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Onderwerpen 

 

Intro 

Veel beleggers en adviseurs kiezen voor indexbeleggen vanwege de lage kosten en de 

eenvoud van de producten. In werkelijkheid zijn er verschillende soorten indexproducten van 

goedkoop tot duur en van eenvoudig tot zeer complex.  

Trackers blijven een middel, gaat om doel 

Ook indexbeleggen is en blijft een middel en niet een doel, om de doelstelling financieel te 

bereiken. Wanneer wil klant doel realiseren? Welk bedrag moet hiervoor worden opgebouwd? 

Hoeveel rendement – en dus ook risico – is nodig rekening houdend met kosten, belastingen 

en inflatie?  

Overige onderwerpen: 

Tracker containerbegrip 

Uitlenen en risico’s  

Dividend en lekkage 

Tracking difference en spread 

Probleem focus op kosten in plaats van op goede portefeuille 

Monitoren doelstellingen belangrijker dan middel (ETF, actief of combinatie) 

 

 

Voor in tas bezoeker 

Ramón Wernsen heeft veel geschreven over het onderwerp indexbeleggen. Zie hiervoor zijn 

website www.ramonwernsen.nl. Op zaterdag 25 juni aanstaande verschijnt er een artikel over 

indexbeleggen van zijn hand in Het Financieele Dagblad.  

 

 

Artikel gepubliceerd in Vakblad De Hypotheekadviseur, nummer 1, 2016, uitgeverij Wolters 

Kluwer 

 

Indexbeleggen: het ene indexproduct is het andere niet 

Zijn indexproducten wel zo goedkoop als adviseurs en beleggers denken? 

 

Het heeft enige tijd geduurd maar ook Nederland heeft indexbeleggen ontdekt. In navolging 

van de Verenigde Staten neemt de populariteit van indexing ook in Europa toe en dus ook in 

ons land. Dit gaat ten koste van het beleggen in bijvoorbeeld actieve beleggingsfondsen. Veel 

beleggers kiezen voor indexbeleggen vanwege de lage kosten en de eenvoud van de 

producten. In werkelijkheid zijn er verschillende soorten indexproducten van eenvoudig tot 

complex. In het vorige nummer hebt u de verschillen kunnen lezen tussen indexfondsen, 

fysieke trackers met en zonder securities lending en funded en unfunded synthetische trackers. 

Duidelijk werd dat niet alle indexproducten zo eenvoudig zijn als beleggers (en adviseurs) 

vaak denken. In dit artikel meer over de prijsverschillen tussen de verschillende soorten 

indexproducten.  

 

De lage beheerkosten zijn de belangrijkste renden voor particuliere beleggers om in 

indexproducten te beleggen. De vraag is echter of de beheerkosten een goede afspiegeling 

http://www.ramonwernsen.nl/


vormen van de werkelijke kosten van een ETF en of ETF’s (ook wel trackers geheten) wel 

allemaal zo goedkoop zijn als veel adviseurs en beleggers denken.  

 

Dividendbeleid 

In geval van volledige fysieke replicatie belegt een ETF in dezelfde namen als de index, 

waarbij de effecten ook dezelfde weging hebben als in die index. Een simpele kopie dus. Die 

eenvoud spaart kosten uit en dat zien beleggers terug in de lage lopende kosten van een ETF. 

Zo bedragen de lopende kosten van bijvoorbeeld de iShares Core S&P 500 ETF 0,07 procent. 

Deze ETF belegt zoals de naam doet vermoeden in grote Amerikaanse aandelen uit de S&P 

500 Index. Zetten we tegenover deze passieve tracker een actief beheerd beleggingsfonds in 

de Morningstar-categorie ‘Aandelen Amerika large-cap gemengd’, dan bedragen de kosten 

hiervoor gemiddeld 1,04 procent. De kosten voor een actief beheerd beleggingsfonds liggen 

hier dus bijna vijftien maal hoger dan die van de ETF. Wel is het zo dat deze tracker de 

ontvangen dividenden niet uitkeert aan zijn beleggers, maar herbelegd in het fonds. Wil uw 

cliënt de dividenden ontvangen dan kunnen ze kiezen voor een andere ETF, namelijk de 

iShares S&P 500 Dist ETF. De kosten hiervoor zijn helaas geen 0,07 procent, maar 0,4 

procent. Het ontvangen van dividenden brengt dus kosten met zich mee.  

 

Fiscale vestigingsplaats en dividendlek  

Ook een dividendlek
0
 leidt tot extra kosten die invloed hebben op het uiteindelijke rendement 

van een tracker. Dit ‘lek’ is niet meegenomen in de kosten¹. De hoogte van het dividendlek 

verschilt per ETF. Dit komt door de wisselende investeringen in verschillende landen en het 

fiscale vestigingsland van het fonds. Een ETF bestaat vaak uit enkele tientallen tot wel 

honderden of zelfs duizenden bedrijven gevestigd in vaak meerdere landen. Veel van deze 

bedrijven keren in meer of mindere mate dividend uit. Over de uitgekeerde dividenden moet 

de ETF (bron)belasting betalen. Hoeveel hangt af van het land waar de tracker gevestigd is. In 

ons land is dit 15 procent. Andere landen kennen lagere of hogere tarieven.  

Uitgaande van een goed gespreide wereldwijde trackerportefeuille kan gemiddeld worden 

uitgegaan van 20 procent bronbelasting over alle uitgekeerde dividenden. Een Nederlandse 

belegger heeft de mogelijkheid om ingehouden dividendbelasting terug te ontvangen van de 

belastingdienst in de aangifte inkomstenbelasting. Echter voor ETF’s die niet in Nederland 

zijn genoteerd is dit niet mogelijk². In Nederland gevestigde aanbieders van indexproducten 

kunnen de status van FBI (Fiscale Beleggingsinstelling) aanvragen en kunnen zo de betaalde 

dividendbelasting terugontvangen en retourneren aan haar beleggers geven. Dit betekent meer 

rendement voor de beleggers in deze producten. De verschillen in kosten die de diverse ETF-

aanbieders vragen voor de tracker die de MSCI World Index volgt varieert van 0,2 procent  

tot 0,6 procent op jaarbasis. Echter wanneer we het gemis aan rendement door 

dividendlekkage meenemen, worden deze verschillen groter  

[zie voor gehele artikel www.ramonwernsen.nl ]  
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