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Value for money
“Als u zelf wilt beleggen in fondsen, dan biedt FitVermogen.nl de beste 

‘value for money’. Dit blijkt uit diverse onafhankelijke onderzoeken.” 

Aan het woord is Ronald Sminia van FitVermogen, het beleggings-

platform dat onderdeel uitmaakt van NN Investment Partners. 

Wij kunnen natuurlijk uitgebreid zelf 
vertellen over onze lage kosten en de 
kwaliteit van onze beleggingsfond-

sen. Maar klanten horen dat liever van een ander. 
Dat kan dus. Recent onderzoek van vergelijkings-
site Beleggingsmatch toont bijvoorbeeld aan dat 
de beleggingskosten in het neutrale NN Dynamic 
Mix Fund III bij FitVermogen.nl lager zijn dan bij 
andere bekende aanbieders. 
Sminia: “Om onze klanten te helpen en beleggen 
toegankelijker te maken, hebben wij overbodige 
kosten weggestreept. U betaalt bij ons uitsluitend 
de kosten voor het beleggingsfonds. Deze worden 
verrekend binnen het fonds en beleggers krijgen 
aan het einde van het kwartaal of jaar geen verve-
lende nota op de deurmat.’’ 

Kosten per jaar? 
“Ik daag beleggers uit eens serieus te kijken naar 
de totale kosten die ze nu betalen. Veel beleggers 
zullen zich dan door een haag van kostensoor-
ten moeten worstelen voordat ze duidelijkheid 

krijgen over de werkelijke bedragen die zij voor 
hun beleggingsportefeuille betalen. Fondskosten, 
bewaarloon, advies-, transactie-, service- en dienst-
verleningskosten. Bij sommige aanbieders loopt dit 
op tot allerlei verschillende kostenplaatjes. Niet erg 
bevorderlijk voor de transparantie’’, aldus Sminia.

“Dat kosten een zware wissel kunnen trekken op 
uw uiteindelijke beleggingsresultaat, bleek vorig 
jaar uit een onderzoek van de Vereniging van 
Effectenbezitters. Na een periode van twintig jaar 
beleggen bleek het verschil in rendement op een 
neutrale portefeuille tussen de duur-
ste en goedkoopste aanbieder op te 
lopen tot bijna 10.000 euro. In 
dit onderzoek kwam FitVermo-
gen als beste uit de bus.”

Kwaliteit voorop
Sminia: “Lage kosten zijn natuur-
lijk mooi, maar uiteindelijk draait 
het om de kwaliteit van je beleg-

gingsfondsen: mensen betalen nog altijd voor 
professioneel beheer van een beleggingsfonds en 
willen een goed rendement zien, passend bij het 
gekozen risicoprofi el.’’

“Gelukkig staan wij op dat vlak ons mannetje. 
Met wederom als voorbeeld het neutrale mix-
fonds, NN Dynamic Mix Fund III (verkrijgbaar op 
Fitvermogen.nl), werd volgens het onderzoek 
van Beleggingsmatch het hoogste nettorende-
ment behaald over de afgelopen vijf jaar. Het 
professionele team achter de NN Dynamic 
Mix-fondsen is de afgelopen periode boven-

dien meerdere keren onderscheiden met Mor-
ningstar-, Lipper- en Cash-Awards.” 

Convertibles
‘Convertible Bonds’, oftewel 
converteerbare obligaties, 
zijn een wat minder bekende 
beleggingscategorie. Onte-
recht in onze ogen. Want op 
basis van het verleden kunnen 
wij stellen dat converteerbare 
obligaties een mooie verhou-
ding tussen risico en rende-
ment bieden: met over het 
algemeen fors minder risico 
dan aandelen, maar met een 
vergelijkbaar rendement. 
Converteerbare obligaties zijn 
bedrijfsleningen die door de 
houder kunnen worden inge-
wisseld voor aandelen van 
het bedrijf. Als de aandelen in 
waarde stijgen, wordt ook de 
converteerbare obligatie meer 
waard. Stel je leent iemand 
geld om een bedrijf te begin-
nen of uit te breiden: dan wil 
je ook een graantje meepik-
ken als dat bedrijf het goed 
gaat doen. Beleggen in con-
verteerbare obligaties? Dat 
kan met het NN (L) Global 
Convertible Opportunities. 
Nettorendement per jaar 
over de afgelopen vijf jaar: 
3,01%. Verkrijgbaar via 
FitVermogen.nl. Lopende 
kosten: 0,85%. 

Vastgoed: aantrekkelijk dividend, 
onderschat groeipotentieel 
Profi teer van de ontwikkelingen in vastgoed via Fitvermogen 
met het NN Global Real Estate Fund. 
• Morningstar 5 sterren  
• Nettorendement per jaar over de afgelopen 3 jaar: 10,1%   
• Dividend van momenteel 1% per kwartaal
• Belegt wereldwijd met focus op VS
• Belegt in beursgenoteerde vastgoedbedrijven.
Het fonds wordt beheerd door een zeer ervaren team onder lei-
ding van Michael Lipsch  en Andrej Antonijevic.


