
Beleggenmet John (1)

O
nzegeleerdenwetenhoe
je katoenplantjes laat
groeienopdemaan,wat
klimaatveranderingdoet
methetNoordpool-ijs en
hoe je robotwagentjes laat

rijdenopMars.Wetenweookalhoe jemaxi-
maalwinstmaaktmetbeleggen? Jazeker,
al tientallen jaren.Die kennisdankenwe
aandeAmerikaan JohnBogle, deuitvinder
vanhet indexbeleggen.Bogle, die afgelopen
januari op89-jarige leeftijdoverleed, stichtte
in1974debeleggingsinstellingVanguard.
Een jaar later boodhij particulierenhet eer-
ste indexbeleggingsfonds terwereld: deFirst
Index InvestmentTrust.
Een indexbeleggingsfonds –kortweg

indexfonds – isde zelfrijdendeautoonder
debeleggingsfondsen.Er zit namelijk geen
(dure) fondsbeheerder aanhet stuurdie
effecten voor je analyseert, selecteert enaan-
en verkoopt. Inplaatsdaarvanbelegt een
computerprogrammavolgensde samenstel-
ling vaneenbepaalde aandelenindex, bij-
voorbeelddeMSCIWorld, deMSCIEurope
ofdeMSCIEmergingMarkets.
Indexbeleggenheet ookwel passief beleg-

gen,wantde indexbeleggerhoeft, behalve
geld inleggen,niets aan zijnbeleggingen te
doen.Datheeft veel voordelen. Teneerste
betaalt de indexbeleggernietmeeaaneen
prijzige fondsbeheerder.Nudenk jemis-
schiendat zo iemandzijnkostendikwaard
is,maarhet omgekeerde iswaar. Als je vorig
jaarhadbelegd inde favorieten vanNeder-
landsebeleggingsanalisten, zo toontonder-

zoek vanDirk enWillemGerritsen voorde
UniversiteitUtrecht, had je 5,3%minder ren-
dementdanhetmarktgemiddeldegeboekt.
Je kuntdusbeter indexbeleggen,wantdan
haal jehetmarktgemiddelde altijd.
Beleggen ineen indexdoe je via een index-

fondsof eenETF (ExchangeTradedFund).
Dat kost bijvoorbeeld0,2 of 0,3 of 0,5%per
jaar. Aaneenbeheerdbeleggingsfondsben
je snel een veelvoud vandiekostenkwijt.
Dat scheelt je opde lange termijn tientallen
procentenaaneindkapitaal.
Indexbeleggen is ookeengoedkopeen

simpelemanier ombeleggingsrisico’s te
spreiden.Wiebelegt indeMSCIWorld is,
ongeachtdeomvang van zijn inleg,mede-
eigenaar van1649bedrijven in23ontwik-
kelde landen.Extra risicospreidingbereik
jedoormaandelijks een vast bedrag in een
indexfonds tebeleggen.Dankoop jebij lage
koersenautomatischmeerparticipaties
danbij hoge.Datheetmiddelen. Laathet
opgebouwde vermogen jaarna jaar staan.
Ga vooral nooit deboel verkopen tijdens een
beursdip.Wantopdeeffectenbeurzen volgt
na regenperdefinitie zonneschijn.
Zokun je een smakelijk rendement incas-

serenopde lange termijn.DeAmerikaan
WarrenBuffett, ’swereldsbestebelegger,
vond JohnBogle eenheld en indexbeleg-
gen ideaal voor iedereen. ‘Doorperiodiek te
beleggen ineen indexfonds’, zei Buffett ooit,
‘kandebeleggerdienergens vanweetmeer
rendementhalendandemeeste experts.’
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Mocht je denkendat een fondsbeheerder zijn
kosten dikwaard is: het omgekeerde iswaar
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‘Waaromzou je
mensenbetalen
omtegokkenmet
jouwgeld?’

WilliamF.Sharpe
(1934),Nobelprijs-
winnaar economie
1990
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