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Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Hoewel de 
informatie in dit document met de grootst mogelijke zorg is 
samengesteld, is het mogelijk dat deze onvolledig of niet 
(meer) juist is. Beginmetbeleggen.com is niet aansprakelijk 
voor eventuele schade door het gebruik van informatie in dit 
document. 

Wij geven geen beleggingsadvies en bemiddelen niet in 
financiële producten. Eke belegger is zelf verantwoordelijk 
voor zijn of haar handelingen.

Dit e-book is geschikt 
voor de computer, 
tablet, smartphone 
en e-reader

Verspreiding van dit 
e-book is toegestaan, 
mits het in originele 
staat verkeert
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1. Wat is beleggen?
Kort door de bocht: beleggen is het kopen van producten, 
om die op een later tijdstip met winst te verkopen.



Een belegger koopt producten waarvan hij verwacht 
dat ze in de toekomst meer waard worden. Welke 
producten dat zijn, verschilt per belegger.

Grondstoffen (zoals olie of goud), aandelen of staats-
obligaties zijn slechts een paar voorbeelden van 
beleggingsproducten. Het principe van beleggen is 
altijd hetzelfde: uiteindelijk hoopt de belegger het 
product met winst te verkopen. 

Aandelen
Het bekendste beleggingsproduct is waarschijnlijk het 
aandeel. Bedrijven geven aandelen uit om geld op te 
halen. Wie een aandeel koopt, leent dus eigenlijk zijn 
geld uit. In ruil daarvoor wordt de eigenaar van het 
aandeel (de aandeelhouder) een heel klein beetje 
eigenaar van het bedrijf. Daarmee heeft hij bijvoor-
beeld recht op (beperkte) inspraak.

Als een bedrijf er goed voor staat, zullen de aandelen 
in waarde stijgen. Beleggers kunnen er voor kiezen 
om hun aandelen vervolgens met winst te verkopen. 
De winst die behaald wordt met beleggen, noemen we 
het rendement.

Beurs
Aandelen (en andere beleggingsproducten) koop of 
verkoop je op de beurs. Dat is de plek waar beleggers 

samenkomen. Aan de hand van de vraag naar en het 
aanbod van een bepaald product, wordt de prijs 
bepaald. Is er veel vraag naar een aandeel, dan stijgt 
de prijs. Wil iedereen van het aandeel af, dan daalt de 
prijs.

De aandelenbeurs in Nederland zit aan het Beursplein 
in Amsterdam. Toch heeft het als particulier geen zin 
om daar een bezoekje aan te brengen. Alleen de grote 
financiële instellingen zijn fysiek aanwezig. Zij 
verhandelen de aandelen voor hun klanten.

Broker
Een particulier handelt in aandelen via een broker. Dat 
is een bedrijf dat namens jou beleggingstransacties 
uitvoert. Waarschijnlijk is je eigen bank ook een 
broker. Toch is het verstandig om niet via je bank te 
beleggen. Tegenwoordig zijn er namelijk veel online 
brokers die lagere tarieven hanteren dan je bank.

In het laatste hoofdstuk van dit e-book leggen we uit 
hoe je het beste een broker kunt kiezen.
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Beleggen is nooit zonder risico’s. Niemand weet immers hoe de 
koers van een beleggingsproduct zich ontwikkelt.

2. Risico’s van beleggen2. Risico’s van beleggen
Beleggen brengt altijd risico’s met zich mee. Toch kun je 
die risico’s beperken door slim te beleggen.



Beleggen levert doorgaans meer op dan sparen. Toch 
is het verstandig om niet al je spaargeld op een 
beleggingsrekening te storten. Beleg alleen met geld 
dat je kunt missen. Dat is verstandig en zorgt ervoor 
dat je met een gerust hart kunt slapen.

Sommige beleggingsproducten zijn minder risicovol 
dan andere. Staatsobligaties kennen bijvoorbeeld  
relatief weinig risico. Vooral als ze worden uitgegeven 
door landen met een sterke economie. Door een 
obligatie te kopen, leen je eigenlijk geld uit. En de 
kans dat een land zijn lening niet kan aflossen, is 
tamelijk klein.

Turbo’s en sprinters zijn beleggingsproducten met een 
relatief hoog risico. Dat zijn producten die de koers 
van een aandeel volgen, maar dan met een hefboom-
effect. De potentiële winsten zijn dus groter, maar de 
mogelijke verliezen zijn dat ook.

Beleggingen spreiden
Beleggers moeten zich vooraf goed verdiepen in de 
risico’s van de producten waarin ze beleggen. Daar-
naast is het verstandig om beleggingen te spreiden. 
Daarmee spreid je namelijk ook het risico.

Een goede manier om het risico te spreiden, is door te 
beleggen in een beleggingsfonds. Daarmee koop je 

indirect veel verschillende beleggingsproducten. Een 
fondsbeheerder kiest waarin hij belegt en houdt 
daarbij rekening met het spreiden van de risico’s.

Rendement en risico
Het rendement is altijd nauw verbonden met het risico. 
Beleggingen die waarschijnlijk een hoog rendement 
opleveren, brengen ook een hoog risico met zich mee. 
Het tegenovergestelde is ook waar: ben je tevreden 
met een lager rendement, dan zullen de risico’s ook 
kleiner zijn.

Beslis dus zelf welk rendement je ambieert en bepaal 
of je kunt leven met de risico’s die daaraan verbonden 
zijn. Onthoud dat beleggen altijd risico’s met zich 
meebrengt, ook als het verwachte rendement laag is.
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 3. Korte of lange termijn
Sommige beleggers verkopen hun producten pas na jaren, 
anderen wachten slechts enkele dagen of zelfs minuten.



Beleggers komen in allerlei soorten en maten. Toch 
kun je ze altijd in grofweg twee groepen plaatsen: 
beleggers op de lange of korte termijn. Of met andere 
woorden: actieve of passieve beleggers.

Passief belegen
Een passieve belegger wisselt niet regelmatig van 
aandelen. Hij koopt een product omdat hij verwacht er 
op de lange termijn winst mee te maken. Dit type 
belegger heeft geen oog voor kleine tegenslagen. Een 
leuk rendement op lange termijn telt.

Actief beleggen
De actieve belegger heeft juist oog voor kleine 
tegenslagen. Hij volgt het nieuws en speculeert op 
goede kwartaal-cijfers of tegenslagen. Kleine 
koersschommelingen kunnen in korte tijd voor een 
groot rendement zorgen, want de actieve belegger 
handelt dikwijls in turbo’s en sprinters. De actieve 
belegger gaat voor een hoog rendement in korte tijd 
en neemt de grotere risico’s daarbij voor lief.

Elke belegger is anders. De een vindt het heerlijk om 
snel te handelen en krijgt een kick als hij op tijd zijn 
aandelen verkoopt. De ander doet het liever rustig aan 
en bekijkt hooguit een paar keer per jaar hoe zijn 
producten ervoor staan. Er zijn zelfs beleggers die de 
twee soorten combineren: in de vrije uren speculeren 

ze op de beurs, terwijl een deel van hun vermogen in 
een beleggingsfonds zit.

Psychologie
Actieve beleggers hebben vaak minder oog voor het 
beleggingsproduct. Vooral de koers van dat product is 
interessant. Als er goed nieuws over bedrijf X naar 
buiten komt, kopen ze snel wat aandelen, omdat ze 
weten dat de koers waarschijnlijk gaat stijgen. Simpel-
weg omdat meer beleggers dat denken. Wat dat 
betreft is beleggen ook een beetje psychologie.

Een passieve belegger verdiept zich grondig in de 
producten waarin hij belegt. Hij leest bijvoorbeeld de 
jaarresultaten van een bedrijf voordat hij aandelen 
koopt.

Speciale broker
Veel brokers hanteren relatief hoge kosten voor elke 
aankoop. Dat is ongunstig voor actieve beleggers, 
omdat zij hun aandelen snel verkopen. Daarom zijn er 
speciale brokers voor actieve beleggers.

3.
 K

or
te

 o
f l

an
ge

 te
rm

ijn

De actieve belegger 
krijgt een kick van 
het snel handelen

http://beginmetbeleggen.com/vergelijk-brokers/
http://beginmetbeleggen.com/vergelijk-brokers/


4. Oefening baart kunst
Voldoende basiskennis op zak? Aan de slag, dan maar! 
Beleggen leer je namelijk vooral door het gewoon te doen. 



Hoewel er allerlei cursussen bestaan, leer je beleggen 
het best door het gewoon te doen. Met vallen en 
opstaan word je een echte belegger. Toch is het 
onverstandig om zonder enige kennis te beginnen.

Beleggingsproducten
Beginners doen er goed aan om zich eerst te richten 
op één of twee soorten producten. Aandelen van 
bedrijven zijn een toegankelijke vorm voor beginners. 
Zorg dat je weet hoe het product werkt. Hoe groot zijn 
de risico’s? Welk rendement kan ik behalen?

Weet waarin je belegt
Verdiep je altijd goed in de producten waarin je gaat 
beleggen. Lees je in, zodat je vertrouwd bent met de 
producten die je koopt. Beleg nooit lukraak, maar 
koop een product omdat daar een aanleiding voor is. 
Voor sommige beleggers is dat negatief nieuws of zijn 
dat goede kwartaalcijfers.

Met de juiste basiskennis op zak, is het tijd voor het 
echte werk! Beleggen leer je met vallen en opstaan. 
De beste beleggers leren dat in de praktijk. Toch wil je 
niet dat een foutje je veel geld kost. Gelukkig kun je  
bij sommige brokers oefenen met nepgeld.

Je krijgt dan een fictief vermogen waarmee je écht 
kunt beleggen. Met als grote voordeel: een foutje kost 

je geen geld. Een oefen-account kost niets. De broker 
hoopt namelijk dat je na het oefenen gaat beleggen 
met echt geld. Maar dat hoeft natuurlijk niet. Je kunt 
eindeloos gratis blijven oefenen.

Leer van je fouten
Veel beginners vergeten dat de fouten die je maakt 
erg waardevol zijn. Probeer te analyseren waar het 
mis ging. Was er een duidelijke aanleiding om te 
kopen? Verkocht je het aandeel te vroeg of te laat? 
Vraag jezelf af wat je de volgende keer anders zou 
doen. 

Vergeet niet: zelfs de beste beleggers ter wereld 
sluiten een kwart van hun transacties af met verlies! 
Wees dus niet teleurgesteld als het een keer niet gaat 
zoals gepland. Niemand kan elke transactie met winst 
afsluiten.

Open een oefen-account
Leer beleggen in de praktijk, maar dan met een fictief 
vermogen. Open hier een gratis oefen-account.
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5. Een broker kiezen
Het kiezen van de juiste broker kan je een hoop ellende 
besparen. Elke broker rekent namelijk andere tarieven.

5. De juiste broker kiezen
Het kiezen van de juiste broker kan je een hoop ellende 
besparen. Elke broker hanteert namelijk andere kosten.



De verschillen tussen brokers zijn groot. De kosten, 
het aanbod, de service en gebruiksvriendelijkheid zijn 
bij elke broker anders. Het vergelijken van brokers is 
misschien geen leuke taak, maar wel verstandig.

Lange of korte termijn
Stel jezelf eerst de vraag: waar heb ik mijn broker voor 
nodig? Lange termijn beleggers zullen hun producten 
lang vasthouden en zijn dus gebaat bij lage bewaar-
kosten. Beleggers die actief handelen, verkopen veel 
verschillende beleggingsproducten. Zij willen dus lage 
aan- en verkoopkosten.

Kies dus een broker die past bij de manier waarop je 
gaat beleggen. Kijk vervolgens naar het aanbod: wil je 
bijvoorbeeld Nederlandse aandelen verhandelen? Of 
heb je vooral interesse in grondstoffen?

Daarnaast spelen service en het gebruiksgemak een 
rol bij de keuze van je broker. Zo beschikken niet alle 
brokers over een Nederlandstalige website, hebben 
sommige brokers een mobiele app en is het ene 
handelsplatform ingewikkelder dan het andere.

Vergeet je bank
Vroeger was het gebruikelijk om te beleggen bij je 
bank. Tegenwoordig doen steeds minder mensen dat. 
Met name door de komst van online brokers die zich 

uitsluitend richten op beleggen en daardoor veel 
goedkoper en gebruiksvriendelijker zijn. 

Sommige brokers geven je de kans om hun platform 
eerst kosteloos uit te proberen. Maak daar gebruik 
van. Door eerst te beleggen met een oefen-account 
vind je een broker die bij jou past. Uiteindelijk gaat 
erom dat je optimaal kunt beleggen.

Onze favorieten
Wij maakten een overzicht van onze favoriete brokers 
speciaal voor actieve beleggers. Wij hebben onder 
andere gelet op de kwaliteit van de website, de 
aanwezigheid van een app, het productaanbod, de 
kosten en de mogelijkheid om een oefen-account te 
openen.
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