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Ik lees geregeld dat je zelf met twee of drie goede
indextrackers een prima beleggingsportefeuille
kunt opbouwen tegen minimale kosten. Dat maakt
een dure beleggingsadviseur overbodig. Klopt dat?

Goedkoper beleggen
kan. Maar kijk wel uit

A
ls je in 1965 duizend dollar had belegd in het
fonds van Warren Buffet, dan was die investe-
ring eind vorig jaar 12 miljoen dollar waard ge-
weest. Hoe doet Buffet dat toch? Zijn genie
blijkt, naast spreiding, te draaien om extreem

lage beleggingskosten. Zou Buffet zijn klanten evenveel
hebben laten betalen als een doorsneehedgefonds – 2 pro-
cent per jaar plus 20 procent prestatievergoeding – dan
was zijn resultaat 93 procent lager geweest!
Deze rekensom maken Marius Kerdel en Jolmer Schukken
in hun boek De beleggingsillusie. Het is een van de belang-
rijkste adviezen aan beleggers: minimaliseer je kosten.
Naïeve en gemakzuchtige beleggers doen dit helaas niet.
Klakkeloos laten ze hun vermogen beheren door hun bank
of een vriendelijke vermogensbeheerder, die hen er vervol-
gens glimlachend inluist met (verborgen) kosten. Bij een
mix van fondsen en afzonderlijke effecten bedragen die
kosten jaarlijks gemiddeld 2,2 procent, becijferen Kerdel
en Schukken. Adviseert je bank alleen (eigen) dure fond-
sen, dan gaat jaarlijks zelfs 2,97 procent van je vermogen
aan kosten op. Tel je daarbij de inflatie (nu 0,8 procent)
plus 1,2 procent vermogensrendementsheffing, dan moe-
ten je effecten wel héél bijzonder presteren, wil de koop-
kracht van je vermogen nog een pietsje stijgen.
Je kosten zakken naar hooguit 0,5 procent per jaar als je pe-
perdure fondsen en beheerders vervangt door een juiste
mix van indexfondsen of ETF’s (Exchange Traded Funds).
Dat zijn fondsen die een effectenindex nabootsen. Deze
kostenreductie maakt je, na veertig jaar beleggen, twee
keer zo rijk als de klant die bij zijn bank bleef hangen.
Maar welke indexvolgers moet je kiezen? Sommige aanbie-
ders helpen je met voorbeeldportefeuilles of voordelig ad-
vies, zoals meesman.nl, thinketfs.nl en ibeleggen.nl. De er-
varen en goed geïnformeerde belegger kan ook zelf ETF’s
combineren en aankopen, en nóg meer besparen. Voor-
beeldportefeuilles staan op: bogleheads.org/wiki/Lazy_
portfolios. De daar aangeraden fondsen kun je gratis aanko-
pen en laten bewaren door budgetbroker DeGiro. Als je
daar kiest voor een ‘custody account’ zal DeGiro je index-
volgers niet aan andere partijen uitlenen, iets wat veel be-
leggers angst aanjaagt. Maar pas op. Denk niet té snel dat je
een ervaren en goed geïnformeerde belegger bent. Beleg-
gen kent naast financiële veel psychologische valkuilen. Je
kennis daarover kun je bijspijkeren met De beleggingsillusie.
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Advies
Met genoeg kennis kun je zelf
een portefeuille opbouwen
met ETF’s en/of indexfond-
sen, maar de doorsneebeleg-
ger haalt er minder rende-
ment mee. Een studie van
Vanguard toont dat de toege-
voegde waarde van een be-
leggingsadviseur kan oplo-
pen tot 3 procent per jaar.
Jan de Vries RBA,
De Vries Investment Services

Keep it simple
Met twee of drie goede index-
trackers kun je een eind ko-
men, maar die basis is wel
smal. Goed gespreid beleg-
gen in indextrackers is niet
duurder en geeft meer maat-
werk en flexibiliteit. Keep it
simple is mij uit het hart gegre-
pen. Een ‘d u re’beleggings -
adviseur is dan niet nodig.
Peter van der Slikke,
directeur iBeleggen
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