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Een bijzondere tijd

Voor u ligt een nieuwe editie van  
Kijk op Vermogen. Een editie die, 
zoals u van ons gewend bent, vol 
staat met interessante en 
inspirerende artikelen. 

Het eerste artikel in 
dit magazine staat 
volledig in het 
teken van ons 
meest recente 
nieuws: wij worden 
overgenomen door  
Van Lanschot Kempen. 
 
Wij kunnen ons voorstellen dat de 
overname voor u als een verrassing 
komt en het vragen bij u oproept. 
Daarom hebben wij uiteengezet wat 
de gevolgen van de overname voor u 
zijn. Wij zien vooral positieve punten. 
U kunt ook onder de vlag van Van 
Lanschot Kempen rekenen op 
maatwerk en een persoonlijke 
benadering. Daarnaast blijft het 
contact met uw vertrouwde 
contactpersoon in stand.  
 
Wat verandert er dan wel? 
Het dienstenaanbod. Door de 
overname kunnen wij u straks extra 
diensten bieden. Wat dit voor u kan 
 betekenen, daar komen we later op 
terug. Op een persoonlijke manier, 
zoals u van ons gewend bent.
 
Veel leesplezier!
 
Jaco Aardoom

Inhoud

HOF HOORNEMAN BANKIERS WORDT OVERGENOMEN DOOR VAN LANSCHOT KEMPEN.

OBLIGATIEMANDAAT: INTERESSANTE OPTIE ALS U STREEFT NAAR VERMOGENSBEHOUD. 

EN VERDER...

Voorwoord
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OVERNAME OVERNAME

Wat betekent  
de overname van 
Hof Hoorneman 
Bankiers voor u?

Dezelfde vertrouwde gezichten, bredere dienstverlening

Wij kunnen het ons goed 
voorstellen dat de overname 
vragen bij u oproept: wat gaat 
er veranderen? Wat blijft er bij 
het oude? Dat is niet meer dan 
logisch en daarom zetten we 
ons in om deze integratie zo 
duidelijk en transparant 
mogelijk te laten verlopen.

Vooropgesteld: als twee 
organisaties samengaan, dan 
gaan er zaken veranderen – 
maar lang niet alles. Zo zal het 

contact met uw vertrouwde 
contactpersoon blijven. U kunt 
daarbij onverminderd rekenen 
op het persoonlijke maatwerk 
dat u van ons gewend bent. 
Daarnaast kunnen wij u door de 
overname aanvullende services 
bieden naast de dienstverlening 
die u van ons gewend bent. 
Concreet betekent dit dat wij 
veel nieuwe mogelijkheden zien 
om samen uw vermogens-
wensen te blijven verwezen-
lijken.

Zoals u onlangs heeft gelezen, wordt Hof Hoorneman Bankiers overgenomen 

door Van Lanschot Kempen. De identiteit en beleggingsstrategieën van beide 

banken sluiten goed op elkaar aan en dankzij de schaalgrootte kunnen we u als 

klant nog meer mogelijkheden bieden. U blijft contact houden met dezelfde 

vertrouwde Hof Hoorneman-gezichten.

Tussen de activiteiten van Hof 
Hoorneman en Van Lanschot 
Kempen bestaat veel overlap. 
Wij passen bij elkaar vanwege 
de persoonlijke klantbenadering 
en het overeenkomstig aanbod 
van private banking, online 
banking en fondsbeheer. Daar 
bovenop biedt de schaalgrootte 
van Van Lanschot Kempen veel 
extra voordelen. 

Het is tegenwoordig zo dat 
financiële instellingen aan 

Heeft u vragen over de 
overname? Wij staan u graag 
te woord. Neem contact op via 
0182-597777.

steeds meer wetten en regels 
moeten voldoen. Dat is in uw, 
ons én het algemeen belang. 
Het voldoen aan deze almaar 
toenemende wet- en regel-
geving legt verhoudingsgewijs 
een steeds grotere druk op 
kleinere organisaties als de 
onze. In dit opzicht zorgt de 
overname voor een meer 
gezonde balans tussen 
compliance en de dienst-
verlening aan onze klanten. 
Schaalgrootte betekent 

bovendien dat wij ook in staat 
zullen worden gesteld om onze 
klanten een breder scala aan 
diensten aan te bieden. Denk 
hierbij aan hypotheken of 
financiële planning, zaken die 
wij in het verleden aan andere 
banken moesten laten.

Deze extra diensten komen 
naast onze vertrouwde 
producten, zoals de Value 
 Investing-portefeuilles, die bij 
Van Lanschot Kempen zullen 
worden voortgezet door Najib 
Nakad en zijn collega’s. 
Ons team zal daarbij ook 
gebruikmaken van de kennis en 
expertise van Kempen Asset 
Management, wat de porte-
feuilles alleen maar ten goede 
kan komen.

In de loop van 2021 zal het 
integratieproces starten. In de 
eerste helft van 2021 zal uw 
bestaande contactpersoon met 
u afstemmen welke vorm van 
dienstverlening het best bij u 
past. Wij streven ernaar om dit 
voor u als klant soepel te laten 
verlopen. 

Wij zijn dankbaar voor het 
prettige contact en hechte 
relatie die we in de loop der 
jaren met u hebben opgebouwd. 
Uiteindelijk draait alles om 
vertrouwen. Wij zien er dan ook 
naar uit om op basis van dit 
vertrouwen samen met u verder 
te mogen bouwen aan een 
mooie toekomst bij Van 
Lanschot Kempen.

'Naleving van wet- en regelgeving is 
cruciaal voor alle betrokken partijen. 
Door ons samengaan met Van 
Lanschot Kempen ontstaat er een 
betere balans tussen compliance en 
de dienstverlening aan onze klanten.'

Jaco Aardoom,  
Managing Director

'Hof Hoorneman Bankiers is groot 
geworden met onze Value-aanpak: 
investeren in bedrijven die de markt 
nog niet op waarde schat. En dat door 
grondig onderzoek van onze eigen 
fondsbeheerders en analisten. Deze 
aanpak wordt voortgezet bij Van 
Lanschot Kempen.'

Najib Nakad, 
Directeur Beleggingen

'Bankieren draait om vertrouwen. 
Relaties worden hechter naarmate  
je elkaar beter leert kennen. Ik ben 
blij dat alle Hof Hoorneman- 
medewerkers welkom zijn bij Van 
Lanschot Kempen en dat die 
persoonlijke band met onze klanten 
daarmee behouden blijft.'

Adriaan Wijt, 
Directeur Private Banking
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De coronacrisis zorgt voor onzekere tijden op de aandelenbeurzen. 

Dit zorgt voor hoofdbrekens bij mensen die hun vermogen ook in 

tijden van corona willen behouden of laten groeien. Beleggen in 

bedrijfsobligaties kan voor deze mensen uitkomst bieden.

Obligaties:
onbekend  
maakt onbemind 

INCOME FUND

Beleggen in schuldpapieren ook voor particulieren toegankelijk

INCOME FUND

Onbekend maakt onbemind, wil het 
gezegde. Maar in het geval van obligaties is 
het vooral ontoegankelijkheid die onbekend 
én onbemind maakt. Slechts weinig mensen 
nemen de moeite of hebben de kennis en 
tijd om zich te verdiepen in de wereld van 
verhandelbare schuldbewijzen en de 
bijbehorende contracten, die dikwijls tot in 
de honderden A4-tjes lopen. Mark Koomen 
en Robert van den Barselaar zijn de 
uitzonderingen die de regel bevestigen. Met 
hun kennis en ervaring maken de 
fondsbeheerders van Hof Hoorneman 
Bankiers de gecompliceerde, maar mede 
daarom ook zeer interessante, beleggings-
vorm voor iedereen toegankelijk.

INVESTMENT GRADE
Koomen is met Najib Nakad fondsbeheerder 
van het Hof Hoorneman Obligatie Fonds en 
Van den Barselaar draagt dezelfde verant-
woordelijkheid voor het Income Fund. Beide 
fondsen beleggen in bedrijfsobligaties. Het 
Obligatie Fonds belegt in zogenoemde 
investment grade-obligaties, schuldpapieren 
met een kredietwaardigheid van BBB- of 
hoger. Dit houdt in dat onafhankelijke 
kredietbeoordelaars van mening zijn dat de 
kans groot is dat de lening in kwestie ook 
daadwerkelijk wordt terugbetaald. 
Gedurende de looptijd ontvangen de kopers 
van de schuldpapieren – de fondsen van Hof 

Hoorneman in dit geval – rente, ook wel 
coupon genoemd (zie kader). De individuele 
belegger ontvangt dividend. Bij het Income 
Fund is dit elk kwartaal, bij het Obligatie 
Fonds eens per jaar. Daarnaast is er 
natuurlijk nog het eventuele koers-
rendement.

Het Obligatie Fonds richt zich op de veiligste 
obligaties (AAA tot BBB-), terwijl het 
zwaartepunt bij het Income Fund meer op de 
BBB tot B-categorie ligt. Hiermee zijn de 
relatieve risico’s bij het Income Fund 
gemiddeld hoger, maar daar is het 
rendement ook naar. Terwijl het effectief 
rendement bij het Income Fund op het 
moment van schrijven 9 procent bedraagt, is 
dit bij het Obligatie Fonds iets meer dan 1 
procent.  

AANTREKKELIJKE MIX
Hof Hoorneman Bankiers biedt particulieren 
de mogelijkheid om via beide fondsen in 
obligaties te beleggen, waardoor voor elke 
belegger een ideale balans te realiseren is 
tussen risico en rendement, terwijl de meer 
volatiele aandelenmarkt buiten de deur 
wordt gehouden. Vermogen en koopkracht 
kunnen op die manier behouden blijven. De 
‘obligatiemix’ is voor iedereen toegankelijk, 
aangezien er geen minimale inleg vereist is.
‘Wie wil beleggen zal eerst moeten bepalen 

met welk bedrag hij dit wil doen’, vertelt 
Koomen. ‘Beleg nooit met geld dat je op 
korte termijn nodig kunt hebben. Bij het 
Obligatie Fonds draait het vervolgens om het 
in stand houden van de koopkracht. Na 
aftrek van kosten eindig je doorgaans op of 
iets boven de 0 procent. Niet erg spannend, 
maar je ontwijkt wel negatieve rentes op 
spaarrekeningen en de onzekere aandelen-
markt.’

ONDOORZICHTIGE MARKT
Voor particuliere beleggers zijn obligaties 
vaak onbekend terrein, erkent Van den 
Barselaar. ‘Je hoort op het nieuws over de 
S&P 500, de Dow Jones, de NASDAQ. Voor 
obligaties is er nauwelijks aandacht. Dat 
komt omdat het een vrij institutionele markt 
is waarop bijvoorbeeld wel pensioenfondsen, 

‘ Obligaties zijn geschikt 

voor mensen die aandelen 

te risicovol vinden, maar 

toch enig rendement willen 

halen’
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Tabel 1: Obligatie Fonds en Income Fund: de cijfers

INCOME FUND

Dit artikel verwoordt de inzichten van Hof Hoorneman Bankiers. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico’s van beleggen voordat u 
eraan begint. De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

INCOME FUND

koersen fors waren gedaald. Een lage 
koers betekent in de praktijk immers 
vaak meer opwaartse potentie. Koomen 
voegde onder meer Shell (2039), 
Unibail-Rodamco (2049) en Colgate-
Palmolive aan het Obligatie Fonds toe. 
“We konden de lening van ABN AMRO 
voor een redelijk bedrag verkopen, 
terwijl het opwaarts potentieel daarvan 

Bij het losbreken van de coronacrisis 
werden obligaties flink geraakt, met 
name de langlopende leningen. 
Kortlopende obligaties, zoals die van 
ABN AMRO (met een looptijd tot 2022), 
bleven beter liggen. Koomen besloot 
daarom de lening van ABN AMRO te 
verkopen, en dat geld te steken in 
langlopende leningen waarvan de 

met de korte resterende looptijd 
minimaal was. Naar ons idee waren de 
obligaties met een langere looptijd te 
hard geraakt. Dat bleek ook wel. De 
koersen van al deze leningen hebben 
zich in de maanden daarna flink 
hersteld.”

Obligatie Fonds in de praktijkObligatie Fonds in de praktijk

Income Fund in de praktijkIncome Fund in de praktijk
Teva Pharmaceuticals is een Israëlische 
producent van generieke medicijnen. Na 
een grote enkele jaren geleden was de 
schuld enorm opgelopen, terwijl de 
medicijnprijzen onder druk kwamen te 
staan. Tegelijkertijd liepen er diverse 
rechts zaken tegen het bedrijf en 
rekenden analisten op schikkingen tot 
wel 25 miljard dollar. In deze periode 

kocht het Income Fund een obligatie van 
het bedrijf. Van den Barselaar: “Er was 
inderdaad een grote schuld. Daarom 
keken wij naar de kasstromen en 
maakten we een inschatting van hoe 
groot de kans was dat obligatiehouders 
hun geld terug zouden krijgen. Onze 
inschatting was dat de schulden-
problematiek, gezien de solide 

inkomstenstromen, wel meeviel. De 
gevreesde schikking kwam uiteindelijk 
neer op enkele miljarden, wat een 
meevaller was. De koers steeg van 65 bij 
aankoop naar 80. Dit betekent dat we in 
een jaar tijd 30 procent rendement 
hadden gerealiseerd op de lening, plus 
de couponrente van 3 procent."

maar nauwelijks individuele beleggers actief 
zijn. Je kunt niet even bij je bank obligaties 
kopen. Voor veel mensen zijn obligaties 
daarom een ver-van-mijn-bed-show.’
Het is dan ook ‘een bijzonder ondoorzichtige 

markt’, erkent de fondsbeheerder. 
‘Contracten beslaan vaak twee- tot 
vierhonderd kantjes en je leest er soms de 
gekste dingen in. Elke obligatie is uniek. 

‘ Voor elke belegger is een 

ideale balans te realiseren 

tussen risico en rendement’

Tegelijkertijd is dat juist ook een voordeel. 
Niet iedereen heeft de tijd, de zin of de 
kennis om er succesvol in te beleggen. Je 
kunt er buitenkansjes aantreffen.’

Dat wordt nog eens versterkt in de 
B-categorie van obligaties. ‘Omdat deze 
obligaties gezien worden als risicovol 
kijken er minder beleggers naar. Vaak 
mogen banken of verzekeraars niet in de 
B-categorie beleggen. De focus ligt toch 
vooral op de A-categorie. De B’s worden 
vaak genegeerd, terwijl je er regelmatig 
mooie leningen van prima bedrijven kunt 
vinden.’

BEHOUD VAN VERMOGEN
Koomen: ‘Obligaties zijn een mooi product 
voor mensen die aandelen te risicovol 

vinden, maar toch enig rendement willen 
behalen. Het Obligatie Fonds en het Income 
Fund vormen samen een unieke combinatie.’

Van den Barselaar is het daarmee eens: 
‘Uiteindelijk wil je toch je vermogen in stand 
houden. De rentes staan laag of zijn zelfs 
negatief, en aandelen zijn duur. Met een 
obligatiemix met een groot gedeelte in het 
Obligatie Fonds en een kleiner deel in het 
Income Fund heb je een mooie combinatie 
van een redelijk inkomen en behoud van 
vermogen. Uiteraard geldt ook hier dat je 
niet moet beleggen met geld dat je op korte 
termijn nodig kunt hebben. Zorg in elk geval 
wel altijd dat je daarnaast nog genoeg 
liquide middelen achter de hand houdt voor 
lopende uitgaven of onverwachte kosten.’

Termen uitgelegd

COUPON (OF COUPONRENTE)
De coupon is de rente die de koper van 
een obligatie jaarlijks ontvangt. Wanneer 
een obligatie wordt uitgegeven, heeft die 
een ‘par value’ (nominale waarde) van 
100. De couponrente is de jaarlijkse 
coupon (bijvoorbeeld 6) gedeeld door de 
koers van de obligatie (bijvoorbeeld 75). 
Op een koers van 75 en een coupon van 6 
komt de couponrente uit op 8 procent per 
jaar. De naam coupon is afkomstig van de 
papieren coupons die eigenaren van 
schuldpapieren vroeger moesten 
uitknippen en inleveren om de rente te 
ontvangen. 

DURATIE
Dit is de gewogen gemiddelde tijd van de 
uitkeringen (rente en aflossing) van de 
obligaties. Na afloop van deze periode 

krijgt de belegger zijn geld terug.  
Een looptijd van vijf tot tien jaar is 
gebruikelijk. Door het dalen van de 
rentes zijn ook de coupons die bedrijven 
aanbieden steeds lager geworden. 
Daarom geven bedrijven nu vaker 
leningen uit met een langere looptijd, 
zodat ze meer profijt hebben van de lage 
couponrentes. De duratie is een 
maatstaf voor de rentegevoeligheid van 
obligaties. Hoe hoger de duratie, hoe 
groter de verandering van de waarde van 
de obligatie zal zijn op het moment dat 
de rente wijzigt. 

DRAWDOWN
De grootste koersdaling in de afgelopen 
jaren, uitgedrukt in een percentage.  
Het drawdown-cijfer biedt waardevol 
inzicht maar vormt geen belofte of 

garantie. Toekomstige dalingen kunnen 
groter zijn.

EFFECTIEF RENDEMENT
Het effectief rendement van een 
obligatie is het rendement dat wordt 
behaald door de som van koerswinst 
(of –verlies) en het couponrendement 
(ervan uitgaande dat er tegen hetzelfde 
rendement geherinvesteerd kan 
worden).

INVESTMENT GRADE
Dit zijn obligaties met een krediet-
waardigheid van BBB- of hoger. De 
zogeheten credit ratings worden 
vastgesteld door onafhankelijke 
krediet beoordelaars, zoals Standard & 
Poor’s en Moody’s. Investment 
grade-obligaties zijn de veiligste 
leningen op de markt. Dit houdt in dat 
de kans groot is dat de leningen ook 
daadwerkelijk worden terugbetaald.

U wilt beleggen in obligaties. Dan komt u begrippen tegen die u bij aandelen niet 
vaak zult horen. We leggen vier belangrijke termen voor u uit.
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1,0%

2,0%
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5,0%
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Optie 1 Optie 2 Optie 3

Effectief rendement na kosten

Optie Weging Hof Hoorneman 
Obligatiefonds

Weging Hof Hoorneman 
Income Fund

Gemiddelde 
rating

Effectief rendement 
na kosten

Max. drawdown

1 75% 25%  BB+ 2,3% 12%

2 50% 50% BB 4,1% 16%

3 25% 75%  BB- 5,9% 19%

Tabel 2: Mix van Obligatie Fonds en Income Fund: resultaten en mogelijkheden
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SPONSORING

Hof Hoorneman is sinds begin dit jaar hoofdsponsor van de 12-jarige judoka 

Inno Loeber. Voor de Japanse verdedigingskunst reist de talentvolle tiener heel 

Europa door, waar hij gigantisch veel plezier aan beleeft. ‘Ik steek veel energie in 

judo. Dat ik dan zoveel prijzen win, vind ik supergaaf.’ Inno en zijn vader Michiel 

vertellen over hun gezamenlijk passie en de weg naar de top. 

Het judoën is er met de paplepel 
ingegoten, vertelt vader Michiel. 
‘Zowel Inno’s moeder als ik 
judoën al ons hele leven. Toen 
Inno 3 jaar was, hebben we hem 
een proefles laten volgen. 
Daarna hebben we hem meteen 
ingeschreven bij onze club. Hij 
leek de sport leuk te vinden en 
dat vonden wij als judoka’s 
natuurlijk prachtig om te zien.’ 

Jonge kinderen leren tijdens het 
‘tuimel-judoën’ bepaalde 
technieken, zoals rollen en 
vallen. Al heel snel werd 
duidelijk dat Inno talent voor de 
sport had. Toen hij 6 jaar was, 
deed hij mee aan zijn eerste 
wedstrijd. Vanaf zijn 8e is hij in 
het buitenland toernooien gaan 
judoën. Inmiddels is Inno 12 jaar 
oud. Natuurlijk besteedt hij tijd 
aan school, maar de meeste 
energie steekt de judoka in zijn 
sport. Inno: ‘Ik train ongeveer 
tien uur per week. Elke dag, 

behalve op vrijdag. Vaak moeten 
we reizen als we naar het 
buitenland gaan, dus was het 
handig om van die dag de 
rustdag te maken. Ik heb 
inmiddels wedstrijden gejudood 
in Duitsland, België, Luxemburg, 
Bosnië, Kroatië, Polen, Tsjechië, 
Hongarije en Slovenië. Ik heb al 
een groot deel van Europa 
gezien, maar ik zou vooral nog 
graag naar Azerbeidzjan, 
Oekraïne, Rusland en de 
Baltische landen gaan. Het 
judoniveau ligt daar enorm 
hoog.’

HARD TRAINEN IS NODIG 
OM TE KUNNEN WINNEN
Maar hoe kom je er nou achter 
dat je zo goed bent in een sport? 
Zijn ouders zagen zijn talent wel, 
maar voor Inno zelf was het niet 
meteen duidelijk hoe talentvol 
hij was. ‘Het werd vooral 
duidelijk toen ik steeds meer 
toernooien won, zowel in het 

De droom van Inno Loeber, topjudoka in spe:

‘ De Grand Slam  
in Tokyo winnen’

SPONSORING

binnenland als in het 
buitenland. Ik judo meestal 
tegen de beste jongens van de 
landen die ik bezoek. Deze 
jongens maken ook veel 
trainingsuren per week. Dus 
geleidelijk aan ben ik ook steeds 
meer uren gaan maken. Mijn 
programma bestaat niet alleen 
uit judotrainingen, maar ook uit 
veel kracht en conditie-
trainingen.’ 

Inno vindt judo de leukste sport, 
omdat er zoveel interessante 
aspecten aan zitten. ‘Er zijn veel 
manieren om van de ander te 
winnen, dus moet je veel 
technieken bestuderen. 
Daar naast komt er veel tactiek, 
kracht en conditie bij kijken.’ 
Ook het reizen vindt Inno een 
leuk onderdeel van zijn sport. 
Hij komt in aanraking met veel 
verschillende culturen en 
ontmoet aardige mensen. 
Daarnaast is de gezonde 

rivaliteit tussen judoka’s in 
Europa erg interessant, vertelt 
Michiel. ’Het was de bedoeling 
om deze zomer naar 
Wit-Rusland te gaan voor een 
wedstrijd waar ook de top van 
Oekraïne meedoet. Maar corona 
gooide roet in het eten. In maart 
had Inno de laatste kampioen-
schappen in België. Wit-Rusland 
bleef open, maar het toernooi 
werd afgelast. Hetzelfde gold 
voor Boedapest.’ Inno is wel 
blijven trainen. ‘Hij deed dat met 
Vera Wandel, Nederlands 
kampioene tot 18 jaar. Zij zijn 
erg aan elkaar gewaagd, zitten 
in dezelfde gewichtsklasse. Bij 
ons in de tuin hebben we 
daar voor een dojo gebouwd. 
Daarnaast deed hij conditie- en 
krachttrainingen. In september 
vinden de kampioenschappen in 
Tsjechië plaats, dus daar moet 
Inno fit voor zijn. Dat zal het 
eerste toernooi weer zijn na de 
zomer. Eind augustus gaan we 

ook nog op trainingsstage in 
Kroatië.’  

GRAND SLAM IN TOKYO
Inno judoot vrijwel alleen nog 
tegen de top van Europa binnen 
zijn leeftijdscategorie. De jonge 
judoka heeft nu natuurlijk nog 
niet de leeftijd en het gewicht 
bereikt om mee te mogen doen 
met het niveau van de senioren. 
Maar zoon en vader streven hier 
uiteindelijk wel naar. Ze hopen 
dat Inno later mee mag doen 
aan de Europese kampioen-
schappen, wereldkampioen-
schappen en misschien zelfs wel 
de Olympische Spelen. Inno 
heeft zijn grootste droom al 
uitgetekend, ook al moet hij 
daarvoor naar de andere kant 
van de wereld. ‘Het allerliefst 
zou ik meedoen aan de Grand 
Slam in Tokyo, daar judoën de 
beste judoka’s van de wereld. En 
dan kom ik er niet alleen om 
mee te doen. Ik wil dan winnen.’

WAAROM WIJ INNO SPONSOREN
‘Als Hof Hoorneman Bankiers zijn we altijd op zoek naar 
zogeheten parels: ondergewaardeerde aandelen die op de 
lange termijn echt het verschil maken. Ons sponsorbeleid 
wijkt hier niet veel vanaf. Personen of projecten moeten ook 
als “parel” benoemd kunnen worden, anders sponsoren wij 
niet. In het geval van Inno was al direct duidelijk dat hij een 
parel is: hij is talentvol en werkt hard. Bovendien heeft hij 
een doel voor ogen: het best mogelijke resultaat behalen. 
Die houding past ons als een jas. Vandaar dat wij graag 
bijdragen aan het verwezenlijken van zijn droom.’

- Jaco Aardoom, directeur Hof Hoorneman Bankiers

Naam: Inno Loeber
Leeftijd: 12 jaar

Woonplaats: Amstelveen
School: 1e klas van het  
gymnasium, Hermann  

Wesselink College 
Judoschool: Karel Gietelink Sport  

Beste prestatie: Goud bij het 
open Bosnische kampioenschap 

in 2019

Met het sponsorbedrag van Hof 
Hoorneman kan Inno de reizen 
door Europa bekostigen. En de 
grote toernooien in Europa gaan, 
zoals het er nu naar uitziet, aan 
het eind van de zomer weer van 
start. Vader Michiel is ontzettend 
blij met de sponsoring. ‘Het is 
voor ons een erkenning dat we 
iets goeds doen. Het vertrouwen 

wat daarmee gepaard gaat, vind 
ik fantastisch. Inno wil heel 
graag en hij kán het ook. Hij is 
nu de enige judoka in Nederland 
die gesponsord wordt door een 
bank en daar zijn we heel trots 
op.’

Meer informatie over Inno is te 
vinden op www.innoloeber.nl
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FILANTROPIE

Door Siep Wijsenbeek

Samen werken aan een maatschappij 

die gezonder, rechtvaardiger, 

duurzamer, mooier en gelukkiger is. 

Want samen staan we sterker! Dat is het 

doel van FIN, de branchevereniging van 

fondsen en foundations.

Bijna iedereen in Nederland doet aan vrijwilligerswerk 
en bijna iedereen doneert aan het goede doel. Dat  
geldt vast en zeker ook voor u. Wellicht doet u 
vrijwilligerswerk bij de sportclub, doneert u periodiek 
aan een museum of heeft u een bestuursfunctie in een 
vermogensfonds. Het kan ook zomaar zijn dat u dat 
allemaal doet, want goed doen zit in ons DNA. Gelukkig 
is dat ook te zien nu het erop aankomt, omdat het 
coronavirus de wereld in zijn greep houdt. Overal 
ontstaan mooie (lokale) initiatieven om elkaar door de 
coronacrisis heen te helpen. Al dit particuliere initiatief 
voor het maatschappelijke belang bij elkaar vormt de 
leukste sector van Nederland: de filantropie. Deze 
sector is van grote waarde voor onze samenleving en 
heeft een behoorlijke omvang; 40% van de 
Nederlanders doet vrijwilligerswerk en met elkaar 
geven wij jaarlijks meer dan 5,5 miljard euro aan 
uiteenlopende goede doelen. 

FILANTROPIE
De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie 
vertegenwoordigen deze sector bij de overheid en in de 
politiek. Ook de FIN, de branchevereniging van fondsen 
en foundations, maakt deel uit van de SBF. Het belang 
van de filantropie wordt gelukkig erkend door de 
overheid, minister Dekker verwoordde dat als volgt in 
de Tweede Kamer: ‘De waarde van filantropie ligt niet 
uitsluitend in de maatschappelijke impact van goede 
doelen. Filantropie geeft ruimte aan burgers om vanuit 

altruïstische motieven een steentje bij  
te dragen aan de maatschappij. Dit 
versterkt de banden tussen mensen en 
gemeenschappen en bevordert de sociale 
cohesie. Ook heeft de sector een 
signaalfunctie: geefgedrag drukt opinies uit 
over behoeften en noden in de samenleving 
en vervult daarmee een belangrijke functie 
in het systeem van ‘checks and balances’  
in onze democratie. Daarnaast heeft 
filantropie een innovatiefunctie: fondsen 
kunnen nieuwe werkwijzen uitproberen.’  

KEERZIJDE
Toch is er ook een keerzijde aan de 
aandacht die de overheid heeft voor de 
filantropie en die heet ‘administratieve 
lasten’. Het lijkt wel alsof de overheid alle 
problemen wil oplossen met regelgeving. In 
plaats van een oplossing brengt dit maar al 
te vaak een extra probleem: regeldruk. Alle 
sectoren worden daarmee geconfronteerd 
en dus helaas ook de filantropie. Dat terwijl 
die sector voornamelijk wordt gedragen 
door vrijwilligers, die dus ook een te groot 
deel van hun tijd moeten besteden aan 
regelgeving. Natuurlijk heeft iedereen er 
belang bij om misstanden te voorkomen en 
niemand wil dat de filantropie wordt 
misbruikt voor zaken zoals witwassen of 
terrorismefinanciering. Maar hoe groot zijn 
deze risico’s en hoe verhouden zij zich tot 
de regeldruk? 

EIGEN VERANTWOORDELIJKHEID
De filantropie heeft een stevig eigenbelang 
om de sector zuiver te houden. Zonder 
vertrouwen van het publiek kan de 
filantropie niet functioneren. Zij is namelijk 
geheel afhankelijk van vrijwillige inzet, 
vrijwillige donaties en samenwerking met 
de hele samenleving. Daarom wordt de 
eigen verantwoordelijkheid zeer serieus 
genomen. Dat blijkt ook uit de keurmerken 
en codes in de sector. Een van de bekendste 
is de CBF Erkenning voor de 
fondsenwervende instellingen. Voor de 
fondsen en foundations is er de FIN Code 

Goed Bestuur, ter borging van good 
governance bij de fondsen. Wat betreft de 
SBF kan de overheid meer vertrouwen op 
de eigen verantwoordelijkheid en als er dan 
toch nog regelgeving nodig is, kan die veel 
gerichter en slimmer. 

De SBF richt zich ook op de politiek. 
Volgend jaar zijn er Tweede Kamer-
verkiezingen en dat is een goed moment om 
aandacht te vragen voor iedereen die zich 
inzet om goed te doen. De SBF heeft alle 
politieke partijen gevraagd om filantropie in 
het verkiezings programma op te nemen 
met als kernthema: Ruimte voor het 
particuliere initiatief. Dit thema wordt 
uitgewerkt in diverse concrete voorstellen, 
waaronder: 

•  Stimuleer het particulier initiatief en 
wees terug houdend en proportioneel 
met regels en beperkingen. Neem 
zelfregulering als uitgangspunt. 

•  Maak gebruik van de organiserende en 
innovatieve kracht van de 
maatschappelijke initiatieven bij de 
aanpak van vraagstukken die een 
brede samenwerking vereisen. 

•  Stimuleer de motoren van de 
filantropie: vrijwilligers werk en 
donaties. Beide zijn de komende tijd 
hard nodig, maar niet vanzelf sprekend. 
Door de corona maatregelen wordt 
vrijwilligerswerk er niet makkelijker op 
en de economische neergang bedreigt 
de donatie opbrengsten. Door de ANBI 
giftenaftrek te ver eenvoudigen en te 
verruimen kan de nood zakelijke 
positieve impuls worden gegeven.

Van de politiek terug naar uw eigen bijdrage 
aan het maatschappelijk belang; Ook voor 
de goede doelen waar u zich voor inzet zal 
de coronacrisis veranderingen met zich 
mee  brengen. Dat zal een extra beroep doen 
op het aan passingsvermogen van u en uw 

FILANTROPIE

filantropische organisatie. Door het delen 
van kennis en het faciliteren van samenwer-
king helpen de FIN en de andere branche-
organisaties u daar graag bij. Een goed 
voorbeeld daarvan kunt u vinden op de site 
van de FIN, waar gezamenlijke Corona-initi-
atieven een podium krijgen. Zo werken we 
samen aan een maatschappij die gezonder, 
rechtvaardiger, duurzamer, mooier en 
gelukkiger is. Want samen staan we 
sterker! 

OVER DE AUTEUR
Siep Wijsenbeek is directeur 
van de FIN. De FIN behartigt 
de belangen van fondsen en 
foundations, is het platform 
voor onderlinge 
kennisuitwisseling en 
stimuleert kwaliteit en 
effectiviteit in de sector.  
Zie ook  
www.fondseninnederland.nl

' Samen 
staan  
we sterker'
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WET- EN REGELGEVING

Zo regelt u uw 
zaken op het goede 
moment, op een 
goede manier

De samenleving vergrijst. Met die vergrijzing 
komen nieuwe problemen om de hoek 
kijken: zo lijden circa 250.000 mensen in 
Nederland aan dementie. In 2050 zullen dat 
waarschijnlijk 500.000 mensen zijn (bron: 
dementieonline.nl). De kans bestaat dat u 
straks zelf niet meer in staat bent uw 
(financiële) zaken te regelen. Voldoende 
aanleiding dus om tijdig maatregelen te 
treffen, zoals het opstellen van een levens-
testament.

Een levenstestament is een bij een notaris 
opgestelde akte, waarin u onder meer 
vastlegt wie uw financiële zaken mag 
regelen als u dat zelf niet meer kunt. U wijst 

Met een levenstestament kunt u regelingen treffen die goed bij uw situatie 

passen. Zo voorkomt u dat uw naasten worden geconfronteerd met 

allerlei vragen als u onverhoopt niet meer in staat bent uw eigen zaken te 

regelen. Bijvoorbeeld wanneer u getroffen wordt door dementie. Wat is een 

levenstestament precies en wat kan het voor u betekenen?

dan in  het testament een vertrouwens-
persoon aan, legt vast welke bevoegdheden 
die persoon heeft, geeft aanwijzingen voor 
de manier waarop u sommige zaken 
geregeld wilt zien en, niet onbelangrijk,  
u legt vast hoe het toezicht op de 
vertrouwens persoon geregeld is.

MELDING IN CENTRAAL REGISTER
Zodra u het testament heeft opgesteld, 
maakt de notaris hier melding van in een 
centraal register. Zo kunnen partijen,  
die met de door u aangewezen vertrouwens-
persoon zaken doen, nagaan of er een 
levens testament is en bij welke notaris dat 
is ondergebracht. Het is overigens niet de 

bedoeling dat de notaris het document 
zomaar ter inzage aan derden geeft; hij kan 
wel doorverwijzen naar de juiste persoon. 
Als het levens testament wordt aangepast  
of de volmacht aan de aangewezen 
vertrouwens  persoon wordt in  getrokken,  
dan wordt hier ook weer melding van 
gemaakt in het register. Op deze manier 
geniet de opsteller van het levenstestament 
extra bescherming.

MEDISCHE VOLMACHT
U kunt in het levenstestament ook een 
aantal medische zaken vast laten leggen, 
waaronder de medische volmacht. Dit is een 
zeer belangrijk punt, want de gemachtigde 

Het levenstestament:

WET- EN REGELGEVING

mag namens u met uw arts overleggen over 
uw behandeling en mag ook alle nodige 
informatie van de arts verkrijgen. De 
gemachtigde persoon hoeft niet automatisch 
uw partner of een naaste familielid te zijn. 
Ook verregaande medische zaken, zoals een 
behandelverbod of juist -gebod, kunnen 
vastgelegd worden. Al is het verstandig om 
dit soort zaken vooral ook tijdig met uw 
(huis)arts te bespreken en te regelen.

Er zijn nog meer zaken die u kunt laten 
vastleggen. Zo kunt u aangeven welke 
wensen u heeft ten aanzien van uw 
verzorging en uw woonplaats. U kunt 
bijvoorbeeld als wens aangeven dat u zo 
lang mogelijk in uw eigen huis wilt blijven 
wonen, ook als dat zou betekenen dat u 
daarvoor inteert op uw vermogen.  

VERTROUWEN EN CONTROLE
Tot slot kunt u vastleggen of uw 
vertrouwens persoon over al uw bezittingen 
mag beschikken. Het is dan ook raadzaam 
om na te denken over wie toezicht en 

Wilt u meer weten over het 
levenstestament? Kijk dan op 
kbnotarissen.nl of neem contact op 
met Bernard Kapma van KB Notarissen 
via 020-540 7070.

controle houdt op uw vertrouwens  persoon. 
Juist als u zelf in een afhankelijke positie 
verkeert, is het van belang dat de kans op 
misbruik van u en uw vermogen zo klein 
mogelijk wordt gemaakt. Ook als u deze 
persoon volledig vertrouwt. Of misschien wel 
juist als u die persoon volledig vertrouwt. 
Door een derde partij regelmatig te laten 
zien wat er allemaal met het geld gedaan 
wordt, voorkomt u dat uw vertrouwens-
persoon na uw overlijden in een vervelende 
positie komt tegenover de erf genamen. 
Anders is het natuurlijk wanneer u uw 
partner als vertrouwens persoon aanwijst. 
Mochten, na uw partner, de kinderen uw 
zaken moeten regelen, dan kunt u ook 
kiezen voor een soort lichte variant van 
toezicht, waarbij uw kinderen elkaar 
controleren. 

HEFT IN EIGEN HAND
Er zijn, naast het levens testament, ook 
andere manieren om uw zaken te regelen; 
dit is op basis van het meerder jarigen-
bewind. Deze wettelijke regeling kent echter 

ook een aantal nadelen: de rechter moet de 
regeling in laten gaan en dat gaat in 
sommige gevallen gepaard met een 
rechtszitting en met publicatie van die 
maatregel. Daarnaast moet de rechter voor 
bepaalde transacties goed keuring geven. 
Verder zal er elk jaar rekening en 
ver antwoording moeten worden afgelegd. 
Veel mensen geven er daarom de voorkeur 
aan om hun zaken zelf te regelen en kiezen 
voor een levenstestament. Hiermee treft u 
een regeling die goed bij uw situatie past. 
Het kost wat moeite en het is ook niet gratis, 
maar u voorkomt ermee dat uw naasten met 
allerlei problemen worden ge confronteerd, 
als u zelf niet meer toe in staat bent uw 
zaken te regelen. 

Of een levenstestament voor u van belang 
kan zijn, kunt u zelf het beste beoordelen. 
Maar als uw situatie en uw vermogen afwijkt 
van die van de gemiddelde Nederlander,  
dan biedt een levenstestament wellicht 
uitkomst.  

Door Bernard Kapma
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Denk eens aan
beleggen in 
obligaties

OBLIGATIEMANDAAT

Charitatieve instellingen voeren traditioneel een zeer defensief beleid om het vermogen 

te behouden voor waarvoor het is bedoeld: het steunen van goede doelen. In de praktijk 

betekent dit dat vermogens in liquiditeiten op de bankrekeningen worden aangehouden. 

Maar door de negatieve rente verliezen stichtingen, zoals liefdadigheidsinstellingen en 

kerken, soms wel duizenden euro’s per maand.

OBLIGATIEMANDAAT

Bij stichtingen die zich bezighouden met 
liefdadigheid is het goed gebruik om grote 
bedragen op een spaarrekening aan te 
houden om snel te kunnen bijspringen in 
noodgevallen. Filantropische instellingen 
hebben vaak vele miljoenen euro’s in kas 
om financiële steun te kunnen bieden aan 
hulporganisaties bij rampspoed. Kerken en 
andere organisaties met monumentale 
panden houden vermogen aan voor 
kost bare operaties als de renovatie van hun 
gebouw. Bovendien is het geld veelal 
afkomstig van leden en donateurs, dus van 
verkwisting mag geen sprake zijn; 
verantwoord beheer staat voorop.

5.300 UUR COLLECTEREN
Het wekt dan ook geen verbazing dat 
stichtingen verontwaardigd zijn over de 
negatieve rentes die overal de kop opsteken. 
Leden en donateurs zien een deel van hun 
donaties verdampen, slechts door het 
stallen van het geld op de bank – iets 
waarvoor men niet zo heel lang geleden nog 
rente ontving. Een organisatie met € 30 
miljoen op de rekening kan zomaar ruim  
€ 10.000 per maand kwijt zijn aan betaalde 
rente. Een fonds liet in de media optekenen 
dat het straks meer dan € 100.000 per jaar 
kwijt is aan rente. Voor zo’n bedrag moet 
zo’n 5.300 uur worden gecollecteerd .

Een spaarrekening is nog altijd zeer veilig, 
maar niet meer zo rendabel als voorheen. 

Daarom kijken organisaties naar 
aanvullende manieren om hun vermogen te 
beschermen tegen waardevermindering, of 
zelfs te laten groeien. Eén mogelijkheid 
hiervoor is een deel te beleggen in 
obligaties van kwalitatief hoogwaardige 
uitgevende partijen als nationale overheden 
en bedrijven die voldoen aan het Investment 
Grade criterium. Obligaties worden gezien 
als een relatief veilige manier van beleggen, 
omdat het leningen zijn die terugbetaald 
moeten worden (zie kader ‘Wat is een 
obligatie?’). 

VERANTWOORD BEHEER
Het obligatiemandaat van Hof Hoorneman 
stelt organisaties in staat te beleggen in 
zogeheten ‘investment grade’ obligaties. Van 
alle bedrijfsobligaties is deze categorie de 
minst risicovolle: het zijn leningen aan de 
meest kredietwaardige overheden en 
bedrijven. 

Voor er gestart wordt met zo’n mandaat 
wordt eerst onderzocht welk gedeelte van 
het vermogen belegd zou mogen worden 
– beleggen met geld dat de organisatie 
binnen afzienbare tijd, zeg twee jaar, nodig 
zou kunnen hebben, wordt ten zeerste 
afgeraden. In nauwe samenwerking met 
een private banker en de verantwoordelijke 
beleggers wordt daarna een op maat 
gemaakt mandaat samengesteld. Een 
mandaat kunt u zien als een ‘mandje’ met 

WAT IS EEN OBLIGATIE?
De Van Dale beschrijft een obligatie 
als een ‘aan de beurs verhandelbare 
schuldbekentenis’. Obligaties 
kunnen worden uitgegeven door 
overheden, bedrijven en 
organisaties. Wie een obligatie 
koopt, leent geld uit aan de uitgever 
van de obligatie. In ruil voor deze 
lening ontvangt de koper regelmatig 
rente. Wanneer de obligatie afloopt, 
moet de uitgever het geleende 
bedrag terugbetalen. 
In vergelijking met aandelen worden 
‘investment grade’ obligaties 
meestal als veiliger gezien. Sinds de 
kredietcrisis is er geen enkel bedrijf 
in deze beleggingscategorie failliet 
gegaan. Dit komt omdat bedrijven 
met een ‘investment grade’ rating 
relatief weinig schulden hebben, 
waardoor de kans groot is dat de 
lening ook daadwerkelijk wordt 
terugbetaald. Kredietbeoordelaars 
geven obligaties een ‘rating’ die 
aangeeft hoe veilig de obligatie is. 
Binnen het obligatiemandaat van 
Hof Hoorneman wordt uitsluitend 
belegd in zogeheten ‘investment 
grade’ obligaties. Dit zijn leningen 
met een rating van BBB- of hoger.
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OBLIGATIEMANDAAT

verschillende kredietwaardige obligaties. 
De opgenomen posities zijn liquide, dat wil 
zeggen dat er dagelijkse handel plaatsvindt 
in deze posities.

Organisaties die beleggen in obligaties, 
lenen een deel van hun geld uit aan 
bedrijven of overheden. In ruil hiervoor 
ontvangen zij rente. Volgens afspraak wordt 
de lening aan het einde van de looptijd 
afgelost. Gedurende de looptijd van de 

lening kunnen obligaties op de beurs in 
waarde stijgen en dalen, waardoor er ook 
geld kan worden verdiend met het 
verhandelen ervan.

Een private banker van Hof Hoorneman 
gaat graag samen met u op zoek naar de 
mogelijkheden voor uw organisatie en let 
daarbij zorgvuldig op de balans tussen 
risico en rendement. Obligaties worden 
gekocht in delen van ongeveer € 100.000. 

Een gebalanceerd mandaat is (op maat) 
samen te stellen vanaf ongeveer € 5 
miljoen. U kunt in één keer instappen, maar 
er ook voor kiezen dit in stapjes te doen, 
waardoor wordt voorkomen dat u met een 
groot bedrag instapt op de top van de 
markt; u spreidt daarmee uw risico. In elk 
geval bent u bij Hof Hoorneman verzekerd 
van professionele begeleiding, persoonlijk 
contact en verantwoord beheer van uw 
vermogen.

OBLIGATIEMANDAAT

‘Stichtingen voelen heel sterk de plicht 
om als een goed “huisvader” voor het 
aan hen toegekende vermogen te 
zorgen. Ze moeten hun keuzes kunnen 
verantwoorden tegenover hun raad van 
toezicht, donateurs, partnerorganisaties 
of families. Hun toewijding, 
professionaliteit en objectiviteit behoren 
boven alle twijfel verheven te zijn. Als 
het dan gaat om beleggen, draait het 
vaak in de eerste plaats om de 
zekerheid dat het vermogen veilig en 
verantwoord is belegd. Het streven naar 
het hoogst mogelijke rendement wordt 
in dat geval niet als eerste prioriteit 
gezien.’

‘We beginnen altijd met de wensen en 
doelstellingen van de stichting. De 
kaders van het beleggingsstatuut, 
indien aanwezig, zijn leidend. Daar 
wijken wij nooit vanaf. Op basis daarvan 
bakenen we samen het speelveld af. We 
kijken welk deel van het vermogen in 
stand moet blijven en welk deel enige 
groei – en dus enig risico – toelaat. Het 
bouwen van een mandaat is altijd 
maatwerk. Zo staan we bij de invulling 
van het mandaat ook stil bij bijvoorbeeld 
het uitsluiten van bepaalde sectoren. 
Maatschappelijk verantwoord en 
duurzaam beleggen is steeds vaker één 
van de eisen waar wij ons samen met de 
stichting, bij de invulling van de 
beleggingsportefeuille, aan moeten 
houden. Sustainalytics  toetst bedrijven 
waarin wij beleggen op de 
duurzaamheid van hun bedrijfsvoering.’

‘Klanten vinden het prettig dat ze direct 
contact hebben met mij en onze 
fondsbeheerders: Najib Nakad en zijn 
team. Onze beleggers hebben een naam 
en een gezicht, dat maakt onze 
benadering heel persoonlijk. Wij 

Suzy Tan, directeur Hof Hoorneman Het Gooi, Laren

'Beleggen doen we met elkaar''Beleggen doen we met elkaar'

beleggen zelf en maken geen gebruik van 
fondsen van derden. We staan dicht bij de 
klant, we adviseren en denken mee – het is 
een dynamisch proces. Dat betekent ook 
dat we eerlijk zeggen wanneer wij iets sterk 
afraden en waarom, bijvoorbeeld uit 
risico-oogpunt. Beleggen doen we met 
elkaar. We zitten als het ware aan dezelfde 
kant van de tafel en zijn daardoor zeer 
betrokken bij het vinden van de juiste 
beleggingsoplossing.’

Wij gaan graag geheel vrijblijvend een 
oriënterend gesprek met u aan. Dit kan zowel 
op uw kantoor, als op één van onze locaties. 
Neem contact op via 01 82-597777.

Hoe werkt het in de praktijk?Hoe werkt het in de praktijk?
‘ELKE OCHTEND ZOEKEN WE NAAR 
GUNSTIGE NIEUWE OBLIGATIES’

‘Vanaf het moment dat het te beleggen 
bedrag wordt overgeboekt naar Hof 
Hoorneman, is het effect van de negatieve 
rente voor de klant al tenietgedaan. Wij 
gaan dan aan de slag met het invullen van 
de portefeuille, en gedurende die tijd 
betalen wij de negatieve rente. Voor de klant 
zoeken wij naar bedrijven die leningen 
uitgeven. Elke ochtend komen er nieuwe 
leningen op de markt waarop we kunnen 
“inschrijven”, zoals dat heet.’ 

‘Als we een portefeuille opbouwen voor een 
klant, richten we ons voornamelijk op 
nieuwe leningen, omdat deze vaak relatief 
goedkoop in de markt worden gezet. Dat 
voordeel is regelmatig rond de 5 tot 20 
basispunten. Obligaties zijn verhandelbaar 
per 100.000 euro. Dit betekent dat wij vanaf 

dit bedrag, of een veelvoud daarvan, kunnen 
inschrijven op obligaties. Meestal horen we 
al in de middag of, en zo ja welke, toewijzing 
we hebben gekregen.’

‘Het laatste stukje van een portefeuille 
vullen we vaak met bestaande leningen, 
omdat die meer keuzevrijheid bieden. Op 
die manier kunnen de rentegevoeligheid, de 
rating en het effectief rendement naar het 
gewenste niveau gebracht worden. Vanaf 
ongeveer 5 miljoen euro kun je een mooie 
portefeuille samenstellen.’

‘Deze werkwijze stelt ons in staat om in te 
spelen op de verschillende wensen van 
klanten. Sommige klanten streven, na 
aftrek van kosten, een rendement na van 
nul procent, terwijl anderen 1 procent 
rendement als doel hebben. De verhandel-
baarheid van de gekozen posities staat te 
boek als goed tot zeer goed.’

SAMENGEVAT
• Vrijblijvend oriëntatiegesprek 

met private banker
• Vanaf € 5 miljoen
• Investment grade obligaties 

(BBB- of hoger)
• Maatwerk mogelijk, bijvoorbeeld 

kortere looptijd of alleen A-rating
• Goede liquiditeit/verhandel-

baarheid
• Toetsing duurzaamheid met 

Sustainalytics
• Onafhankelijk en deskundig 

advies
• Persoonlijk contact

Stichting houdt Stichting houdt 
grip op vermogen grip op vermogen 
door beleggen in door beleggen in 
obligatiesobligaties
Een stichting, gevestigd in het zuiden van 
het land, heeft € 60 miljoen op de spaarre-
kening. Met dit geld steunt ze diverse 
projecten in ontwikkelingslanden. Door de 
negatieve rentes betaalt deze organisatie 
tegenwoordig elk jaar zo’n € 295.000 aan de 
bank. Dat doet pijn, vooral omdat dit deels 
geld van donateurs betreft. Zij maken geld 
over aan de stichting in het vertrouwen dat 
dit terechtkomt bij mensen die het harder 
nodig hebben dan zij. Maar in plaats 
daarvan belandt het geld bij de bank. 

Daarom heeft het bestuur van de stichting 
besloten te kijken naar manieren om dit 
‘lek’ te dichten. Vanwege de risico’s heeft 
hun beleggingscommissie beleggingen in 
aandelen uitgesloten. Sowieso wil de 
stichting minimaal € 45 miljoen aanhouden 
op de spaarrekening om te kunnen 
bijspringen bij acute hongersnoden en 
natuurrampen. Het bestuur is dan ook niet 
primair op zoek naar rendement, maar 
zoekt bescherming van het vermogen. 

Na diverse oriënterende gesprekken met 
een private banker van Hof Hoorneman 
besluit de stichting € 15 miljoen te 
beleggen met een obligatiemandaat. Dit 
bedrag wordt zeer defensief belegd in 
relatief veilige obligaties met een rating van 
minimaal BBB-. Dankzij deze stap wordt de 
negatieve rente op het spaargeld elders 
grotendeels tenietgedaan. Door de gekozen 
strategie blijven de risico’s beperkt. Van 
groei van het vermogen is nog geen sprake, 
maar het lek is boven en het vermogen 
houdt stand. Het geld van donateurs blijft 
behouden voor de mensen voor wie het is 
bedoeld.
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Herstel  
al in zicht?

De eerste helft van 2020 was een periode die gekenmerkt werd door angst,  

onzekerheid in de wereld en door een periode van zeer hoge volatiliteit op  

de beurzen. De boosdoener: Covid-19.

Een woord wat bijzonder veel 
gebruikt is om de afgelopen 
periode te beschrijven is 
‘ongekend’. Ongekende 
volatiliteit, ongekende daling in 
de economie, ongekende 
werkloosheid, ongekende 
steunpakketten en ga zo maar 
door. En dan hebben we het 
alleen nog maar gehad over de 
economische gevolgen van de 
Covid-19 crisis en niet over de 
persoonlijke gevolgen van de 
inmiddels ruim 20 miljoen 
geverifieerde besmettingen 
wereldwijd. Tevens is de 
zoektocht naar effectieve 
vaccins en medicijnen onge-
kend in snelheid en omvang. Op 
het moment van schrijven zijn 
er 174 vaccins in ontwikkeling, 
waarvan er al 6 in de laatste 
testfase zitten voor menselijk 
gebruik. Maar wat zeker niet 
ongekend is, is het feit dat de 
wereldeconomie door de tijd 
heen vele crisissen gekend 

heeft die in veel gevallen ieder 
op hun eigen manier ongekend 
waren. Het onverwachte is 
namelijk het wezen van een 
crisis, iets wat bekend is en wat 
je ziet aankomen zal nooit 
uitgroeien tot een crisis van dit 
formaat. En wat we gezien 
hebben in het verleden is dat de 
economie, en daarmee ook de 
bedrijfswinsten, na verloop van 
tijd hun oude groeipad weer 
oppakken. 
 
Hier hebben we ook over 
geschreven in onze communi-
catie dit voorjaar, toen de angst 
en volatiliteit rondom Covid-19 
zich op het hoogtepunt 
bevonden. We sloten onder 
andere af met de woorden ‘ook 
dit zal voorbijgaan’. Dat is 
natuurlijk makkelijk gezegd,  
dat geven we onmiddellijk toe. 
‘Op de lange termijn zijn we 
allemaal dood’ zei John 
Maynard Keynes ooit. Daarom  

Door Najib Nakad

is het ook belangrijk hoe het nu 
gaat in de wereldeconomie en 
op de beurzen én wat de 
gevolgen op de korte termijn 
zijn voor de portefeuilles.

HERSTEL
Na de initiële forse schok 
waarbij sommige economieën 
een schok kregen tot wel 20% 
in het tweede kwartaal 
(Verenigd Koninkrijk) is het 
inmiddels duidelijk dat de 
wereld zich begint aan te 
passen aan de huidige situatie 
met Covid-19. De forse 
steunpakketten van overheden 
en monetaire maatregelen van 
centrale banken hebben geleid 
tot rust op de beurzen en een 
economie die flink is hersteld 
van de dieptepunten van april 
en mei dit jaar.
 
De omvang van de impact op 
economieën lijkt voornamelijk 
een product te zijn van de 

striktheid van de restricties en 
de omvang van de economische 
stimulus die wordt gegeven 
vanuit overheden. Grotere 
regionale verschillen bestaan 
tussen de doelen die worden 
nagestreefd met het stimulus-
pakket. Zo staat in veel 
Europese landen baanzekerheid 
centraal terwijl het Ameri-
kaanse pakket meer gericht 
lijkt op koopkrachtbehoud op de 
korte termijn en instandhouding 
van de winstgevendheid van het 
bedrijfsleven.   De recente 
opleving van het virus is ook 
terug te zien in een aantal 
economische indicatoren die 
aangeven dat het initiële herstel 
nu wat lijkt te stokken. 
Datzelfde patroon zien we ook 
terug in Europa, maar recent is 
het optimisme over de nabije 
toekomst flink toegenomen en 
hebben de Europese beurzen 
een behoorlijke inhaalslag 
gemaakt nadat ze in eerste 
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Geschat aantal smartphones in 2024

509
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1.618
1.459

Totaal smartphones (in miljoenen)

Aantal smartphones in 2019

5G smartphones (in miljoenen)

FUND UPDATE

Een beleggingsvoorbeeld uit het 

Hof Hoorneman Value Fund belegt wereldwijd in aandelen en obligaties van ondergewaardeerde bedrijven.

HH Value Fund

AT&S
AT&S is een Oostenrijkse 
producent van Printed Circuit 
Boards die, naast fabrieken in 
Oostenrijk, India en Korea, een 
aanzienlijke productiebasis in 
China heeft. De producten van 
AT&S zijn terug te vinden in 
telefoons, laptops, tablets, 
robotica, toepassingen in auto’s 
(zoals in veiligheidssystemen) en 
in de medische sector (zoals in 
pacemakers en gehoor-
apparaten).

De langetermijnvraag naar 
Printed Circuit Boards stijgt met 
het toenemende aantal 
elektronische toepassingen, 
onder meer in auto’s. Daarnaast 
wordt er een sterke stijging van 
het aantal 5G smartphones 
verwacht, die complexer zijn dan 

de huidige smartphones. De 
afgelopen jaren heeft het bedrijf 
de productie in China verder 
uitgebreid om aan de toekom-
stige vraag te kunnen voldoen.  

AT&S groeit gemiddeld 
genomen harder dan de 
industrie en heeft normaal 
gesproken bovengemiddelde 
winstmarges. Dit onderstreept 
de kwaliteit en de sterke 
marktpositie van het bedrijf. 
 
De koers van AT&S is met de 
uitbraak van de coronacrisis 
aanzienlijk gedaald. In China is 
de fabriek in februari hierdoor 
later opgestart na Chinees 
Nieuwjaar en het bedrijf heeft in 
het ‘mobile devices’ segment 
een lage zichtbaarheid van 
orders. De langetermijn-

vooruitzichten zijn echter 
onveranderd wat ons in maart 
van dit jaar deed besluiten de 
onderneming voor de porte-
feuille van het Value Fund te 
kopen. 

AT&S behaalt inmiddels een 
jaarlijkse omzet van meer dan 
EUR 1 miljard, maar door 
onderbezetting van nieuwe 
productielijnen is de winstmarge 

nog aan de (te) lage kant.  
Wij verwachten hier geleidelijk 
verbeteringen in te zullen  
zien en vinden dat de aandelen-
koers van de onderneming daar 
te weinig rekening mee houdt. 

AT&S maakt tevens onderdeel uit 
van het Value Mandaat, het 
European Value Fund en het 
Emerging Markets Fund.

instantie harder waren geraakt. 
Het recent toegenomen 
optimisme over Europa kan 
verschillende oorzaken hebben 
waarbij het betere virusma-
nagement daar ongetwijfeld een 
van is. Belangrijker nog vanuit 
ons perspectief is de stap die 
Europa in juli genomen heeft 
om een vorm van federale/
gedeelde schuld uit te geven. 
Voor een verdere integratie van 
Europa is dat een belangrijke 
stap ondanks dat er nog vele 
moeten volgen, zoals belasting-
harmonisatie. Toch vinden wij 
het bemoedigend dat Europa in 
tijden van crisis tot nog toe in 
staat is gebleken om een stap 
te zetten richting verdere 
integratie in plaats van een stap 
terug. Dat is ons inziens nodig 
om in de toekomst beter te 
concurreren met de grote 
economische blokken van China 

en de Verenigde Staten. Het 
mag dan ook geen verbazing 
wekken dat de euro vanaf het 
moment van die beslissing 
sterker is geworden. Tevens zijn 
de vooruitzichten voor de groei 
van volgend jaar in Europa 
hoger dan voor de Verenigde 
Staten dat geeft aan dat de 
verwachting is dat Europa in 
staat wordt geacht de grotere 
economische klap van Covid-19 
ten opzichte van de Verenigde 
Staten weg te kunnen poetsen.

Samenvattend kunnen we 
stellen dat de wereldeconomie 
aan het watertrappen is en voor 
erger is behoed door de tot voor 
kort onvoorstelbaar geachte 
steun vanuit overheden en 
centrale banken. Dit zal zo 
blijven totdat het virus onder 
controle komt door de ontwik-
keling en brede verspreiding 

van vaccins en medicijnen. Dit 
betekent ook dat wij verwachten 
dat indien extra steun nodig is 
die ook zal komen.

GROTE VERSCHILLEN
Beurzen hebben hier al een 
voorschot op genomen als je 
naar de huidige indexstanden 
kijkt. Dat verhult echter het nog 
steeds bestaande grote verschil 
tussen bijvoorbeeld de grote 
Amerikaanse technologiebe-
drijven die flink in de plus staan 
dit jaar en de rest van de markt. 
Met name bedrijven die direct te 
maken hebben met de nega-
tieve effecten van het virus 
hebben nog een lange weg te 
gaan om hun oude koersni-
veaus te bereiken. Het is ook 
daar dat wat ons betreft de 
kansen liggen in de aandelen-
markt. Niet alleen zijn de 
aandelenkoersen flink hersteld 

maar ook de obligatiemarkten 
prijzen inmiddels hele andere 
scenario’s in dan drie maanden 
geleden. Dat is het beste terug 
te zien in het herstel van ons 
Obligatie Fonds wat uit een 
groot mandje oerdegelijke 
leningen bestaat. De verliezen 
in deze portefeuille zijn 
inmiddels omgeslagen in een 
kleine plus. In de risicovollere 
delen van de obligatiemarkten 
is er ondanks een behoorlijke 
rally nog steeds sprake van 
lichte stress; ook weer met 
name in sectoren die direct last 
hebben van de huidige crisis. 
Als de economie ten opzichte 
van 2020 weer (fors) gaat 
groeien in 2021, waar de 
meeste voorspellingen nu van 
uitgaan, zijn deze sectoren ook 
de plek waar we op zoek zijn 
naar de beste mogelijkheden.

GESCHAT AANTAL SMARTPHONES
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Een beleggingsvoorbeeld uit het 

HH European Value Fund

FUND UPDATE

Hof Hoorneman European Value Fund belegt in ondergewaardeerde Europese bedrijven.

DANONE
Danone is wereldwijd actief met 
leidende posities in zuivel, 
plantaardige voeding en 
mineraalwater. In Nederland is 
Danone onder andere bekend 
van de merken Activia, Alpro, 
Danio, Danone, Evian en 
Nutricia.

De koers van Danone is, in 
tegenstelling tot die van veel 
sectorgenoten, dit jaar aan zien-
lijk gedaald en noteert zo’n 30% 
onder de piek uit 2019. Danone is 
relatief goedkoop, wat onder 
andere tot uiting komt in een 
aantrekkelijk dividendrendement 
van 3,5%. De koersdaling lijkt 
vooral ingegeven door de 
blootstelling van Danone aan de 
horeca met de verkoop van 
mineraalwater. Zowel Danone 

als concurrenten behalen hier al 
langer matige groeicijfers, maar 
worden nu fors geraakt door de 
vraaguitval in de horeca. De 
verkoop van mineraalwater 
bedraagt bij Danone echter 
minder dan 20% van de omzet en 
van de operationele winst. De 
halfjaarcijfers bevestigden de 
zwakte in mineraalwater, maar 
lieten zien dat de andere 
segmenten van Danone signifi-
cant minder zijn blootgesteld aan 
de horeca en stabiel zijn. De 
plantaardige voedingsproducten 
van Danone hebben aantrekke-
lijke groeivooruitzichten voor de 
lange termijn, gezien de 
toenemende voorkeur van 
consumenten in ontwikkelde 
landen voor gezondere voeding 
en de goede concurrentiepositie 
van Danone. Danone gebruikt de 

huidige crisis om de transfor-
matie naar een organisatie met 
consistentere uitvoering en meer 
efficiëntie te versnellen.

Danone is recent aangekocht 
voor het European Value Fund. 
De onderneming heeft aanzienlijk 
herstelpotentieel zodra er een 
oplossing voor COVID-19 wordt 
gevonden. Het uitblijven van een 

oplossing lijkt op de huidige 
waardering al ingeprijsd, 
waardoor sprake is van een 
aantrekkelijke risico-rendement-
spropositie.

Danone maakt tevens onderdeel 
uit van het Global Fund en het 
Classic Mandaat.
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FUND UPDATE

Een beleggingsvoorbeeld uit het 

HH Income Fund

Hof Hoorneman Income Fund belegt wereldwijd in aandelen en obligaties van ondergewaardeerde bedrijven.

EXPEDIA
Een nieuwe positie in het 
Income Fund is een lening van 
Expedia. Expedia is een online 
platform voor het boeken van 
hotels en appartementen, het 
huren van een auto en het 
boeken van een vlucht. Bekende 
websites van Expedia zijn 
expedia.com, cheaptickets.com 
en trivago.com. 

Expedia is naast Booking 
Holdings één van ‘s werelds 
grootste online reisbureaus. Het 
bedrijf is normaal gesproken 
zeer winstgevend. Hoewel er 
jaarlijks vele honderden 
miljoenen worden geïnvesteerd 
in technologie, heeft Expedia 
geen fabrieken of vrachtwagens 
te onderhouden. Expedia heeft 

al jaren een sterke balans en 
een investment grade-rating. 
De koersontwikkeling van de 
obligaties van het bedrijf liet dit 
ook zien. Echter, het corona-
virus gooit sinds februari roet in 
het eten. Expedia wordt hard 
geraakt door lockdowns en 
bewegingsbeperkingen die zijn 
ingesteld om de verspreiding 
van het virus te verminderen. 
Door het wegvallen van een 
belangrijk deel van de inkom-
sten was Expedia genoodzaakt 
schuld uit te geven en de kosten 
drastisch te verminderen. 
Hoewel het aantal boekingen 
alweer toeneemt zal het 
mogelijk nog jaren duren 
voordat Expedia weer terug is 
op de omzetniveaus van vóór de 
coronacrisis. Desondanks zal 

ORGANISCHE OMZETGROEI DANONEhet bedrijf naar verwachting 
volgend jaar weer winstgevend 
zijn, zelfs als een sterk herstel 
op zich laat wachten. Daarom 
zal Expedia, ondanks de 
opgelopen schuld, de crisis 
overleven. Als het vertrouwen 
van beleggers toeneemt zal de 
koers van de obligatie oplopen. 
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Een beleggingsvoorbeeld uit het 

HH Phoenix Fund

FUND UPDATE

Hof Hoorneman Phoenix Fund belegt in bedrijven die failliet zijn gegaan en geherstructureerd worden. 

ENQUEST
EnQuest is een onafhankelijk 
Brits olie- en gasbedrijf dat met 
name exploratie- en productie-
activiteiten in de Noordzee 
heeft. De lockdowns in verschil-
lende delen van de wereld 
hebben de mondiale economie 
flink geschaad, waardoor de 
wereldwijde vraag naar olie en 
de olieprijs hard daalden. 
Daarbovenop kwam destijds  
de prijzenoorlog binnen de 
OPEC, waarbij Saoedi-Arabië en 
Rusland het niet met elkaar 
eens werden en Saoedi-Arabië 
de oliekraan opendraaide. De 
olieprijs daalde naar historisch 
lage niveaus, met grote 
gevolgen voor de kapitaal-
intensieve oliesector.
De obligatie van EnQuest 

kelderde destijds met bijna 
70%. Het bedrijf heeft snel 
gehandeld door de productie 
van de olievelden met een 
hogere kostprijs stil te leggen. 
Het heeft bovendien direct fors 
in de kosten gesneden om de 
operationele kosten per vat olie 
te verlagen. EnQuest zal een 
positieve vrije kasstroom 
genereren bij olieprijzen van 
boven de USD 33 en USD 27 per 
vat in respectievelijk 2020 en 
2021. Dit zijn lage break-even 
niveaus waarbij veel andere 
olieproducenten al lang niet 
meer winstgevend zijn. Op het 
moment van schrijven is de 
prijs voor een vat Europese 
Brent olie al geruime tijd hoger 
dan USD40. Het bedrijf bezit 
belangen in efficiënte velden in 
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de Noordzee en in Maleisië 
waar bij de huidige prijzen 
significante cashflows gegene-
reerd kunnen worden. Hierdoor 
is naar onze inschatting de kans 
groot dat  EnQuest de huidige 
crisis door zal komen. De koers 
van de obligaties is sinds het 
dieptepunt mooi opgekrabbeld, 
maar staat nog altijd fors onder 
de niveaus van februari dit jaar.

FUND UPDATE

Een beleggingsvoorbeeld uit het 

HH Obligatie Fonds

Hof Hoorneman Obligatie Fonds belegt in obligaties van kredietwaardige bedrijven. 

PARAGON
Paragon Banking Group is een 
Britse, specialistische bank. 
Paragon is aan het diversifi-
ceren, maar de focus ligt nog op 
het verstrekken van leningen 
aan zowel zakelijke als 
particuliere klanten die een 
pand willen aankopen en 
verhuren, het zogenaamde ‘buy 
to let’-segment. Daarnaast 
worden er leningen verstrekt 
aan kleine en middelgrote 
ondernemingen. Paragon 
betrekt financiering door middel 
van spaarproducten en 
securitisaties.
 
Sinds de Grote Financiële Crisis 
is de asset dekking van  
de hypothekenportefeuille 
aanzienlijk versterkt. De 

‘Loan-to-Value’-maatstaf (LTV) 
geeft aan hoe hoog de hypo-
theek is ten opzichte van de 
waarde van het onderpand en 
hoeveel buffer de hypotheek-
verstrekker heeft. De LTV is 
gedaald van 81% in 2008 naar 
68% in 2020. Daarnaast is het 
percentage van leningen met 
een LTV van meer dan 90% 
gedaald van 31% naar 2%. 
Hierdoor zullen bij dalende 
vastgoedprijzen hypotheken 
minder snel onder water komen 
te staan. 
 
De winstgevendheid heeft ook 
een positieve ontwikkeling door-
gemaakt. Het verschil tussen  
de rente-inkomsten en 
rente- uitgaven is de afgelopen 
jaren fors toegenomen; het 

resultaat van de nichepositie 
van Paragon met minder 
concurrentie van grootbanken. 
Ook is de bank efficiënt, getuige 
de lage cost-income ratio.  
De verbeterde winstgevendheid 
zal ervoor zorgen dat er minder 
snel verlies wordt gemaakt. 
 
De gevolgen van de coronacrisis 
gaan voor een grote eco -
nomische krimp zorgen. 
Daardoor is het onvermijdelijk 
dat er kredietverliezen worden 
geleden. Voor de eerste helft 
van 2020, in de periode tot 31 
maart 2020, heeft Paragon voor 
GBP 30 miljoen voorzieningen 
genomen. Desondanks werd er 
nog steeds winst gemaakt. De 
verwachting is dat Paragon, met 
name door de verbeterde 

asset- dekking en winstgevend-
heid, ook deze crisis goed zal 
doorstaan. De obligaties van 
Paragon hebben een aan -
trekkelijke risico-rendements-
verhouding en zijn daarom 
opgenomen in het Hof 
 Hoorneman Obligatie Fonds.  

Obligaties met verschillende 
looptijden van Paragon Banking 
Group maken onderdeel uit van 
het Obligatie Fonds. Daarnaast 
zijn de aandelen van Paragon 
Banking Group recent aan -
gekocht voor het Value Fund en 
het Value Mandaat.
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Een beleggingsvoorbeeld uit het 

HH Real Estate Value Fund

FUND UPDATE

Hof Hoorneman Real Estate Value Fund belegt wereldwijd in vastgoedfondsen.

TRITAX BIG BOX REIT
Tritax Big Box REIT is eigenaar 
van logistiek vastgoed. De groep 
heeft zeer grote faciliteiten in het 
Verenigd Koninkrijk in eigendom. 
In veel gevallen wordt er 
geïnvesteerd in automatisering 
en de hoeveelheid alternatieven 
van vergelijkbare omvang voor 
huurders is zeer beperkt. Dit 
maakt de groep niet alleen een 
zeer belangrijke partner in de 
dagelijkse activiteiten van de 
huurders, maar vaak ook een 
partij waar je moeilijk omheen 
kan. Ook omdat vervanging door 
de huurder van de automatise-
ring die is aangebracht resul-
teert in aanzienlijke wijzigings-
kosten. Het switchen van een 
centraal distributiepunt naar een 
aantal kleinere centra geeft 
meer logistieke complexiteit.

De wederzijdse afhankelijkheid 
wordt verder weergegeven door 
de lange contracten die de groep 
aangaat. Het gemiddelde 
huurcontract dat de groep op 
het moment van schrijven open 
heeft staan is ruim 14 jaar, 
hetgeen de zekerheid van de 
groep verder ondersteunt. Het 
vastgoed is gefinancierd met 
een beheersbare ‘Loan-to-
Value’ van 32%. De looptijd van 
deze verplichtingen staat met 
ruim 7 jaar relatief lang open, 
waardoor de groep ook aan de 
verplichtingenkant weinig 
risico’s kent.

Gedurende de coronacrisis was 
en is de groep relatief goed 
beschermd. De huren van 
vrijwel alle huurders zijn in lijn 
met de normale gang van zaken 

ontvangen. Zo was 90% van de 
huur over Q3 vooruit ontvangen, 
terwijl het restant tijdens het 
kwartaal wordt verwacht. Ook 
heeft de groep een aanzienlijke 
blootstelling aan online retail 
(26,1%), food retail (16,3%) en 
doe-het-zelf (9,1%). Deze drie 
sectoren, gezamenlijk meer dan 
de helft van de portefeuille, 
hebben zeer sterk gepresteerd 
tijdens de coronacrisis. 

Ondanks deze sterke positie 
heeft de groep een aantrekke-
lijke waardering met een 
dividendrendement van meer 
dan 4%. Hiermee is Tritax Big 
Box REIT een van de meer 
aantrekkelijk gewaardeerde 
logistieke spelers en tegelijker-
tijd een van de veiligste.
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FUND UPDATE

Een beleggingsvoorbeeld uit het 

HH Emerging Markets Fund

Hof Hoorneman Emerging Markets Fund belegt in bedrijven in opkomende markten en in elders gevestigde ondernemingen met 
bedrijfsmatige activiteiten in de opkomende markten. 

CCU
Compania Cerveceria Unidas 
(CCU) is een Chileense 
pro  ducent van bier, frisdrank, 
wijn en water. Verkoop vindt 
plaats in Chili en andere delen 
van Latijns-Amerika. Het bedrijf 
heeft onder meer exclusieve 
licenties voor de productie en 
verkoop van Heineken en 
PepsiCo. Ongeveer 80% van  
de operationele winst komt uit 
Chili, waar CCU de marktleider 
is met een marktaandeel van 
ruim 40%. Ook in de andere 
landen waar het actief is 
behoort CCU tot de topspelers 
in de drankensector. Heineken 
is via een joint venture voor 60% 
eigenaar van CCU. 

De protesten in Chili in 2019,  
de tijdelijke vraaguitval vanuit  

de horeca en zwakte in de 
Chileense Peso als gevolg van 
de coronacrisis hebben voor een 
scherpe daling van de koers van 
het aandeel gezorgd. Onder-
liggend wordt het bedrijf echter 
goed geleid en het heeft een 
sterke balans met weinig 
schuld. Dit geeft de onder-
neming de tijd om de huidige 
moeilijke omstandigheden te 
overleven en terug te keren naar 
de aantrekkelijke omzet- en 
winstgroei die zij in het verleden 
heeft laten zien. 

CCU is in het eerste halfjaar van 
2020 aan het fonds toegevoegd. 

CCU maakt tevens onderdeel uit 
van het Value Fund en het Value 
Mandaat.
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FUND UPDATE

Een beleggingsvoorbeeld uit het 

HH Global Fund

Hof Hoorneman Global Fund belegt wereldwijd in ondergewaardeerde aandelen van grote tot zeer grote bedrijven.

DUPONT DE NEMOURS 
DuPont de Nemours is een 
Amerikaans speciaalchemie-
bedrijf dat wereldwijd actief is in 
diverse markten. Een belangrijk 
segment is Nutrition & 
Biosciences (N&B), dat 
enzymen, antioxidanten en 
bindstoffen produceert. Deze 
stoffen zorgen voor de smaak, 
geur en structuur van onder 
andere voedsel, cosmetica en 
wasmiddelen. Zodra een klant 
een product heeft ontwikkeld is 
het onwaarschijnlijk dat het 
DuPont-ingrediënt wordt 
vervangen. DuPont heeft 
aantrekkelijke proposities,  
zoals probiotica, stoffen voor 
plant aardig vlees en koud 
wasmiddel. De kwaliteit van 
deze dochteronderneming werd 
in december 2019 bevestigd 

door de fusie met concurrent 
IFF. DuPont zal hiervoor USD 25 
miljard ontvangen, deels in 
cash en deels in aandelen van 
de nieuw gevormde onder-
neming. Ten opzichte van de 
totale ondernemingswaarde van 
DuPont van USD 40 miljard is 
dit een significant bedrag. 
Bestuursvoorzitter Ed Breen zal 
de opbrengst gebruiken voor 
schuldreductie en waarde-
creatie voor aandeelhouders, 
iets waar hij een goed track-
record in heeft opgebouwd bij 
Tyco International. DuPont 
bestaat dan nog uit drie 
segmenten die eveneens 
aantrekkelijke karakteristieken 
hebben. De operationele 
winstmarge is namelijk hoger 
dan voor N&B. DuPont levert 
onder andere producten aan 

halfgeleider- en electronica-
producenten, de medische, 
automotive- en constructie-
sector. Hieronder vallen 
aantrekkelijke merken, zoals 
Kevlar® en Tyvek®. Tyvek® 
kent niet alleen toepassingen in 
de constructiesector, maar ook 
in beschermingspakken, waar 
momenteel veel vraag naar is 
ter voorkoming van besmetting 
met het coronavirus. Hoewel 
met de verkoop van N&B een 
meer cyclische onderneming 
achterblijft, is de waardering 
tientallen procenten lager dan 
voor vergelijkbare bedrijven. Er 
is namelijk een aantal factoren 
voor de onderwaardering.  
De onderneming bestaat nog 
niet zolang in de huidige vorm 
en is daardoor relatief onbe-
kend.  

Er loopt een conflict met 
voor malige dochteronderne-
ming Chemours over de 
PFOA-verplichtingen van 
Chemours. DuPont staat 
juridisch sterk in dit conflict, 
maar zal mogelijk een schik-
king treffen. Ook in het meest 
ongunstige geval is de schade 
voor DuPont te overzien.  
En daarnaast wordt de onder-
liggende winstgevendheid van 
DuPont overschaduwd door de 
herstructureringslasten. Deze 
factoren zijn echter van 
voorbijgaande aard, waarmee 
de onderwaardering binnen 
afzienbare tijd opgeheven zal 
worden. In de tussentijd wordt 
een relatief aantrekkelijk 
dividend betaald.

FUND UPDATE

Een beleggingsvoorbeeld uit het 

HH China Value Fund

Het Hof Hoorneman China Value Fund belegt in Chinese bedrijven die profiteren van de aanhoudend hoge groei van de binnenlandse consumptie.

TIANNENG POWER
Tianneng Power is een Chinese 
fabrikant van loodgedragen 
batterijen voor elektrische 
scooters, waar er in China zo’n 
250 miljoen van rondrijden. Deze 
batterijen dienen  periodiek 
vervangen te worden waardoor 
de vraag naar batterijen 
terugkerend is. Na een concur-
rentiestrijd is er een duopolie in 
de markt ontstaan, waarbij de 
twee grootste producenten de 
omzet jaarlijks fors hebben zien 
toenemen.  
Zo is de omzet van Tianneng 
Power de afgelopen vijf jaar 
meer dan twee keer zo groot 
geworden. Hoewel de omzet 
blijft stijgen, richt het bedrijf zich 
nu op het verder vergroten van 
de winstgevendheid.

Tianneng heeft een sterke 
balans met netto geen schuld. 
Bovendien gaat Tianneng een 
belangrijk deel van het bedrijf op 
de beurs van Shanghai noteren, 
waar de aandelenwaarderingen 
doorgaans significant hoger zijn. 
In juni gaf Tianneng aan dat de 
winst voor de eerste helft van 
2020 aan   zienlijk hoger uitkomt 
in vergelijking met het eerste 
halfjaar van 2019. 

De aandelenkoers heeft de 
afgelopen jaren de goede 
ontwikkelingen van de onder-
neming niet weergegeven.  
Hier kwam vanaf eind maart 
verandering in met een snelle 
en sterke stijging van de 
aan delenkoers. Inmiddels is een 
deel van de positie in Tianneng 

Power verkocht, maar zelfs op 
de verdrievoudigde koers blijft 
de waardering aantrekkelijk. 

Tianneng Power maakt tevens 
onderdeel uit van het Value Fund, 
het Value Mandaat en  
het Emerging Markets Fund.
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WELKE BEDRIJVEN ZIJN STRAKS  
DE WINNAARS VAN DEZE CRISIS?

NIEMAND WEET HOE EN WANNNEER  
DE ECONOMIE ZAL HERSTELLEN.

Maar hoe zitten de beleggers van Hof Hoorneman in de wedstrijd?

Kijk op www.hofhoorneman.nl/algemene-vlog


