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Om een fonds naar uw te keuze te kopen, hoeft u geen private banking-klant te zijn. Ook de gewone retailklant heeft tal van
mogelijkheden om zijn geliefdkoosde fonds te kopen. Een overzicht van de fondsenstrategieën van de banken, in een kantoor en
online.

Het is een groot misverstand dat u bij uw grootbank alleen maar terecht kunt voor de huisfondsen. Stap met een winnaar van een Tijd-
Award naar Belfius, KBC of BNP Paribas Fortis, en u zult dat fonds probleemloos kunnen kopen. Die banken stellen als voorwaarden
enkel dat het fonds in België is geregistreerd en dat alle wettelijke documenten beschikbaar zijn.

Het is wel zo dat die drie banken vooral hun eigen huisfondsen 'in de etalage zetten'. Met andere woorden, als retailklant zult u nooit
het advies krijgen om een bancair fonds te kopen dat niet door Belfius Investment Partners, Candriam, BNP Paribas Investment
Partners of KBC Asset Management wordt beheerd. Dat heet gesloten architectuur.

En mogelijk zal uw bankadviseur u wijzen op een aantal nadelen als u een extern beheerd fonds koopt. Zo rekent Belfius bijvoorbeeld
voor fondsen van derden 3 procent maximale instapkosten aan, plus een bijkomende forfaitair bedrag van 20 euro. En is er ook een
jaarlijks bewaarloon van toepassing. Koopt u daarentegen een fonds van Belfius IP en Candriam, dan is er geen bewaarloon en dan
liggen de maximale instapkosten lager.

De vierde grootbank, ING België, gooit het over een andere boeg, met begeleide open architectuur. Naast de historische partner NN
Investment Partners zijn er nog vier andere beheerders aangeduid (Amundi, Blackrock, AXA IM, Franklin Templeton).

'Om in aanmerking te komen als fondsenleverancier kijken we naast de bekende cijfermatige rendementsrisicofactoren naar een aantal
kwalitatieve elementen. Staat er een sterk team achter de fondsbeheerder of is het een onemanshow? Zijn ze actief met het beheer
van het fonds bezig? Die evaluatie doen we niet alleen voordat we een fonds selecteren. Ook nadat het in ons aanbod is opgenomen,
blijven we alle criteria nauwgezet opvolgen', luidt de stelregel bij ING België.

ING biedt aan de retailklant niet zomaar alle fondsen aan van de vijf partners. 'Een fonds moet passen in onze strategie.' In totaal kan
een retailklant bij ING nu kiezen uit 53 fondsen. De keerzijde van de medaille is echter dat u in geen geval een ander fonds kunt kopen
dan de 53 die worden aangeboden. Tenzij u zou promoveren tot private banking-klant. In dat segment bieden alle banken een ruime
selectie van fondsbeheerders aan.

De middelgrote banken Argenta en Crelan volgen een gelijkaardige strategie als ING België, met een keuze uit een beperkt aantal
beheerders. Bij Argenta kan je bijvoorbeeld fondsen kopen van Carmignac, Degroof Petercam Asset Managment en Edmond de
Rotschild.

Beobank en Deutsche Bank zijn de banken die de open architectuur omarmen, met een keuze uit respectievelijk 11 en 28
fondsbeheerders. Toch gaan ze verschillend te werk. Beobank biedt van de 11 fondsbeheerders een 300-tal fondsen aan. Als
Deutsche Bank daarentegen een partner toevoegt aan de lijst, dan zijn meteen alle fondsen van die beheerder beschikbaar. Van de
Scandinavische beheerder Nordea bijvoorbeeld, de recentst toegevoegde partner, zijn meteen 36 fondsen beschikbaar. Dat verklaart
waarom Deutsche Bank met 1.574 stuks, veruit het grootste fondsenaanbod heeft in België.

Tot slot kan je uiteraard ook terecht bij de onlinebrokers. Rabobank.be houdt het bij 12 beheerders en 136 fondsen. Binck, Keytrade
en Medirect bieden een 500-tal fondsen aan van zowat 50 à 60 beheerders. Zij geven de voorkeur aan een verscheidenheid aan
beheerders boven de keuze in fondsen. Zo gaat u niet altijd kunnen kiezen tussen bijvoorbeeld de kapitalisatie en de distributievariant
van een aangeboden fonds.
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