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beleggen in etf’s
efficiEnt, transparant en flexibel

Waarom zou u beleggen?
Sparen is een veilige oplossing om geld weg te zetten voor
later. Het is echter niet verstandig om uw hele vermogen op
een spaarrekening te zetten. Wij willen u graag uitleggen
hoe u op eenvoudige wijze uw vermogen kunt beleggen en
waarom dit verstandig is om toekomstige doelen te kunnen
realiseren.

Spaargeld

Het rendement (rente) op spaargeld is laag. Dit komt omdat
rendement een vergoeding is voor het gelopen risico. In het
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€ 60,000.00
€ 40,000.00

geval van spaargeld is dat klein, dus is het rendement ook
lager is dan de inflatie, verliest u over tijd koopkracht. Dit is
nu het geval. Bij de huidige rentestanden kunt u in de toekomst minder kopen van uw spaargeld dan op dit moment.
Dit gebeurt er met uw spaargeld bij een spaarrente van 2%,
een inflatie van 2,5% de gemiddelde inflatie in Nederland,

€ 20,000.00
€ 0.00
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laag. Als de spaarrente na de vermogensrendementsheffing
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uitleggen waarom dit niet het geval is.

ja

9

risicovrij zoals vaak gedacht wordt. We zullen u hieronder
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onder het depositogarantiestelsel valt. Sparen is echter niet
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per persoon op een spaarrekening heeft staan zodat deze
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€ 120,000.00
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minder kan worden. Zeker niet als u minder dan € 100.000
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VERMINDERING KOOPKRACHT BIJ SPAREN
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Spaargeld is veilig doordat uw vermogen in principe niet
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Inhoud

Berekening op basis van hiernaast genoemde waardes

volgens het CBS. Gemiddelde inflatie volgens het CBS in
de periode februari 2012 tot en met januari 2018.

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2017/06/inflatie-stijgt-in-januari-naar-1-7-procent en een vermogensrendementsheffing van gemiddeld 1,2%
(de belastingdienst gaat uit van een fictief rendement op uw vermogen en heft daarover 30% belasting).
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Twee overwegingen om te beleggen

Hoe kunt u het beste uw geld beleggen?

U kunt overwegen om geld dat u op korte termijn niet nodig
heeft te beleggen. Hiermee kunt u twee verschillende doelen
verwezenlijken afhankelijk van uw situatie en wensen.

Aan beleggen zijn risico’s verbonden maar de hoogte
van deze risico’s bepaalt u helemaal zelf. U zult altijd
in een bepaalde mate risico blijven lopen, maar dit risico
kan beperkt worden door gespreid te beleggen over
verschillende categorieën (en binnen de categorieën
over verschillende effecten) tegen lage kosten.

1

VERMOGENSBESCHERMING
U wilt uw huidige vermogen beschermen tegen inflatie, sparen levert te weinig op om dit te compenseren.
Het kan daarom verstandig zijn om dat deel van uw vermogen, dat u op korte termijn niet nodig heeft, te
beleggen. Hoewel u hierdoor meer risico neemt, is de kans op een hoger rendement ook groter.
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Gespreid beleggen voor de lange termijn is een stabiele

Spaargeld noemen wij bewust als beleggingscategorie.

vorm van vermogensopbouw waarbij de risico’s gespreid

Het is belangrijk om over genoeg liquiditeiten te beschikken

worden over meerdere effecten. Als het gaat om het

om onverwachtse tegenvallers op te kunnen vangen.

aanbrengen van spreiding in de portefeuille om de risico’s te
beperken onderscheiden we twee verschillende niveaus.

Bij beleggen gaat het vooral om het spreiden van de risico’s

De eerste is spreiding over beleggingscategorieën, de

en het laag houden van de kosten. Naast spreiding is

VERMOGENSOPBOUW

tweede is spreiding over verschillende effecten. Hierbij

het laag houden van de beheerkosten erg belangrijk, omdat

Anderzijds is er de noodzaak een vermogen op te bouwen voor later. Dat kan zijn om de hypotheek af te

kijken we niet alleen naar aandelen maar ook naar andere

deze beheerkosten namelijk elk jaar terugkomen en dit gaat

lossen, uw kinderen te laten studeren of gewoon een appeltje voor de dorst te hebben. Historisch gezien

beleggingscategorieën zoals obligaties, beursgenoteerd

rechtstreeks ten koste van het te behalen rendement.

levert beleggen meer op dan sparen en biedt het dus een interessant alternatief om vermogen op te bouwen.

vastgoed en spaargeld.

Wanneer u geld belegt koopt u effecten zoals aandelen, obligaties of een combinatie daarvan. Het koersrisico
bij aandelen is groter dan bij obligaties. Deze verhoogde mate van risico gaat ook gepaard met, historisch
gezien, een hoger rendement. Rendement is namelijk een vergoeding voor het gelopen risico. Hieronder ziet
u dat grafisch weergegeven sinds 1988 (incl. dividend).

WAT IS INDEXBELEGGEN?
Indexbeleggen is een eenvoudige manier om gespreid te beleggen tegen lage kosten. Dankzij één aankoop
brengt u al een spreiding aan over vele tientallen, zo niet honderden effecten. Met indexbeleggen volgt u een
bepaalde index. Hiermee probeert u niet de markt te verslaan, maar deze simpelweg te volgen. Indexbeleggen
wordt daarom ook wel passief beleggen genoemd.

Bron: BlackRock; Aandelen
worden vertegenwoordigd
door de MSCI Europe Index,
obligaties door de CitiGroup
World Government Bond
Europe Index, spaargeld door
de Duitse 3-maandelijkse
interbancaire leenrente.
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Waarom indexbeleggen?
Indexbeleggen verschilt van actief beleggen zoals toegepast
bij de meeste beleggingsfondsen. Met actief beleggen wordt
geprobeerd om een beter resultaat dan de markt te behalen
door actief aandelen en obligaties te selecteren.
Bij indexbeleggen wordt de markt zo nauwkeurig mogelijk
gevolgd wat leidt tot twee opvallende conclusies:
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De weergegeven rendementen zijn inclusief dividend en na aftrek van kosten. De Think AEX UCITS ETF’s hanteren een bruto herbeleggingsindex in
tegenstelling tot veel andere ETF’s en beleggingsfondsen die een netto herbeleggingsindex als benchmark hanteren. Het vergelijken met een
bruto herbeleggingsindex is de meest zuivere vorm aangezien dit ervanuit gaat dat u de ingehouden dividendbelasting kunt terugvorderen.

1

AANTOONBAAR BETERE RESULTATEN
Al decennialang wordt onderzoek gedaan naar wat er beter is: actief of passief (index)
beleggen. Telkens trekken onderzoekers dezelfde conclusie: er is praktisch geen
fondsmanager die in staat is om consistent een beter resultaat dan de markt te behalen.
Alleen het percentage van de fondsmanagers dat het slechter doet dan de index
verschilt: dat varieert van 75% tot 95%1. Het loont dus om de index te volgen met
passief beleggen. “Het verwachte rendement van de groep van actief beheerde
fondsen is lager dan dat van een index en van tevoren is niet tot nauwelijks te
voorspellen welk fonds beter dan de index zal gaan presteren, aldus de AFM2”

2

Wat is een ETF?
Simpel gezegd koopt u met een ETF
een stukje van een index, bijvoorbeeld een
Nederlandse (zoals de AEX® en AMX®), een
Europese of een wereldaandelenindex.
ETF staat voor Exchange Traded Fund.

koers van uw ETF heeft vrijwel hetzelfde

‘Exchange Traded’ omdat het continu op de

verloop als de koers van de index. Met

AANTOONBAAR LAGERE KOSTEN

beurs verhandelbaar is en dus dezelfde

andere woorden, ETF’s maken het mogelijk

Indexbeleggen kent het voordeel dat door het simpelweg volgen van de index, de

flexibiliteit kent als een gewoon aandeel.

in de index te beleggen. U hoeft niet meer

kosten zo laag mogelijk blijven. Zo komen er geen dure fondsmanagers aan te pas en

‘Fund’ omdat het spreiding biedt zoals een

alle individuele aandelen uit de index zelf te

worden er niet onnodig veel transacties gedaan. Bij actief beleggen zijn de beheer-

beleggingsfonds. Een ETF combineert het

kopen; u kunt op eenvoudige wijze met één

kosten vaak veel hoger dan bij indexbeleggingsproducten. Deze besparing aan

beste van twee werelden en dat tegen

transactie de index volgen.

kosten komt direct ten goede aan uw rendement.

lage kosten.
Een ETF is een bijzonder eenvoudig en
Een ETF is dus een beleggingsfonds dat als

transparant beleggingsinstrument. Het is

doel heeft hetzelfde beleggingsresultaat

echter geen wondermiddel. Stijgt de index,

(in rendement en risico) te behalen als een

dan wordt uw ETF meer waard. Daalt de

beursindex. Een index is een samenstelling

index, dan wordt uw ETF minder waard.

van aandelen of obligaties die dient als
 ronnen: S&P, “SPIVA scorecard mid-2015”. Dit onderzoek vergeleek prestaties van beleggingsfondsen
B
met de S&P 500 index, Portfolio Solutions & Betterment (2013), “A Case for Index Fund Portfolios”.
2
Bron: AFM (2011), “De wetenschap over de resultaten van actief en passief beleggen”
1
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graadmeter van ontwikkelingen op de beurs.
Met een ETF koopt u de gehele index; de
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De voordelen van ETF’s
1

Welke ETF kiest u?
FYSIEKE REPLICATIE OF SYNTHETISCHE REPLICATIE

LAGE KOSTEN:
ETF’s zijn een stuk goedkoper dan traditionele beleggingsfondsen. Het laag houden

ETF’s gebruiken verschillende methodes om een index te volgen. Het belangrijkste

van de kosten is een van de belangrijkste voorwaarden om met succes te beleggen.

onderscheid heeft betrekking op de structuur van een ETF. Hieronder leest u kort de voor-

Immers, kosten gaan rechtstreeks ten koste van het rendement. De reden dat ETF’s

en nadelen van fysieke en synthetische replicatie.

lage kosten kennen is omdat het passief beheerde producten zijn. Er komen dus geen
dure fondsmanagers en research analisten aan te pas.

2

GOEDE SPREIDING MET ÉÉN AANKOOP:
Met ETF’s belegt u veiliger door de spreiding van aandelen, obligaties of beursgenoteerd
vastgoed. De verhouding risico versus rendement is van groot belang om op langere
termijn succesvol te beleggen. Dankzij ETF’s kunt u via enkele aankopen al een
spreiding realiseren van enkele honderden, zo niet duizenden effecten. Let hierbij wel
goed op, er zijn ook ETF’s die als doel hebben een specifieke sector of markt te volgen
en daardoor minder goed gespreid zijn.

3

TRANSPARANTIE:
ETF’s zijn transparant. U weet exact wat u bezit en u weet exact waar u aan toe bent.
Op elk moment van de dag kunt u precies zien wat de waarde en het rendement van
uw ETF is en uit welke effecten deze is opgebouwd.

4

FLEXIBILITEIT EN LIQUIDITEIT:
Door hun beursnotering zijn ETF’s eenvoudig verhandelbaar. Een belangrijk voordeel
van ETF’s in vergelijking met beleggingsfondsen is dat u bij ETF’s gedurende de

ETF’s MET FYSIEKE REPLICATIE

handelsdag kunt in- en uitstappen. Mocht er zich gedurende de dag iets voordoen

Deze ETF’s beleggen daadwerkelijk fysiek in de aandelen of obligaties van de index die

waar u direct op wilt reageren, dan heeft u die mogelijkheid. Daarnaast heeft de

zij volgen. Beleggers weten hierdoor exact waar ze in beleggen. Bij fysieke replicatie

groeiende populariteit van ETF’s voor een grote verscheidenheid aan producten

houdt de ETF alle aandelen of obligaties van de index aan in de juiste verhouding.

gezorgd, waardoor u een portefeuille met ETF’s kunt samenstellen die aan al uw

Zo bent u met een Think AEX ETF de eigenaar van de 25 aandelen uit de AEX.

beleggingsdoelstellingen voldoet.

Fysieke replicatie is de meest veilige methode om te beleggen in een index.

ETF’s MET SYNTHETISCHE REPLICATIE

1

2

Deze ETF’s beleggen niet in de aandelen of obligaties van een index, maar wordt de
index gevolgd met behulp van derivaten. Deze ETF’s kennen dus naast het marktrisico
een tegenpartijrisico. Voor sommige beleggingsvormen is synthetische replicatie
simpelweg de enige manier om een index te volgen. Hierbij kan gedacht worden aan
erg moeilijk verhandelbare en/of exotische aandelen.
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Hoe kunt u een beleggingsportefeuille
met ETF’s inrichten?
ETF’s zijn efficiënte bouwstenen voor een beleggingsportefeuille.
Door het te beleggen vermogen over verschillende beleggingscategorieën te spreiden is het mogelijk om het risicoprofiel van
de portefeuille in te vullen en aan te laten sluiten bij uw specifieke
risicotolerantie.
Aandelen zijn risicovoller dan obligaties, maar hebben op de lange termijn een hoger rendement opgeleverd. Door obligatie
ETF’s toe te voegen aan de aandelen ETF’s wordt de volatiliteit, ofwel de beweeglijkheid van de beleggingsportefeuille, lager.
Het potentiële verlies wordt hierdoor ook beperkt. Het verwachte rendement op de lange termijn zal in veel gevallen echter ook
lager zijn. Door verschillende ETF’s te combineren in een beleggingsportefeuille kunt u het risico spreiden. Hierdoor zorgt u
ervoor dat het rendement van uw beleggingsportefeuille niet door één slecht presterende beleggingscategorie bepaald wordt.
Op basis hiervan hebben wij drie voorbeeldportefeuilles met Think ETF’s samengesteld met verschillende risicoprofielen.
U belegt via elk profiel in wereldwijde aandelen, vastgoedaandelen en in euro genoteerde staats- en bedrijfsobligaties.

Hoe en waar koopt u ETF’s?
ETF’s koopt u op de beurs en kunt u gedurende de gehele handelsdag aan- en verkopen.
U moet daarvoor wel een beleggingsrekening hebben bij een bank of een broker.
De verhandeling van een ETF werkt dus net zo als die van een gewoon aandeel.
Een beleggingsrekening bij een bank of een broker kunt u meestal gratis openen.

Profiel

Samenstelling

Kosten van
profiel

Defensief

Neutraal

Offensief

Vervolgens kunt u via het handelsplatform van uw bank gemakkelijk ETF’s aan- en

25% Think Global Equity ETF

40% Think Global Equity ETF

60% Think Global Equity ETF

verkopen. Hierbij worden vaak wel transactiekosten in rekening gebracht. Op de website

5% Think Global Real Estate ETF

10% Think Global Real Estate ETF

10% Think Global Real Estate ETF

35% Think iBoxx Govern. Bond ETF

25% Think iBoxx Govern. Bond ETF

15% Think iBoxx Govern. Bond ETF

35% Think iBoxx Corporate Bond ETF

25% Think iBoxx Corporate Bond ETF

15% Think iBoxx Corporate Bond ETF

0,17% per jaar

0,18% per jaar

0,19% per jaar

van de bank of broker kunt u de waardeontwikkeling van uw beleggingsportefeuille
continu volgen.

PORTEFEUILLE HERWEGEN
Het verdient aanbeveling om uw portefeuille periodiek (bijvoorbeeld eenmaal per jaar)

Op onze website kunt u zien hoe deze voorbeeldportefeuilles hebben gerendeerd en ziet u duidelijk het verschil in
beweeglijkheid terug in de rendementsgrafiek. U kunt deze profielen eenvoudig zelf samenstellen door de onderliggende
producten aan te kopen bij uw bank of broker.

VOOR MEER GEMAK, KIES DE THINK TOTAL MARKET ETF’S
Als alternatief voor het zelf aanschaffen van bovenstaande ETF’s, kunt u ook beleggen in de Think Total Market ETF’s
(Defensief, Neutraal en Offensief). Deze drie ETF’s bieden een gemakkelijke en efficiënte alles-in-1 oplossing als u via slechts
één aankoop wereldwijd wenst te beleggen tegen lage kosten. Daarnaast bewaken wij het door u gekozen risicoprofiel door
een vaste jaarlijkse herweging. Meer informatie over deze en andere producten kunt u vinden op www.thinketfs.nl
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Voor meer informatie over de Think ETF’s verwijzen wij naar het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie, beschikbaar in de Nederlandse taal en te vinden op: www.thinketfs.nl

te herwegen. Herwegen is het terugbrengen van de wegingen van uw beleggingsportefeuille naar de oorspronkelijke verdeling. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat de
koers van uw aandelen ETF sterk is opgelopen waardoor de weging naar aandelen
hoger is dan bij uw risicoprofiel past. Door wat aandelen ETF’s te verkopen en wat
obligatie ETF’s bij te kopen brengt u het risico van uw portefeuille weer in lijn met
het profiel waar u aanvankelijk voor gekozen had.
Wanneer u voor gemak kiest en alleen belegt in een van onze Total Market ETF’s is
het herwegen niet nodig aangezien wij dit jaarlijks voor u doen. Wel zo makkelijk dus.
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Waarom beleggen in Think ETF’s |VanEck?
ETF’s worden steeds populairder. Het is daarom niet
verwonderlijk dat er steeds meer ETF’s worden aangeboden.
Maar welke ETF aanbieder is voor de Nederlandse belegger
nu de beste keuze? Dat leggen wij u graag uit.

1

KIES VOOR EEN FISCAAL VOORDEEL

2

KIES VOOR EEN VEILIGE STRUCTUUR

Beleggers houden van dividend. Niet verwonderlijk als u bedenkt dat bijvoorbeeld

Doordat de Think ETF’s | VanEck gebruikmaken van fysieke replicatie en geen stukken

de AEX in de afgelopen jaren gemiddeld zo’n 3,5% dividendrendement uitkeerde.

uitlenen (ook wel securities lending genoemd) ontstaat geen tegenpartijrisico. De

Think ETF’s | VanEck is in staat het dividend efficiënt door te geven. Dit belangrijke

onderliggende effecten blijven in bezit van het fonds.

voordeel uit zich doordat u de 15% ingehouden dividendbelasting kunt terugvragen
bij de Nederlandse fiscus*. Dit voordeel gaat niet alleen op voor binnenlandse

Waarom fysieke replicatie?

beleggingen, maar ook voor vrijwel alle buitenlandse aandelenbeleggingen. Het lijkt

Bij fysieke replicatie worden de onderliggende stukken daadwerkelijk gekocht en

zo vanzelfsprekend, maar Think ETF’s | VanEck is de eerste aanbieder van ETF’s die u

aangehouden. Bij synthetische replicatie worden niet de daadwerkelijke aandelen of

dit voordeel kan bieden. Het beruchte dividendlek waar buitenlandse aanbieders mee

obligaties uit de index aangehouden, maar wordt gebruik gemaakt van een complex

kampen, is met Think ETF’s dus definitief gedicht.

financieel product dat de index simuleert. Dit wordt ook wel een ‘swap’ genoemd.
Wanneer er gebruik wordt gemaakt van synthetische replicatie en/of er aandelen
worden uitgeleend dan ontstaat er tegenpartijrisico. Dit verhoogt uw risico zonder dat
het u direct voordeel oplevert. Buitenlandse aanbieders zullen beweren dat securities
lending extra inkomsten genereert. Dat klopt maar ten dele, in de meeste gevallen gaat

UW BELASTINGVOORDEEL OP DIVIDEND IN DE PRAKTIJK

40% van de inkomsten naar de aanbieder en 60% naar u als belegger, terwijl u wel
100% van het risico loopt.

Stel, u belegt in een ETF en heeft recht op €1000 bruto dividend. Onder inhouding van
15% dividendbelasting wordt in eerste instantie €850 netto uitgekeerd waarbij u de
ingehouden €150 jaarlijks dient terug te vragen en/of te verrekenen bij de Nederlandse
fiscus.
Door de buitenlandse structuur van de overige ETF aanbieders verliest u het recht om
de ingehouden €150 terug te vragen. Bij het Think ETF’s | VanEck echter kunt u het
bedrag aan ingehouden dividendbelasting wel gewoon terugvragen bij de fiscus.
Bij ons ontvangt u het volledige dividend. Wel zo voordelig dus.
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*Afhankelijk van uw situatie kan de hoogte van uw teruggave verschillen.

‘De langetermijnbelegger die het minste betaalt,
heeft de grootste kans om het hoogste rendement
te behalen.’
- John Bogle, oprichter Vanguard -
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Over Think ETF’s | VanEck
EEN NIEUWE AANDEELHOUDER: VANECK
Think ETF’s | VanEck is de eerste Nederlandse aanbieder van

Tussen de beheerder en het fonds bestaat geen eigendoms-

ETF’s en is de afgelopen jaren veelvuldig bekroond vanwege

verhouding, enkel een beheerovereenkomst. De effecten

de eenvoudige en veilige structuur van haar ETF’s. Think

waarin de ETF belegt, worden gehouden in een afgescheiden

ETF’s is sinds juli 2018 onderdeel van VanEck. ThinkCapital

entiteit bij onze bewaarbank, dus een faillissement van onze

ETF’s N.V. en Think ETF Asset Management B.V. zijn

bewaarbank of Think ETF Asset Management B.V. raakt

Nederlandse ondernemingen met een Nederlandse directie,

het fondsvermogen niet.

gevestigd in Amsterdam en staan onder toezicht van De
Nederlandsche Bank en de Autoriteit Financiële Markten.

HEEFT U NOG VRAGEN?
Meer informatie over de producten van Think ETF’s | VanEck

SCHEIDING VERMOGEN EN BEHEER

zoals fondsgegevens, rendementen, factsheets en gedetail-

Zoals gebruikelijk bij instellingen die ETF’s of beleggings-

leerde informatie over de aanschaf van ETF’s vindt u op www.

fondsen uitgeven, is er een scheiding tussen vermogen

thinketfs.nl. Ook kunt u altijd contact met ons opnemen via

en beheer.

020-7195100 of via info@thinketfs.nl

Maak kennis met
onze producten op
www.thinketfs.nl

ERKENNING
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