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Beginnen met beleggen deel 1:

Van sparen naar beleggen
Wanneer u dit e-boek leest is de kans groot dat u al een vermogen heeft of van 
plan bent om een vermogen te creëren. Voor de strekking van het verhaal maakt het 
in principe niet uit of het gaat om een bedrag van € 10.000,- of € 1.000.000,- en of u 
dit vermogen heeft vergaard door te ondernemen, een erfenis te ontvangen of 
door zorgvuldig te sparen. Als u het vermogen niet op de korte termijn wilt besteden 
zal u waarschijnlijk dit vermogen willen laten groeien of op zijn minst in stand 
willen houden. Het laten groeien van vermogen was lange tijd niet zo moeilijk. 
Tussen 1970 en 1995 bedroeg de 10-jaars rente tussen de 6 en 12 procent. Met 
een rentepercentage van 7,5 procent groeide een vermogen van 50.000 euro in 30 
jaar tijd tot ruim 400.000 euro. Door de jaren heen is de spaarbank echter een 
bedreiging voor uw vermogen geworden. Deze bedreigingen zijn met de huidige lage 
spaarrentes zelfs dusdanig hoog dat als u uw geld op de bankrekening laat staan, u 
langzaam arm wordt. U wordt haast gedwongen om te gaan beleggen. 
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Als opleidingsinstituut krijgen wij veel vragen over het thema beleggen. Wij willen u 
graag meer inzicht geven in de verschillende beleggingsmogelijkheden, zodat u na 
het lezen van dit e-book een weloverwogen beslissing kunt nemen over de 
toekomst van uw vermogen. Zodra u besloten heeft om daadwerkelijk te gaan 
beleggen, kunnen wij u helpen bij het ontwikkelen van een succesvolle aanpak. U 
kunt hiervoor het e-Book ’Beginnen met beleggen deel 2: In 10 stappen naar een 
succesvolle aanpak’ lezen. Hieronder wordt eerst kort uitgelegd wat naast lage rente 
andere bedreigingen voor uw geld inhouden. 

Belasting en inflatie
Over uw vermogen boven de € 21.000,- moet u in Nederland 1,2 procent belasting 
betalen. Het gaat daarbij om een vermogensrendementsheffing. De Belastingdienst 
gaat er namelijk vanuit dat uw vermogen winst genereert. Maar ook wanneer u te maken 
heeft met een verlies van uw vermogen moet u belasting betalen. Wanneer u een bedrag 
van 50.000 euro boven het heffingsvrije vermogen op een spaarrekening heeft staan 
moet u dus 600 euro afdragen aan de belastingdienst. Dit terwijl de spaarrente op 0,80 
procent staat en u dus in werkelijkheid maar 400 euro rendement heeft gemaakt. Een 
percentage van 1,2 procent lijkt misschien niet veel, maar op de lange termijn kan het 
flink op uw rendement drukken. Ook uw spaargeld lijdt hier dus onder. 

Strikt gezien behoudt geld altijd dezelfde waarde, echter de prijzen van goederen en 
diensten veranderen wel. Het stijgen van het algemeen prijspeil wordt ook wel inflatie of 
prijsinflatie genoemd. Bij een stijgende inflatie daalt uw koopkracht, u kunt met hetzelfde 
geld minder producten kopen of diensten afnemen. De Europese Centrale Bank streeft 
naar een inflatiepercentage van 2 procent. Dit betekent letterlijk dat uw spaargeld aan het 
einde van het jaar 2 procent minder waard is geworden. In de grafiek hieronder ziet u de 
historische inflatie van Nederland op jaarbasis. 
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Uitgaande van de inflatiedoelstelling van de Europese Centrale Bank en de 
vermogensrendementsheffing zult u dus jaarlijks minimaal 3,2 procent rendement op uw 
vermogen moeten behalen, en dan heeft u nog niets verdiend. Met de huidige lage rente 
gaat u dat percentage niet behalen. Wanneer u niets doet met uw geld, wordt u langzaam 
armer. U zult dus op zoek moeten naar alternatieven.

Waarom beleggen?
Wilt u de eerder genoemde 3,2 procent rendement – of meer – behalen, dan kan beleggen 
op de beurs een interessant alternatief zijn. In onderstaande afbeelding ziet u een overzicht 
van een aantal alternatieven. 

U ziet onder andere het verloop van de koopkracht van een Amerikaanse dollar over een 
periode van ruim 200 jaar. Het jaarlijks rendement op het aanhouden van Amerikaanse dollars 
was negatief,  namelijk – 1,4 procent per jaar. De koopkracht van 1 dollar uit 1802 heeft vandaag 
een koopkracht van slechts 5 cent! Het aanhouden van cash voor het opbouwen van vermogen 
of pensioen blijkt op de lange termijn dus niet te werken. Voor de andere categorieën geldt 
in ieder geval een positief rendement. Zo was een investering van $1,- in goud 210 jaar later 
$4,35 waard. Bills zijn Amerikaanse staatsobligaties met een korte looptijd en bonds zijn langer 
lopende Amerikaanse staatsobligaties en leverden respectievelijk een bedrag van $284,- en 
maar liefst $1.633,- op.

Stocks (aandelen steken er met kop- en schouders bovenuit. Had u in 1802 $1 geïnvesteerd 
in aandelen, dan had u ruim 200 jaar later een bedrag van maar liefst $669.500,-. U leest het 
goed, $669.500,-. 'Hoe kan dit?', zult u zich wellicht afvragen? Dit heeft te maken met het 
rente-op-rente effect. U kunt dit vergelijken met een sneeuwbaleffect en het kan uw 
vermogen exponentieel doen toenemen. Einstein noemde dit niet voor niets het achtste 
wereldwonder. 
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Wa is beleggen eigenlijk?
Een belegging is een investering waarbij geld voor een bepaalde tijd wordt ingelegd met als 
doel om in de toekomst financieel voordeel te behalen. Hier tegenover staat risico. Er is een 
positief verband t ussen rendement e n risico. H oe hoger het (verwachte rendement, hoe 
hoger het risico. Wanneer het over beleggen gaat wordt er door vrijwel iedereen aan aandelen 
gedacht. Maar er zijn meer producten waarin belegd kan worden, bijvoorbeeld: obligaties, 
beleggingsfondsen, vastgoed en kunst. Zelfs sparen is eigenlijk een vorm van beleggen, u zet 
namelijk geld weg bij uw bank en hoopt daar een financieel voordeel mee te b ehalen, de 
rentevergoeding. Indien u uw geld bij een Nederlandse bank heeft staan is de kans dat u uw 
geld terugkrijgt dermate groot, dat de vergoeding tussen de 0,5 en 1 procent ligt. Zekerheid 
gaat dus ten koste van het rendement.

U kunt met beleggen geld verdienen als de koers van uw belegging stijgt. Deze koers wordt 
bepaald door vraag en aanbod. Wanneer meer mensen uw belegging willen kopen dan 
verkopen, stijgt de koers en verdient u geld. Zijn er meer verkopers van uw belegging 
dan kopers, dan daalt uw belegging in waarde en verliest u geld.

Kopers en verkopers komen samen op de beurs. De beurs is in feite de marktplaats waarop 
beleggingen verhandelbaar zijn. Als particuliere belegger kunt u niet direct op de beurs 
uw transacties doen, daarvoor maakt u gebruik van een bank of broker. 

Wa zijn de mogelijkheden?
Voordat u begint met beleggen is het van belang dat u goed op de hoogte bent van de 
verschillende mogelijkheden. Besteedt u het uit aan een vermogensbeheerder, maakt u 
gebruik van een adviseur bij de bank of gaat u het volledig zelf doen? 

Vermogensbeheer
Bij individueel vermogensbeheer vertrouwt u uw vermogen aan een beheerder toe. De 
beheerder brengt eerst uw persoonlijke situatie en wensen in kaart en stelt op basis daarvan 
een portefeuille samen die bij u past. Vervolgens worden er afspraken gemaakt over de vrijheid 
van de beheerder en met welke frequentie de evaluatie van het resultaat zal plaatsvinden. U 
heeft dus zelf nauwelijks tot geen omkijken naar uw beleggingsportefeuille. U moet zich goed 
realiseren dat het uitbesteden van uw vermogen aan een vermogensbeheerder geen garantie 
op rendement is. Daarnaast moet u de beheerder een vergoeding betalen, ook wanneer er 
geen rendement behaald is. De kosten per vermogensbeheerder variëren, maar liggen meestal 
tussen de 1 en 2 procent per jaar. Individueel vermogensbeheer is meestal alleen mogelijk 
voor de grotere vermogens, waarbij een ondergrens van minimaal € 250.000 gebruikelijk is. 

https://www.beleggingsinstituut.nl/beleggers-kennisbank/wat-is-een-broker
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Beleggingsadviseur
Veel banken hebben beleggingsadviseurs in dienst die klanten helpen bij het samenstellen van 
een portefeuille. De beleggingsadviseur brengt als eerst uw persoonlijke situatie en wensen 
in kaart, er wordt een ‘beleggingsprofiel’ opgesteld. Vervolgens geeft de adviseur u op basis 
van uw beleggingsprofiel advies, maar uiteindelijk bent u zelf degene die de beslissing moet 
nemen. De adviseur wijst u niet alleen op kansen, maar ook op mogelijke bedreigingen. 
De adviseur kan eigenlijk gezien worden als een sparringpartner. Critici zetten echter hun 
vraagtekens bij de kwaliteit en onafhankelijkheid van veel adviseurs. Regelmatig worden er 
bijvoorbeeld beleggingsfondsen van de bank zelf geadviseerd. Ook is het vaak onduidelijk wat 
de daadwerkelijke beleggingservaring is van de adviseur. Daarnaast drukken de relatief hoge 
kosten op het rendement.  

Zelf beleggen
Veel mensen kiezen traditioneel ervoor om hun geld te laten beleggen door een 
vermogensbeheerder. Deze hebben vaak verschillende fondsen waar een team van analisten 
een mandje met aandelen kiezen waarvan zij denken dat deze potentie hebben om winst 
te maken. Tijdens onze trainingen en presentaties zijn wij veel mensen tegengekomen die 
ontevreden waren over hun vermogensbeheerder. Veel mensen hadden geld verloren of 
vonden dat ze teveel kosten moesten betalen terwijl ze slechts een zeer beperkt rendement 
hadden behaald. Zij besloten om zelfstandig te gaan beleggen.

Ook u kunt er voor kiezen om het zelf te gaan doen. Beleggen is met de komst van online-
brokers als Lynx, Alex, Binck Bank en DeGiro veel goedkoper en toegankelijker geworden voor 
particuliere beleggers. Echter, veel beleggers gaan ongeoefend ten beurze. De ervaring leert 
dat particuliere beleggers zonder training en zonder kennis eerder geld verliezen dan dat ze 
geld verdienen. Doordat ze vaak geen methodiek gebruiken, kunnen zij niet nagaan of ze een 
goede transactie hebben gedaan. Hierdoor worden doe-het-zelvers snel overmoedig als de 
markt aan hun kant staat en zijn ze blind voor de risico’s die zij nemen. Wanneer de markten 
een onverwachte beweging laten zien valt de aanpak vaak door de mand.
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Zelf uw eigen geld beleggen geeft enerzijds een gevoel van controle, maar dit betekent ook 
dat u niet meer iemand anders de schuld kunt geven als het fout gaat. Topbeleggers zijn er ook 
goed van doordrongen dat zijzelf en alleen zijzelf verantwoordelijk zijn voor hun handelen. Ze 
zoeken geen zondebok als het tegen zit. Ze begrijpen dat ze de markt niet kunnen beïnvloeden 
en accepteren verlies als operationele kosten voor het beleggen. Winnaars ontwikkelen en 
hanteren een strategie die een grote kans op een positieve uitkomst biedt. Hiervoor is eerst 
uitgebreid onderzoek nodig. Het Beleggingsinstituut kan u daar bij helpen.

Voordat u gaat beginnen
Zodra u heeft besloten om te gaan beleggen heeft u een beleggingsrekening nodig. U kunt 
een beleggingsrekening openen bij uw bank, echter zijn de kosten hier relatief hoog en de 
analysemogelijkheden beperkt. U kunt het beste bij een online-broker een beleggingsrekening 
openen. Zij hebben zich gespecialiseerd op dit terrein en zijn daarom goedkoper dan de meeste 
grote banken. Daarnaast bieden zij in de meeste gevallen veel meer mogelijkheden voor het 
maken van een analyse. 

De meest bekende brokers in Nederland zijn Lynx, Alex, Binck Bank en DeGiro. Elke broker 
heeft zijn eigen specifieke kenmerken. Sommige brokers zijn erg goedkoop, maar hebben een 
beperkt platform voor het maken van een analyse. Andere brokers zijn iets duurder, maar 
bieden juist weer heel veel mogelijkheden. Het allerbelangrijkste is dat u kiest voor een broker 
die bij u en uw strategie past. 

De laatste stap
Zodra u besloten heeft om zelf te gaan beleggen kunnen wij u helpen bij het ontwikkelen van 
een succesvolle aanpak. U kunt hiervoor het e-Book ‘Beginnen met beleggen deel 2: In 10 
stappen naar een succesvolle aanpak’ lezen. Bij het Beleggingsinstituut geven wij u niet alleen 
de theorie zoals in de diverse e-books, maar leggen u ook in detail uit hoe u het daadwerkelijk 
in de praktijk kunt brengen.

Als iemand wilt leren golfen of tennissen, dan is één van de eerste stappen het volgen van 
lessen. Gek genoeg is het anders als dezelfde persoon zijn geld gaat beleggen op de beurs, 
dan gebeurt dit vaak zonder enige opleiding. Een goede voorbereiding en ontwikkeling van 
kennis kunnen u een hoop kopzorgen, frustratie en niet onbelangrijk, geld besparen

Het Beleggingsinstituut verzorgt al jaren educatie voor beleggers. Onze trainers zijn al ruim 
15 jaar bezig met het opleiden van beleggers. Door deze jarenlange ervaring hebben wij een 
trainingsprogramma ontwikkeld dat begint bij het begin en pas eindigt als u met een gerust 
gevoel zelfstandig de verschillende mogelijkheden en kansen op de beurs kunt beoordelen. Het 
opleidingsprogramma bestaat uit fysieke trainingen, coaching sessies of online begeleiding. 
Daarnaast biedt het Beleggingsinstituut ook diverse voorbeeldportefeuilles voor abonnees.
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Voordelen Nadelen

Vermogensbeheer

Persoonlijke aandacht voor 
uw situatie

Geen inspraak in aan- en 
verkopen

Geen omkijken Relatief hoge kosten
Beheer door een 
professional

Alleen voor grotere 
vermogens

Beleggingsadviseur

Kennis van een professional Kwaliteit adviseur
Op de hoogte van zowel 
kansen als bedreigingen

Onafhankelijkheid adviseur

Persoonlijke aandacht voor 
uw situatie

Relatief hoge kosten
Zelf verantwoordelijkheid

Zelf beleggen

Controle Eigen kennis en ervaring 
noodzakelijk

Niet afhankelijk van een 
adviseur of beheerder

Zelf verantwoordelijk

Lage kosten Kost tijd
Geen minimaal 
instapbedrag
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Meer informatie?
Ga dan naar onze website www.beleggingsinstituut.nl

Of neem contact op via info@beleggingsinstituut.nl of 020 2 601 602

 ‘’Investeer in uzelf, kennis en een aanpak. 
Zonder aanpak bent u afhankelijk van geluk”




