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Verslag van de beheerder 
 
Beleggingsdoelstellingen BUFFERfund 
 
De belangrijkste doelstelling van BUFFERfund is om met een verlaagd 
risico ten opzichte van een doorsnee gespreide aandelenbelegging een 
gezond rendement te behalen. Dat komt in concreto hier op neer: op 
langere termijn streven we een positief rendement na, met een lager risico 
dan gepaard gaat met een reguliere aandelenbelegging. Het lage risico 
impliceert dat het fonds in neergaande markten op middellange termijn (3-5 
jaar) significant beter moet presteren dan de gemiddelde benchmark 
aandelenindex. 
 
Het fonds wil zijn doelstellingen bereiken door de inzet van gestructureerde 
beleggingsproducten, met name verschillende soorten Bonus en Discount 
Certificaten. Daarnaast worden opties op aandelenindices ingezet om het 
marktrisico van het fonds te verminderen. 
 
Gestructureerde beleggingsproducten 
 
Gestructureerde beleggingsproducten zijn er in alle soorten en maten. 
Kenmerkend voor deze producten is dat ze de verhouding wijzigen tussen 
risico en rendementsperspectief van de onderliggende waarde waaraan ze 
gekoppeld zijn. BUFFERfund belegt in verschillende soorten certificaten, 
waarbij de Bonus Certificaten en Discount Certificaten, met als 
onderliggende waarden een aandelenindex of individuele aandelen, de 
belangrijkste zijn. Daarnaast richten we ons ook op Reverse Bonus 
Certificaten met een aandelenindex als onderliggende waarde.  
Bonus Certificaten geven een (al dan niet gemaximeerd) rendement zolang 
de onderliggende waarde niet op of onder een vooraf vastgesteld 
koersniveau daalt. Er is ook een type Bonus Certificaat dat een (vast) 
rendement geeft zolang de onderliggende waarde niet op of boven een 
vooraf vastgesteld koersniveau stijgt. Dat zijn de Reverse Bonus 
Certificaten.  
 
Naast Bonus Certificaten worden Discount Certificaten ingezet om de 
prestatie van BUFFERfund te optimaliseren. Via deze certificaten wordt de 
onderliggende aandelenindex of het onderliggende aandeel met een korting 
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aangeschaft. Het risico van deze certificaten is beperkter dan dat van 
Bonus Certificaten, maar dit geldt daardoor ook voor het 
rendementsperspectief.  
 
Tot slot gebruikt het fonds (put)opties op aandelenindices om het 
marktrisico van het fonds te mitigeren. Het gaat dan voornamelijk om 
putopties die bij het innemen van de positie doorgaans circa 20% onder de 
actuele waarde van de onderliggende index liggen.  
Voor een uitgebreide uitleg van het beleid en de werking van alle soorten 
certificaten verwijzen wij naar het Fondsprofiel op onze website. 
 
Prestatie BUFFERfund 
 
BUFFERfund heeft over de eerste helft van 2021 een negatief rendement 
behaald van -12,32%. De koers van het fonds liep terug van 100,22 euro 
ultimo 2021 naar 87,87 euro per 30 juni 2022. De teruggang is fors en 
kwam tot stand onder zeer slechte marktomstandigheden. De brede 
aandelenindices daalden over de eerste helft van het jaar nog sterker, 
namelijk met -16% in Europa (Eurostoxx50) tot -20% en -30% in de VS 
(S&P500 respectievelijk Nasdaq100). 
 
De gematigder teruggang van de koers van BUFFERfund ten opzichte van 
de brede aandelenindices werd mede bereikt door de inzet van put opties 
op de Eurostoxx50 index. Deze opties hadden aanvankelijk uitoefenprijzen 
van 3400 tot 3700 punten maar zijn later, toen de aandelenkoersen in het 
begin van het jaar opliepen, gedraaid naar een uitoefenprijs op 4000 
punten. Het doel was dat deze posities een betere bescherming zouden 
bieden tegen scherpe koersdalingen. Dat bleek achteraf gezien ook nodig, 
gezien de felle dalingen van de markten in het voorbije halfjaar. Aan het 
eind van de periode, toen de aandelenindices flink waren gezakt, zijn de 
opties weer gedraaid naar uitoefenrijzen van 3600, maar wel met veel 
latere afloopdatum (juni 2023) dan de 4000 punten opties (afloopdatum 
september 2022). Op deze manier is langdurige dekking van de certificaten 
verzekerd. 
 
Het fonds werd het afgelopen halfjaar ook beschermd door de BUFFERS in 
de Bonus Certificaten. Alle BUFFERS van certificaten op de aandelenindex 
Eurostoxx50 hielden stand. De gemiddelde BUFFER van de certificaten lag 
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dan ook op bijna 40%. Dat was voor de Bonus Certificaten op de 
aandelenindices nog ruim voldoende om de koersdalingen op te vangen. Bij 
de individuele aandelen echter is een flink aantal Capped Bonus 
Certificaten door de barrière gebroken, waardoor het bonusrendement 
verviel. Aandelen als Netflix, Meta (Facebook) en ASML halveerden in het 
afgelopen halfjaar (bijna) in koers. Voor veel van deze certificaten werden 
vervangende posities ingenomen met opnieuw grote BUFFERS. 
 
Door de grote koersdaling op de beurs zijn de BUFFERS van de certificaten 
gedaald van gemiddeld 40% naar 26%. Tegenover deze kleinere BUFFER 
staat wel het feit dat de put opties nu in the money zijn, en daardoor een 
betere dekking geven dan het moment van aanschaf, toen ze nog out of the 
money waren. 
 
 
Marktomstandigheden 
 
De marktomstandigheden in de eerste helft van 2022 waren uitermate 
slecht. Met brede indices die tot wel -30% daalden hebben de (Westerse) 
beurzen het slechtste halfjaar doorgemaakt sinds eind jaren zestig.  
Na de coronacrash begin 2020 is dit de tweede keer in korte tijd dat de 
aandelenmarkten hard getroffen zijn. Belangrijke oorzaak van de malaise is 
de enorme verandering in de geopolitieke verhoudingen. De Russische 
inval in Oekraïne zorgde niet alleen voor een politieke schok, maar raakte 
ook de economie hard. De grondstoffenprijzen liepen scherp op en 
daarmee de inflatie. We moeten heel ver terug in de tijd om inflatieniveaus 
van 10% en meer tegen te komen. Toch waren dit de cijfers die in de EU 
werden neergezet, voornamelijk als gevolg van de gestegen energieprijzen. 
 
De huizenhoge inflatie is overigens niet alleen te wijten aan de Oekraïne 
crisis. Al voor de Russische inval liep de inflatie op als gevolg van tekorten 
in de economie die verder gingen dan alleen die van grondstoffen. 
Het lijkt er op dat de Westerse economieën nu de prijs betalen voor de 
langdurig lage rente politiek van de centrale banken. De ‘gratis geld politiek’ 
zorgde voor een enorme economische groei, omdat behalve in allerlei 
mogelijke rendabele projecten helaas ook geïnvesteerd werd in diverse 
onrendabele projecten. Nu lopen de economieën aan tegen tekorten op alle 
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mogelijke niveaus en kunnen de centrale banken niet anders dan de rente 
(alsnog) flink verhogen. 
 
De obligatiemarkten liepen hier al op vooruit met flinke rentestijgingen in het 
lange segment van de markt. In de VS wordt voor 10-jarig overheidsschuld 
nu een rente betaald van +3%. Een jaar geleden lag dit tarief nog op iets 
meer dan +1%. Ook in de EU zien we scherpe rentestijgingen. De tarieven 
van Duitse 10-jarige obligaties liepen op van -0,5% in augustus 2021 naar 
+1,4% ultimo juni 2022. 
 
De rentestijging van obligaties, gevolgd door de renteverhoging door de 
centrale banken, zal de economische groei drukken. Dat zal dan vooral een 
(negatief) effect hebben op de aandelen van bedrijven die gewaardeerd 
worden op toekomstige groei. Die toekomstige groei is nu minder 
vanzelfsprekend en de waardering van toekomstige winsten gaat door de 
hogere rente omlaag. Onder die omstandigheden is de koersval van veel 
technologiefondsen, ook de zeer solide fondsen, met -40% en meer 
verklaarbaar. 
 
De vraag is of de hoge inflatie en de hoge(re) rente de groei van de 
economie alleen doet afvlakken of dat ook een (diepe) recessie voor de 
deur staat. Vanuit de optiek van de belegger is het dan de vraag hoe de 
aandelenkoersen hierop zullen reageren. Zeker is dat een deel van de 
minder rooskleurige vooruitzichten in de koersen verwerkt zijn. Maar of alle 
sombere vooruitzichten reeds in de koersen zijn opgenomen of dat de 
vooruitzichten zelfs nog somberder worden, dat blijft de vraag. Het is in 
ieder geval wel duidelijk dat de aandelenmarkten met veel economische en 
geopolitieke onzekerheden te maken zullen houden. En één ding is een 
vaststaand feit: beleggers houden niet van onzekerheid. 
     
Het gevoerde beleid voor BUFFERfund 
 
Het beleid van BUFFERfund is er op gericht een gezond rendement te 
behalen, maar dan wel met lagere risico’s dan een reguliere 
aandelenbelegging. Dat beleid uit zich in de aankoop van certificaten met 
grote BUFFERS. Concreet betekent dit dat certificaten worden aangeschaft 
die op de einddatum worden afgelost tegen een bonuskoers, zolang de 
BUFFER gedurende de gehele looptijd niet wordt doorbroken. Het te 



GEEN ACCOUNTSCONTROLE TOEGEPAST 
 

5 
  

behalen rendement, of het mogelijke verlies, hangt voor een belangrijk deel 
af van de hoogte van de bonuskoers in relatie tot de actuele koers van de 
onderliggende waarde. Soms is de bonuskoers in de buurt van de actuele 
koers. Dit soort certificaten gaan (op de einddatum) één op één mee met 
een eventuele koersstijging van de aandelenindex. Bij koersdalingen is er 
aflossing op de bonuskoers en derhalve geen of weinig koersverlies. 
Natuurlijk is de voorwaarde voor aflossing op de bonuskoers dat de 
koersdaling van de onderliggende index niet zodanig groot is dat de 
BUFFER wordt doorbroken. In dat geval is er wel (groot) verlies.  
Als de koersen stijgen, gaan deze certificaten dus mee met de index. Dat 
betekent dat de koers van het certificaat (ver) boven de bonusaflossing 
komt te liggen. Bij neergaande koersen kan de opgebouwde winst weer 
verloren gaan. Daarom draaien we telkens na flinke koersstijgingen deze 
certificaten naar nieuwe producten met hogere bonus aflossingskoersen. 
Naast deze certificaten op aandelenindices wordt positie ingenomen in 
certificaten met individuele aandelen als onderliggende waarden. 
Momenteel vormen deze certificaten zo’n 40% van de totale portefeuille. 
Het beleid is erop gericht dat certificaten waarvan de BUFFER is 
doorbroken worden vervangen door nieuwe certificaten. Niet altijd zal dat 
een certificaat op dezelfde onderliggende waarde zijn. Dat hangt ervan af 
wat de omstandigheden en reden zijn van de koersdaling van het 
betreffende aandeel. Ook zal in principe worden gewacht op (enig) herstel 
van de aandelenkoers en daarmee van het certificaat. Na een dergelijk 
herstel is het gerealiseerde verlies immers kleiner en behoeft met het 
nieuwe certificaat minder rendement te worden gemaakt om het verlies op 
het oude certificaat (meer dan) te compenseren. 
 
Tot slot wordt het risicomijdende beleid ingevuld door posities in put opties. 
Deze opties beschermen het fonds deels tegen scherpe algemene dalingen 
van de aandelenkoersen. Mede afhankelijk van de (resterende) gemiddelde 
BUFFERS in de certificaten zijn bij aanvang de opties out of the money (tot 
20%) dan wel at the money. Het optiemanagement voeren we zodanig dat 
de opties met nog een korte resterende looptijd tijdig worden vervangen 
door nieuwe opties met een langere looptijd.  
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Omvang BUFFERfund 
 
Per ultimo 2021 was de fondsomvang van BUFFERfund gelijk aan € 22,5 
mln. Op 30 juni 2022 was de AUM teruggelopen tot € 18,8 mln. De 
teruggang is de optelsom van een negatief rendement en enige netto 
uitstroom in de eerste helft van het jaar. 
 
26 juli 2022 
 
Marcel Tak 
Jan van Rossum  
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Balans per 30 juni 2022 
 
 
 
 

Activa       
        
 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2022   31-12-2021 
        
Vaste activa       
Financiële vaste activa 18.516.028    19.832.690 
     19.832.690 
        
    
Liquide middelen 349.646   2.711.191 
  349.646   8.359.779 

        
Totaal activa 18.865.674   22.543.881 
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      Passiva 
        
 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2022   31-12-2021 
        
Fondsvermogen 18.840.235   22.515.349 
     22.515.349 
        
Kortlopende schulden       
Overige schulden en overlopende passiva 25.439   28.532 
  25.439   28.532 
         
Totaal passiva 18.865.674   22.543.881 
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Staat van baten en lasten over de eerste zes maanden 2022 
 
 
 

 Alle bedragen in EUR (€) 2022   2021 
        
Resultaat beleggingen -2.590.500   2.150.534 
        
Kosten       
Beheervergoeding 98.895   253.853 
Bewaar- en administratievergoeding 12.289    24.675 
Overige kosten 18.557   35.728 
  129.741   314.256 
        
Resultaat -2.720.241   1.836.278 
         
Bestemming van het resultaat       
Fondsvermogen -2.720.241   1.836.278 
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Toelichting op de jaarrekening  

Algemene toelichting 

BUFFERfund is een ‘open-end beleggingsfonds’ voor gemene rekening, opgericht op 18 
augustus 2016. 
Het fonds belegt in gestructureerde beleggingsproducten, waarvan hoofdzakelijk diverse soorten 
Bonus en Discount Certificaten, zoals die verhandeld worden op de Duitse effectenbeurzen in 
Frankfurt en Stuttgart. 
 
De belasting over de waarde van het fonds wordt geheven bij de participanten. 
 
Algemene grondslagen voor verslaggeving 

Deze rapportage is opgesteld conform algemeen aanvaarde grondslagen voor verslaggeving. 
 
De rapportage van het fonds is opgesteld in euro’s. De waardering van de activa en passiva en 
de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van de verkrijgingsprijs of de actuele waarde. 
Indien geen specifieke waarderingsgrondslag is vermeld vindt waardering plaats tegen de 
verkrijgingsprijs. 
  
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva 

Financiële vaste activa 

De onder de financiële vaste activa opgenomen Certificaten worden gewaardeerd tegen de 
beurswaarde per balansdatum.  
 
 
Liquide middelen 

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.  
 
Kortlopende schulden 

De kortlopende schulden worden bij eerste verwerking gewaardeerd tegen de reële waarde. 
Kortlopende schulden worden na eerste verwerking gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs, 
zijnde het ontvangen bedrag rekening houdend met agio of disagio en onder aftrek van 
transactiekosten. Dit is meestal de nominale waarde. 
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Grondslagen voor de bepaling van het resultaat 

De beleggingsresultaten worden verantwoord in het jaar waarin deze ontstaan. 
 
De kosten worden bepaald op historische basis en worden toegerekend aan het verslagjaar 
waarop ze betrekking hebben. 
 
 

Toelichting op de jaarrekening 

 
Effecten 
 
Het verloop in de post is als volgt: 
 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2022   31-12-2021 
        
Stand begin jaar 19.832.690   20.899.982 
Aankopen gedurende de periode 14.735.122   42.587.361 
Verkopen gedurende de periode -14.173.930   -43.776.159 
Ongerealiseerd koersresultaat -1.877.854   121.506 
  18.516.028   19.832.690 

 
 
De effecten bestaan uit diverse soorten Bonus en Discount Certificaten, genoteerd aan de 
beurzen in Frankfurt en Stuttgart. De Certificaten zijn gewaardeerd tegen de slotkoers per 30 juni 
2021. 
 
Liquide middelen 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2022   31-12-2021 
        
ABN Amro rekening courant 87.374   1.863.113 
Interactive Brokers 262.272   848.078 
  349.646                 2.711.191 
    

 
Alle middelen staan ter vrije beschikking van de Stichting.  
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Fondsvermogen 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2022   31-12-2021 
        
Stand begin jaar 22.515.349   29.217.471 
Uitgegeven participaties 100.000   1.890.000 
Ingekochte participaties -1.054.873  -10.428.400 
Saldo baten en lasten -2.720.241   1.836.278 
  18.840.235   22.515.349 

 
 
Aantallen participaties 
 

  30-06-2022   31-12-2021 
        
Stand begin jaar 224.661,9580   310.279,1835 
Toetredingen 1.073,3368   18.958,3370 
Uittredingen -11.324,2750   - 104.575,5625 
  214.411,0918   224.661,9580 

 
 
Participatiewaarde per deelnemingsrecht 
 

  30-06-2022   31-12-2021 
        
Netto vermogenswaarde volgens balans € 18.840.235   € 29.515.349 
Aantal uitstaande participaties 214.411,0918   224.661,9580 
Netto vermogenswaarde per participatie € 87,8697   € 100,2188 

 
 
 
Kortlopende schulden 

 Alle bedragen in EUR (€) 30-06-2022   31-12-2021 
        
Te betalen beheervergoeding 15.298   17.413 
Te betalen bewaar- en administratievergoeding 6.228   2.252 
Accountant 3.450   6.766 
Rente 463  2.091 
  25.439   28.532 
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Resultaat beleggingen 
 
Het resultaat beleggingen bestaat uit het koersresultaat op de beleggingen in  
Bonus en Discount Certificaten onder aftrek van de rentelasten en is als volgt te specificeren: 
 
  

 Alle bedragen in EUR (€) 2022   2021 
        
Gerealiseerd koersresultaat -707.799  2.063.800 
Ongerealiseerd koersresultaat -1.877.854   121.506 
Rentelasten -4.847  -34.772 
  -2.590.500   2.150.534 

 
 
Overige kosten 
 
Deze kosten zijn als volgt te specificeren: 
 

 Alle bedragen in EUR (€) 2022   2021 
        
Bank- en transactiekosten 15.107   28.952 
Accountant 3.450   6.776 
  18.557   35.728 

  
 

 
Niet uit de balans blijkende verplichtingen 
 
Het fonds betaalt een beheervergoeding van 0,96% op jaarbasis over het fondsvermogen.  
Deze wordt maandelijks bij het Fonds in rekening gebracht. De beheervergoeding wordt dagelijks 
berekend op basis van de Net Asset Value aan het eind van de dag. 
Tevens betaalt het Fonds een bewaar- en administratievergoeding aan IQ EQ, deels een vaste 
vergoeding, deels gebaseerd op de omvang van het fondsvermogen.  
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