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Nederlanders zijn van nature spaarders. We vinden het prettig om een financiële 

buffer aan te houden en niet alles uit te geven. Nergens in Europa halen huis-

houdens méér voldoening uit sparen dan in Nederland. En wij Hollanders blijken 

ook nog eens het meest tevreden over de hoogte van ons spaartegoed.*

Sparen is veilig

Sparen is veilig. Althans, uw spaargeld is niet onderhevig aan koersschommelingen. 

Uw spaartegoed is tot een bedrag van €100.000,- gegarandeerd door het depo-

sitogarantiestelsel. Heeft u meer spaargeld? Dan is het verstandig om dit te spreiden 

over verschillende banken.

Maar let op: sparen kost geld

De rente op een spaarrekening is al enige jaren lager dan 0,50%. De jaarlijkse 

inflatie ligt in Nederland echter ruim boven de 1%. Dit betekent dat de koopkracht 

van uw spaargeld ieder jaar verder afneemt. Heeft u zelf meer dan € 30.000,- op 

een spaarrekening staan? Dan betaalt u ook nog eens vermogensbelasting.

Nederland spaarland

Sparen is voor veel mensen de manier 

om vermogen op te bouwen. Het is 

eenvoudig en veilig. Toch starten steeds 

meer mensen met beleggen, vooral 

vanwege de lage spaarrente. In dit 

e-book leest u of beleggen ook voor u 

geschikt is.

,

* ING International Survey – Savings February 2018



Bent u als spaarder op zoek naar een hoger rendement, dan is beleggen een 

mogelijkheid. Het verwachte rendement van beleggen is hoger dan dat van 

sparen. Het gemiddeld historisch rendement van aandelen is zo’n 8% per 

jaar. Beleggen levert dus beduidend meer op dan sparen. Beleggen brengt 

echter ook risico’s met zich mee.

Wat is beleggen?
Een belegging is een investering waarbij geld wordt ingelegd met als doel in de 

toekomst financieel voordeel te behalen. Er zijn allerlei soorten beleggingen zoals 

aandelen, obligaties, vastgoed, kunst, whisky etc. In dit e-book spreken we van 

beleggen als het gaat over beursgenoteerde beleggingen zoals aandelen, obligaties 

en beleggingsfondsen.

Aandeel

Een aandeel is een stukje eigendom van een bedrijf. Het bedrijf gebruikt het geld 

van beleggers voor het uitvoeren van nieuwe of verbeterde activiteiten. Als belegger 

Sparen met hogere rente

Voor een hogere spaarrente heeft u de mogelijkheid om uw spaargeld langer vast 

te zetten op een zogenaamd spaardeposito. In de regel geldt dat hoe langer u uw 

geld vastzet hoe hoger de spaarrente. Een ander alternatief is sparen in het buiten-

land. Maar let op. Ondanks dat het depositogarantiestelsel ook in het buitenland kan 

gelden, kan het lang duren voordat u als spaarder uw geld terugkrijgt bij een faillisse-

ment. Bij de val van de IJslandse bank Icesave in 2008 duurde het tot 2015 voordat 

alle spaarders hun geld terugkregen.

Wanneer gaat de spaarrente weer omhoog?
Dat is afhankelijk van de Europese Centrale Bank. Zodra zij de rentes voor banken 

gaan verhogen, volgt de spaarrente vanzelf. De ECB zal de rente verhogen zodra 

zij vindt dat de economische groei en inflatie in de Eurozone hoog genoeg is. Ana-

listen verwachten dat de rente pas eind 2019 of begin 2020 langzaam wordt ver-

hoogd door de ECB. Tot die tijd houden banken de spaarrente waarschijnlijk laag.

Wanneer is sparen voor u geschikt?
Sparen past bij u wanneer u geen of zeer weinig risico wilt lopen, het geld op korte 

termijn nodig hebt en/of een beperkt rendement nastreeft of nodig hebt. Daarnaast 

moet u als spaarder accepteren dat het rendement laag is en dat de koopkracht 

van uw vermogen afneemt door inflatie en belasting.

Houd overzicht over uw

totale financiële situatie

Indien u een deel van 

uw vermogen langere 

tijd niet nodig heeft, 

kunt u overwegen om te 

gaan beleggen. Heeft u 

bijvoorbeeld een hypotheek 

of persoonlijke lening? Dan 

kan het verstandig zijn deze 

eerst af te lossen. Laat u 

vooraf goed adviseren. 

Nederland spaarland De mogelijkheden van beleggen



De kansen en risico s van beleggen

Een belegger verdient geld wanneer de waarde of koers van een belegging stijgt. 

Dit wordt in de regel bepaald door vraag en aanbod. In sommige gevallen keert een 

belegging ook rente of dividend uit. Beleggen brengt daarentegen ook risico’s met 

zich mee. Koersen kunnen dalen waardoor uw inleg minder waard kan worden. Laat 

uzelf daarom vooraf goed informeren over de kenmerken en risico’s van beleggen.

Onderstaande grafiek is een illustratie van een mogelijke rendementsontwikkeling 

van sparen, obligaties en aandelen. De rode en oranje stippellijnen geven het risico 

weer van de beleggingen in aandelen en obligaties. Elke belegging in financiële 

instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluc-

tueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. 

U kunt uw inleg verliezen.

loop je daarmee risico, want de activiteiten van het bedrijf hoeven helemaal niet 

winstgevend te zijn. Als deze activiteiten van het bedrijf wel succesvol zijn, kun je 

mee profiteren in de vorm van dividend en koerswinst.

Obligatie

Een obligatie is een lening uitgegeven door de overheid of door een bedrijf. Obliga-

ties zijn zogenaamde schuldbewijzen waarbij de kredietnemer (overheid of bedrijf) 

periodiek een vooraf afgesproken rentepercentage betaald aan de kredietverstrek-

ker (belegger). Op een vooraf afgesproken einddatum wordt de lening terugbetaald 

(obligatie afgelost).

 

Beleggingsfonds

Een beleggingsfonds brengt het geld van meerdere beleggers samen en belegt dat 

in een mandje van bijvoorbeeld aandelen of obligaties. Door deze spreiding is het 

risico van een beleggingsfonds kleiner. Een beleggingsfonds kan actief beheerd 

worden door een fondsmanager of passief door het volgen van een zogenaamde 

index.

De mogelijkheden van beleggen

,



Beleggen is voor veel mensen een geschikte manier om hun vermogen te 

laten groeien, maar beleggen past niet bij iedereen. Om te bepalen of beleg-

gen iets voor u is, hebben wij vijf voorwaarden opgesteld waaraan u moet 

voldoen. Sluit uw persoonlijke situatie aan bij deze voorwaarden, dan kan 

beleggen voor u interessant zijn.

1. Uw financiele buffer is groot genoeg

Wanneer u gaat beleggen is het noodzakelijk om een financiële buffer aan te hou-

den. Stel dat de wasmachine het begeeft, de CV-ketel vervangen moet worden of 

uw auto sputterend aan de kant staat. Dan is het prettig om voldoende spaargeld 

achter de hand te hebben.

2. U kunt uw geld voor langere tijd missen

Het is onverstandig om te beleggen met geld dat u binnen drie jaar nodig heeft. Een 

belangrijke vuistregel bij beleggen is: “Hoe langer u belegt, des te groter de kans op 

een positief resultaat”. Tijd zorgt ervoor dat u eventuele verliezen kunt goedmaken.

3. U begrijpt wat beleggen is

“Never invest in a business you cannot understand”, is een bekende uitspraak van 

superbelegger Waren Buffett. Voordat u begint met beleggen is het noodzakelijk 

om te begrijpen wat beleggen precies is. Laat u vooraf altijd goed informeren door 

een professional of ga zelf op zoek naar betrouwbare informatie.

4. Accepteer de risico s

Rendement en risico zijn twee kanten van dezelfde medaille. In het algemeen geldt: 

hoe hoger het rendement, hoe hoger het risico en vice versa. Het verwachte rende-

ment van beleggen is hoger dan op een spaarrekening. Maar u loopt dus ook meer 

risico. Bepaal vooraf hoeveel risico u wilt en kunt nemen en accepteer de beweeg-

lijkheid van de beurs. 

5. Schakel emoties uit

De invloed van emoties op het rendement van beleggen wordt door beleggers vaak 

onderschat. Veel beleggers laten rendement liggen omdat zij zich laten leiden door 

emoties. Bekende valkuilen zijn het aanhouden van verliesgevende beleggingen in 

de hoop dat het toch nog goed komt en de neiging om hogere risico’s te nemen 

om verliezen snel goed te maken.

Bepaal uw 

beleggersprofiel

Voordat u start met 

beleggen bepaalt u hoeveel 

risico u acceptabel vindt en 

welk rendement u nastreeft. 

Deze combinatie van 

risico en rendement wordt 

meestal uitgedrukt in het 

beleggersprofiel. Uit ervaring 

blijkt dat veel startende 

beleggers het lastig vinden 

om zelf het beleggersprofiel 

te bepalen. Onderdeel van 

de dienstverlening van Care 

IS is dat wij u helpen bij 

het bepalen van het best 

passende beleggersprofiel.

,

..

5 voorwaarden om te kunnen beleggen



Als u, eventueel samen met uw adviseur, heeft vastgesteld dat beleggen bij u 

past, moet u vervolgens bepalen hoe u wilt beleggen. Om te beleggen op de 

beurs zijn er grofweg drie verschillende methodes:

1.  Zelf beleggen door bijvoorbeeld aandelen of obligaties te kopen;

2.  Beleggen met hulp van een beleggingsadviseur;

3.  Laten beleggen door een bank of vermogensbeheerder.

Wat is voor mij geschikt?
Om zelf te beleggen, kunt u een rekening openen bij een bank of broker. Dat is 

nog redelijk eenvoudig. Pas daarna komt de uitdaging: waar gaat u in beleggen? 

Koopt u een paar Nederlandse aandelen, stapt u in een beleggingsfonds of gaat u  

speculeren met opties of turbo’s. Om deze beleggingskeuzes te maken heeft u tijd, 

kennis en ervaring nodig. Heeft u dat niet? Dan is de kans op verkeerde beslissin-

gen groot en lijkt beleggen meer op speculeren dan investeren. Een alternatief 

kan zijn om u te laten adviseren over uw aan- en verkopen door een beleggings- 

adviseur. Let op: In dit geval blijft u zelf verantwoordelijk voor uw keuzes en aan- en 

verkopen.

Wilt u graag beleggen, maar heeft u niet de tijd of kennis om dit zelf te doen? Ga dan 

op zoek naar een geschikte bank of vermogensbeheerder. Zij beheren uw vermogen 

aan de hand van vooraf gemaakte afspraken. Ondanks dat u in dit geval minder 

kennis van beleggen nodig heeft, is het wel belangrijk een goede keuze te maken 

tussen de verschillende aanbieders van vermogensbeheer. Hierbij moet u onder 

andere letten op het gevoerde beleggingsbeleid, risicobeheer en kosten.

Met hoeveel geld kan ik beleggen?
Met hoeveel geld u gaat beleggen is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Het is 

verstandig om als beginnende belegger niet direct met al uw beschikbare spaar-

geld te beleggen. Probeer het eerst eens met een deel van uw vermogen om de 

gekozen vorm van beleggen te leren kennen. Bij de meeste vermogensbeheerders 

heeft u de mogelijkheid periodiek bij te storten.

Bepaal hoe u wilt beleggen

Vergunning

Controleer altijd of de partij 

waar u gaat beleggen een 

vergunning heeft van de 

Autoriteit Financiële Markten 

(AFM). Controleer daarnaast 

of deze is aangesloten 

bij het Klachteninstituut 

Financiële Dienstverlening 

(Kifid) en de beheerder 

de uitspraken bindend 

verklaard. Dit kan u 

helpen bij een eventueel 

geschil met de bank of 

vermogensbeheerder.

Uitbesteden of zelf doen

De Autoriteit Financiële 

Markten (AFM) heeft een 

korte toets ontwikkeld om 

uw kennis van beleggen vast 

te stellen. Deze test helpt u 

onder andere bij de vraag 

of u voldoende kennis heeft 

om zelf te beleggen of dat 

het verstandiger is om meer 

informatie te verzamelen 

of advies in te winnen.  

Kijk voor de test op:  

www.weetwatjeweet.nl.



Startende beleggers twijfelen vaak over het instapmoment. Het is echter de 

vraag of u zich daar al te druk over moet maken. Het perfecte instapmoment 

is vooraf namelijk niet te bepalen.

Perfect timen van de beurs is niet mogelijk

Het weerbericht voor morgen is makkelijker te voorspellen dan het weer voor vol-

gende maand. Bij beleggen is dat precies andersom. Op lange termijn kunnen we 

een redelijke inschatting maken van de bewegingen van aandelen en obligaties. Op 

korte termijn zijn beurskoersen echter onvoorspelbaar. Vooraf kunt u daarom niet of 

nauwelijks bepalen wat het beste moment is om in te stappen.

Onrust is er altijd

“Wie wacht tot alle problemen de wereld uit zijn, vindt nooit een moment om te 

beleggen”, is een bekende beurswijsheid. Veel mensen besluiten vanwege allerlei 

redenen het instapmoment uit te stellen en de situatie even aan te zien. Door te 

wachten komt u echter alleen meer te weten over de huidige situatie en het verle-

den, maar niet over de toekomst. In de tussentijd kunt u wel rendement mislopen.

Staan de beurzen niet te hoog?
Veel mensen vragen zich af of de beurzen niet te hoog staan. Het feit dat de 

koersen van aandelen stijgen, betekent echter niet dat aandelen ook duurder of 

risicovoller zijn geworden. Als de bedrijfswinsten meestijgen met de koersen dan 

blijft de waardering van aandelen aantrekkelijk.

 
Starten met beleggen

Een goed beleggingsresultaat wordt niet bepaald door “timing the market”, maar 

door de “time in the market”. Een lange beleggingstermijn verhoogt de kans op een 

goed rendement. Uiteraard brengt beleggen risico’s met zich mee en is het belang-

rijk om u daarin te verdiepen of te laten adviseren. Een vermogensbeheerder kan 

inzicht geven in de mogelijkheden en bepalen of beleggen bij u past. Het is in ieder 

geval zo dat hoe eerder u begint met beleggen, des te langer uw beleggingshori-

zon en groter de kans op een positief rendement.

Moet ik nu wel instappen? 



Als u spaart weet u waar u aan toe bent. Uw inleg is tot op zekere hoogte 

gegarandeerd. Echter, door de combinatie van een lage spaarrente, inflatie 

en belasting wordt uw vermogen steeds minder waard. Is de zekerheid van 

sparen voor u belangrijk en accepteert u de lage spaarrente, dan kunt u  

gerust blijven sparen.

Beleggen als alternatief

Heeft u een deel van uw vermogen voor langere tijd niet nodig en accepteert u het 

risico om een hoger rendement na te streven? In dat geval is beleggen mogelijk 

een goed alternatief. Bepaal vooraf of beleggen in uw totale financiële situatie past, 

of dat u bijvoorbeeld eerst een schuld aflost of een buffer opbouwt.

Voordat u start met beleggen

Indien u besluit te gaan beleggen moet u bepalen of u voldoende kennis heeft om 

zelf te beleggen of dat u het beheer van uw vermogen liever uitbesteedt. Bepaal de 

voor u passende productaanbieder. Let daarbij goed op kenmerken als beleggings-

beleid, kosten en vergunningen. Zorg altijd dat u de aangeboden dienstverlening 

begrijpt. Bepaal vervolgens conform welk beleggersprofiel (combinatie risico en 

rendement) u wilt gaan beleggen.

Care IS vermogensbeheer

Care IS vermogensbeheer is een professionele vermogensbeheerder uit Volendam. 

Wij zijn in 2010 gestart en beheren op dit moment meer dan 280 miljoen euro.  

In 2015 en 2016 zijn wij verkozen tot ‘Beste vermogensbeheerder van Nederland’. 

Steeds meer mensen kiezen voor Care IS. Via onze website www.care-is.nl kunt u 

eenvoudig een informatiepakket aanvragen. Hierin leest u onder andere wie we zijn 

en hoe we uw vermogen veilig en vakkundig beheren.

  

Care IS heeft een vergunning voor het verrichten van beleggingsdiensten en  

staat onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche 

Bank (DNB). Om onze objectiviteit, onafhankelijkheid en integriteit te waarborgen, 

is Care IS aangesloten bij verschillende belangenverenigingen. Meer informatie 

hierover vindt u op onze website.

Heeft u nog vragen

Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 0299-720961.

U kunt ons ook een e-mail sturen naar: info@care-is.nl.

Samenvatting Care IS vermogensbeheer



In dit document heeft u kunnen lezen 

wanneer beleggen een goed alternatief kan 

zijn voor uw spaargeld. Om te bepalen of 

dit voor u ook zo is, hebben wij een handige 

checklist opgesteld met de belangrijkste 

zaken die u in acht moet nemen bij het 

maken van uw beleggingsbeslissingen.

Sparen of beleggen?
Doe de Care IS keuzecheck!

4. Heeft u het beschikbare 

vermogen langere tijd 

(minimaal 3 jaar) niet nodig?

Beleggen doet u voor de 

lange termijn. Dan heeft u de 

tijd om negatieve koersont-

wikkelingen goed te maken.  

5. Accepteert u schommelingen 

in uw vermogen voor de kans 

op een hoger rendement dan 

sparen?

Beleggen zonder risico s is 

niet mogelijk. Wanneer u

geen risico wilt lopen met uw 

vermogen, ga dan sparen.

Beleggen past ook bij u. U 

kunt het zichzelf veroorloven 

en bent bereid om risico te 

nemen met uw vermogen.

JA

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

1. Heeft u voldoende inzicht 

in uw persoonlijke, financiele 

situatie?

Zorg voor inzicht in uw 

financiele situatie voordat u 

overweegt te gaan beleggen.

2. Heeft u spaargeld en/of 

houdt u maandelijks een 

bedrag over?

U heeft geen financiele

middelen om te beleggen. 

Zorg in ieder geval voor

een buffer.

3. Is uw financiele buffer 

voldoende voor onvoorziene 

en/of vervangingsuitgaven?

Zorg eerst voor een passen-

de financiele buffer. Beleg 

alleen met geld dat u langere 

tijd niet nodig heeft. 

NEE

NEE

NEE

,
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Mgr. C. Veermanlaan 1G

1131 KB Volendam

+31 (0)299 720961

www.care-is.nl

info@care-is.nl

Telefoon 

Internet 

E-mail  

Disclaimer
Deze publicatie is opgesteld door Axento en is een marketingcommunicatie-uitgave. 
De in deze publicatie aangeboden informatie is bedoeld als informatie in algemene 
zin en houdt geen rekening met uw individuele specifieke omstandigheden. De 
inhoud van deze publicatie mag daarom nadrukkelijk niet worden beschouwd als 
een beleggingsaanbeveling, beleggingsadvies, aanbieding of uitnodiging tot het 
aankopen of verkopen van financiële instrumenten of het afnemen van een beleg-
gingsdienst. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw 
eigen rekening en risico. Aan deze publicatie kunt geen rechten ontlenen.
 
Deze publicatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij 
Axento streeft naar het geven van correcte en actuele informatie. De informatie in 
deze publicatie is ontleed aan door Axento betrouwbaar geachte bronnen en publie-
ke informatie. Voor de juistheid en de volledigheid van de informatie in deze publi-
catie kunnen wij niet instaan. Hoewel wij ten aanzien van de selectie en berekening 
van de gegevens de nodige zorgvuldigheid in acht nemen, zijn wij niet aansprakelijk 
voor enige schade (met inbegrip van gederfde winst) die op enigerlei wijze het ge-
volg is van de in deze publicatie opgenomen informatie en gegevens. De informatie 
in deze publicatie kan zonder enige vorm van aankondiging worden gewijzigd.
 
Elke belegging in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde 
van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen 
garantie voor de toekomst. U kunt uw gehele inleg kwijtraken.
 
Axento is handelsnaam van Care Investment Services B.V. KvK: 37162744. Care 
Investment Services B.V. heeft als beleggingsonderneming een vergunning, als 
bedoeld in artikel 2:96 van de Wet op het financieel toezicht verleend gekregen van 
de Autoriteit Financiële markten (AFM).




