
Economen waarschuwen beleggers
 
'Fonds is peperduur'
 

Jolmer Schukken (l) en Marius Kerdel
schreven De Beleggingsillusie.
JOOST HOVING

AMSTERDAM
Een heel leger mensen verdient
aan beleggen... behalve de
beleggers zelf. Economen Marius
Kerdel en Jolmer Schukken (beiden
40) komen in het geweer tegen de
torenhoge kosten die beleggers
betalen. Met hun boek De
beleggingsillusie willen ze
beleggers waarschuwen.

ELLEN DEN HOLLANDER

Waarom dit boek?

Kerdel: ,,De kosten die
beleggingsfondsen rekenen lijken
laag, maar op de lange termijn kan
dit oplopen tot de helft van de
gemaakte winst.''

Dat is veel. Hoe kan dat?

Kerdel: ,,Doordat fondsmanagers
hun salaris waar moeten maken,
handelen ze veel meer dan
noodzakelijk. En dat is niet goed
voor beleggers. Die leven in een
illusie.''

Hoezo?

Schukken: ,,Zij denken dat je door
actief beleggen de kans op goed
rendement verhoogt, dat je kunt
weten wat goede momenten zijn

om in en uit te stappen, dat het
mogelijk is om consistent slimmer
aandelen te selecteren dan
anderen. Liever nog, dat 'helpers'
dat, tegen betaling, voor jou
kunnen doen.''

En wie zijn die 'helpers'?

Schukken: ,,Dat zijn de
fondsmanagers en
vermogensbeheerders. De hele
industrie om het beleggen heen.''

Die lieden weten toch wat ze
moeten doen?

Kerdel: ,,Dat is juist het wonderlijke.
Om hun hoge salaris te
rechtvaardigen gaan ze handelen.
En dat gaat ten koste van het
rendement. Je kunt beter in een
wereldwijd fonds beleggen dat alle
sectoren omvat.''

Het klinkt als een simpele les.

Schukken, lachend. ,,Dat klopt. Wij
hebben tijdens onze studie
hetzelfde gehoord. Wij dachten zelf
ook dat we de markt konden
verslaan.''

Kerdel: ,,Het klinkt tegenstrijdig,
maar door die lagere kosten en
doordat je niet veel handelt, ben je
uiteindelijk beter af.''

Jullie zaten zelf in die
beleggingswereld!

Kerdel: ,,Pas in New York viel bij
mij het kwartje. Toen ik zag
hoeveel bij hedgefondsen aan de
strijkstok bleef hangen, dacht ik
pas: hier klopt iets niet.''
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