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ONDERLIGGENDE OVERTUIGINGEN BIJ HET BELEGGEN VOOR FONDS 1818 

 

 

 

 

Inleiding 

Beleggen is een niet strikt rationele bezigheid. Beleggen behelst immers vooruitlopen op 

economische ontwikkelingen en die worden in ruime mate beïnvloed door niet-rationele 

processen. Hoeveel vertrouwen hebben burgers in banken? Willen inkoopmanagers hun 

voorraden zoveel mogelijk verminderen, of juist opbouwen omdat ze denken achter in de rij te 

staan met hun orders? Deze invloeden kunnen niet exact worden gemeten. Bij elke vorm van 

beleggen spelen dus de onderliggende overtuigingen van de belegger een rol, soms zelfs een 

dominante rol. 

In dit stuk wordt getracht de onderliggende overtuigingen van de leden van de ACB en hun 

adviseurs expliciet te maken. 

 

Duurzaamheid 

De waarden en normen van Fonds 1818 als organisatie kunnen worden samengevat als 

“emancipatie”, “sociale cohesie” en ook “duurzaamheid”.  Deze dienen ook terug te komen in de 

keuzes in het beleggingsbeleid. Ook hebben we de overtuiging dat bedrijven die dezelfde waarden 

aanhangen op de lange duur beter zullen presteren. Dat geldt met name voor duurzame bedrijven, 

die zuiniger omgaan met natuurlijke hulpbronnen. Maar ook het goed omgaan met je personeel 

levert op de lange duur meerwaarde op. Fonds 1818 zal haar vermogen op duurzame wijze 

beleggen tenzij dat vanuit beleggingstechnisch oogpunt niet mogelijk of wenselijk is. 

 

Risicoreductie door diversificatie  

Fonds 1818 heeft als doelstelling om voor onbepaalde tijd ongeveer dezelfde rol in onze regio te 

blijven spelen. Dat betekent dat het uitgavenbeleid van jaar op jaar geen grote wijzigingen zal 

vertonen, noch qua hoogte, noch qua bestemming. Daarom wordt gewerkt met een 

kernvermogen en een buffer. Er wordt een relatief gering gedeelte van het kernvermogen (3,6%) 

jaarlijks besteed. Het rendement op de buffer wordt toegevoegd aan het vermogen.  

Ook bij grote verliezen op het vermogen, blijft het vastgestelde donatiebudget gehandhaafd (zie 

2008: een vermindering van het vermogen met ruim € 100mln, ofwel  ca 20% en toch een vrijwel 

gelijke begroting). 

Risicoreductie wordt bewerkstelligd door spreiding. Relatief vroeg heeft Fonds 1818 afscheid 

genomen van ‘donorstock’ Fortis. Vanaf 2008 is het vermogen over méér beleggingscategorieën 

verdeeld dan alleen aandelen en obligaties.  Risicoreductie is gebaseerd op rationele 

overwegingen, zoals bijvoorbeeld de ALM-modellen van Ortec, waarin wij vertrouwen stellen. 
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Fonds 1818 is geïnteresseerd in rendement op de middellange en lange termijn. We doen niet 

mee met hypes, of korte termijn speculatieve beleggingen. We vermijden grote valutarisico’s door 

de belangrijkste valuta (USD, GBP en JPY) geheel of grotendeels af te dekken. 

Zelfs aanzienlijke cashposities worden gespreid om het risico bij het omvallen van een bank te 

beperken. 

Fonds 1818 staat kritisch tegenover een te groot vreemd vermogen in de fondsen waarin het 

belegt. Bij vastgoedfondsen wordt een limiet gehanteerd van 25% vreemd vermogen. 

 

Beleggingscategorieën 

Omdat spreiding de risico’s reduceert, kiest Fonds 1818 ook voor andere categorieën dan 

aandelen, obligaties en cash. We gaan uit van de ALM-studie en beperken ons tot categorieën 

waar we voldoende verstand van hebben. Dus geen ingewikkelde derivaten en alleen (platforms 

van) hedgefunds als we begrijpen hoe ze hun activiteiten uitvoeren. Private equity doet het fonds 

niet, omdat het  daar niet voldoende verstand van heeft en omdat het niet erg liquide is. Alleen in 

de sfeer van MRI kiezen we wel voor individuele bedrijven.  

 

Actief/Passief 

Fonds 1818 hangt de filosofie aan dat actieve managers alleen dienen te worden ingezet daar 

waar het duidelijk toegevoegde waarde heeft of kan hebben ten opzicht van de kostenefficiëntere 

passieve beleggingsinstrumenten.  De toegevoegde waarde moet blijken uit een hoger rendement 

ten opzichte van het risico. 

 

Tactisch beleid 

We zijn zeer terughoudend wat betreft ‘market-timing’; eigenlijk geloven we daar niet in. Maar dat 

betekent niet dat we nu het ergste van de crisis voorbij is, meteen de strategische positie wordt 

ingevuld. We zijn bijvoorbeeld erg terughoudend wat betreft commercieel vastgoed, omdat 

bekend is dat deze categorie pas laat in de cyclus weer op gang komt. Bij deze terughoudendheid 

laten we ons ook leiden door gespecialiseerd advies. 

 

Liquiditeit 

Hoewel onze verplichtingen voorspelbaar en beïnvloedbaar zijn, hechten we toch erg aan het 

makkelijk beschikbaar zijn van middelen. We vinden het zelfs onaangenaam als van één 

beleggingscategorie een aanzienlijk deel niet liquide is, ook al zijn alle andere categorieën op korte 

termijn te vervreemden.  

Omdat niet voor te stellen valt dat Fonds 1818 binnen één week een bedrag van méér van € 50 

mln nodig zal hebben, wordt dit gehanteerd als ondergrens  voor de liquiditeit van de portefeuille. 

 

Beheerkosten 

Goed advies kost geld. Fonds 1818 heeft voor alle beleggingscategorieën waar het actief in is, 

bekwame beheerders of adviseurs in de arm genomen. We vinden het ‘penny wise, pound foolish’ 

om zuinig te zijn bij beslissingen die zo bepalend zijn voor het rendement en het risico van het 

kapitaal. Anderzijds brengen we elk jaar precies in kaart hoe de Total Expense Ratio (TER) eruit 

ziet. 

 

Bestuur en organisatie 

De rollen in het beleggingsproces zijn binnen Fonds 1818 helder verdeeld. Het bestuur bepaalt de 

grote lijnen, en stelt het beleggingsstatuut vast. De ACB, waarvan ten minste één persoon 
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onafhankelijk deskundige is,  adviseert het bestuur en bepaalt het tactische beleid. De directie 

voert het beleid uit. Een fiduciair adviseur staat alle gremia binnen Fonds 1818 bij. 

 

 

 

 


