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'Wat de bank je niet vertelt over succesvol
beleggen'

Wat is de crux van beleggen? In het boek De Beleggingsillusie wordt
het in scherpe bewoordingen uitgelegd.

Rendement is winst minus kosten. Die door u betaalde kosten zijn inkomsten
voor de beleggingsindustrie. U wilt ze zo laag mogelijk hebben, de
(effecten)bank is ervan afhankelijk. De economen Marius Kerdel en Jolmer
Schukken gebruiken dit schisma in hun boek De beleggingsillusie, waarin ze op
overtuigende wijze diverse illusies op beleggingsgebied doorprikken.

De jaarlijkse kosten van een Nederlandse belegger bij een bank bedragen
gemiddeld 2,2% van het belegde vermogen. Bij een langjarig gemiddeld
rendement van 6,5% in een wereldwijd gespreide portefeuille van aandelen en
obligaties gaat bijna 60% van het rendement op aan kosten, zo becijferen de
auteurs. Het afschaffen van de distributievergoeding bij beleggingsfondsen is
een stap op de goede weg. Het heeft de kosten van een gemiddeld actief
beleggingsfonds — dus niet een passief fonds dat exact een index volgt —
verlaagd van 1,6% naar 1,15% per jaar. Oud-minister van Financiën Onno
Ruding schrijft in het voorwoord dat ‘de belangen van beleggers en
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vermogensbeheerders meer parallel lopen naarmate de laatsten dezelfde
risico’s lopen door te participeren in de beleggingen die zij managen’.

Donderdag 12 juni, een informatieavond van ING in Haarlem. ‘De kosten van
beleggen in beleggingsfondsen en/of trackers, waarbij u wordt geadviseerd
door een specialist, bedragen voor een “neutrale” portefeuille 0,98% per jaar
als servicefee’, legt Aise de Vries, personal banker bij ING, uit. Een neutrale
portefeuille bestaat uit beleggingsfondsen in aandelen en fondsen in minder
risicovolle obligaties. Deze beleggingsmogelijkheid ‘met advies’ wordt door de
ING aangeboden aan klanten met een belegd vermogen vanaf € 5000. De Vries:
‘U betaalt geen transactiekosten en geen bewaarloon. De basisfee bij beleggen
is € 16 per jaar. De kosten van de fondsen zelf zitten in de koers. U moet per
jaar in totaal rekenen op circa 2% van uw vermogen.’ Op een portefeuille van € 
75.000 dus € 1500 per jaar. Het wordt, anders dan Kerdel en Schukken
schrijven in hun boek, in Haarlem klip en klaar uitgelegd.

Geen zin meer in beleggen

Na lezing van het eerste deel van het boek vindt u beleggen opeens veel minder
leuk, snappen de auteurs. Maar gelukkig is er een oplossing: u gaat zélf
beleggen.

Dit deel van het boek bestaat uit drie leerregels: over het juiste risico, over de
kosten in de hand houden en over jezelf, als belegger, in bedwang houden. Door
die regels toe te passen, kan er verstandig worden belegd. Die regels zijn niet
zelf bedacht maar gebaseerd op onderzoek van elf Nobelprijswinnaars.

Risico

De verdeling van je vermogen, de ‘strategische asset-allocatie’, moet afgestemd
zijn op je risicoprofiel. Statistische methodes op basis van historische
rendements-, volatiliteits- en correlatiedata helpen bij het samenstellen van
jouw portefeuille. Je beleggingshorizon is bepalend voor de hoeveelheid risico,
aldus Kerdel en Schukken.

Aise de Vries van ING zegt het in Haarlem anders: ‘Sommige mensen denken:
beleggen is eng. Maar als we onszelf de tijd geven, valt dat wel mee.’ 

Kosten

Op de ING-beleggersavond komt het zelf beleggen (‘execution only’) niet verder
ter sprake, dus kijken we op de ING-website. Daar staat — de grootbanken
zullen hierin niet veel van elkaar verschillen — dat de servicefee voor een
portefeuille tot € 75.000 0,24% per jaar bedraagt, en over het meerdere tot een
half miljoen 0,12%. Verder zijn er nog de transactiekosten. Deze bestaan uit
twee delen: een vast bedrag van € 4 en 0,04% per transactie. Maar de totale
kosten per transactie bedragen nooit meer dan € 150. Dit lijkt vrij
overzichtelijk, en wanneer u niet te veel muteert — echt passief beleggen door
een ‘buy and hold’ -strategie — is dit stukken goedkoper dan beleggen in
beleggingsfondsen. Bij een portefeuille van € 75.001 en een transactiegrootte
van € 15.000 kunt u voor dezelfde kosten als in beleggingsfondsen dertien keer
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per jaar uw gehele effectenbezit verkopen en weer terugkopen.

Oerinstincten

‘Angst en hebzucht zijn oerinstincten die beleggers het leven zuur maken’,
schrijven Kerdel en Schukken. ‘Het zorgt ervoor dat we de verkeerde
beslissingen nemen, op de verkeerde momenten. Jezelf in bedwang houden en
vasthouden aan een eerder opgesteld, weloverwogen plan is essentieel.
Periodieke herziening, de APK-keuring van uw vermogenssituatie is raadzaam.’
Inderdaad.  En een klankbord in de persoon van een personal banker met
verstand van beleggen kan dan toch wel handig zijn.
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