levensloop niet minder! Zo kunnen veranderingen in het economisch klimaat ervoor zorgen
dat ons leven en inkomen in een
geheel andere situatie belanden
dan eerder werd gedacht. Dat
geldt ook voor carrière, gezondheid en ontwikkelingen op het
persoonlijke vlak. Mooie, maar
ook teleurstellende ontwikkelingen vereisen geregeld bijsturing
van de vermogenssituatie om op
koers te kunnen blijven.

Op koers blijven
Om veilig de haven te bereiken is een radar of GPS nodig.
Zo is bij beleggen een actueel
vermogensplan met daarin het
risicoprofiel van groot belang
om het doelvermogen te kunnen
realiseren. Duisenburgh-klanten
hoeven hier totaal niet mee bezig
te zijn. Door onze betrokkenheid
groeien wij met de klant mee en
signaleren zodoende ook de te
verwachten ontwikkelingen die
gevolgen kunnen hebben op het
beleggingsbeleid. Zoals een loods
een schip begeleidt naar de haven, zo is dit onze taak met betrekking tot het vermogen.

Vanaf de start is het vermogensplan waarin alle uitgangspunten staan, leidend om de
portefeuille op koers te houden.
Doelen die nagestreefd worden
zijn bijvoorbeeld studie van kinderen, pensioen, luxere woning
of vermogensgroei.
Wanneer er in de loop van de
tijd wijzigingen optreden, zal het
risicoprofiel tussentijds geactualiseerd moeten worden. Met een
grondige analyse en simulatie
brengen wij alles helder in beeld
zodat onze klant goed begrijpt
waar hij/zij aan toe is. Denk hierbij aan de persoonlijke ontwikkelingen, aanvullende wensen,
einddatum en risicobeleving.
Tenslotte moet een ‘kompas’ de
juiste richting blijven aangeven!

Praktijkvoorbeelden
Van erfenis naar pensioen
- Door een erfenis neemt het
vermogen van een klant fors toe.
Zijn doelstelling: opbouw extra pensioenvermogen om over
15 jaar te kunnen stoppen met
werken. Gelet op de lange looptijd wordt vooralsnog gekozen
voor beleggen met een neutraal
risicoprofiel (ca. 50% aandelen/
vastgoed en ca. 50% laagrisico

beleggingen). In de laatste 7 jaar
zal het beleggingsrisico worden
verlaagd.
Schenkingen in verband met
eigen woning - Schenkingen aan
kinderen. Drie kinderen willen
een huis kopen/verbouwen maar
de bank werkt niet mee. Ouders
schenken de kinderen de grote
vrijstelling ad 2 102.010,- (2019)
per kind. Dit bedrag wordt onttrokken uit de bestaande beleggingsportefeuille van pa en ma.
Het vermogensplan en de portefeuille worden hierop aangepast.
Het is van belang dat de risicoverhouding intact blijft.
Zakelijke lening - Zoon wil
een onderneming starten en heeft
hiervoor 2 1.200.000 nodig, hij
klopt aan bij pa. Pa heeft een
fors vermogen uitstaan vanuit
een eerdere bedrijfsverkoop. Hij
helpt zijn ondernemende zoon
graag op weg ten koste van een
deel van zijn effectenportefeuille.
Het vermogensplan en de effectenportefeuille worden opnieuw
passend gemaakt met betrekking
tot de doelstellingen van pa.
Minder luxe boot – Door ontslag heeft een 62-jarige belegger
een belangrijk deel van zijn ver-

mogen nodig voor aanvullend
inkomen. Het oorspronkelijk doel
was een luxe jacht. Gelukkig kan
hij nu zijn inkomen aanvullen.
De portefeuille werd verzilverd
en de boot minder luxe. Zekerheid voor alles.
Inkomen uit vermogen - Een
oudere relatie wenst in het vervolg extra inkomen om haar kinderen regelmatig iets toe te stoppen. De portefeuille is aangepast
naar een inkomens georiënteerde
portefeuille. De klant geniet nu
van extra rente- en dividendinkomsten uit haar effectenportefeuille. Haar (klein)kinderen genieten er ook van.
Aan zee wonen - Een hardwerkend ondernemer droomt
ervan om op pensioenleeftijd in
een luxe appartement aan zee
te kunnen wonen. Al enige tijd
zet hij hiervoor maandelijks geld
opzij. Omdat zijn pensioenleeftijd nog zo’n 23 jaar duurt, en hij
een hoger rendement nastreeft,
maakt hij inmiddels gebruik van
vermogensbeheer met een hoger
risicoprofiel. Wanneer de pensioendatum dichterbij komt zal het
risicoprofiel verlaagd worden zo-

dat het kapitaal op dat moment
wordt veiliggesteld.

Op tijd veilig stellen
Eén van de pijlers van de Duisenburgh-beleggingsfilosofie is
dat wij, afhankelijk van het beleggingsdoel, adviseren volgens
de ‘levenscyclus’: Naarmate de
einddatum dichterbij komt adviseren wij om het risicoprofiel te
verlagen. Op deze wijze wordt het
vermogen op tijd veiliggesteld.
Het samenstellen en onderhouden van een doelgerichte
beleggingsportefeuille vraagt

om kennis, interesse en tijd. Een
bank-onafhankelijk vermogensadviseur werkt in uw belang, is
pro-actief en kijkt verder dan alleen de uw effectenportefeuille.
Meerwaarde die zich terugverdient!
Het bovengenoemde is uitdrukkelijk geen beleggingsadvies
voor uw persoonlijke situatie.
Derhalve kunnen er geen rechten
aan worden ontleend. Raadpleeg
een deskundig adviseur. U kunt
ons bereiken op 085-489 489 4 of
06- 5 25 25 994 (direct).

ACTUEEL VERMOGENSBEHEER
MET BESCHERMING!
Velen maken gebruik van een vorm van vermogensbeheer, men kiest
dan voor expertise, gemak en actualiteit. Uniek is dat wij vermogensbeheer kunnen aanbieden met bescherming tegen grote koersdalingen!
Doordat de koersverliezen fors worden gereduceerd is het totale beleggingsrendement aanzienlijk beter dan bij traditioneel vermogensbeheer. Bijzonder interessant als u vindt dat de koersen van zowel aandelen als obligaties op hoge niveaus staan. Wij informeren u graag!

URK/UTRECHT - De visserijsector, wetenschap en maatschappelijke organisaties werken in onderzoeksprojecten samen aan duurzaam visserijbeheer, zoals innovaties om selectiever te vissen en verbetering van de bestandsschattingen. De projecten worden gefinancierd uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij. Over de onderzoekssamenwerking publiceren de projectpartners in een eigen column in Visserijnieuws. Deze week Jip Vrooman (Stichting De Noordzee) over de betrokkenheid van ngo’s bij dergelijke
projecten.

Ngo’s en visserij vinden elkaar in de vraag
naar gedegen onderzoek

OSW

Onderzoekssamenwerking visserij

platform
Stichting De Noordzee;
wie zijn wij?

H Jip Vrooman, projectleider
Ruimte voor Natuur.

Stichting De Noordzee is een
maatschappelijke organisatie
die zich inzet voor een schone
en gezonde Noordzee. Dit doen
we samen met andere maatschappelijke organisaties, de
overheid, maar ook met bedrijven en visserijorganisaties. We
werken aan vier thema’s: Ruimte
voor Natuur, Duurzaam Voedsel, Natuurvriendelijke Energie
en Schone Zee. We ruimen het
strand op, praten met beleidsmakers, en publiceren rapporten,
bijvoorbeeld over de kansen en
risico’s van windparken op de
Noordzee.

Noordzee in verandering
Er staat een hoop te gebeuren

op onze Noordzee. Het klimaat
verandert en er worden op grote
schaal windmolens gebouwd.
De visserij is aan het verduurzamen en er wordt nagedacht over
nieuwe manieren van voedselwinning uit zee. Tegelijkertijd
verdient de natuur tijdens al dit
tumult bescherming, iets waar
Stichting De Noordzee zich voor
inzet. Om al deze veranderingen
in goede banen te leiden is onderzoek, kennis en innovatie essentieel.

Samen op zoek naar kennis
De visserij en ngo’s zijn het
op sommige dossiers niet altijd
eens. Maar we vinden elkaar wel
in de vraag naar gedegen onderzoek en kennis. We zijn allemáál
gebaat bij meer kennis over de
Noordzee, over het effect van de
mens daarop en over mogelijke
verduurzaming van ons gebruik.
Een win-win.

Onderzoekssamenwerkingen
tussen visserij, onderzoeksinstituten en ngo’s zijn daarbij van
onschatbare waarde. Wij zien dat
er ontzettend veel kennis bij de
visserijsector zit, maar begrijpen
ook dat daar soms terughoudend
mee wordt omgegaan. Daarom is
het zo mooi om te zien hoe visserij en onderzoekers samen data
verzamelen, van elkaar leren en
samen naar oplossingen zoeken.
Zoals het OSW-monitoringsproject voor de Noorse kreeftvisserij; waarbij vissers zijn opgeleid
om aan boord vangstgegevens
te verzamelen. Deze gegevens
worden straks beschikbaar voor
de bestandsschattingen. Of het
Innorays-project, waarin onderzoek gedaan wordt naar
vangstregistratie van roggen
met beeldherkenning. Zo kan er
veel meer informatie verzameld
worden aan boord, waardoor we
meer weten over de bestanden

en vangstadviezen preciezer en
dus minder voorzichtig kunnen
zijn, en kan de visser daar zelf
direct aan bijdragen. Een winwin.

Advies en communicatie
Stichting De Noordzee heeft
in deze projecten een adviserende rol. Wij hebben geen directe toegang tot de gegevens
die worden verzameld. We kijken naar het totaalplaatje van
de verschillende onderzoeksprojecten en houden in ons hoofd
dat deze bij moeten dragen aan
‘ecologisch verantwoord visserijbeheer’. In andere woorden,
visserijbeheer op een manier die
voor de visbestanden, maar ook
voor de rest van de Noordzeenatuur niet te belastend is. Zo blijft
het hele systeem gezond en voor
toekomstige generaties bestaan.
Want dat is ons gezamenlijk
doel.

Ook denken we samen met de
projectpartners na over communicatie rondom de onderzoekssamenwerkingen. Hoe zorgen
we ervoor dat de opgedane kennis het juiste publiek bereikt?

Toekomstige
samenwerking
Er zijn vast nog veel meer
onderwerpen waar wetenschap,
visserij en ngo’s samen zouden
kunnen werken aan meer kennis en beter gebruik daarvan.
We hopen dat het wederzijds
vertrouwen in de toekomst verder toeneemt, en dat dergelijke
onderzoekssamenwerkingen en
het delen van data meer en meer
zullen gebeuren! Zo werken we
samen aan een gezonde Noordzee.

