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Meesman passeert grens 100 mln euro

Meesman Index Investments heeft afgelopen jaar het aantal klanten met bijna 50 procent zien toenemen en verwacht
deze maand de grens van 100 miljoen euro aan beheerd vermogen te overschrijden.
Dankzij die groei stelt de vermogensbeheerder uit Den Haag de transactiekosten te kunnen halveren.
Beursklimaat
Directeur Hendrik Meesman (foto) spreekt van een ‘bijzonder succesvol jaar’. Dit had enerzijds te maken met het feit dat de
aandelenbeurzen het al geruime tijd goed doen, in Nederland, maar zeker in het buitenland, wat mede het gevolg is van de
naar de achtergrond verdwenen eurocrisis waardoor het vertrouwen van beleggers in de beurs groeide.
Anderzijds is er de sterk toegenomen belangstelling voor indexbeleggen, stelt Meesman. ‘Bij particulieren, de doelgroep waar
wij ons uitsluitend op richten, sijpelt nu langzaamaan het besef door dat met indexbeleggen op de lange termijn vaak betere
resultaten worden behaald. Omdat wij al sinds 2005 bestaan beschikken wij tevens over een sterk track record.’
Transactiekosten
Door de sterke groei in assets verlaagt de vermogensbeheerder de transactiekosten van 0,5 procent naar 0,25 procent.
Behalve transactiekosten voor de aankoop, het omwisselen of verkoop van een indexfonds, betalen klanten van Meesman
fondskosten (tussen 0,3 en 0,65 procent per fonds per jaar) en een administratievergoeding (25 euro per jaar). Andere kosten
zoals een service fee zijn er niet.
Vanguard
Het is de eerste keer sinds de oprichting van Meesman dat de kosten worden verlaagd. Naarmate het beheerd vermogen
groeit wil de vermogensbeheerder naar voorbeeld van het Amerikaanse Vanguard de kosten stelselmatig blijven verlagen, al
kan de directeur niet precies aangeven bij welk niveau dat precies zal zijn.
‘Ons eerste doel was die 100 miljoen euro aan vermogen onder beheer. Die omvang verschaft de onderneming een solide
fundament voor de toekomst.’
Meer achtergrond op Fondsnieuws:
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