
Aanleiding
Al in 2007 informeerde de AFM beheerders van beleggingsinstellingen over 
het gebruik van een op- en afslag bij het innemen en/of uitgeven van 
deelnemingsrechten (waaronder aandelen en participaties). Deze op- en 
afslag dient als oplossing om zittende beleggers te beschermen tegen trans-
actiekosten bij toe- en uittredingen van participanten. De hoogte van de 
vastgestelde op- en afslagen moet volgens de AFM in lijn zijn met de reële 
aan- en verkoopkosten van beleggingen. Het doel bij het vaststellen van 
op- en afslagen is dus het zo goed mogelijk benaderen van de kosten van 
toe- en uittredingen. Bij te lage op- en afslagen worden zittende beleggers 
benadeeld, bij te hoge op- en afslagen worden de toe- en of uittredende 
beleggers juist benadeeld (AFM, 2009).
Nu, veertien jaar later, is dit onderwerp nog steeds actueel en rukt een 
relatief nieuwe pricing methode op in Nederland: Swing Pricing. In dit ar-
tikel delen wij de uitkomsten van ons onderzoek naar de verschillen tussen 
diverse pricing methoden. Ons doel hiermee is meer inzicht te geven in 
het gebruik van deze pricing methoden bij verschillende typen beleggings-
fondsen en het geven van onze reflectie hierop.

Welke pricing methoden zijn er?
Belangrijk is in beginsel vast te stellen welke pricing methoden we in  
Nederland onderkennen. Deze zijn:
•  Geen op- en afslag: voor de volledigheid vermelden wij ook de mo-

gelijkheid dat geen sprake is van op- en afslag bij het handelen in 
deelnemingsrechten van een beleggingsinstelling.

•  Vaste op- en afslag: hierbij hanteert de beheerder van de beleggings-
instelling een opslag (bij uitgeven van deelnemingsrechten) of afslag 
(bij inname van deelnemingsrechten) ten opzichte van de intrinsieke 
waarde van de deelnemingsrechten.

•  Full Swing Pricing: hierbij is sprake van een enkele prijs voor zowel 
de inkoop als verkoop van deelnemingsrechten. Of een opslag dan 
wel afslag wordt gehanteerd ten opzichte van de intrinsieke waarde is 
afhankelijk van de vraag of er per saldo deelnemingsrechten worden 
uitgegeven of ingenomen.

•  Partial Swing Pricing: dit is een variant van swing pricing waarbij het 
saldo van de deelnemingsrechten dat wordt uitgegeven of ingenomen 
een vooraf vastgestelde drempelwaarde moet overschrijden voordat de 
prijs wordt gecorrigeerd met een opslag dan wel afslag.
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Voor- en nadelen van Swing Pricing versus vaste op- en afslag
Ten eerste kunnen we zeggen dat zowel (Full en Partial) Swing Pricing als de methodiek 
van vaste op en- afslag beiden de prikkel wegnemen bij beleggers om uit te treden 
vanwege de afslag die wordt gehanteerd bij uittreding. Beide methoden gaan zo procy-
clisch gedrag tegen. Echter, alleen voor Swing Pricing geldt dat anticyclisch gedrag wordt 
gestimuleerd. Dat wil zeggen dat Swing Pricing het voor beleggers aantrekkelijk maakt 

om, bijvoorbeeld ten tijde van veel volatiliteit in de markt waarbij veel uittredingen 
plaatsvinden, juist in te stappen1. Een voorbeeld hiervan is het begin van de 

coronacrisis in maart 2020, waar veel beleggers uit de markten stapten. 
Bij fondsen waar Swing Pricing wordt gehanteerd, zou de uitgaande 

participantenstroom groter zijn dan de ingaande participantenstroom 
en daarmee een afslag worden gehanteerd voor uittreders. De 

Swing Price van het fonds zou dan lager zijn dan de intrinsieke 
waarde, wat het voor beleggers aantrekkelijk maakt om juist 

in te stappen.

Swing Pricing is daarnaast zuiverder als het gaat om 
het doorbelasten van transactiekosten. Doordat de 

dagelijkse toe- en uittredingen worden gesal-
deerd, worden alleen kosten doorbelast voor de 

daadwerkelijke transacties die de fondsbeheerder 
moet uitvoeren. Aan de andere kant geldt Swing 

Pricing als een complex mechanisme, omdat het lastig 
is de werking goed uit te leggen aan, bijvoorbeeld, par-

ticuliere beleggers. Overigens is Swing Pricing niet geschikt 
voor beursgenoteerde fondsen, omdat voor deze fondsen 

in real time gehandeld kan worden en dus niet op dagelijkse 
basis een swing factor kan worden bepaald. Daarnaast brengt 

deze methode ook op operationeel vlak enkele complicaties met 
zich mee, waaronder het dagelijks moeten bepalen van de swing 

factor. Swing Pricing vereist daardoor meer operationele uitdaging 
voor fondsmanagement.

Een mogelijke oplossing voor de operationele complexiteit van Swing 
Pricing is Partial Swing Pricing, waarbij alleen een swing factor dient te 

worden bepaald op het moment dat het saldo van de deelnemingsrech-
ten dat wordt uitgegeven of ingenomen een vooraf vastgestelde drempel-

waarde heeft overschreden. Bij fondsen waar dit niet vaak gebeurt hoeft op 
die manier dus minder vaak een swing factor te worden bepaald. Echter, anno 

2021 is deze methode in Nederland verboden door de AFM, wat te maken heeft 
met het feit dat door het toepassen van een drempelwaarde toch nog kosten van 

toe- en uittreding voor rekening van zittende beleggers komen, wat niet wenselijk 
wordt geacht (AFM, 2009).

Wat hebben wij onderzocht?
Onze onderzoekspopulatie bestond uit de publiek beschikbare fondsdocumenten van 
30 in Nederland aangeboden beleggingsfondsen. Op basis van deze documentatie heb-
ben wij onderzocht welke pricing methode wordt toegepast en welke tarieven worden 
vermeld.
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1  (2017). Aanbeveling van het Europees comité voor systeemrisico’s. Frankfurt: Het Europees comité voor 

systeemrisico’s.



Verdeling pricing methoden
We zien dat een meerderheid van de onderzochte beleggingsfondsen gebruik maakt van Full Swing 
Pricing (14 van de 30, 47%), en 20% maakt (6) gebruik maakt van vaste op- en afslag. Voor de res-
terende tien fondsen vonden wij in de fondsdocumenten geen aanwijzingen voor het gebruik van 
een op- en afslag methode (23%) of het gebruik van een specifieke methode kon niet met zekerheid 
worden vastgesteld (10%).
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Figuur 1. 

Het valt ons op dat meer gebruik wordt gemaakt van Full Swing Pricing bij aandelen- en mixfondsen 
dan bij obligatie- en vastgoedfondsen. Dit is goed zichtbaar in figuur 2. Binnen obligatie- en 
vastgoedfondsen zien wij een (ongeveer) gelijke verdeling tussen het gebruik van Full Swing Pricing 
en vaste op- en afslag. Voor vastgoedfondsen geldt dat het vaak langer duurt om (een deel van) de 
portefeuille te liquideren en gaan transacties over het algemeen gepaard met hogere kosten2. Dit 
kan verklaren dat Full Swing Pricing bij vastgoedfondsen niet voorkomt in de door ons onderzochte 
populatie beleggingsfondsen.
Bij hypothekenfondsen zien we dat in alle gevallen geen op- en afslag wordt gehanteerd. Dit wordt 
mogelijk verklaard doordat de kosten van de cessie van de hypotheken doorberekend wordt in de 
toetredingsprijs waardoor dit neutraal geschiedt voor de zittende participanten.
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Figuur 2. 

Verdeling Pricing Methoden per categorie
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2  Jin, D., Kacperczyk, M., Kahraman, B., & Suntheim, F. (2019). Swing Pricing and Fragility in Open-end Mutual 

Funds. Washington D.C.: IMF.



Tariefstelling
Op het gebied van de gehanteerde tarieven hebben we geen opmerkelijke 
bevindingen. Bij Full Swing Pricing zien we op basis van veertien fondsen 
een gemiddeld tarief van 0,235% en bij de vaste op- en afslag is het gemid-
delde 0,233% op basis van zeven fondsen. Wij concluderen daarom dat de 
tarieven tussen Full Swing Pricing en vaste op- en afslag in onze (beperkte) 
onderzoekspopulatie duidelijk met elkaar in lijn liggen.

Partial Swing Pricing
Een pricing methode die niet is voorgekomen in de onderzoeksgroep is Par-
tial Swing Pricing. Anno 2021 is deze methode in Nederland verboden door 
de AFM, wat te maken heeft met het feit dat door het toepassen van een 
drempelwaarde toch nog kosten van toe- en uittreding voor rekening van 
zittende beleggers komen, wat niet wenselijk wordt geacht.

Het gebruik van Partial Swing Pricing heeft enkele voordelen ten opzichte 
van Full Swing Pricing. Dit uit zich met name in een lagere prijsvolatiliteit. 
Een ‘swing’ van de intrinsieke waarde bij een netto- toe- of uittreding kan 
de volatiliteit fors doen laten toenemen. Door het hanteren van een drem-
pelwaarde vindt niet noodzakelijkerwijs elke dag een ‘swing’ van de in-
trinsieke waarde plaats, wat bijdraagt aan de prijsstabiliteit en ‘’…stabiele 
prijzen zorgen voor vertrouwen in de waarde van ons geld en voor econo-
mische groei3…”. Dit effect is op fondsniveau echter lastig meetbaar en is 
ook geen direct effect op het specifieke fonds. Een ander voordeel is dat de 
administratieve last lager is dan bij Full Swing Pricing, omdat minder vaak 
een swing factor hoeft te worden bepaald.

Het praktische gebruik van Partial Swing is mede afhankelijk van de sprei-
ding tussen de dagelijkse aan- en verkopen van deelnemingsrechten. In-
dien een fonds doorgaans te maken heeft met grote spreidingen tussen de 
aan- en verkopen van deelnemingsrechten zal de drempelwaarde continu 
worden overschreden. In dergelijke situaties zal Partial Swing Pricing geen 
meerwaarde bieden ten opzichte van Full Swing Pricing. Daarnaast dient de 
hoogte van de drempelwaarde zodanig te worden ingesteld dat de trans-
actiekosten van het fonds weinig of geen materiële impact op zittende be-
leggers hebben. Met name bij fondsen waar deze spreiding beperkt is kan 
Partial Swing Pricing dus een meerwaarde bieden.

Op het moment van publiceren van dit artikel is de AFM in beraad over het 
al dan niet toestaan van Partial Swing Pricing in Nederland, wat mede zal 
afhangen van het standpunt van de ESMA op dit gebied. Wij zien op basis 
van bovengenoemde voordelen, alsmede op basis van het feit dat Partial 
Swing Pricing wel is toegestaan in enkele andere lidstaten van de Europe-
se Unie (waaronder Luxemburg), toegevoegde waarde heeft in het toestaan 
van deze pricing methode, al is het alleen maar om een gelijk speelveld te 
creëren tussen de verschillende kapitaalmarkten binnen de Europese Unie.
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3  Europese Centrale Bank. (2021, April 30). Waarom zijn stabiele prijzen belangrijk? Retrieved from www.ecb.

europa.eu: https://www.ecb.europa.eu/explainers/tell-me-more/html/stableprices.nl.html
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Conclusie
Het gebruik van Full Swing Pricing ten opzichte van het hanteren van een 
vaste op- en afslag heeft als belangrijkste voordelen dat het een anticyclische 
werking heeft en een zuiverdere manier is van het doorbelasten van de 
transactiekosten aan de aan- en verkopers van deelnemingsrechten. Als 
belangrijkste nadeel is het intensieve onderhoud ervan en het feit dat 
dit voor beursgenoteerde fondsen niet bruikbaar is omdat dagelijks een 
swingfactor moet worden bepaald op basis van de netto in- of uitstroom 
en dit alleen achteraf te bepalen is. In ons onderzoek zien we dat Full 
Swing Pricing meer lijkt te worden toegepast dan vaste op- en afslag, maar 
dat dit per beleggingscategorie verschilt. Partial Swing Pricing heeft het 
voordeel ten opzichte van Full Swing Pricing dat er een grotere prijsstabiliteit 
wordt bewerkstelligd en de administratieve last lager is, alhoewel dit 
afhankelijk is van de drempelwaarde die wordt bepaald en hoe vaak deze 
wordt overschreden. Partial Swing Pricing is daarmee met name geschikt 
voor fondsen met weinig spreiding tussen de aan- en verkopers van 
deelnemingsrechten. Wij besloten het artikel met onze zienswijze op het 
toestaan van Partial Swing Pricing in Nederland, en concluderen dat wij 
toegevoegde waarde zien in het toestaan van deze pricing methode, al is 
het alleen maar om een gelijk speelveld te creëren tussen de verschillende 
kapitaalmarkten binnen de Europese Unie.


