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minder hectisch en goedkoper

'Stoïcijns blijven en afwachten'
DOOR

SAL STAM

- Wie geld wil verdienen op de beurs, moet de
markt actief volgen. Maar er
is een alternatief: indexbeleggen.

AMSTERDA

"Wij hebben geen visie op wat
de beurs gaat doen." Een finan- .
cieel adviseur die dit tegen zijn
klanten zegt, zal voor gek worden versleten. Maar Jacques
Wintermans, gepokt en gemazeld in beleggend Nederland,
weet wel beter. "Je kunt beter
stoïcijns blijven en afwachten."
Wintermans kijkt uitsluitend
naar de beursindex. Zijn recept:
koop een mandje aandelen dat
overeenkomt met de samenstelling van zo'n index. Daarna is
het een kwestie van achteroverleunen. Indexbeleggen heet dit
met .een mooi woord, "Het levert veel meer op dan gewone
beleggingsfondsen, maar in N ederland weet bijna niemand
dat", zegt Wintermans, auteur
van het boek 'De schitterende
eenvoud van indexbeleggen'.
Volgens hem staren goedgelovige beleggers zich blind op de
misvatting dat het mogelijk is
'de index te verslaan'. "Ze worden gedreven door hebzucht en
financieel adviseurs spelen daar
handig op in. Maar net als angst
is hebzucht een slechte raadgever. Je kunt die adviseurs dus
maar beter niet geloven. Ze verdienen veel geld terwijl je daar
als klant weinig voor terugkrijgt. De kosten van indexbeleggen zijn een kwart van die
van een beleggingsfonds. Alleen
al daardoor renderen indexfondsen veel beter."
Volgens Jeroen Vetter van
SNS Fundcoach hebben veel
fondsbeheerders weinig speelruimte. "Fondsmanagers die in
loondienst zijn, krijgen een
waslijst aan beperkingen opgelegd. Daardoor zijn ze bij voorbaat kansloos om de index te
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verslaan. Hun vrijheid van handelen is beperkt."
Hendrik Meesman was in een
niet al te ver verleden zo'n adviseur bij een grote vermogensbeheerder. Hij verdiende goed,
maar het begon toch te knagen.
"Ik moest adviezen ·geven waar
ikzelf steeds minder in geloofde." Indexbeleggen bood uitkomst en Meesman besloot voor
zichzelf te beginnen.

Allang
Uit eigen ervaring weet hij dat
veel fondsbeheerders het indexbeleggen allang hebben ontdekt, maar dat hangen ze niet

aan de grote klok.
"Nederlandse banken en vermogensbeheerders verdienen er
weinig aan. Daarom lopen ze er
niet mee te koop. Het zou ook
lastig zijn als ze dat nu opeens
welgaan doen. Daarmee erkennen ze dat ze al jaren iets verkeerd doen. De Amerikanen
zijn veel verder met indexbeleggen, maar daar is de concurrentie ook groter. Nederland heeft
maar een paar grote financiële
spelers en die maken de dienst
uit."
In Nederland staat indexbeleggen nog in de kinderschoenen. Maar de interesse neemt
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wel sterk toe. Online beleggerhuis BinckBank heeft nu zes
keer meer klanten die aan indexbeleggen doen dan vijf jaar
geleden. Volgens een woordvoerder zoeken klanten door de
kredietcrisis naar alternatieven.
Een probleem bij indexbeleggen is dat er weinig selectief te
werk wordt gegaan. "Als je een
mandje aandelen koopt uit een
index, koop je ookminder gezonde aandelen. Daar zitten
soms grote jongens bij. Als die
slecht presteren, gaat een groot
deel van je geld verloren", zegt
Jeroen Vetter van SNS Fundcoach.

