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Vermogen Non-correlatiemodel

Inkomen creëren uit  
je vermogen
Het ontbreken van samen-
hang in de aandelen- 
selectie zorgt voor een 
stabiele portefeuille- 
ontwikkeling.

Huib Koel

‘E
en van onze 
klanten heeft 
elke maand 
€ 4000 extra in-
komen nodig 
als aanvulling 
op haar alimen-

tatie. Aan ons de taak om dat maande-
lijks met beleggingen te realiseren. Dat 
is best een uitdaging’, zegt Bart Weijer-
man van MW Vermogensbeheer in Rot-
terdam. Voor dit type klant werd in het 
verleden uitsluitend in obligaties belegd. 
Obligaties, die per kwartaal of jaarlijks 
een vast bedrag uitkeren, zorgen voor 
een stabiele kasstroom. Bijna geheel ri-
sicovrij. Maar door de extreem lage ren-
testand leveren obligaties — en ook uw 
spaarrekening — geen sou meer op. Er 
moet uit een ander vaatje getapt worden. 
Dat daarbij het risicoprofiel omhoog-
gaat, is onvermijdelijk.

‘Onze belangrijkste strategie is het ko-
pen van aandelen en het schrijven van 
callopties op dat aandelenbezit’, zegt 
Sander Meijers, compagnon van Weijer-
man. ‘Op dit moment werken we met 
een vijftigtal Europese blue-chipsaan-
delen. Dat zijn de grootste Europese on-
dernemingen. Wij stellen als extra voor-
waarde: ze moeten jaarlijks dividend 
uitkeren.’

In samenwerking met Ronald Huis-
man, specialist op het gebied van beleg-
gingsanalyse, verbonden aan de Eras-
mus Universiteit Rotterdam, heeft deze 
kleine vermogensbeheerder een model 
ontwikkeld. Uit het gekozen universum 
wordt een selectie gemaakt die weinig 
of geen correlatie kent. Dit alles op basis 
van koersbewegingen van de aandelen.

‘Wispelturige koersbewegingen van 
de individuele aandelen willen we uit-

schakelen. Neem als voorbeeld het aan-
deel Vopak. Je kan beredeneren dat dit 
oliegerelateerde aandeel tegenoverge-
steld reageert op Royal Dutch Shell. Als 
de olieprijs laag is heeft Shell het lastig. 
Vopak heeft het dan druk, want iedereen 
wil olieopslag huren. Door beide fond-
sen te selecteren heb je op langere ter-
mijn gezien weinig of geen correlatie. De 
koersbeweging van het ene wordt min of 
meer opgeheven door de koersbeweging 
van het andere, dat is het idee.’

Een correlatiecoëfficiënt van -1 voor A 
en B betekent dat aandeel A tegenoverge-
steld reageert ten opzichte van aandeel 
B. Een cijfer van 1 betekent dat ze iden-
tiek reageren: stijgt de koers van aandeel 
A, dan stijgt ook de koers van aandeel B.

‘Wat je — met onze strategie van aan-
delen kopen en opties schrijven — eigen-
lijk wilt, is een onderliggende waarde-
ontwikkeling van je portefeuille in een 
min of meer zijwaartse richting. Indivi-
dueel mogen de aandelen best volatiel 
zijn, maar met de selectie van weinig cor-
relatie moet de totale fluctuatie minder 
zijn.’ Die gematigde waardeontwikkeling 

Derivaten  
Opties   — het 
schrijven van 
callopties — 
worden 
gebruikt  
voor extra 
inkomsten op 
de aandelen- 
portefeuille 

is volgens de twee vermogensbeheer-
ders ideaal om kortlopende callopties 
te schrijven. Wie een calloptie schrijft 
(verkoopt), gaat er immers van uit dat 
de koers van het onderliggende aandeel 
niet veel zal oplopen, zodat de optie niet 
zal worden uitgeoefend en de premie is 
verdiend. 

‘Door de hoge volatiliteit op de effec-
tenbeurzen de afgelopen jaren zijn de 
optieprijzen heel hoog. Dit betekent 
dat wij, naast het toucheren van het di-
vidend, met deze derivatenconstruc-
tie voor onze klanten een aantrekkelij-
ke cashflow genereren, genoeg om aan 
de inkomenswens van onze klanten te-
gemoet te komen. De rest van de maand 
zitten we bij wijze van spreken op onze 
handen. We wachten gewoon af hoe de 
markt zich ontwikkelt. Stijgen de koer-
sen op de uitoefendatum van de opties 
en raken we de aandelen noodgedwon-
gen kwijt, dan kijken we in ons model 
welk aandeel op dat moment de voor-
keur heeft. Dat kan heel goed hetzelfde 
aandeel zijn’, zegt Weijerman. 
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Vermogen Non-correlatiemodel Vraagbaak Personal Finance

Uw geldvragen beantwoord 
door leden van het Personal  
Finance-team.

Vraag
In een eerdere 
Vraagbaak 
kwam de 
tweetrapsmaking 
aan de orde. 
Is daarbij nu 
sprake van een 
of van twee 
vrijstellingen 
voor de kinderen?

In de Vraagbaak van 
11 juni jl. luidde de 
vraag: wie moet de 
erfbelasting betalen 

bij een langstlevende testa-
ment? Een testament waar-
in de langstlevende echt-
genoot tot enig erfgenaam 
wordt benoemd, gecombi-
neerd met een tweetrapsma-
king, kan worden ingezet als 
de langstlevende onvoldoen-
de contanten heeft om de be-
lasting over de erfenis van de 
overleden partner te betalen. 
De vrees dat kinderen in dat 
geval maar één keer gebruik 
kunnen maken van hun vrij-
stelling is ongegrond.

Hoe zit dit dan? Uitgangs-
punt is een testament waarin 
de  echtgenoten elkaar als enig 
erfgenaam benoemen. Bij het 
overlijden van de eerste part-
ner verkrijgt de langstlevende 
de gehele erfenis. De vrijstel-
ling voor de partner  wordt dan 
maximaal benut en bedraagt 
over 2016 ruim € 636.000. De 
kinderen krijgen pas bij het 
overlijden van de langstlevende 
de gehele erfenis (of wat daar 
van over is). In tegenstelling tot 
de wettelijke regeling krijgen 
de kinderen dus geen  vorde-
ring op de langstlevende.

Het gevolg is dat de kinde-
ren alleen bij het overlijden van 
de langstlevende gebruik kun-
nen maken van hun vrijstelling 
van € 20.148 per kind. Indien ze 
meer erven dan het vrijgestel-
de bedrag, dan betalen ze over 
€ 121.902 10% erfbelasting en 
daarboven 20%. Voor de kin-
deren pakt het ‘kale’ langstle-
vende testament dus ongun-
stig uit. 

Door het langstlevende tes-
tament aan te vullen met de 
tweetrapsmaking vervalt dit on-
gunstige fiscale aspect. Als de 
langstlevende overlijdt gaat de 
erfenis in twee delen door naar 
de kinderen. Het eerste deel is 
de erfenis van de eerstoverlede-
ne, deel twee is wat de langstle-

vende overlaat. De kinderen er-
ven dus toch van beide ouders, 
maar pas op het moment dat de 
langstlevende overlijdt. Zij heb-
ben zodoende twee keer de vrij-
stelling. Bovendien kunnen ze 
twee keer gebruikmaken van de 
eerste 10%-belastingschijf in de 
nalatenschap van zowel vader 
als moeder en per saldo erfbe-
lasting besparen.

Toch valt een langstlevende 
testament met tweetrapsma-
king uiteindelijk fiscaal in veel 

gevallen niet gunstiger uit. De 
reden daarvan is dat de kinde-
ren geen vorderingen hebben 
op hun langstlevende ouder in-
zake het erfdeel in de nalaten-
schap van de eerstoverledene. 

Doordat die ontbreken kan 
er ook geen oprenting van deze 
vorderingen plaatsvinden. Zo’n 
oprenting kan de vordering 
van de kinderen flink opkrik-
ken. Het vermogen waarover na 
overlijden van de langstlevende 
erfbelasting moet worden be-
taald kan daardoor flink dalen.

Ook het ontbreken van rente 
kan echter een fiscaal voordeel 
opleveren, doordat een gedeel-
te van de erfdelen van de kinde-
ren bij de langstlevende wordt 
belast en zodoende onder de 
vrijstelling valt.

Taco Mulder, met dank aan 
mr. A. Blokland van Bolscher 
& Smits Netwerk Notarissen.

Het PF-team

Stuur uw vraag naar 
personalfinance@fd.nl

Overname 
Door de 
geschreven 
opties wordt  
de eventuele 
overwinst in 
geval van een 
overnamebod 
niet 
getoucheerd

‘Na de aankoop van de aandelen 
schrijven we direct weer opties voor de 
volgende maand. We kiezen opties met 
een uitoefenprijs van ongeveer de aande-
lenkoers (“at-the-money”); die geven een 
aantrekkelijke premie.’ Weijerman toont 
op zijn beeldscherm de spreadsheet van 
het model. Op dit moment voldoen ne-
gen beursaandelen. Het model rekent 
met de dagelijkse slotkoersen vanaf 
2010. Op de expiratiedatum van juni lie-
pen alle geschreven opties waardeloos af. 
De ontvangen premie kon toen dus als 
winst worden geboekt. ‘Wie schrijft,  
die blijft’ wordt nog eens een populair 
beursspreekwoord.

‘Als gevolg van de relatief hoge optie-
prijzen hebben we dit jaar tot 1 juli — in-
clusief de brexitperikelen — een netto-
rendement van 3,24%, 4,75% en 8,47% 
behaald voor respectievelijk onze  
laag-, middel- en hoogrisicovolle por-
tefeuilles. Het precieze rendement ver-
schilt van klant tot klant. Bij de een vindt 
er wél maandelijkse onttrekking plaats, 
bij de ander wordt er herbelegd. Net-
to — de totale kosten, inclusief de on-
derliggende transactiekosten, bedragen 
1,6% van de vermogenswaarde per jaar 
— blijft er een aantrekkelijk rendement 
over. Die 3,24% lijkt wellicht niet specta-
culair, maar voor iemand die inkomen 
zoekt met een beperkter risico is het, ze-
ker gezien de rentestand en de beursont-
wikkeling dit jaar, niet onaardig. Onze 
klanten zijn tevreden’, zegt Meijers glim-
lachend. 

Werkt dit model altijd? ‘Nee’, zegt 
Meijers. ‘Beleggen blijft altijd risico in-
houden. Als de beurs of index naar be-
neden gaat, gaat onze portefeuille ook 
omlaag. Maar iets minder dan een geko-
zen index, zo bewees ons model begin 
dit jaar en ook vorige week met de brexit. 
Pas wanneer er een bod op een onderne-
ming komt, verliest ons model het van de 
index. Je profiteert dan niet van de mo-
gelijke overnamepremie. Maar daar zijn 
onze klanten niet rouwig om.’

Weijerman: ‘Lukt het ons deze maand 
niet om die € 4000 te genereren, dan is 
dat spijtig. Dan wordt er een stukje in-
geteerd op het totale vermogen van de 
cliënt. Wij houden daar rekening mee 
door niet alles vol te beleggen. Wellicht 
ontstaat er volgende maand een situa-
tie waarin we extra inkomsten kunnen 
genereren om dan de portefeuille weer 
aan te vullen.’ Niet alleen gepensioneer-
den, maar ook vermogensfondsen zullen 
moeten wennen aan het idee dat er soms 
ingeteerd moet worden op hun vermo-
gen. De extreem lage rentestanden zijn 
daar debet aan.

Huib koel is redacteur van 
Het Financieele Dagblad.
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