
‘Waarom zou je 
iemand betalen om  

met jouw geld  
te gokken?’ 

William sharpe,  

winnaar van de nobelprijs  

voor de economie 1990
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Tussen 1991 en 2005 wist het Legg Mason Management Value Trust-
fonds de Amerikaanse beursindex elk jaar te verslaan.19 Nooit eer-
der was dat een Amerikaans beleggingsfonds over zo’n lange periode 
gelukt. Geen wonder dus dat fondsmanager Bill Miller eind jaren 

90 door Morningstar werd uitgeroepen 
tot ‘fondsmanager van het decennium’. 
Barron’s selecteerde hem zelfs voor hun 
beleggingsteam van de eeuw en Fortune 
Magazine beschreef hem als ‘een van de 
grootste beleggers van onze tijd’.20

Miller stond bekend om zijn grote 
intellect en brede interesses. Als oud-
student filosofie en officier bij de in-
lichtingendienst van het Amerikaanse 
leger geloofde hij dat je bij het analyse-

ren van beleggingen niet alleen de gangbare financiële analyses 
moest gebruiken, maar dat inzichten uit de medische wetenschap, 
biologie, natuurkunde en zelfs kunst en literatuur je konden hel-
pen om betere beslissingen te nemen. Hij zei vaak dat het be-

Morningstar is een bedrijf dat 

zijn geld verdient met het be-

oordelen van beleggingsfondsen, 

barron’s en Fortune Magazine 

zijn tijdschriften die gefocust zijn 

fg�ÔeXeZ`�c\�\e�d\k�eXd\�Y\c\^-

gingsonderwerpen.
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langrijk was om ‘te denken over denken’. Dat filosofische inzicht, 
zo zei men, gaf hem de rust en kracht om zijn eigen mening te 
vormen, onafhankelijk van de gevestigde orde op Wall Street. 

Toen Miller in 2010 stopte als fondsmanager bij Legg Mason 
was dat groot nieuws in de industrie. Het leidde ook tot een inte-
ressante vraag: was het trackrecord van Miller gebaseerd op zijn 
grote intellect en zijn gave om onafhankelijke en breed gestoelde 
analyses te maken? Of was het een kwestie van geluk? 

Het vooRdeel van  

Beleggingsfondsen
Beleggingsfondsen bundelen het vermogen van een hele groep be-
leggers en kunnen op die manier schaalvoordelen creëren waarmee 
ze op een kosteneffectieve manier in veel verschillende effecten kun-
nen beleggen en zo goede spreiding in een portefeuille opbouwen.

De meeste individuele beleggers hebben zelf een te klein ver-
mogen om een goed gespreide portefeuille aan te houden, en als 
ze zelf direct in aandelen beleggen, bezitten ze daarom meestal 
niet meer dan een handvol verschillende bedrijven. Dat brengt 
onnodige risico’s met zich mee, want als je binnen die beperkte se-
lectie bijvoorbeeld wat aandelen Fortis, Imtech of SNS had zitten, 
had dat een behoorlijke deuk in je vermogen kunnen opleveren. 

te Hoge kosten
In theorie is een beleggingsfonds dus een goede oplossing voor het 
concentratieprobleem, maar in de praktijk valt het – met een geluk-
kig toenemend aantal uitzonderingen – vaak tegen. Het probleem is 
dat het, met uitzondering van het afgelopen jaar, al vijftig jaar ge-
middeld genomen steeds duurder wordt om in een fonds te beleggen. 
Dat komt door toenemende marketingkosten en exponentiële groei 
van de vergoeding die fondsbeheerders zichzelf hebben toegekend, 
want de operationele kosten van beleggen zijn door de vooruitgang 
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in techniek in diezelfde periode juist afgenomen. Het gemiddelde  
actieve beleggingsfonds kost in Europa opgeteld rond de 1,6 procent 
van het belegde vermogen per jaar. Na de invoering van het provi-

sieverbod is dat in Nederland verlaagd 
naar zo’n 1,15 procent. Beide percenta-
ges laten de transactiekosten, die gemid-
deld goed zijn voor nog eens 0,5 procent 
per jaar, buiten beschouwing. Meer dan 
de helft van het historische reële rende-
ment gaat dus nog steeds verloren aan 
kosten.21 (We gaan hier in deel 2 verder 
op in.) Dit doet vermoeden dat schaal-
voordelen en het delen van de lasten niet 
langer de raison d’être zijn van het be-
leggingsfonds. Fondsen zijn uitgegroeid 
tot een van de meest winstgevende on-
derdelen binnen de beleggingsindustrie. 

Door die hoge winstgevendheid is het heel aantrekkelijk om 
een fonds op te richten. Er zijn tegenwoordig dan ook meer beleg-
gingsfondsen die in effecten beleggen dan aandelen waaruit ze 
kunnen kiezen.22 Meer vissers aan wal dan vissen in de vijver dus. 

Het gemiddelde  

fondsRendement is de 

maRkt min kosten

Die hoge kosten gaan ten koste van het rendement voor de be-
leggers. Het gemiddelde bruto rendement (voor kosten) van alle 
fondsen bij elkaar is min of meer gelijk aan het gemiddelde markt-
rendement, dus het gemiddelde nétto rendement is logischerwijs 
gelijk aan de markt min kosten van 1 tot 3 procent per jaar. Als 
het gemiddelde actieve fonds zo ver achterblijft, hoe groot is dan 
de kans dat je het beter kunt doen dan de markt door te proberen 
de beste fondsen te selecteren? 

actief beleggen is volgens de de-

Ôe`k`\� mXe� [\�8lkfi`k\`k� =`eXeZ`�c\�

Markten (afm) ‘het samenstellen 

van een portefeuille die bewust 

van de index afwijkt om te probe-

ren extra rendement te behalen 

ten opzichte van die index’. Ac-

tieve beleggers (en actieve beleg-

gingsfondsen) proberen dus per 

[\Ôe`k`\�[\�dXibk�k\�m\ijcXXe%
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geluk of wijsHeid?
Om die vraag te beantwoorden gaan we weer even terug naar 
het grote plaatje. Er bestaan wereldwijd naar schatting ongeveer 
50.000 beleggingsfondsen. Gemiddeld zal 50 procent van deze 
fondsen het, voor de aftrek van de kosten, beter doen dan het 
gemiddelde van de beurs en dus de markt verslaan. Statistisch 
gezien is het logisch dat 1500 van die fondsen vijf jaar achter 
elkaar bovengemiddeld presteren, vijftig het tien jaar beter doen 
en minstens één fonds zijn winning streak vijftien jaar vol zal 
houden. Wanneer we het door de vingers zien als ze het in één van 
die jaren wat minder doen, dan neemt het aantal fondsen met het 
predicaat ‘succesvol’ nog eens enorm toe. 

Met dit in het achterhoofd is de vraag waar het om draait: is er 
statistisch bewijs dat sommige fondsen structureel, dus niet ge-
dreven door toeval, beter presteren dan de markt? Kort gezegd 
is het antwoord: nee. De fondsen die in een bepaald jaar het best 
presteren, waren belegd in een specifieke industrie of maakten 

Uit een onderzoek naar 2076 actief beheerde fondsen in de VS in de periode 1975-

2006 bleek dat het resultaat van 90 procent van de fondsmanagers statistisch 

niet te onderscheiden was van geluk (kortom, in lijn was met de statistische kans). 

9,6 procent van de managers bleek weliswaar voor kosten de markt te verslaan, 

maar slechts 0,6 procent bleek dat ook na kosten consistent te kunnen doen. 23 

© 2013 Behavior Gap
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gebruik van een bepaalde beleggingsstijl die in dat jaar succesvol 
is gebleken. Ze liften dus mee op het succes van de niche waarin 
zij beleggen. Voorbeelden van zulke niches zijn technologieaan-
delen tijdens de internetbubbel aan het eind van de jaren 90 en 
opkomende markten in het eerste decennium van deze eeuw. Bij-
na alle fondsen die zich op zo’n moment in die populaire sector 
bevinden, zullen goede resultaten laten zien. Natuurlijk kan het 
zijn dat ze van tevoren zagen aankomen dat die niche het goed 
zou doen en dat dat dus geen geluk was, maar wijsheid. 

Het geeft echter te denken dat als de markt verandert en de 
niche uit de gratie raakt, ze daar bijna zonder uitzondering niet 
op blijken te anticiperen. Het gevolg is dat het rendement van die 
beleggingsfondsen op dat moment juist zeer tegenvalt. Ook fonds-
beheerders die aanwijsbaar unieke kennis en ervaring hebben in 
bepaalde industrieën of producten, lukt het zelden om uitzonder-
lijke resultaten te blijven halen. In zekere zin worden ze slachtof-
fer van hun eigen succes. Hun strategie werkte misschien in een 
kleine markt en voor een klein fonds, maar als ze eenmaal suc-

© Hein de Kort / ComicHouse.nl
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ces hebben en veel kapitaal hebben aangetrokken, blijkt dat hun 
strategie op grotere schaal niet succesvol kan worden herhaald. 
Of andere fondsen hebben de strategie overgenomen, waardoor 
het voordeel is geneutraliseerd. 

Misschien dat dit ook het lot van Bill Miller en zijn Legg 
Mason-fonds verklaart. Tussen 2005 en 2010, de vijf jaren na de 
indrukwekkende reeks van ‘winnende jaren’, eindigden ze als 
aller láátste op de ranglijst van 1187 vergelijkbare Amerikaanse 
beleggingsfondsen die door Morningstar werd bijgehouden.24

individuele BeleggeRs  

lopen acHteR de feiten aan
Zo’n succesreeks gevolgd door teleurstellende resultaten kan 
extra pijnlijk zijn voor beleggers. We willen ons namelijk graag 
aansluiten bij het winnende team. Daarom kunnen bedrijven als 
Morningstar hun geld verdienen met het publiceren van lijstjes 
over de meest recente superfondsen voor hele volksstammen ge-
interesseerde beleggingsfans. Tijdschriften en kranten schrijven 
meeslepende verhalen over deze toppers, want dat verkoopt. En 
veel beleggers gebruiken die informatie om fondsen voor hun por-
tefeuille te selecteren. 

© 2013 Behavior Gap
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Het gevolg is dat fondsen over het algemeen de grootste toe-
stroom van vermogen hebben ná grote successen, als de top al 
is bereikt. De groep beleggers die de daaropvolgende teleurstel-
lende resultaten voor de kiezen krijgt, is veel groter dan de groep 
beleggers tijdens de weg omhoog. Beleggers die op basis van die 
lijstjes en recente successen beleggingsfondsen najagen, realise-
ren daarom vaak een nettorendement dat ver achterblijft bij de 
markt. Niet alleen stappen ze op precies het verkeerde moment in 
een fonds, ze moeten de beheerder voor dat plezier ook nog eens 
betalen.25 

waaRom laten we  

ons veRleiden?
Als de kans op een goed resultaat zo klein is en onze resultaten zo 
slecht zijn, waarom blijven we dan massaal ons geld in dure beleg-
gingsfondsen pompen? We blijken ons graag te laten meeslepen 
door de verkoopcampagnes van de fondsbedrijven, die daarin wor-
den ondersteund door de banken en adviseurs die verdienen aan 
het verkopen van die beleggingsfondsen aan hun klanten, en door 
de media, die er hun oplage mee vergroten. Als potentiële belegger 
krijg je bijna alleen maar fondsen te zien die een goed rendement 
hebben gehaald. Fondsen die het slecht doen worden opgeheven, 
samengevoegd met andere fondsen of sukkelen voort zonder nieu-
we beleggers. De historische rendementen van de opgeheven fond-
sen worden doorgaans uit de publieke databases gehaald, om zo 
de reputatie van het betreffende fondsbedrijf of de betrokken bank 
te beschermen. Wat je ook ziet, is dat deze instellingen in een be-
paald jaar meerdere fondsen oprichten, waarin vaak alleen belegd 
wordt met geld dat ze er zelf in steken (er zijn dus geen externe be-
leggers bij betrokken, zodat het rendement ook nog niet openbaar 
gemaakt hoeft te worden). De fondsen die het (toevallig) goed doen 
worden vervolgens met veel fanfare aan beleggers gepresenteerd, 
terwijl de andere fondsen een stille dood sterven. 

Analyses die gebruikmaken van openbaar beschikbare in-
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formatie laten daarom vaak een te rooskleurig plaatje zien. Per 
slot van rekening worden daarin noodzakelijkerwijs alleen de 
overlevende fondsen meegenomen en niet de fondsen die zijn 
opgeheven, samengevoegd en/of waarvan de resultaten niet 
eens openbaar zijn gemaakt. Tussen 2001 en 2012, bijvoorbeeld,  
werden 5500 van de 6500 Amerikaanse beleggingsfondsen opge-

Het jaarlijkse onderzoek van Dalbar, een in 1976 opgerichte, onafhan-

kelijke organisatie die is gecommitteerd aan verhoging van de kwaliteits-

jkXe[XXi[\e�`e�[\�ÔeXeZ`�c\�[`\ejkm\ic\e`e^#�cXXk�q`\e�nXk�[\�^\mfc^\e�q`ae�

van market-timing in combinatie met het gebruik van dure fondsen. In het 

onderzoek wordt het langetermijnrendement van de beurs (de markt dus) 

vergeleken met het nettorendement van de gemiddelde belegger in een be-

leggingsfonds. Tussen 1992 en 2012 was het gemiddelde rendement in de 

Vs 8,2 procent per jaar voor aandelen en 6,3 procent voor obligaties. De 

gemiddelde fondsbelegger verdiende in diezelfde periode maar een fractie 

daarvan: 4,3 procent per jaar op aandelen en 1,0 procent op obligaties.26 (Je 

zou nu kunnen denken: ik beleg nooit meer in een beleggingsfonds. In deel 

2 zullen we echter laten zien dat er fondsen zijn die wel degelijk een goede 

beleggingsoplossing kunnen bieden.)

aandelen obligaties

* Verlies als gevolg van hoge kosten en ongelukkige timing

*

*

8,2%

4,3%

6,3%

1,0%

Markt-

rendement Fondsbelegger

Markt-

rendement Fondsbelegger
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heven of samengevoegd met andere fondsen (die betere resulta-
ten hadden geboekt). Met andere woorden, maar 15 procent van 
de beleggingsfondsen overleefde het. Als die trend zich wereld-
wijd doorzet, zullen de komende negen jaar 42.000 van de 50.000 
beleggingsfondsen sneuvelen. Dat zijn er bijna dertien per dag!27 

wegens succes veRlengd: 

Beleggen met steRRen! 
De afgelopen vijftien jaar hebben veel succesvolle fondsbeheerders 
– of die met het meeste geluk – hun eigen hedgefonds opgericht. 
Dat is voor veel van deze managers extreem lucratief gebleken. In 
2013 verdienden de tien best betaalde hedgefondsmanagers sa-
men een bedrag van 15,7 miljard dollar. Niet slecht, maar minder 
dan de 17,5 miljard dollar in 2010. In dat jaar verdienden de top 
25-hedgefondsmanagers vier keer zoveel als alle CEO’s van de 500 
bedrijven uit de S&P 500-index bij elkaar.28 

De gemiddelde beheerkosten (managementfee) van hedgefondsen 
bedragen 1,6 procent per jaar van het beheerde vermogen. Daar-
naast krijgen managers een prestatiebonus (performance fee) van 
gemiddeld 19,2 procent van de behaalde winst en brengen ze ge-
middeld ook nog eens 0,9 procent aan andere operationele kosten 

Een hedgefonds�dX^�Y\c\^^`e^jjkiXk\^`\�e� kf\gXjj\e�[`\�mffi�[\�d\\jk\�

gewone fondsen niet zijn toegestaan, zoals het beleggen met geleend geld en 

het gebruik van derivaten. Hedgefondsen mogen dat wel omdat deze stra-

k\^`\�e�mffiY\_fl[\e�q`ae�XXe�gif]\jj`fe\c\�Y\c\^^\ij%�;\�eXXd�`dgc`Z\\ik�

dat hedgefondsen mogelijke verliezen proberen te beperken: een hedge is 

het innemen van een tegengestelde positie, om zo je prijsrisico te beperken. 

Maar er zijn ook veel hedgefondsen die hun beleggingen niet hedgen, maar 

die zoeken naar alternatieve methodes om meer rendement te genereren. 

Dit kan soms het risico juist vergroten in plaats van verkleinen. 
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in rekening. Aangezien ongeveer eenderde van het kapitaal van 
hedgefondsen wordt belegd via andere fondsen – een zogenaamde 
fund of funds-structuur – betaalt een groot deel van de hedge-
fondsbeleggers daarnaast ook nog eens gemiddeld 1,3 procent van 
het vermogen aan beheerkosten en 10,6 procent van de winst als 
prestatiebonus aan deze extra tussenlaag.29 Al die kosten moeten 
worden goedgemaakt door de buitengewone resultaten die deze 
‘sterren’ beloven te leveren met het benutten van inefficiënties in 
de markt (zoals het opkopen van ondergewaardeerde aandelen of 
opties en het verkopen van het juist overgewaardeerde soort). Deze 
outperformance ten opzichte van het marktgemiddelde noemt men 
in het jargon alfa. Om alle kosten goed te maken zal het gemiddel-
de hedgefonds een alfa moeten genereren van meer dan 7 procent. 
Pas dan komen ze netto op eenzelfde rendement uit als de markt. 
Ter illustratie: om het beter te doen dan 
het historisch gemiddelde rendement 
op aandelen, dat tussen 1900 en 2012 
8,1 procent per jaar bedroeg,30 zouden 
hedgefondsen voor kosten dus gemid-
deld ruim 15 procent rendement per 
jaar moeten genereren om hun beloftes 
waar te maken. Hedgefondsen kunnen 
alleen dat soort rendementen gene-
reren als ze hogere risico’s nemen. En 
dat is precies waar de beloningsstruc-
tuur de manager toe aanspoort: lukt de 
investering, dan krijgt de manager een 
groot gedeelte van de winst. Maar als het uiteindelijk misgaat, is 
het vooral de belegger die verliest. Kop ik win, munt jij verliest.

Nog een rekensommetje om te illustreren hoe groot de spreek-
woordelijke Ferrari is die de hedgefondsmanagers op rekening 
van hun beleggers hebben kunnen kopen. Het totale bruto rende-
ment (voor kosten) van hedgefondsen tussen 1998 en 2010 wordt 
geschat op 450 miljard dollar. Conservatief geschat is daarvan 380 
miljard dollar uitbetaald aan de managers. Met andere woorden: 
de managers namen 84 procent van het totaal behaalde rende-
ment mee naar huis en er bleef 16 procent over voor de beleggers.31 

alfa: een uitdrukking van het risico 

en het rendement van een fonds 

in verhouding tot de markt als 

geheel. Een positieve alfa toont 

aan dat het fonds of de fondsma-

nager een hoger rendement heeft 

gegenereerd dan op basis van het 

(aangenomen) risico kan worden 

verwacht.

9789491845185.indd   57 23-05-14   11:51



58

Succesverhalen over hedgefondsen doen het goed in de krant. 
Met uitzondering van enkele spectaculaire faillissementen – met 
bovenaan natuurlijk Bernie Madoff – wordt er weinig gerept over 
het enorme aantal hedgefondsen dat het níét redt. Opvallend, 
want de gemiddelde levensspanne van een hedgefonds is slechts 
31 maanden; 60 procent verdwijnt al binnen drie jaar en minder 
dan 15 procent van de hedgefondsen houdt het langer dan zes 
jaar vol.32 Ook wordt er niet op gewezen dat het voor een beleg-
ger praktisch onmogelijk is om van tevoren de winnaars te se-
lecteren, en dat door de torenhoge kosten het rendement van de 
gemiddelde hedgefondsbelegger substantieel zal achterblijven bij 
het gemiddelde resultaat op de beurs. 

Volgens de toonaangevende hfrx�>cfYXc�?\[^\�=le[�@e[\o�`j�_\k�^\d`[[\c-

de rendement op hedgefondsen de afgelopen elf jaar 2,1 procent per jaar 

geweest. Een belegger die in 2002 100 dollar in hedgefondsen had belegd, 

zou nu (gemiddeld) 126 dollar hebben gehad. 

Als dezelfde belegger zijn geld wereldwijd gespreid had belegd in een porte-

feuille die simpelweg bestond uit 50 procent aandelen en 50 procent degelij-

ke obligaties, en daarvoor 0,5 procent aan kosten per jaar had betaald, had 

hij nu 220 dollar gehad. 75 procent meer dan de hedgefondsbelegger dus.33 

gemiddeld 

hedgefonds

75%

meer

simpele portefeuille

(50% wereldaandelenindex en

50% staatsobligaties

min 0,5% kosten per jaar)
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