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Laat de zilvervloot maar binnenvaren
Op het moment dat de beurzen record na record neerzetten is het voor veel mensen moeilijk om niet te 
letten op de spectaculaire koerswinsten die er her en der gerealiseerd kunnen worden. Aandelen die in 
korte tijd tientallen procenten stijgen, wie wil dat nou niet? Aan de andere kant vinden diezelfde mensen 
aandelen die een aantrekkelijk dividend betalen vaak saai. Hoewel zo’n belegging voor velen niet erg 
boeiend is kan deze wel degelijk met een consistent en groeiend dividend in combinatie met 
een oplopende aandelenkoers een onverwacht goed resultaat bieden.

Dividendbeleggen
In tegenstelling tot wat vaak wordt verondersteld

vormen herbelegde dividenden over een langere

periode namelijk een groter deel van het 

rendement dan behaalde koerswinsten. Een 

vaak gemaakte vergissing is wel dat de aandacht 

uitgaat naar de hoogte van het dividend. Een 

uitkeringspercentage dat veel hoger is dan 

bij andere aandelen uit dezelfde sector lijkt 

aantrekkelijk, maar is meestal geen goed teken. 

Het duidt meestal op een gedaalde koers als 

gevolg van mindere tijden voor het bedrijf. 

Beleggers zouden (te) hoge dividenden juist 

moeten wantrouwen.

Bij dividendbeleggen is het juist belangrijk je niet

zozeer te richten op de hoogte van het dividend,

maar op de groei ervan en dus op de kwaliteit

van het bedrijf. Een bedrijf dat jarenlang niet alleen

dividend uitkeert maar het ook verhoogt kan 

haast niet slecht zijn.

Winstgevend
Hoe winstgevend kan het beleggen in

dividendaandelen zijn? Een kort voorbeeld. Stel

een belegger koopt een aandeel voor € 10 met

een dividend van 3%. Dat is 30 eurocent per

aandeel. Na tien jaar is de koers opgelopen tot

€ 50. Dat komt neer op een koerswinst van

gemiddeld 17,5% per jaar. Op zich zou iedereen 

voor zo’n rendement tekenen. Maar, omdat 

het bedrijf erg winstgevend was liep ook het 

uitgekeerde dividend op en wel met gemiddeld 

7% per jaar. Per aandeel wordt er nu 60 eurocent 

aan dividend uitgekeerd. Op de oorspronkelijke 

investering van € 10 komt het dividendrendement 

daarmee uit op 6%. Ook de tien jaar erna blijft het 

bedrijf mooi groeien en wel met gemiddeld 15% 

per jaar. Het aandeel staat dan uiteindelijk op een 

koers van € 200. Omdat het bedrijf wat meer 

volwassen werd groeide de dividenduitkering 

nu met gemiddeld 8% per jaar. Het uitgekeerde 

dividend komt daarmee op € 1,30 per aandeel. 

Op de originele investering bedraagt dat 13%,  

en dat ieder jaar weer.

 

In het echte leven zijn er veel spectaculairdere

dividendgroeiers te vinden. Denk bijvoorbeeld aan

het farmaciebedrijf Johnson & Johnson. Dit bedrijf

heeft het dividend al 58 jaar (!) op rij verhoogd.

Een belegger die de producent van een van de

inmiddels overbekende coronavaccins in de jaren

70 had gekocht, zou in 2004 op de 

oorspronkelijke investering jaarlijks een 

dividendrendement van 48% hebben 

gerealiseerd. 

Rendement
Dividendbeleggen is dus voor beleggers met een

lange adem. Maar na een initiële investering in 

een portefeuille met kwaliteitsaandelen hoef je 

jarenlang niet veel meer te doen dan die aandelen 

goed te blijven volgen. En ieder kwartaal, halfjaar 

of jaar laat je je dividenden bijschrijven op je 

rekening. Herinvesteren mag ook, dan gaat het 

nog veel sneller met je rendement. Op de lange 

termijn is de kracht van dividend sterker dan de 

kracht van koerswinst. Laat de zilvervloot maar 

binnenvaren.
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Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Maandelijks geeft Martine Hafkamp van
Fintessa advies over vermogensbeheer.
Deze maand licht ze toe dat herbelegde

dividenden over een langere periode vaak een
groter deel van het rendement kunnen vormen

dan behaalde koerswinsten.

Onder redactie van Fintessa Vermogensbeheer

“DIVIDENDBELEGGEN IS
VOOR BELEGGERS MET
EEN LANGE ADEM.”
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