
Gediversifieerde portefeuilles, 
beheerd door experts

DB Private Solutions Funds



100% 
transparant
De portefeuilles van 
DB Private Solutions Funds 
zijn echte oplossingen voor 
discretionair beheer. Elke 
geselecteerde belegging 
krijgt in uw portefeuille
rapport een aparte lijn. 
Zo kunt u nauwgezet de 
prestaties van elk fonds of 
andere belegging van uw 
portefeuille opvolgen. 

n de voorbije jaren hadden particu-
liere beleggers te kampen met heel 
wat onzekere factoren bij het nemen 
van de juiste beslissingen voor 
hun geld: hoe gaan de beurzen, de 
rentevoeten en de wisselkoersen 
evolueren, enz.? Wie zijn vermogen 
wil veiligstellen, heeft het behoorlijk 
moeilijk in tijden van sterke volatili-
teit. Hoe kunt u dus een portefeuille 
samenstellen in lijn met de doel-
stellingen van uw Financial ID? Het 
discretionaire beheer is een moge-
lijkheid die u kan interesseren. 
“In de voorbije twee jaar hebben 
we tijdens onze expertisesessies 
gesproken met 15.000 cliënten 
van Deutsche Bank”, vertelt 
Pieter De Bisschop, Co-Head of 
Private Banking en Head of Private 
Solutions. “Ik heb vastgesteld dat 

Om nog beter in te spelen op 
de veranderende verwachtingen 
van beleggers stelt Deutsche Bank 
drie discretionaire portefeuilletypes 
met innovatieve strategieën voor. 
Het basisprincipe blijft hetzelfde: 
u delegeert en wij zorgen voor 
het beheer.

mensen anders zijn gaan samen-
werken met hun bankier. Vandaag 
de dag hebben cliënten steeds 
minder tijd om hun portefeuille op 
te volgen. Ze zijn dan ook bereid 
om het beheer van een deel van 
het vermogen dat ze niet meteen 
nodig hebben over te laten aan 
professionals.”

Drie discretionaire 
portefeuilletypes
U kunt dankzij DB Private Solutions 
Funds de samenstelling en het 
beheer van uw portefeuille toe-
vertrouwen aan een professioneel 
beheerder. Met de formule discre-
tionair beheer – een aanpak die zijn 
vruchten al afgeworpen heeft voor 
Private Banking-cliënten – bepaalt 
u de grote lijnen samen met uw 
DB Personal-adviseur: in functie 
van uw financiële doelstellingen en 
beleggingshorizon die zijn vast-
gelegd in uw Financial ID wordt 
de beste strategie bepaald om uw 
vermogen te laten aangroeien: 
regelmatige, potentiële inkomsten 
genereren, mikken op kapitaalgroei 
zonder al te veel risico’s te nemen 
of iets sterker groeien door meer 
risico’s te nemen. 

De beheerders van Deutsche 
Bank stellen drie portefeuilletypes 
voor DB Private Solutions Funds 

samen en selecteren daarbij 
gemengde fondsen van de bes-
te beheerders op de markt. Zo 
combineert u verschillende beheer-
stijlen binnen eenzelfde portefeuil-
le. U kiest met andere woorden 
voor meerdere benaderingen om 
de doelstellingen te bereiken die 
u samen met uw DB Personal-
adviseur bepaald hebt. 

PIETER DE BISSCHOP
CO-HEAD OF PRIVATE BANKING  

EN HEAD OF PRIVATE SOLUTIONS

Vandaag de dag hebben 
cliënten steeds minder tijd om 
hun portefeuille op te volgen



KNUT HUYS 
FONDSENSELECTIE

De drie DB Private Solutions Funds-
portefeuilles hebben elk een dui-
delijk omlijnd doel voor ogen. Elke 
portefeuille belegt daartoe vooral 
in flexibele gemengde fondsen2 die 
zorgvuldig zijn geselecteerd door 
onze specialisten vanwege hun 
capaciteit om de nagestreefde doel-
stellingen te verwezenlijken: 

De beheerders beschikken dankzij 
de flexibele gemengde fondsen over 
voldoende bewegingsvrijheid om de 
activaspreiding aan te passen aan de 
marktomstandigheden. Dat resulteert 
in een dynamisch beheerbeleid dat 
wil profiteren van het groeipotentieel 
in een periode van stijgingen en bij 
dalingen de verliezen zo sterk moge-
lijk wil beperken. 

De specialisten van Deutsche 
Bank bestuderen de markt nauwge-
zet en selecteren deelbewijzen van 
fondsen van beheerders met het 
profiel dat het best op de gekozen 
strategie is afgestemd. Zo krijgt u 
voor elke portefeuille toegang tot 
solide fondsenbeheerders met een 
sterke internationale reputatie.

Dynamisch beheer
Hoewel elke portefeuille een zeke-
re continuïteit op de lange termijn 
nastreeft, beperken de beheerders 
zich niet tot een ‘buy&hold-strate-
gie’ die gericht is op het kopen en 
aanhouden van activa. Ze volgen 
aandachtig de prestaties van alle 
afzonderlijke fondsen waaruit de por-
tefeuille is samengesteld en kunnen 
op elk moment de weging herzien en 
indien nodig een minder goed pres-
terende component vervangen door 
een fonds dat beter beantwoordt aan 
de vooropgestelde strategie.

Knut Huys, die instaat voor de fonds-
enselectie, verwoordt het zo: “We 
stellen de portefeuilles samen door 
fondsen te kiezen die samen beant-
woorden aan de doelstellingen van 
de belegger. Elke portefeuille volgt 
zijn eigen strategie, maar de filoso-
fie blijft dezelfde: zo goed mogelijk 
inspelen op de marktstijgingen en zo 
goed mogelijk het risico op verliezen 
beperken. Voor dat laatste hanteren 
we een dubbele analyse. Er is het 
kwantitatieve luik waarbij we onder 
andere kijken naar de sterren die 
het fonds krijgt van het onafhan-
kelijke ratingbureau Morningstar3. 
Daarnaast is er het kwalitatieve 
luik, waar we de risicobeheersing 
bestuderen. Ook de kwaliteit van de 
informatie en het professionalisme 
van het team dat het fonds beheert, 
zijn erg belangrijk.”

 Elke portefeuille volgt  
zijn eigen strategie, maar 
de filosofie blijft dezelfde.

1   De DB Private Solutions Funds 
Income Generating-portefeuille 
streeft naar het genereren en 
uitkeren van regelmatige inkom
sten. Hij belegt daarvoor vooral in 
gemengde fondsen die regelmatig 
dividenden uitkeren. 

2   De DB Private Solutions Funds 
Medium-portefeuille volgt een stra
tegie voor gematigde groei. Hij belegt 
dan ook voornamelijk in gemengde 
fondsen waarvan de gecumuleerde 
netto blootstelling aan aandelen niet 
boven de 60% uitkomt. 

3   De DB Private Solutions Funds 
High-portefeuille volgt een stra
tegie voor een sterke groei, door 
vooral te beleggen in gemengde 
fondsen waarvan de gecumuleerde 
netto blootstelling aan aandelen niet 
hoger ligt dan 90%.

Portefeuilles samengesteld 
uit fondsen1

 



Uw adviseur aan uw zijde
Uw DB Personal-adviseur is erg 
bepalend voor uw tevredenheid over 
uw DB Private Solutions Funds-
portefeuille. Hij adviseert u niet 
alleen bij de keuze van de beste 
strategie, maar hij volgt ook samen 
met u de evolutie van uw beleggin-
gen op. Hij is uw contactpersoon bij 
uitstek, want dankzij uw Financial ID 
kent hij uw doelstellingen perfect. 

Voor Kris Temmerman, Head of 
Discretionary Multi-Asset Portfolios, 
is een van de sterke punten van 
DB Private Solutions Funds dat 
het meerdere beheerstijlen binnen 
de portefeuille combineert. “Er 
wordt bij de samenstelling van de 
portefeuilles bijzondere aandacht 
besteed aan de optimale combina-
tie van de verschillende beheerstij-
len. Daarbij wordt vooral gekozen 
voor flexibele gemengde fondsen.

Wij passen de portefeuille aan 
in functie van de marktomstandig-
heden en de visie van de Deutsche 
Bank-groep. Aangezien de 
markttendensen op korte termijn 
moeilijk te voorspellen zijn, is het 
belangrijk dat de fondsen over aan-
vullende beheerstijlen beschikken: 
sommige bieden een defensief 
beheer, andere hebben eerder een 
offensieve aanpak. We passen de 
relaties tussen de verschillende 

flexibele gemengde fondsen aan 
en houden daarbij rekening met de 
visie van de Deutsche Bank-groep, 
zonder evenwel de strategie uit het 
oog te verliezen die voor de cliënt 
bepaald werd.”

Optimale opvolging
Met DB Private Solutions Funds 
combineert u het talent van het 
team dat instaat voor de selectie 
van de fondsen met de ervaring van 
het team voor discretionair beheer 
van Deutsche Bank. Samen stellen 
ze een beleggingsportefeuille 
samen die enerzijds de vooraf vast-
gelegde strategie volgt en ander-
zijds de economische prognoses 
van de internationale experts van 
Deutsche Bank.

Zo kunt de evolutie van uw 
beleggingen met een gerust hart 
opvolgen: u delegeert, wij beheren.

KRIS TEMMERMAN
DISCRETIONAIR BEHEER

1 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve 
Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB 
(niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan 
compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel 
stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug.
2 Een flexibel fonds is een gediversifieerd fonds dat afhankelijk van de marktomstan-
digheden dynamisch posities opent in aandelen, obligaties, liquiditeiten enz. Dankzij die 
flexibiliteit kunnen aantrekkelijke prestaties worden neergezet in stijgende periodes en 
worden de risico’s onder controle gehouden in onzekere tijden (afdekking, uitbreiding 
van de liquiditeiten enz.).
3 Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar-
rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het verle-
den en wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium voor de toekenning van de 
rating berust op de voor het risico aangepaste prestatie. De geanalyseerde fond-
sen krijgen één tot vijf sterren, waarbij vijf sterren de hoogste rating is. Meer info op  
www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Meer informatie over 
de ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. 

Wij passen de portefeuille 
aan in functie van 
de marktomstandigheden 
en de visie van de 
Deutsche Bank-groep.



4 Een tracker of een beursgenoteerd indexfonds 
(ook Exchange-Traded Fund – ETF – genoemd) is 
een type fonds dat belegt in roerende waarden die 
samen een beursindex vertegenwoordigen (een 
indexfonds), activa of eenvoudigweg een strategie 
die op de beurs kan worden verhandeld.

DB Private 
Solutions Funds 
Income Generating 

DB Private 
Solutions Funds 
Medium

DB Private 
Solutions Funds 
High

Doel: regelmatige inkomsten 
genereren en uitkeren.

Doel: het kapitaal op lange 
termijn doen groeien zonder 
overmatige risico’s. 

Doel: een hoger rendement op 
lange termijn nastreven met 
een hogere blootstelling aan 
de marktrisico’s.

Een portefeuille die vooral 
bestaat uit flexibele gemengde 
fondsen, beheerd door gerenom-
meerde experts.

Een portefeuille die bestaat uit 
flexibele gemengde fondsen, 
beheerd door gerenommeerde 
experts.

Een portefeuille vooral samen-
gesteld uit flexibele gemengde 
fondsen, beheerd door gerenom-
meerde experts.

Fondsen die de voorkeur geven 
aan regelmatige inkomsten via 
activa die coupons en dividen-
den uitkeren.

Fondsen die mikken op een 
aantrekkelijk rendement op lange 
termijn, rekening houdend
met een gematigd risico
voor wat de aandelen- en
obligatiemarkten betreft.

Fondsen die een hoger rende-
ment op lange termijn voor ogen 
hebben, door te kiezen voor een
hogere blootstelling aan de
marktrisico’s.

Er wordt vooral gekeken naar 
het vermijden van al te grote 
verliezen en het genereren van 
inkomsten. 
Bovendien kunnen onze specia-
listen fondsen en trackers4 kiezen 
die een directe allocatie aan 
marktsegmenten met hogere 
terugkerende inkomsten bieden.

Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan het vermijden van al 
te grote verliezen.

Er wordt sterk gelet op het ver-
mijden van al te grote verliezen. 
Bovendien kunnen onze specia-
listen fondsen en trackers4 kiezen 
die een directe allocatie hebben 
op specifieke marktsegmenten,
zoals de aandelen- of
obligatiemarkten.

Instapdrempel:  
100.000 euro in liquiditeiten.

Instapdrempel:  
100.000 euro in liquiditeiten.

Instapdrempel:  
100.000 euro in liquiditeiten.



Waarom kiezen voor  
DB Private Solutions Funds?

1   Een oplossing voor discretionair beheer die toeganke
lijk is vanaf een beleggingskapitaal van 100.000 euro.

 
2  Een beleggingsbeleid dat aandacht heeft voor 

het vermijden van al te grote verliezen en alle kansen 
voor groei benut.

3  Drie strategieën in functie van uw doelstellingen: 
Income Generating, Medium en High.

4  Drie discretionaire portefeuilletypes die vooral 
bestaan uit flexibele gemengde fondsen. Bovendien 
zijn ze in functie van de gekozen oplossing ook 
samengesteld uit trackers en fondsen die een directe 
allocatie aan bepaalde gespecialiseerde segmenten 
van financiële markten bieden.

5  Fondsen van gerenommeerde beheerders en geselec
teerd door onze specialisten.

6  Een volledig transparante opvolging dankzij 
een driemaandelijks gedetailleerd rapport.

7   Volledig transparante beheerkosten: 0,90% van 
het belegde bedrag excl. btw (zie hiernaast).

Jaarlijkse beheercommissie (excl. btw): 0,90%.
De vergoeding wordt berekend op jaarbasis en is 
trimestrieel betaalbaar op de totaliteit van het toege-
wezen vermogen. Deze vergoeding omvat zowel de 
jaarlijkse kosten voor het beheer van de portefeuille 
als alle kosten verbonden aan de effectenrekening. 
Door te kiezen voor DB Private Solutions Funds bent 
u vrijgesteld van de kosten verbonden aan uw relatie 
met uw DB Personal-adviseur.

Transactiekosten (kosten voor aankoop en 
verkoop van effecten)
• Fondsen: geen in- of uitstapkosten,  

tenzij bij uitzonderingen
• Trackers: zie de tarieven voor de voornaamste 

bank- en effectenverrichtingen

Kosten verbonden aan de effectenrekening
Nihil. Alle kosten verbonden aan de effectenrekening 
zijn inbegrepen in de jaarlijkse beheervergoeding.

Belastingen
• Eventuele beurstaks bij aankoop en verkoop
• Eventuele belasting op de 

speculatieve meerwaarde
• Desgevallend roerende voorheffing

Zeer competitieve 
tarieven

Meer weten?

Maak een afspraak met uw DB Personal adviseur  

op 078 15 11 11 of surf naar  

deutschebank.be/privatesolutions.

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main – nr. HRB 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 
1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14 – V.U.: Steve De Meester, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.


