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Wat is Beleggen?

Bedankt voor het downloaden van deze  
supersnelle gids over ''Beleggen met 
weinig geld'''.  
 
In een paar pagina's kijken we naar: 

Voor meer behulpzame informatie over 
beleggen en hoe jij meer met jouw geld kan 
doen, kijk dan even 
op: www.HetGeldCollege.nl

De 6 gouden regels van beleggen
Hoe en waarin je belegd met weinig geld
En hoe jij dit het beste doet!

http://www.hetgeldcollege.nl/


6 Gouden Regels

1. Beleggen neemt tijd in beslag 

2. Gebruik alleen geld wat je 
niet nodig hebt.  

Laten we dan maar gelijk beginnen met 
de belangrijkste regel. Beleggen is 
namelijk geen manier om ''snel'' rijk te 
worden.  
 
Beleggen is bedoeld voor mensen die na 
een periode van minimaal 10 jaar meer 
willen overhouden dan wat ze zouden 
hebben als ze zouden sparen.  
 
Met beleggen is het dus zo: hoe langer, 
hoe beter!

Ken je het zinnetje: ''Beleggen 
brengt risico's met zich mee''? Dat 
is waar.  
 
Als je begint met beleggen is het 
belangrijk om te weten dat je alles 
kan verliezen. Dit is een 
weloverwogen risico dat je neemt. 
Hoeveel risico je wilt nemen hangt 
af van verschillende factoren, maar 
risico is er altijd. 
 
Gebruik dus geen geld wat je echt 
nodig hebt voor levensonderhoud. 

Wist je dat: 
De kracht van beleggen 

juist zit in het feit dat je 

rente ontvangt over je 

rente?  

 

Dit heet samengestelde 

rente. Lees er hier meer 

over!

Voordat we gaan kijken naar hoe jij kan beleggen met weinig geld, is 
het belangrijk om wat ''Gouden Regels'' door te nemen.  
 
Het is namelijk belangrijk om de juist verwachtingen en kennis te 
hebben voordat je begint!

https://www.hetgeldcollege.nl/single-post/De-Magie-van-Samengestelde-Rente-1


4. Verwacht geen wonderen 

5. Timen werkt niet 

Als het om je geld gaat is het 
belangrijk dat je niet op één paard 
wedt.  
 
Beleggen brengt al genoeg risico 
met zich mee. Het doel is juist om 
dit risico te minimaliseren terwijl je 
het rendement maximaliseert.  
 
Al je geld inzetten op een bedrijf, 
of maar een paar bedrijven (zonder 
grondige kennis van zaken) 
vergroot de kans dat je alles kwijt 
raakt. 

Dit is de laatste en misschien wel 
de belangrijkste regel. Daar 
zijn twee redenen voor. 
 
Houdt het simpel als het gaat om 
waarin je belegd. Mensen zijn 
geneigd om te beleggen in alles wat 
nieuw en spannend is. 
 
Dat is historisch gezien een recept 
voor drama. Het is beter om te 
beleggen in de supermarkt op de 
hoek, dan in ''research-based 
biopharmaceutical'' als je niet weet 
wat dat laatste nou echt inhoudt.  
 

Er zijn genoeg onderzoeken die in 
de loop der jaren hebben 
uitgewezen dat het niemand lukt 
om op het perfecte moment in en 
uit de markt te stappen.  
 
Het best moment om te beleggen is 
nu.

Begrijp mij niet verkeerd. Het 
rendement van beleggen kan heel 
goed zijn. Er zijn echter ook 
mindere jaren en die werken je 
rendement weer tegen. 
 
Historisch gezien is een rendement 
van 7% per jaar iets wat je kunt 
verwachten. Dit betekent dat je 
geld elke 10 jaar verdubbeld.  
 
Denk echter niet dat dit in een 
vloeiende, stijgende lijn gaat. Het 
ene jaar kan je 20% verliezen, om 
er in de twee jaar erna weer 42% 
bij te krijgen. Dat is alsnog 7% 
gemiddeld (de rekensom laat ik 
even achterwege).  

3. Spreiding is belangrijk 

6. Houdt het simpel 



Hoe beleg je met 

weinig geld?

Nu dat duidelijk is gaan we door naar de hamvraag: hoe beleg je nou 
eigenlijk met weinig geld? Hoe kan jij nou ook die 7% rendement per 
jaar halen?  

Weinig geld

Het antwoord

Wat bedoel ik met weinig 
geld? Een algemene richtlijn is 
dat we het dan hebben hebben 
over minimaal €50 per 
maand die jij kunt beleggen.  
 
 

Als je belegd met weinig geld, is 
het vaak ook de eerste keer dat je 
belegd. Dat betekent ook dat je 
weinig tijd hebt en wel wat anders 
te doen hebt dan avonden achtereen 
de beste aandelen en obligaties te 
kiezen aan de hand van vele 
honderden factoren.  
 
Als dit klinkt als jouw situatie dan 
kan ik je maar een ding aanraden: 
beleg in een indexfonds.  
 
Een indexfonds is een fonds wat 
belegd in alle bedrijven in een 
bepaalde index. Stel je bijvoorbeeld 
voor dat je wilt beleggen in de 
Amerikaanse economie. 
 
Je kunt dan op eigen houtje weken 
besteden aan het zoeken naar de 
beste bedrijven, analyses lezen en 
marktrapporten doorspitten. Of je 
kan beleggen in de S&P 500.  

Dit is namelijk een index die de 
groei van de 500 grootste bedrijven 
van Amerika volgt. Wat dus 
betekent dat als de 500 grootste 
bedrijven van Amerika gemiddeld 
genomen groeien, jouw geld dat 
ook doet. 
 
Hierdoor loopt je geld minder 
risico, hoef je er maar een paar uur 
per maand aan te besteden en is het 
ook nog eens heel makkelijk en 
begrijpbaar!

Wist je dat: 
€50 per maand, over een 

periode van 30 jaar met 

7% rendement uitgroeid 

tot €61.350 

https://www.hetgeldcollege.nl/single-post/De-Magie-van-Samengestelde-Rente-1


De Mogelijkheden

Nu je weet wat de beste manier is 
om te beleggen met weinig 
geld ben je er nog niet.  
 
Er zijn namelijk vele 
mogelijkheden als het gaat om 
indexfondsen. Dit zijn de grootste 
verschillen, met de belangrijkste 
dingen die jij moet weten: 

Het lukt geen enkele 
beleggingsfondsmanager 
om vele jaren achter 
elkaar de markt te 
verslaan. 
De kosten voor het laten 
managen van je 
beleggingen zijn 
eigenlijk altijd meer dan 
dat het oplevert
Het ''actievere'' handelen 
resulteert in hoge 
transactiekosten en 
hogere 
belastingaanslagen. 

Met aandelen beleg je in bedrijven, 
met obligaties in staatsleningen. 
Aandelen leveren een hoger risico, 
maar ook een hoger rendement.  
 
Opkomende economieën 
(Aziatische en Afrikaanse landen) 
leven meer risico, maar ook een 
hoger potentieël rendement.  
 
De laatste vraag is het 
interessantst. Actief betekent dat 
iemand van een bank of 
beleggingsfonds actief gaat 
handelen met jouw geld. Echter 
heeft passief voor jouw de 
voorkeur. De reden hiervoor komt 
in 3 hapklare argumenten. 
 

Aandelen of obligaties?
Westerse landen of opkomende 
landen?
Actief of passief?
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Wist je dat: 
belegginsfonden vaak 1- 

2% rendement per jaar 

kosten?  

 

Dat kost je over een 

periode van 30 jaar in 

veel gevallen al rond de 

€100.000! 

https://www.hetgeldcollege.nl/single-post/De-Magie-van-Samengestelde-Rente-1


En nu?

De Broker

Het Beste Indexfonds

Ten eerste moet je een plek 
hebben waar je een indexfonds 
kan kopen. Dit doe je bij een 
zogenaamde broker.  
 
Ik zou hiervoor altijd iedereen 
aanraden om DeGiro te 
gebruiken. Dat doe ik zelf 
namelijk ook. 
 
De reden hiervoor is heel 
simpel: ze zijn het goedkoopst. 
DeGiro rekent gewoon de 
minste transactie en 
doorlopende kosten. Des te 
meer kan jij investeren.  
 
Mocht je daadwerkelijk via 
DeGiro gaan beleggen, 
gebruik dan deze 
promotielink. Dan krijg je 
direct €20 tegoed :') 

In mijn optiek zijn er 2 
indexfondsen die je in 
Nederland kunt aanschaffen 
die:  
 

Het enige verschil tussen de 2 
opties die ik je nu ga geven zit 
hem in duurzaamheid. 
 
Zelf hecht ik namelijk veel 
waarde aan geld investeren in 
dingen ''die goed doen''. 
Daarnaast weet ik dat er 
anderen zijn die hier ook mee 
bezig zijn.  
 
De twee volgende 
indexfondsen zijn daarom mijn 
suggesties, waaruit je zelf kan 
kiezen welke het best bij jou 
past.  
 

Beleggen in aandelen
De laagste kosten hebben
Een wereldwijde spreiding 
hebben
Een mooi rendement 
opleveren

https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort


De Indexfondsen

Optie 1: VWRL Optie 2: SUSW
Indexfondsen werken met 
afkortingen. De volledige 
naam is namelijk: "Vanguard 
FTSE All-World UCITS 
ETF".  
 
Dit is het grootste, meest 
gespreide, goedkoopste 
indexfonds wat je in 
Nederland kunt krijgen.  
 
De voordelen:  

De nadelen:

De nadelen:

Het bevat meer dan 3100+ 
bedrijven
Je belegd ook in 
opkomende landen zoals 
China
Laagste kosten (0,25% per 
jaar)
Je kan dit fonds 1x per 
maand gratis aankopen bij 
DeGiro.

Het fonds is niet duurzaam. 
Daardoor beleg je ook in 
dingen die schadelijk zijn 
zoals kernwapens, 
landmijnen, de 
tabaksindustrie en zwaar 
vervuilende 
oliemaatschappijen. 

Ofwel: ''iShares MSCI World 
SRI UCITS ETF'' 
 
Dit fonds biedt het best van 
twee werelden. Iets minder 
rendement, maar een stuk 
duurzamer. 
 
De voordelen:  

Het fonds belegt alleen in 
de top 25% van duurzame 
bedrijven
Daardoor beleg je dus niet 
in kernwapens, niet in 
landmijnen, niet in de 
tabaksindustrie en niet in 
zwaar vervuilende 
energiemaatschappijen. 

Het fonds bevat minder 
bedrijven, in totaal 400+. 
Je belegt nagenoeg niet in 
opkomende landen
De kosten zijn een klein 
beetje hoger (0,30% per 
jaar)
Dit fonds kost je €4 + 
0,058% per aankoop

https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort


"En jij? Welke 
keuze ga jij 

maken?"

Bedankt!
Bedankt voor het lezen van deze gratis handleiding ''Beleggen met Weinig 
Geld''.  
 
Ik hoop oprecht dat je er wat aan hebt, of dat je er iets nieuws van geleerd 
hebt!  
 
Vanuit ervaring weet ik hoe moeilijk het is om te beginnen. Helemaal als je 
nog niet zo bekend bent met beleggen, of als je weinig geld hebt.  
 
Weest gerust, het geld wat jij belegd kan en gaat ook voor jou een impact 
maken. Naar verloop van tijd begrijp je er vanzelf meer van, en zul je je 
investering zien groeien.  
 
Heel veel succes met je eerste belegging :') 
 
Als je denkt dat er andere zijn die ook van deze gids zouden kunnen leren 
deel hem dan gerust! 
 
 
- Stefan Kleinekoort

https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.degiro.nl/start-met-beleggen.html?id=07E354BD&referral_name=G.S.%20Kleinekoort
https://www.instagram.com/hetgeldcollege.nl/
https://nl.pinterest.com/HetGeldCollege/

