Kosten beleggen eten helft rendement op | RTL Nieuws

26-06-14 15:24

411.28
22° f 831.5fileskm d AEX
Nieuws

Economie

Beurs

Koersen

Sport

Opinie

Boulevard

Dossiers

AMX

AEX

411,750

Video

Beursspel

Columns

Robeco

Facts

Toekomstmakers

p Mijn RTL Nieuws
Online seminars

b

Zoeken

Cijferrecherche

o 12 juni 2014 13:12, in: AEX op nieuw jaarrecord
Kosten beleggen eten helft rendement op

Beurs dashboard
AEX

Editie NL

AScX

l 16 j 1 i 0 k
-0,04%

Top Stijgers
AkzoNobel

53,830

1,09%

Reed Elsevier

16,630

0,91%

Wolters Kluwer

21,705

0,65%

42,230

-2,02%

Gemalto

75,130

-1,34%

ING Groep

10,270

-1,20%

Top Dalers
Fugro

Beleggers die daadwerkelijk wat willen verdienen moeten niet via een private
bank beleggen want de kosten zijn daar veel te hoog. Alleen met indexbeleggen
maak je een goed rendement.
De Nederlandse particuliere belegger die bij een private bank belegt is
gemiddeld 2,2% van zijn belegde vermogen per jaar kwijt aan kosten. Dat lijkt
misschien niet zo veel, maar op lange termijn draagt hij daardoor meer dan de
helft van zijn winst af aan zijn financiële 'helpers'. Dat schrijven Marius Kerdel en
Jolmer Schukken in hun boek De Beleggingsillusie.
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''Het is een illusie dat je door actief te beleggen, bewust te anticiperen en keuzes
te maken het beter kan doen dan het gemiddelde van de markt. De realiteit is dat
je wat je overhoudt het marktgemiddelde is min die kosten die je maakt. Maar je
moet eigenlijk niets doen, het is eigenlijk heel saai zegt Marius Kerdel tegen RTL
Z.''
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Aangezien kosten voor de belegger gelijk zijn aan inkomsten voor de
beleggingsindustrie, is het in het belang van vermogensbeheerders, banken en
brokers om zo veel mogelijk activiteit uit te lokken. Uit alle data blijkt echter het
tegenovergestelde: hoe meer je handelt, hoe lager je verwachte rendement. Zelfs
al is het bruto rendement dat door professionals gehaald wordt vaak beter dan
dat van individuele beleggers, er hangt een dusdanig prijskaartje aan hun
diensten dat het nettorendement op de lange termijn vrijwel zonder uitzondering
slechter uitpakt dan het gemiddelde van de markt.
Kerdel hoopt dat door zijn boek mensen het heft meer in eigen handen gaan
nemen. ''Mijn ouders hadden een pensioenregeling met een eindloonregeling en
daardoor konden ze de levensstijl vast houden waar ze aan gewend waren. Nu is
het 70% van het gemiddelde loon. Het wordt voor onze generatie veel moeilijker
om dadelijk onze levensstijl vast te houden. Er is ook nog een groep van 700.000
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ZZP'ers. Mensen moeten echt gaan sparen voor hun pensioen. Ik weet dat het af
en toe moeilijk is voor mensen. De kosten laag houden is dan heel belangrijk. Als
je in 30 jaar dat je spaart 1%-punt minder kosten hebt dat scheelt dat 50% in je
pensioen. Dat scheelt natuurlijk gigantisch.''
De beleggingstip van de auteur: 'Doe goed je huiswerk. Wat heb je voor
vermogen en pensioen. Zoek de beleggingen die bij je doelstellingen passen. Als
aandelen bij je passen, beleg dan in een breed gespreid, wereldwijd fonds met
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extreem lage kosten. Die zijn er voldoende, denk aan fondsen van Think ETF's,
Vanguard of Meesman.'
Twee onderzoekers van de Universiteit Maastricht komen tot de conclusie dat
particuliere beleggers hun geld beter kunnen steken in een indexfonds, dan dat
ze zelf actief handelen op de beurs. Volgens Arvid Hoﬀmann en Thomas Post
halen particulieren die zelf actief handelen vaak een slecht rendement. Zij
betalen te veel transactiekosten en doen onvoldoende aan risicospreiding. Daar
komt bij dat de beleggers geneigd zijn slechte rendementen toe te schrijven aan
externe factoren en goede rendementen aan hun eigen capaciteiten. In slechte
rendementen zien zij dan ook geen aanleiding om hun beleggingsgedrag nader
onder de loep te nemen of bij te stellen.
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Hoﬀmann: ''Tenzij beleggers bereid zijn om beleggen als een hobby te zien die
geld mag kosten, is het beter om een indexfonds te kopen en het actieve
handelen over te laten aan anderen."
Hoﬀmann en Post baseren hun conclusies op onderzoek naar het gedrag en de
beleggingsresultaten van Nederlandse particuliere beleggers.
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