
Investment policy (Beleggingsbeleid)
This page is made to contain the text which could be put in the investment policy document on the website. The text is snippets from the 
approved investment policy document from the investment board but transformed for readability on website. The text below is both in Dutch 
and English

What are Vive’s investment beliefs?

VIVE wants you to achieve your goals through investing. The investments and investment portfolios are at the service of realizing your 
financial goals. VIVE's asset management to private clients provides the desired investments with an efficient return-to-risk ratio, at low cost, 
in a transparent manner and taking into account widely accepted ESG criteria.

Socially responsible investing

VIVE believes that investing entails a responsibility that is broader than just a financial fiduciary duty; the effects on living environment, social 
relations and effective governance (ESG) should therefore be an integral part of the investment strategy. 

Integrating ESG criteria has added value from a risk/return perspective. Responsible Investing involves a combination of:

Exclusion policy;
Best in class selection policy;
Exercise of voting rights and active engagement strategy.

VIVE favours selecting only funds with an ESG policy containing the above-mentioned policy components.

In order to evaluate the ESG integration in the funds we look at the fund classification under the EU Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR). The EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is a set of EU rules which aim to make the sustainability 
profile of funds more comparable and better understood by end-investors.

Risk diversification and keeping costs low is key

VIVE believes that exposure to financial markets is best done through exposure to broadly diversified portfolios. Risk spreading is important 
for VIVE customers. VIVE aims to diversify as much as possible across investment risk sources and asset classes, and within asset classes 
across geographic regions and sectors. Avoidable risk that is not rewarded with a positive ex ante risk premium should in principle be 
avoided.

VIVE does not believe that market timing and tactical asset allocation add value to the customer after deducting costs. VIVE does not 
believe that trying to beat the market structurally adds value for the customer after deducting costs. With active management, it is very 
difficult to do better than the market average. Therefore, the policy is to select funds based on "passive where possible." VIVE believes that 
active management makes sense for less efficient or inefficient markets if it achieves better risk management. VIVE's focus within portfolio 
management is on compiling portfolios as well as possible per level of risk based on realistic and plausible (long-term) economic scenarios. 
Clients' investment horizon runs from short to long term. With the help of the involvement of external asset managers, i.e. the suppliers of 
unlisted investment funds in which VIVE invests for its clients, VIVE can focus on the added value for you as a client. VIVE is able to select 
the investment funds itself. VIVE invests only through unlisted UCITS in the selected asset classes.

Focus on risk management

Risk management is crucial for sustainable asset management. This means that risk is measured frequently and that the portfolio is adjusted 
if necessary. VIVE uses the principle that the value of the downside risk of the optimal portfolios is updated quarterly, and that the 
composition of the optimal portfolios can be adjusted in conjunction with this in order to achieve the best ratio between expected return and 
downside risk. To ensure that clients' investment plans stay close to the intended risk profile, VIVE monitors the client portfolios on a daily 
basis and applies rebalancing if the actual client portfolio deviates too much from the intended risk profile. The actual composition is then 
aligned with the strategic portfolio belonging to the investment plan at the time of rebalancing. 

What asset classes is the money invested in?

The asset classes eligible for the optimal portfolio should have a positive expected risk premium that is scientifically substantiated.

VIVE can fill in the portfolios based on the investment beliefs with the following asset classes:

Money market investments in euros;
Government loans in euros or hedged  the euro;to
Investment Grade corporate loans euros or hedged to the euro;in 
Equities worldwide, in mature markets and emerging markets;
High Yield, i.e. corporate loans sub Investment Grade. 

VIVE determines a representative index series for each category, which is used to determine the statistical characteristics in the Economic 
Scenario Generator model . These characteristics determine the degree of risk diversification across categories.of VIVE Technology

How does Vive select the funds for each asset class?

VIVE offers asset management through investments in unlisted investment funds ('funds'). VIVE does not invest in own funds but uses third-
party funds; this prevents unwanted conflicts of interest. 

VIVE selects third-party funds based on the following criteria: 



Liquid:
The portfolio is set up with unlisted open-end investment funds that are marketable on a daily basis. 

High degree of risk diversification:
There is a broad diversification within the fund: there are sufficient names in each investment fund, and it is ensured that no individual 
investment has too large an allocation within the fund, both in terms of weight in euros and in terms of risk weight. This is tested by applying 
a 5% worst case scenario to the two largest  and checking whether this does not exceed the Value-at-Risk of the relevant asset holdings
class. If it is exceeded, the Fund does not meet the risk diversification criterion and is not eligible for selection.

Low cost:
The Ongoing Cost Factor (OCF) should be low. This is tested by comparing with the median of the OCF of comparable funds. The amount 
of any entry charge or exit charge must be in line with the market.

The level of ESG:
VIVE believes that investing entails a responsibility that is broader than just a financial fiduciary duty; the effects on living environment, social 
relations and effective governance (ESG) should therefore be an integral part of the investment strategy. Integrating ESG criteria has added 
value from a risk/return perspective. VIVE in principle only selects funds with an ESG policy that satisfies VIVE’s ESG criteria. If for a 
specific asset class such a fund is not available, VIVE may nevertheless consider adding a fund that does not match VIVE’s ESG criteria if 
the improvement in risk-to-return ratio for VIVE's clients is substantial. In that case, it is specifically recorded and communicated to 
customers how VIVE’s ESG policy criteria is deviated from, and why VIVE considers it in the interest of customers that the selected fund can 
be part of customer portfolios.  

Appropriate mandate of the instrument:
The fund's benchmark is reasonably in line with the representative index series on which the statistical characteristics are based; the 
tracking error between the two indices is not expected to exceed 1%. This is about two index series. The index series on which the statistical 
characteristics are based refers to the index series used to determine the parameters in the Economic Scenario Generator model. The other 
index series, from the benchmark, concerns the benchmark of the fund. The investment universe and risk restrictions contribute to sufficient 
risk spread. With an index tracker, the replication method ensures a good connection to the benchmark (e.g. full replication). The 
management style of the fund is passive where possible and responsible.

Good quality of asset manager:
The asset manager has a proven track record (i.e. has shown that asset management in the relevant asset class is carried out reliably), has 
its own risk management in order and has a stable organization. VIVE specifically sets an ISAE 3402 certificate as a criterion. The stability of 
the organization is checked by, among other things, looking at the personnel turnover both of the organization as a whole and within the 
group of policymakers. 

Suitable and permitted for retail investors within the European Union:
The fund has UCITS status and for the fund the Key Investor Information Document (KIID) is available in the English language and in the 
language of the country where VIVE offers the app.

Funds with securities lending and unnecessary use of derivatives should be avoided:
VIVE has a strong preference for funds without securities lending and without derivative use (such as total return swaps). VIVE considers 
the addition of counterparty risk due to securities lending undesirable, as this is an intransparent source of risk for the customer. The use of 
derivatives in a fund entails additional risks that cannot be clearly understood by non-professional investors. If a fund without securities 
lending or derivative use is not available for a specific asset class, but the improvement in risk-to-return ratio for VIVE's customers is 
substantial, VIVE may nevertheless consider adding this fund. In that case, it shall be specifically recorded and communicated to customers 
how VIVE's principle for securities lending and derivative use is deviated from, and why VIVE considers it in the interest of customers that 
the fund in question may be part of customer portfolios. Excluded are funds that apply so-called exotics (custom derivatives).

How are plan portfolios created?

VIVE helps clients create investment goals based on preferences that customers specify and within the customer's risk tolerance profile 
based on the risk acceptance indicated by the customer. An optimal investment strategy for each target plan is then derived by means of a 
procedure laid down in software. This strategy is a so-called lifecycle strategy: the investment risk is reduced as the end date approaches. 

VIVE determines an optimal investment portfolio within the client's risk profile. VIVE ensures portfolio optimization and rebalancing after 
adjusting the risk/return characteristics of the underlying asset classes. The optimal portfolios and forecasts for the median scenario and bad 
weather scenario are based on an economic scenario set generated quarterly by the Economic Scenario Generator.

The investment plans are implemented by investing for each investment plan in an optimal portfolio belonging to the level of risk that the 
client has accepted when creating the plan (or last revision of the plan). VIVE uses the same consistent portfolio optimization to fill in the 
investment mix in the different types of investment plans. 

The portfolio optimization with the asset classes that qualify takes place by choosing the portfolio with the highest expected return (median 
scenario) at each desired Value-at-Risk (VaR) level based on a realistic scenario set on a 1-year basis. VIVE uses a robust optimization 
technique to minimize the impact of outliers. The VaR level is determined as the 5% percentile of portfolio returns. 

Part of VIVE's services is the rebalancing of the portfolios in the investment plans created by the customer. Differences between the actual 
portfolio and the strategic portfolio at that time can arise due to price developments and changes of the strategic portfolio. The purpose of 
rebalancing is to align the actual portfolio with the strategic portfolio belonging to the specific investment plan at that time.

Wat zijn de beleggingsovertuigingen van Vive?

VIVE wil dat jij door middel van je beleggingen je doelen kan bereiken. De beleggingen en beleggingsportefeuilles staan in dienst van het 
realiseren van jouw financiële doelen. Het vermogensbeheer van VIVE aan particuliere klanten zorgt voor de gewenste beleggingen met 
een efficiënte verhouding tussen rendement en risico, tegen lage kosten, op een transparante manier en rekening houdend met breed 
geaccepteerde ESG-criteria (d.w.z. op het gebied van leefomgeving, sociale relaties en goed ondernemingsbestuur).



Maatschappelijk verantwoord beleggen

VIVE is van mening dat beleggen een verantwoordelijkheid met zich meebrengt die breder is dan alleen een financiële fiduciaire plicht; de 
effecten op leefomgeving, sociale relaties en goed ondernemingsbestuur (ESG) dienen daarom een integraal onderdeel te zijn van de 
beleggingsstrategie.

Het integreren van ESG-criteria heeft toegevoegde waarde vanuit een risico/rendementperspectief. Verantwoord beleggen omvat een 
combinatie van:

Uitsluitingsbeleid;
Best in class selectiebeleid;
Uitoefening van stemrechten en actieve engagementstrategie.

VIVE wil in principe alleen fondsen selecteren met een ESG-beleid dat de bovengenoemde beleidscomponenten bevat.

Om de ESG-integratie in de fondsen te evalueren, kijken we naar de fondsclassificatie onder de EU Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (SFDR). De EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een reeks EU-regels die tot doel hebben het 
duurzaamheidsprofiel van fondsen beter vergelijkbaar te maken en beter te begrijpen voor eindbeleggers.

Risicospreiding en kosten laag houden zijn belangrijk

VIVE is van mening dat beleggen het beste kan worden gedaan door middel van breed gespreide portefeuilles. VIVE streeft ernaar om 
zoveel mogelijk te spreiden over beleggingscategorieën, en daarbinnen over geografische regio's en sectoren. Vermijdbaar risico dat niet 
wordt beloond met een positieve verwachte risicopremie (meerrendement boven de risicovrije rente) moet in principe worden vermeden.

VIVE gelooft niet dat market timing en tactische asset allocatie waarde toevoegen aan de klant na aftrek van kosten. VIVE gelooft niet dat 
het proberen de markt te verslaan structureel waarde toevoegt voor de klant na aftrek van kosten. Met actief management is het erg moeilijk 
om het beter te doen dan het marktgemiddelde. Daarom is het beleid om fondsen te selecteren op basis van 'passief waar mogelijk'. VIVE is 
van mening dat actief beheer zinvol is voor minder efficiënte of inefficiënte markten als het tot een beter risicobeheer leidt. De focus van 
VIVE binnen portefeuillebeheer ligt op het zo goed mogelijk samenstellen van portefeuilles per risiconiveau op basis van realistische en 
plausibele (lange termijn) economische scenario's. De beleggingshorizon van klanten loopt van korte tot lange termijn. Met behulp van 
uitbesteding aan externe vermogensbeheerders, oftewel de leveranciers van niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen waarin VIVE voor 
haar klanten belegt, kan VIVE zich richten op de toegevoegde waarde voor jou als klant. VIVE kan zelf de beleggingsfondsen selecteren. 
VIVE belegt alleen via niet-beursgenoteerde ICBE's in de geselecteerde beleggingscategorieën.

Focus op risicobeheer

Risicomanagement is cruciaal voor duurzaam vermogensbeheer. Dit betekent dat het risico frequent wordt gemeten en dat de portefeuille 
indien nodig wordt aangepast. VIVE hanteert het principe dat de waarde van het neerwaartse risico van de optimale portefeuilles elk 
kwartaal wordt geactualiseerd en dat de samenstelling van de optimale portefeuilles in samenhang hiermee kan worden aangepast om de 
beste verhouding tussen verwacht rendement en neerwaarts risico te bereiken. Om ervoor te zorgen dat de beleggingsplannen van klanten 
dicht bij het beoogde risicoprofiel blijven, monitort VIVE jouw beleggingsportefeuilles dagelijks en past VIVE herbalancering van de 
portefeuilles toe indien ze teveel afwijken van dat risicoprofiel. De feitelijke samenstelling wordt dan in lijn gebracht met de strategische 
portefeuille behorende bij het beleggingsplan op het moment van herbalancering.

In welke beleggingscategorieën wordt het geld belegd?

De beleggingscategorieën die in aanmerking komen voor de optimale portefeuille dienen een positieve verwachte risicopremie te hebben 
die wetenschappelijk onderbouwd is.

VIVE kan op basis van de beleggingsovertuigingen de portefeuilles invullen met de volgende beleggingscategorieën:

Geldmarktbeleggingen in euro's;
Staatsleningen in euro's of afgedekt naar de euro;
Investment Grade bedrijfsleningen in euro of afgedekt naar de euro;
Aandelen wereldwijd, in volwassen markten en opkomende markten;
High Yield bedrijfsleningen, d.w.z. bedrijfsleningen met lagere kredietkwaliteit dan Investment Grade klasse.

VIVE bepaalt voor elke categorie een representatieve indexreeks, die wordt gebruikt om de statistische kenmerken in het Economisch 
Scenario Generator-model van VIVE Technology te bepalen. Deze kenmerken bepalen de mate van risicospreiding over categorieën.

Hoe selecteert VIVE de fondsen voor elke activaklasse?

VIVE biedt vermogensbeheer door middel van beleggingen in niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen ('fondsen') aan. VIVE belegt niet in 
eigen fondsen maar maakt gebruik van fondsen van derden; dit voorkomt ongewenste belangenverstrengeling.

VIVE selecteert fondsen van derden op basis van de volgende criteria:

Liquide:
De portefeuille is opgezet met niet-beursgenoteerde open-end beleggingsfondsen die dagelijks verhandelbaar zijn.

Hoge mate van risicospreiding: 
Er is een brede spreiding binnen het fonds: er zijn voldoende namen in elk beleggingsfonds en er wordt ervoor gezorgd dat geen enkele 
individuele belegging een te grote allocatie binnen het fonds heeft, zowel qua weging in euro's als in termen van risicogewicht. Dit wordt 
getoetst door een 5% worst case scenario toe te passen op de twee grootste posities in de portefeuille en te controleren of deze de Value at 
Risk van de betreffende beleggingscategorie niet overschrijdt. Bij overschrijding voldoet het fonds niet aan het risicospreidingscriterium en 
komt het niet in aanmerking voor selectie.



Lage kosten: 
De lopende kostenfactor (OCF) moet laag zijn. Dit wordt getoetst door de OCF van een te selecteren fonds te vergelijken met de mediaan 
van de OCF van vergelijkbare fondsen. De hoogte van een eventuele instapvergoeding of uitstapvergoeding moet marktconform zijn.

Het niveau van ESG:
VIVE is van mening dat beleggen een verantwoordelijkheid met zich meebrengt die breder is dan alleen een financiële fiduciaire plicht; de 
effecten op leefomgeving, sociale relaties en goed ondernemingsbestuur (ESG) dienen daarom een integraal onderdeel te zijn van de 
beleggingsstrategie. Het integreren van ESG-criteria heeft toegevoegde waarde vanuit een risico/rendementperspectief. VIVE selecteert in 
principe alleen fondsen met een ESG-beleid. Als er voor een specifieke beleggingscategorie geen fonds met een dergelijk ESG-beleid 
beschikbaar is, kan VIVE overwegen om een fonds toe te voegen dat niet aan de ESG selectiecriteria van VIVE voldoet, indien de 
verbetering van de rendement-risicoverhouding voor de klant aanzienlijk is. In dat geval wordt specifiek vastgelegd en aan klanten 
gecommuniceerd hoe van VIVE's uitgangspunt voor ESG-beleid wordt afgeweken en waarom VIVE het in het belang van klanten vindt dat 
het betreffende fonds onderdeel kan zijn van klantenportefeuilles.

Passend mandaat van het instrument: 
De benchmark van het fonds komt redelijk overeen met de representatieve indexreeksen waarop de statistische kenmerken zijn gebaseerd; 
de tracking error tussen de twee indices zal naar verwachting niet meer dan 1% bedragen. Dit gaat over twee indexreeksen. De indexreeks 
waarop de statistische kenmerken zijn gebaseerd, verwijst naar de indexreeks die gebruikt is om de parameters in het Economisch Scenario 
Generator-model te bepalen. De andere indexreeks, uit de benchmark, betreft de benchmark van het fonds. Het beleggingsuniversum en de 
risicobeperkingen dragen bij aan voldoende risicospreiding. Bij een indextracker zorgt de replicatiemethode voor een goede aansluiting op 
de benchmark (bijvoorbeeld volledige replicatie). De stijl van beheer van het fonds is waar mogelijk passief en verantwoord.

Goede kwaliteit vermogensbeheerder: 
De vermogensbeheerder heeft een bewezen track record (d.w.z. heeft aangetoond dat het vermogensbeheer in de betreffende 
vermogensklasse betrouwbaar wordt uitgevoerd), heeft het eigen risicobeheer op orde en heeft een stabiele organisatie. VIVE stelt specifiek 
een ISAE 3402 certificaat als criterium. De stabiliteit van de organisatie wordt gecontroleerd door onder meer te kijken naar het 
personeelsverloop zowel van de organisatie als geheel als binnen de groep beleidsmakers.

Geschikt en toegestaan voor particuliere beleggers binnen de Europese Unie: 
Het fonds heeft de ICBE-status (UCITS) en voor het fonds is het Essentiële Beleggersinformatiedocument (EBI, in het Engels: KIID) 
beschikbaar in de Engelse taal en in de taal van het land waar VIVE de app aanbiedt. Dit betekent dat de EBI in de Nederlandse taal 
beschikbaar is voor de fondsen die worden gebruikt voor klanten in Nederland.

Fondsen met effectenuitleen en onnodig gebruik van derivaten moeten worden vermeden: 
VIVE heeft een sterke voorkeur voor fondsen zonder effectenuitleen en zonder gebruik van derivaten (zoals total return swaps). VIVE acht 
het toevoegen van tegenpartijrisico door het uitlenen van effecten onwenselijk, omdat dit geen transparante bron van risico is voor de klant. 
Het gebruik van derivaten in een fonds brengt extra risico's met zich mee die niet duidelijk kunnen worden begrepen door niet-professionele 
beleggers. Als een fonds zonder effectenuitleen of derivatengebruik niet beschikbaar is voor een specifieke beleggingscategorie, maar de 
verbetering van de risico-rendementverhouding voor de klanten van VIVE aanzienlijk is, kan VIVE toch overwegen om dit fonds toe te 
voegen. In dat geval zal specifiek worden vastgelegd en aan klanten worden gecommuniceerd op welke wijze wordt afgeweken van het 
principe van VIVE voor het uitlenen van effecten en derivaten, en waarom VIVE het in het belang van klanten acht dat het betreffende fonds 
deel kan uitmaken van klantenportefeuilles. Uitgesloten zijn fondsen die gebruik maken van zogenaamde exoten (custom derivaten).

Hoe worden beleggingsplannen gemaakt?

VIVE helpt klanten beleggingsdoelen te stellen op basis van voorkeuren die klanten specificeren en binnen het risicotolerantieprofiel van de 
klant op basis van de door de klant aangegeven risicoacceptatie. Via een softwarematig vastgelegde procedure wordt vervolgens voor elk 
doelplan een optimale beleggingsstrategie afgeleid. Deze strategie is een zogenaamde lifecycle-strategie: het 'beleggingsrisico wordt kleiner 
naarmate de einddatum nadert'.

VIVE bepaalt een optimale beleggingsportefeuille binnen het risicoprofiel van de klant. VIVE zorgt voor portefeuilleoptimalisatie en 
herbalancering na aanpassing van de risico-rendementskenmerken van de onderliggende beleggingscategorieën. De optimale portefeuilles 
en prognoses voor het mediaanscenario en het slechtweerscenario zijn gebaseerd op een economische scenarioset die driemaandelijks 
wordt gegenereerd door het Economisch Scenario Generator model.

De beleggingsplannen worden uitgevoerd door voor elk beleggingsplan te beleggen in een optimale portefeuille behorende bij het 
risiconiveau dat de klant heeft aanvaard bij het opstellen van het plan (of laatste herziening van het plan). VIVE gebruikt dezelfde 
consistente portefeuilleoptimalisatie om de beleggingsmix in de verschillende soorten beleggingsplannen in te vullen.

De portefeuilleoptimalisatie met de beleggingscategorieën die in aanmerking komen, vindt plaats door op elk gewenst Value-at-Risk (VaR)-
niveau de portefeuille te kiezen met het hoogste verwachte rendement (mediaanscenario) op basis van een realistisch scenario op 1-
jaarbasis. VIVE gebruikt een robuuste optimalisatietechniek om de impact van uitbijters te minimaliseren. Het VaR-niveau wordt bepaald als 
het 5%-percentiel van de kansverdeling van portefeuillerendementen.

Onderdeel van de diensten van VIVE is het herbalanceren van de portefeuilles in de beleggingsplannen die door de klant zijn gemaakt. 
Verschillen tussen de feitelijke portefeuille en de strategische portefeuille voor het beleggingsplan van de klant kunnen ontstaan door 
prijsontwikkelingen en verandering van de strategische portefeuille. Het doel van herbalanceren is om de feitelijke portefeuille af te stemmen 
op de strategische portefeuille die op dat moment bij het specifieke beleggingsplan hoort.



Automatic rebalancing (Automatische herbalancering)

ENGLISH

At Vive we manage your investments, through use of intelligent technology, in a way that your current portfolio is always inline with your 
strategic portfolio based on your risk preferences. We do this automatically when required due to market movements. This is known as 
rebalancing and its automatic. When you change your plans we automatically bring your portfolio investments inline to match those new 
settings. We use the same intelligence when you make additional deposits in that way we prevent overtrading and reduce costs.

What Is Rebalancing?

Rebalancing is the process of buying and selling portions of your portfolio in order to set the weight of each asset class close to the weight in 
the strategic portfolio determined by plans risk settings. This is required as the weights always change from initial asset allocation due to 
difference in relative movement of different asset classes. In addition, if a user’s risk tolerance for the plan has changed, rebalancing is used 
to readjust the weightings of each asset class in the portfolio to a newly devised asset allocation.

What do you need to do? Nothing !!!

Vive monitors your portfolio investments on a daily basis and keep an eye on whether your portfolio is in sync. If an adjustment is necessary, 
we will automatically do this for you.

DUTCH

Bij Vive beheren we jouw beleggingen door gebruik te maken van intelligente technologie, zodat je huidige portefeuille altijd in lijn is met je 
strategische portefeuille op basis van je risicovoorkeuren. Dit doen we automatisch als dat nodig is vanwege marktbewegingen. Dit staat 
bekend als herbalancering en gebeurt automatisch. Wanneer je je beleggingsplan wijzigt, brengen we je beleggingsportefeuille automatisch 
daarmee in lijn om aan die nieuwe instellingen van je plan te voldoen. We gebruiken dezelfde intelligente technologie wanneer je extra 
stortingen doet; op die manier voorkomen we overbodige transactiekosten.

Wat is herbalancering?

Herbalancering is het proces van het kopen en verkopen van delen van je beleggingsportefeuille om het gewicht van elke 
beleggingscategorie in de buurt te brengen van het gewicht in de strategische portefeuille, bepaald door de risico-instellingen van jouw 
beleggingsplan. Dit is nodig omdat de wegingen altijd veranderen ten opzichte van de initiële beleggingsmix als gevolg van een verschil in 
relatieve waardeontwikkeling van de verschillende beleggingscategorieën. Indien je je beleggingsplan wijzigt, dan kan daardoor het 
risiconiveau van de bij jouw plan passende strategische beleggingsmix wijzigen. Ook dan wordt herbalancering toegepast om jouw 
beleggingsportefeuille daarmee in lijn te brengen.

Wat moet je doen? Niks !!!

Vive monitort jouw beleggingsportefeuille dagelijks en houdt in de gaten of je beleggingsportefeuille niet uit de pas loopt met het vastgelegde 
risicoprofiel. Mocht er een aanpassing nodig zijn, dan doen wij dit automatisch voor jou.



Investment funds and diversification (Beleggingsfondsen en risicospreiding)

ENGLISH

At Vive we believe that exposure to financial markets is best done through exposure to broadly diversified portfolios. We aim to diversify as 
much as possible across investment risk sources and asset classes, and within asset classes across geographic regions and sectors. We 
invest your funds in a portfolio with a mix of sustainable equity funds, bond funds and money market funds. All these funds are selected 
diligently with focus on low costs and to help you ensure that you realise your long term financial objectives with balance of performance and 
risk, and taking sustainability into account.

Equities World Developed

Equities Emerging Equities

Government Bonds Euro

Corporate Bonds Euro

High Yield Corporate Bonds World

Money Markets Euro

Index based investing with sustainability at core

Vive invests on your behalf in equities and fixed income related asset classes across the globe through mutual funds. These mutual funds, 
in-turn, hold individual stocks and bonds to track global market indices. This investing strategy is known as index investing. There is always 
a filter over the indices used to ensure only stocks and bonds of the companies which fit the sustainability criteria. We only select the funds 
from reputable asset management companies which hold a proven track record and certified risk management practises.

You can read more about how we go about selecting these funds in our . investment policy

Diversification is key to long term investing success

Preventing your portfolio from impact of unforeseen circumstances is important. Investing your funds in a single company, country or sector 
exposes you to risks specific to them like bankruptcy, natural catastrophes or changing regulations. It is important to prevent your portfolio 
from getting exposed to such risks. Diversification helps by not putting all the eggs in one basket. Our fund selection approach help us 
ensure that your funds are invested in 2000+ companies worldwide and across various sectors. When it comes to investing specifically in 
bonds we ensure they are not just invested in various companies but also in government bonds of various countries.

DUTCH

VIVE is van mening dat beleggen het beste kan worden gedaan door middel van breed gespreide portefeuilles. VIVE streeft ernaar om 
zoveel mogelijk te spreiden over beleggingscategorieën, en daarbinnen over geografische regio's en sectoren. Wij beleggen jouw geld in 
een beleggingsportefeuille met een mix van duurzame aandelen-, obligatie- en geldmarktfondsen. Al deze fondsen worden zorgvuldig 
geselecteerd met focus op lage kosten en om je te helpen dat jij je financiële langetermijndoelen realiseert met een evenwicht tussen 
rendement en risico, rekening houdend met duurzaamheid.

Aandelen wereldwijd in volwassen markten

Aandelen wereldwijd in opkomende markten

Staatsleningen in euro of afgedekt naar de euro

Bedrijfsleningen in euro of afgedekt naar de euro, met investment grade kredietkwaliteit

High Yield bedrijfsleningen wereldwijd, d.w.z. lagere kredietkwaliteit dan investment grade

Geldmarktbeleggingen in euro

Indexgebaseerd beleggen met duurzaamheid als kern

Vive belegt namens jou in aandelen en vastrentende beleggingen over de hele wereld via beleggingsfondsen. Deze beleggingsfondsen 
houden op hun beurt individuele aandelen en obligaties aan om wereldwijde marktindices te volgen. Deze beleggingsstrategie staat bekend 
als indexbeleggen. Er is altijd een filter over de gebruikte indices om ervoor te zorgen dat alleen wordt belegd in aandelen en obligaties van 
de bedrijven die voldoen aan de duurzaamheidscriteria. We selecteren alleen de fondsen van gerenommeerde vermogensbeheerders met 
een bewezen staat van dienst en gecertificeerde risicobeheerpraktijken.

Hoe we deze fondsen selecteren, leest u in ons .beleggingsbeleid



Risicospreiding is de sleutel tot succes bij beleggen op lange termijn

Het is belangrijk om te voorkomen dat je beleggingsportefeuille zwaar wordt beïnvloed door een enkele onvoorziene omstandigheid in een 
bedrijf, land of sector, zoals faillissement, natuurramp of veranderende regelgeving. Risicospreiding helpt door niet alle eieren in één mandje 
te leggen. Onze fondsselectieaanpak helpt ons ervoor te zorgen dat je geld wordt belegd in meer dan 2000 bedrijven over de hele wereld en 
in verschillende sectoren. Als het gaat om specifiek beleggen in obligaties, zorgen we ervoor dat deze niet alleen worden belegd in 
meerdere bedrijven, maar ook in staatsobligaties van meerdere landen.



Plan advisory (Plan advies)

ENGLISH

Creating a plan is the first step to reaching your goal but another important aspect is to ensure it remains on track. Market fluctuations can 
cause your investing goals to veer off-track. Vive’s intelligent algorithm continuously monitor’s your goal plans and advises you when it is off 
track. We also provide you with custom solutions to get back on track with your goals right in the app.

What are the options if your goal plan goes off track?

Despite all the care we take in estimating realistic and plausible future investment returns, sometimes the market just doesn’t perform the 
way we want it to. This can sometimes disrupt your plans. At Vive, we take atmost care in monitoring your plans and highlight it when we 
sense it needs a nudge from you to get back on track.

Increase the target date of your plan

If your goal is flexible, delaying it slightly can be a great option that can give your portfolio time to recover, as well as give you extra time to 
save more. This strategy is best for goals with flexible timelines, such as vacations or home remodels.

Make an one-off deposit

If you have some savings to deposit at the moment then it might be a good option to deposit the extra cash to get your plan on track. This 
way you dont need to change you future payments and your plan is still on the right track.

Increase your monthly deposit

Increasing your monthly deposit payment is another option that can help you get back on-track. This can be a good option if you still want to 
reach your goal on the target date and you can budget for this increased payment you will make in the future.

Reduce your goal amount

Another option to consider is downsizing your goal amount. In the presented option we recommend you the goal amount which might be 
suitable for your plan based on the current conditions. If you are okay with reducing your goal amount choose this option and leave the other 
plan settings unchanged.

DUTCH

Het maken van een plan is de eerste stap om je doel te bereiken, maar een ander belangrijk aspect om voor te zorgen is dat het op koers 
blijft. Tegenvallende ontwikkelingen op financiële markten kunnen ertoe leiden dat je realistische vooruitzichten gaan afwijken van de 
uitgezette koers. Het intelligente algoritme van Vive houdt je doelplannen continu in de gaten en adviseert je wanneer het plan van het doel 
verwijderd raakt. We bieden je ook oplossingen op maat om direct in de app weer op het goede spoor te komen met je doelen.

Wat zijn de opties als je plan te veel van het doel verwijderd raakt?

Ondanks alle zorg die we besteden aan het inschatten van realistische en plausibele toekomstige beleggingsrendementen, gedragen de 
financiële markten zich soms gewoon niet zoals we willen. Dit kan je plannen soms verstoren. Bij Vive besteden we de grootste zorg aan het 
bewaken van je plannen en we geven je een seintje wanneer we menen dat het plan een duwtje van je nodig heeft om weer op het goede 
spoor te komen.

Schuif de streefdatum van je plan verder op

Als je doel flexibel is, kan het een goede optie zijn om de doeldatum een beetje uit te stellen. Dit kan je beleggingsportefeuille meer tijd 
geven om te herstellen en jou extra tijd geven om meer te sparen. Deze strategie is het beste voor doelen met flexibele tijdlijnen, zoals 
vakanties of verbouwingen aan huis.

Doe een eenmalige storting

Als je op dit moment wat extra spaargeld hebt, kan het een goede optie zijn om het extra geld te storten om daarmee je plan op koers te 
brengen. Op deze manier hoef je je toekomstige maandelijkse inleg niet te wijzigen en is je plan meteen weer op koers.

Verhoog je maandelijkse inleg

Het verhogen van je maandelijkse inleg is een andere optie die je kan helpen het doelplan weer op koers te brengen. Dit kan een goede 
optie zijn als je op de streefdatum toch je doelbedrag wilt bereiken en indien de verhoging van de maandelijkse inleg past binnen je 
huishoudboekje.



Verlaag je doelbedrag

Een andere optie die je kunt overwegen, is het verlagen van je doelbedrag. In deze optie tonen we je het doelbedrag dat op basis van de 
huidige omstandigheden geschikt zou kunnen zijn voor je doelplan. Als je het goed vindt om je doelbedrag te verlagen, kies dan deze optie 
en laat de andere instellingen ongewijzigd.



Risk management (Risicomanagement)

ENGLISH

Preservation and protection of capital is an important part of the financial planning process. Apart from focus on returns to generate capital, 
attention is also required securing the accumulated wealth to meet the desired goal. This may be achieved through the process of de-risking. 
What it means is that VIVE decreases the level of investment risk when the goal plan approaches the target date; see figure 1. This is an 
essential and unique part of Vive’s automatic dynamic risk management where this risk level plan of your portfolio is monitored and 
changed, if required, depending on the nature of your plan. This increases the chance of you reaching your goal on time. This information is 
already stored in your plan and always accessible on the app, in ‘Strategic portfolio’. When you make changes to the plan settings, we 
immediately accommodate that and update the risk level based on the new settings.

Along with ,  and  we are able to always keep your plan on track and increase the automatic rebalancing portfolio diversification plan advisory
chance of you reaching your goals.

Risk management technology suitable for all

Our sophisticated risk management technology can take care of all sort of choices. For example, you can start with a high risk setting which 
leads to a significant portion of your portfolio beings invested in equities. As you get closer to the target date the risk level of the plan is 
gradually reduced and more funds are automatically invested in bonds. The exact moment of when the derisking starts depends on your 
plan details. In some plans it is possible that no decrease of risk is required to reach the goal.

DUTCH

Behoud en bescherming van kapitaal is een belangrijk onderdeel van het financiële planningsproces. Naast focus op rendement om kapitaal 
te genereren, is ook aandacht nodig om het opgebouwde vermogen veilig te stellen om het gewenste doel te bereiken. Dit kan worden 
bereikt door middel van risicoafbouw. Dit houdt in dat VIVE het risiconiveau van de beleggingsportefeuille afbouwt naarmate het doelplan de 
doeldatum nadert, zie figuur 1. Dit is een essentieel en uniek onderdeel van het automatische dynamische risicobeheer van Vive, waarbij 
jouw beleggingsportefeuille wordt gemonitord en, indien nodig, gewijzigd, afhankelijk van de aard van je plan. Dit vergroot de kans dat je op 
de doeldatum je doelbedrag bereikt. Deze informatie is al opgeslagen in je doelplan en altijd toegankelijk via de app, bij ‘Strategische 
portefeuille’. Wanneer je wijzigingen in de planinstellingen aanbrengt, passen we dat onmiddellijk aan en werken we het risiconiveau bij op 
basis van de nieuwe instellingen.



Samen met ,  en zijn we in staat om jouw plan altijd op koers te automatische herbalancering portefeuillediversificatie plan advies 
houden en de waarschijnlijkheid te vergroten dat je je doelen bereikt.

Risicobeheertechnologie geschikt voor iedereen

Onze geavanceerde technologie voor risicobeheer kan allerlei keuzemogelijkheden aan. Je kunt bijvoorbeeld beginnen met een instelling 
met een hoog risico, waardoor een aanzienlijk deel van je portefeuille in aandelen wordt belegd. Naarmate je dichter bij de doeldatum komt, 
wordt het risiconiveau van het plan geleidelijk verlaagd en worden automatisch meer beleggingen in obligaties belegd. Het exacte moment 
waarop de risicoafbouw begint, hangt af van de instellingen van je doelplan. Bij sommige instellingen van een doelplan is mogelijk geen 
afbouw van risiconiveau vereist om het doel te bereiken.



Sustainable Investments (Duurzaam beleggen)

ENGLISH

VIVE believes that investing entails a responsibility that is broader than just a financial fiduciary duty; the effects on living environment, social 
relations and effective governance (ESG) should therefore be an integral part of the investment strategy. This is why we select our funds on 
the basis of ESG criteria. We put your investments to work in a way that positively influences society so that we move towards a more 
sustainable future.

Why should we care about sustainable investments?

Do our bit before its too late

Regulators and governments are expanding their focus on incorporating sustainability into investment information and decision making. By 
choosing sustainable investments we are already one step ahead in making it the ‘standard’ for investing. As financial decision makers we 
have to ask more of the companies we invest in. The influence that investors collectively wield can be the tipping point for gradually bringing 
about fundamental change

Benefits do not come at cost of performance

Research has shown that the use of ESG in security selection leads to better-informed investment decisions, and that sustainability funds 
can perform better than non-sustainable ones, partly because of better risk management over contentious issues. Companies with a lower 
carbon output, for example, would face lower regulatory or societal risk than a business with high carbon emissions, and so its shares might 
be less volatile over time.

Portfolio built for the future

At Vive we pay a lot of attention to composition of our sustainable portfolio. In order to evaluate the ESG integration in the selected funds we 
look at the fund classification under the EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). The EU SFDR is a set of rules which aim to 
make the sustainability profile of funds more comparable and better understood by end-investors.

The most visible and impactful element in the new SFDR regulation is the classification of funds and mandates in three categories, as laid 
out by Articles 6, 8 and 9 of the SFDR.

‘Grey’ investments: Article 6 covers funds which do not integrate any kind of sustainability into the investment process and could 
include stocks currently excluded by ESG funds such as tobacco companies or thermal coal producers. While these will be allowed 
to continue to be sold in the EU, provided they are clearly labelled as non-sustainable, they may face considerable marketing 
difficulties when matched against more sustainable funds.
‘Light green’ investments: Article 8, also known as environmental and socially promoting’, applies “… where a financial product 
promotes, among other characteristics, environmental or social characteristics, or a combination of those characteristics, provided 
that the companies in which the investments are made follow good governance practices.”
‘Dark green’ investments: Article 9, also known as ‘products targeting sustainable investments’, covers products targeting bespoke 
sustainable investments and applies “… where a financial product has sustainable investment as its objective and an index has 
been designated as a reference benchmark.”

In order to arrive at a balanced investment portfolio, we make a trade-off between the composition of our portfolio and the associated 
(sustainability) risks. The funds selected by Vive are all classified under Article 8, except the Government bond asset class which only 
invests in government issued securities and not companies. This classification can be found in the prospectus of the fund provider.

Similarly we also look at fund ESG ratings published by MSCI. An MSCI ESG Rating (link: https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing
) is designed to measure a company’s resilience to long-term, industry material environmental, social and governance (ESG) /esg-ratings

risks. They use a rules-based methodology to identify industry leaders and laggards according to their exposure to ESG risks and how well 
they manage those risks relative to peers. The ESG Ratings range from leader (AAA, AA), average (A, BBB, BB) to laggard (B, CCC).

DUTCH

VIVE is van mening dat beleggen een verantwoordelijkheid inhoudt die breder is dan alleen een financiële fiduciaire plicht; de effecten op 
leefomgeving, sociale relaties en effectief bestuur (ESG) dienen daarom een integraal onderdeel te zijn van de beleggingsstrategie. Daarom 
selecteren wij onze fondsen op basis van ESG-criteria. We zetten jouw beleggingen aan het werk op een manier die de samenleving positief 
beïnvloedt, zodat we op weg zijn naar een duurzamere toekomst.

Waarom zouden we ons bekommeren om duurzame investeringen?

Draag ons steentje bij voor het te laat is

Regelgevers en overheden richten zich steeds meer op het integreren van duurzaamheid in beleggingsinformatie en besluitvorming. Door te 
kiezen voor duurzame beleggingen zijn we al een stap verder om het de 'standaard' voor beleggen te maken. Als financiële beslissers 
moeten we meer vragen van de bedrijven waarin we beleggen. De invloed die beleggers gezamenlijk uitoefenen kan het omslagpunt zijn om 
geleidelijk fundamentele verandering teweeg te brengen.

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings


Voordelen gaan niet ten koste van de prestaties

Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik van ESG-criteria bij de selectie van effecten leidt tot beter geïnformeerde 
beleggingsbeslissingen en dat duurzame beleggingsfondsen beter kunnen presteren dan niet-duurzame, deels vanwege een beter 
risicobeheer bij controversiële kwesties. Bedrijven met een lagere CO2-uitstoot lopen bijvoorbeeld minder risico op negatieve gevolgen van 
nieuwe regelgeving of minder maatschappelijk draagvlak dan een bedrijf met een hoge CO2-uitstoot, en dus kunnen hun aandelen in de 
loop van de tijd minder volatiel zijn.

Portfolio gebouwd voor de toekomst

Bij Vive besteden we veel aandacht aan de samenstelling van onze duurzame portefeuille. Om de ESG-integratie in de geselecteerde 
fondsen te evalueren, kijken we naar de fondsclassificatie onder de EU Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). De EU SFDR is 
een reeks regels die tot doel hebben het duurzaamheidsprofiel van fondsen beter vergelijkbaar te maken en beter te begrijpen voor 
eindbeleggers.

Het meest zichtbare en impactvolle element in de nieuwe SFDR-verordening is de indeling van fondsen en mandaten in drie categorieën, 
zoals uiteengezet in de artikelen 6, 8 en 9 van de SFDR.

‘Grijze’ beleggingen: Artikel 6 heeft betrekking op fondsen die geen enkele vorm van duurzaamheid in het beleggingsproces 
integreren en kan aandelen omvatten die momenteel worden uitgesloten door ESG-fondsen, zoals tabaksondernemingen of 
producenten van thermische kolen. Hoewel deze in de EU mogen blijven worden verkocht, op voorwaarde dat ze duidelijk als niet-
duurzaam worden bestempeld, kunnen ze aanzienlijke marketingproblemen ondervinden wanneer ze worden vergeleken met 
duurzamere fondsen.
'Lichtgroene' beleggingen: Artikel 8, ook bekend als milieu- en sociaal bevorderend', is van toepassing "... wanneer een financieel 
product onder meer ecologische of sociale kenmerken, of een combinatie van deze kenmerken bevordert, op voorwaarde dat de 
ondernemingen waarin wordt belegd de praktijken van goed ondernemingsbestuur volgen.”
‘Donkergroene’ beleggingen: Artikel 9, ook bekend als 'producten gericht op duurzame beleggingen', heeft betrekking op producten 
die gericht zijn op duurzame beleggingen op maat en is van toepassing "... wanneer een financieel product duurzame beleggingen 
als doelstelling heeft en een index is aangewezen als referentiebenchmark."

Om tot een evenwichtige beleggingsportefeuille te komen, maken wij een afweging tussen de samenstelling van onze portefeuille en de 
bijbehorende (duurzaamheids) risico's. De door Vive geselecteerde fondsen zijn allemaal geclassificeerd onder artikel 8, behalve de 
beleggingscategorie staatsobligaties die alleen belegt in door de overheid uitgegeven effecten en niet in bedrijven. Deze indeling is terug te 
vinden in het prospectus van de fondsaanbieder.

Evenzo kijken we ook naar de ESG-ratings van fondsen die zijn gepubliceerd door MSCI. Een MSCI ESG Rating (link: https://www.msci.com
) is ontworpen om de veerkracht van een bedrijf te meten tegen langdurige, industriële materiële /our-solutions/esg-investing/esg-ratings

milieu-, sociale en governance (ESG) risico's. Ze gebruiken een op regels gebaseerde methodologie om marktleiders en achterblijvers te 
identificeren op basis van hun blootstelling aan ESG-risico's en hoe goed ze die risico's beheren in vergelijking met vergelijkbare bedrijven. 
De ESG-ratings variëren van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-ratings
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