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Een Woodstockkapitalist bij een kartonnen Warren Buffett. Dat kan, op de aandeelhoudersvergadering van Berkshire Hathaway.  ©  afp
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UCITS ETF EUR (ACC). Deze letter
soep heeft geen geheimen meer voor
de beginnende beleggers  van Nooit
Gedacht, al heeft het wel wat flessen
wijn gekost.

Drie maanden na de aankoop van
het  eerste  aandeel,  hebben  de  tien
beginnende  beleggers  van  Nooit
Gedacht  al  driekwart  van hun geld
belegd. Dat levert hen nu al een ren
dement van 2,2 procent op (zie tabel).
Of  twintig  keer  het  jaarrendement
van  0,11  procent  op  een  gewone
spaarrekening.

In de portefeuille zitten alleen nog
maar aandelen en dus is het hoog tijd
voor  een  ander  beursbeest,  vonden
de  leerlingbeleggers.  Hun  oog  viel
op  een  tracker,  ook  wel  een
exchangetraded  fund  (ETF)
genoemd. Dat  zijn beursgenoteerde
beleggingsfondsen  die  niet  actief
beheerd  worden.  Het  enige  wat  ze
doen,  is  een  index  volgen.  Wie  dus
een ETF koopt, doet dat om hetzelfde
rendement te bereiken als een index.
Het  grote  verschil  tussen  gewone
beleggingsfondsen  en  ETF’s  zijn  de
veel  lagere  kosten.  Een  klassiek
actief beheerd fonds kost de belegger
jaarlijks  gemakkelijk  1,5%,  2,0%  of
meer. Een ETF neemt genoegen met
soms maar 0,1%.

Herbeleggen is interessant
AnnSophie Vanwinsen, de secre

taris van de club, trok op verkenning
in het oerwoud van de ETF’s.  ‘Mijn
studie was niet echt een wandeling
in het park’, zegt ze. ‘Het is een ver
schrikkelijk  doolhof.  Je  kunt  ofwel
gaan kijken bij de lijst ETF’s waarin
je kunt handelen bij je broker of bank
of bij de uitgevers van die ETF’s om
ze te ontdekken. Maar er zijn er niet
alleen  bijzonder  veel.  Ze  hebben
meestal ook onmogelijke namen.’

‘Wie er wat avondjes aan besteedt,
komt er wel achter wat die lettersoep
betekent’,  zegt  AnnSophie.  De  trac
ker  waarmee  dit  artikel  begint,
wordt beheerd door iShares en volgt
de index MSCI EMU, een index met
aandelen uit de eurozone. ACC staat
voor  accumulate  of  kapitaliserend.
De  dividenden  worden  niet  uitge
keerd  maar  herbelegd  in  de  ETF.
Clubcoach  Danny  Van  Liedekerke
merkt op dat herbeleggen fiscaal in
teressant is, want de ETF moet geen
roerende voorheffing betalen en kan
de dividenden dus integraal opnieuw
beleggen.  Een  individuele  belegger
verliest 30% en vaak nog meer, want
op dividenden buiten België betaal je
twee keer roerende voorheffing.

Om de opdracht niet té makkelijk
te  maken,  had  de  club  aan  Ann
Sophie gevraagd om te bekijken of
er  ook  ETF’s  zijn  die  ethisch  of
‘groen’ beleggen.  ‘Die heb ik gevon
den,’ zegt AnnSophie, ‘maar het was
dan wel twee flessen wijn later.’ 

Maar  hoe  duurzaam  of  ethisch
zijn die dan? ‘Ik heb zelden of nooit
een  goede  verantwoording  gevon
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Vondst in 
een doolhof

Het ging niet zonder moeite, maar de beginnende beleggers van
Nooit Gedacht hebben nu ook belegd in ETF’s: het beleggingsin

strument dat de wereld verovert.

Twintig lezers van De Standaard
gaan de uitdaging aan om de 
beurs te verslaan. Samen zijn ze,
verdeeld over twee clubs, lid van
De Beleggingsclub.
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Meer koersen op standaard.be/beleggen

BEL 20 3574,86 –0,59%

BEL 20 slotkoers %-verschil
AB InBev 75,92 +0,22
Ageas 45,76 –0,11
Aperam 25,03 –2,30
Argenx 112,80 +0,09
AvH 138,20 +0,36
Barco 157,00 0,00
Cofinimmo 113,60 –1,05
Colruyt 64,80 –0,31
Galapagos 103,70 +2,27
GBL 83,00 –0,26
ING 10,75 –0,56
KBC 61,30 +0,69
Ontex 16,45 –21,37
Proximus 25,10 +0,60
Sofina 179,80 –0,33
Solvay 94,46 –2,34
Telenet 47,44 +2,82
UCB 69,38 +0,14
Umicore 30,92 –5,27
WDP 134,60 –0,15

INDEXEN
slotkoers %-verschil

Bel 20 3574,86 –0,59
BATS UK 100 12327,99 +0,25
DAX 12179,93 +0,72
CAC 40 5417,59 +0,40
AEX 558,93 +0,37
Stoxx Europe 600 382,23 +0,15
Dow Jones 25967,33 +0,01
S&P 500 2879,42 –0,16
Nasdaq 7943,32 –0,26
Nikkei 225 21602,59 –1,46

LANGETERMIJNRENTES
%

België 10 jaar 0,41
Duitsland 10 jaar -0,05
Italië 10 jaar 2,62
VS 10 jaar 2,45

NOTERINGEN
slotkoers %-verschil

Brent-olie ($/vat) 70,24 +0,53
Goud ($/ons) 1287,47 +0,46
Euro in dollar 1,1192 –0,02

PENSIOENSPAARFONDSEN
slotkoers %-verschil

week
Argenta Pensioensp. 126,18 –1,54
Argenta Pensioensp. Def. 71,40 –0,64
Belfius Pens.Bal.Plus 103,57 –1,37
Belfius Pens.High Equities 138,66 –1,74
Belfius Pens.Low Equities 116,43 –0,88
BNPP B Pens.Bal. C 195,63 –1,16
BNPP B Pens.Growth 167,35 –1,66
BNPP B Pens.Stability C 154,84 –0,69
Crelan Bal C 109,03 –1,16
Crelan Growth C 111,21 –1,68
Crelan Stab C 105,67 –0,69
Hermes-Pension-fonds 185,03 –0,20
Inter-Beurs-Hermes 196,73 –0,45
Metropol.-Rentastro 258,69 –1,68
Pricos 435,55 –1,43
Pricos Defensive 92,75 –0,66
Pricos SRI 98,23 –1,34
Star Fund 189,43 –1,72
VDK Pensionfunds 262,12 –0,41

Zin om te starten met beleggen? Lees meer op standaard.be/bolero

Waarom beleggen in trackers?

Gemakkelijk
Trackers of ETF’s (Exchange 
Traded Funds) zijn beurs-

genoteerde fondsen die een 
aantal beurswaarden volgen 

of “tracken”. De meeste 
trackers bootsen de prestatie 

van een index na.

Gespreid
Net als een fonds zorgt 

een tracker voor spreiding. 
Wanneer je een tracker koopt, 

leg je dus niet al je eieren in 
één mand. Je koopt als het 

ware een hele aandelenindex, 
of een mandje van obligaties, 

grondstoffen,....

Goedkoop
De beheerskosten van trackers 
liggen lager dan bij de meeste 
fondsen. Doordat trackers net 

als een aandeel noteren op 
de beurs, betaal je ook geen 

instap- of uitstapkosten. 

Geniaal
Trackers zijn nuttig voor 

beginners op de beurs. Je kan 
al met een klein bedrag goed 
gespreid instappen. Maar er 
zijn ook interessante trackers 
voor gevorderde beleggers.

AANGEBODEN DOOR

het  rendement zelf maakt het geen
verschil  in  welke  munt  de  ETF
noteert. Het verschil zit ‘m in de kos
ten  bij  aankoop  of  verkoop  van  de
ETF. Veel banken en brokers rekenen
een hoge commissie aan op vreemde
valuta. Zo proberen ze de lage trans
actietarieven wat aan te vullen.’

Het  beste  nieuws  houdt  Katrien
voor  het  laatst:  ‘Deze  ETF,  met  de
naam  iShares  Core  S&P500  UCITS
ETF, rekent per jaar maar 0,07% kos
ten  aan.’  De  kosten  zijn  zo  laag,
omdat er liefst 33 miljard euro in de
ETF belegd is. Zo krijgt iShares jaar
lijks  toch  de  aardige  som  van
23,1 miljoen euro binnen. Dat is ruim
voldoende om de kosten van het een
voudige beheer te dragen.

Nooit Gedacht beschikt over een
praktijktest,  want  een  van  de  club
leden heeft deze ETF persoonlijk al
in portefeuille. ‘De ETF doet wat hij

belooft’, vertelt Joris Van Dael, kunst
coördinator uit Beveren. ‘Ik heb er al
een mooie winst op.’ 

De club gaat overstag. Een grote
meerderheid  is  gewonnen  om  de
tracker van Katrien, die de S&P 500
volgt, te kopen. Ze beperken de aan
koop wel tot 750 euro. Schatbewaar
der en kok Dick De Ketelaere haalt
zijn tablet boven en plaatst meteen
een order. Op die manier hebben de
leden van Nooit Gedacht nu ook een
Amerikaanse  belegging,  zonder  dat
ze dollars moesten kopen.

‘Sommige ETF’s noemen zichzelf 
groen of ethisch, maar een goede 
reden daarvoor geven ze zelden’ 
ANNSOPHIE VANWINSEN 
Secretaris Nooit Gedacht

den’,  zegt  AnnSophie.  ‘Soms  wordt
er verwezen naar een controle door
een panel van specialisten bij de leve
rancier  van  de  index,  maar  ik  vind
dat echt onvoldoende.’

AnnSophie  besprak  vier  ‘zoge
naamd duurzaam beleggende’ ETF’s,
met  jaarlijkse kosten van 0,12%  tot
0,30%.  Maar  dat  er  weinig  engage
ment schuilt  in het ethische aspect
van de ETF zint de club niet.

Warren Buffett achterna
Dus gooit Nooit Gedacht het over

een andere boeg. Katrien Anthonis,
in het dagelijkse leven schoonheids
specialiste,  stelt  een  andere  ETF
voor.  Een  die  de  prestatie  van  de
S&P500  volgt.  Dat  is  de  grootste
beursindex  van  de  wereld  die  de
koersprestatie weergeeft van de 500
grootste Amerikaanse aandelen, met
Microsoft, Apple, Amazon, Facebook
en Berkshire Hathaway als toppers.
De topman van deze laatste, superbe
legger Warren Buffett, adviseert klei
ne beleggers  trouwens om niet  zelf
aandelen  te  selecteren,  maar  te
kiezen voor een ETF die de S&P500
index volgt.

Het bijzondere aan deze tracker is
dat hij  in euro noteert op de beurs
van  Amsterdam.  Clubcoach  Danny
legt uit waarom dat interessanter is
dan een tracker die ook de S&P500
volgt, maar  in dollar noteert.  ‘Voor
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iShares Core S&P500 ETF 3 256,66 256,66 0,00%

TOTAAL
IN EURO

1.062,00

936,00

650,50

500,00

526,00

565,00

769,98

+2,21% 5.009,48

1.543,19

PORTEFEUILLE
NOOIT GEDACHT  

€

6.552,67


