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Wie een prijswinnend fonds wil kopen van een Britse of Franse beheerder kan daarvoor 
gemakkelijker terecht bij zijn grootbank dan je zou denken. Alleen zal dat fonds niet in de 
etalage tentoongesteld worden. 

Belfius, BNP Paribas Fortis en KBC promoten bij het grote publiek enkel fondsen van één 
gelieerde vermogensbeheerder, respectievelijk Candriam, BNP Paribas Investment Partners 
en KBC Asset Management. Ze zeggen dus duidelijk ‘neen’ tegen open architectuur ten 
aanzien van retailklanten. Maar dat betekent niet dat klanten er niet terechtkunnen voor 
fondsen van andere beheerders, benadrukken ze. 

’Als we beschikken over alle wettelijke documenten van een fonds, zoals het prospectus, 
dan kan elke klant probleemloos het fonds kopen. We rekenen in dat geval de maximale 
instapkosten aan die vermeld staan in het prospectus’, legt Hilde Junius, woordvoerster van 
BNP Paribas Fortis, uit. Ook bij Belfius bent u welkom om een fonds van een derde partij te 
kopen, meldt de woordvoerster. De bank rekent daarbij dezelfde instapkosten aan als voor 
eigen fondsen. (zie tabel). 

Ook bij KBC kunnen retailklanten extern beheerde fondsen kopen. ‘Dat kan wel enkel 
‘zonder advies’. Dat betekent dat de klant zichzelf heeft geïnformeerd en is nagegaan of het 
fonds in overeenstemming is met zijn profiel’, benadrukt KBC. De toetredingskosten 
bedragen in dit geval 2 procent. 

Hou er rekening mee dat de grootbanken voor fondsen van derden doorgaans bewaarloon 
zullen aanrekenen, de huisfondsen zijn daar meestal van vrijgesteld. 

ING is onder de grootbanken een buitenbeentje in open architectuur. Naast de fondsen van 
het gelieerde NN Investment Partners kan een retailklant ook fondsen kopen van Amundi, 
AXA IM, BlackRock en Franklin Templeton. ‘We hebben gekozen voor beperkte (’guided’) 
open architectuur. We hebben vijf beheerders gekozen die groot en stabiel zijn, sterk 
verankerd zijn in België en een gevarieerd aanbod hebben. Bovendien zijn die vijf 
complementair: de ene is beter in obligaties, de andere in multiassetsbeheer enzovoort’, 
klinkt het bij ING. 

Het valt op dat de keuze van vijf beheerders niet leidt tot een groot aanbod aan fondsen. 
Met 56 fondsen in de etalage heeft ING het kleinste aanbod onder de grootbanken. ‘Uit het 
hele aanbod van de vijf beheerders kiezen we voor elke categorie het beste fonds. We doen 
zelf een analyse van de fondsbeheerder en het fonds, en we maken ook gebruik van de 
ratings van Morningstar.’ Buiten het geselecteerde aanbod van ING is het voor een 
retailklant dan weer niet mogelijk andere fondsen te kopen. 

Langetermijnrelatie 

De middelgrote banken Argenta en Crelan hebben een vrij gelijkaardige aanpak. Beide 
bieden ze fondsen aan van drie beheerders, al is het aantal fondsen een pak groter bij 
Crelan (193) dan bij Argenta (37). ‘We streven met onze partners naar een 
langetermijnrelatie’, merkt Argenta op. ‘Carmignac bieden we aan sinds 2008 en met 
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Petercam werken we samen sinds 1999 via het pensioenspaarfonds.’ Edmond de 
Rothschild is de derde beheerder waarvan Argenta fondsen aanbiedt. 

Crelan werkt samen met Amundi, Econopolis en het gelieerde Crédit Agricole Luxembourg. 
‘We sluiten niet uit dat dat aanbod nog wordt uitgebreid.’ Zowel bij Argenta als bij Crelan is 
het onmogelijk fondsen te kopen van andere beheerders. 

De andere banken met agentschappen omarmen open architectuur. Beobank en 
Nagelmackers werken samen met respectievelijk 11 en 14 vermogensbeheerders. Naar 
fondsenaanbod werpt Beobank (300 fondsen) zich eerder op als supermarkt en 
Nagelmackers (31) als boetiek. ‘De vermogensbeheerders waarmee we samenwerken zijn 
grondig doorgelicht. Ze moeten complementair zijn, fysiek aanwezig zijn in België en we 
moeten op elk moment toegang hebben tot informatie en eventueel de fondsbeheerders’, 
zegt Beobank-woordvoerster Sandrine Roberti de Winghe. 

Deutsche Bank is onder de netwerkbanken zonder twijfel de primus in open architectuur 
met 1.605 aangeboden fondsen van 27 beheerders. ‘Bovendien maken we geen onderscheid 
tussen klanten. De fondsen zijn beschikbaar voor alle klanten, groot en klein’, zegt 
woordvoerder Jean-Michel Segers. Evenmin onbelangrijk is dat Deutsche Bank geen 
instapkosten aanrekent, behalve als het moet. Zo eisen Carmignac en Petercam dat de 
verdeler 1 procent instapkosten inhoudt. Deutsche Bank rekent wel een jaarlijks 
bewaarloon aan: 8 euro per lijn, met een maximum van 80 euro. 

Verschillende huizen zijn ‘onder begeleiding’ van Deutsche Bank naar België gekomen. ‘De 
voorbije jaren hebben we gefocust op multi-assetoplossingen van kleinere huizen zoals 
Ethna en Flossbach. Eerder werkten we rond groeimarkten (Aberdeen) en obligaties 
(Pimco).’ Deutsche Bank herinnert er graag aan dat het in 2007 als eerste retailbank 
Carmignac-fondsen aanbood. 

OPEN ARCHITECTUUR BIJ GROOTBANKEN 

Voor zeer vermogende klanten trekken de vier Belgische grootbanken het fondsenblik 
volledig open. Binnen private banking (vanaf 1 miljoen euro) biedt KBC ‘third party funds’ 
aan. ‘Het gaat om 100 compartimenten van een tiental gerenommeerde 
vermogensbeheerders’, zegt de woordvoerder. ING hanteert dezelfde drempel voor een 
fondsenaanbod dat veel ruimer is dan de vijf beheerders in retail. Hetzelfde verhaal bij BNP 
Paribas Fortis, met dat verschil dat de drempel voor private banking met 250.000 euro een 
heel stuk lager ligt dan bij KBC en ING. ‘We werken in dit segment samen met 86 
vermogensbeheerders’, laat BNP Paribas Fortis weten. Ook Belfius omarmt open 
architectuur, maar dan in het verzekeringssegment. Via een tak23-product kan je gespreid 
beleggen in vijf fondsen van JPMorgan, M&G, Fidelity, NN Investment Partners en Invesco. 

ONLINESUPERMARKTEN 

De vijf Belgische onlinespelers bieden elk minstens 100 fondsen aan. Binck werkt aan een 
forse uitbreiding van het fondsengamma van 145 naar 600. Fortuneo profileert zich als een 
hypermarkt met een aanbod van ruim 1.600 fondsen van 30 beheerders. Keytrade en 
MeDirect bieden minder fondsen aan, maar veel meer beheerders, respectievelijk 45 en 60. 
‘We zouden veel meer kunnen aanbieden door verschillende compartimenten van één 
fonds aan te bieden (andere munt, distributiemogelijkheid, muntafdekking), maar we 
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willen onze klanten in de eerste plaats een ruime keuze geven in beheerders’, zegt Steven 
Van Gaever van Keytrade Bank. 

In vergelijking met de 2 à 3 procent instapkosten bij de meeste netwerkbanken zijn de 
toetredingstarieven bij alle onlinespelers heel laag, hetzij gratis (MeDirect, Rabobank.be), 
hetzij tegen betaling van een klein forfaitair bedrag. Keytrade laat de kosten vallen als de 
aankopen gebeuren via een spaarplan dat minstens vijf jaar wordt aangehouden. De 
onlinebanken rekenen evenmin bewaarloon aan. 
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