
 

www.financieelvrijevrouw.nl 

Handleiding beleggingsstrategie Financieel Vrije Vrouw 
 

Strategie 1 - Index beleggen (passief beheerd/maandelijks) 

 

Het advies van John Bogle (oprichter Vanguard, beste en oudste indexfondshuis ter wereld) 

is dat je hetzelfde percentage obligaties in je portefeuille aanschaft als je leeftijd. 

Dus ben je 25 jaar oud, dan hou je 25% obligaties en 75% aandelen aan in je portefeuille. 

 

Ga naar de website van DEGIRO om gratis een rekening te openen klik dan op het blauwe 

vakje rechtsboven om in te loggen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Aandeelportefeuille kiezen: 

Eenmaal ingelogd kun je het fonds kiezen door de afkorting VWRL in te toetsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vervolgens kies je voor Vanguard FTSE AW.  

De eerste op het plaatje hierboven, welke wordt aangeboden door Euronext Amsterdam. 

 

https://www.degiro.nl/?tap_a=55228-b8f7cd&tap_s=688593-60faf3&utm_source=financieelvrijevrouw&utm_campaign=DEGIRO+Netherlands&utm_medium=a&utm_content=textlink_hp
https://www.degiro.nl/?tap_a=55228-b8f7cd&tap_s=688593-60faf3&utm_source=financieelvrijevrouw&utm_campaign=DEGIRO+Netherlands&utm_medium=a&utm_content=textlink_hp
https://www.degiro.nl/?tap_a=55228-b8f7cd&tap_s=688593-60faf3&utm_source=financieelvrijevrouw&utm_campaign=DEGIRO+Netherlands&utm_medium=a&utm_content=textlink_hp
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Dit scherm krijg je te zien nadat je op KOOP hebt geklikt. 

 

 

Hier kies ik altijd voor Limit order om ervoor te zorgen dat ik 

niet meer voor het fonds betaal dan dat ik in het vakje 

Limiet heb ingevuld. 

 

 

 

 

 

In het vakje na Limit Order zet je het bedrag welke vermeld 

staat na Laat.  

 

De laatkoers is de koers waartegen iemand anders bereid is 

het aandeel te verkopen. 

 

Bij aantal vul je het aantal in wat je wilt aanschaffen. In het 

voorbeeld zoals links is weergegeven koop je er 1. 

 

Hier laat je gewoon Dagorder staan.  
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Vervolgens krijg je het controlescherm te zien: 

 

 

In dit scherm wordt de totaalprijs weergegeven van je 

order. De huidige bied – laatprijs en impact vrije 

ruimte. 

 

Je dient in dit geval dus wel minimaal 83,12 euro op de 

rekening te hebben staan om deze order te kunnen 

uitvoeren.  

 

Mocht je niet genoeg op de rekening hebben staan dan 

kun heel gemakkelijk het bedrag overmaken door 

rechtsboven in het scherm te klikken op deze knop: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Openstaande Order 

Als je de aankoop niet kunt terugvinden in jouw portefeuille, dan kan dat liggen aan de 

volgende twee oorzaken:  

 

Oorzaak 1 

Je hebt ingekocht op een feestdag of in het weekend. De beurs is dan dicht en je order zal 

pas verwerkt worden op een officiële werkdag.  

 

Oorzaak 2 

Omdat op de weergegeven koers een vertraging zit van 15 minuten, zou het zo kunnen zijn 

dat de laatkoers iets afwijkt van hetgeen wat jij hebt ingevoerd bij Limiet.  

 

Dit is geen probleem, maar betekent wel dat je de laatkoers omhoog zou moeten aanpassen 

om de bestelling rond te maken. 

 

Dit kun je doen door naar openstaande orders te gaan en daar de laatkoers handmatig aan 

te passen. Je klikt met stapjes van 1 cent omhoog net zo lang tot de order wordt 

geaccepteerd. 

 

GEFELICITEERD! Het is je gelukt! Je hebt zojuist belegd in 3340 aandelen wereldwijd! 
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Obligatieportefeuille kiezen: 

 

Precies dezelfde handeling als bovengenoemd kun je toepassen op de obligatieportefeuille. 

 

Je kiest het fonds door DBZB in te vullen en klikt op deze tracker (ETF). 

 
Als je ook deze stappen hebt ondernemen dan ben je er.  

Je hebt nu een weldoordachte portefeuille voor de lange termijn! 

 

GEFELICITEERD! Je hebt zojuist belegd in 898 obligaties wereldwijd! 

 

Je kunt de app van de DEGIRO installeren op je telefoon. Zo kun je altijd gemakkelijk de 

stand van je portefeuille controleren. 

 

Belangrijke tip! 
Beleggen in index-fondsen is alleen winstgevend voor de lange termijn. Het is dus verstandig 

om hier zo min mogelijk naar om te kijken om te voorkomen dat je verkoopt tijdens 

koersdalingen.  

Houd in gedachte dat emotie funest is om succesvol belegger te zijn. 

 

Uit onderzoek blijkt zelfs dat de beste beleggingsresultaten worden behaald door:  

1. Overledenen  

2. Mensen die hun beleggingsrekening zijn vergeten 

 

Je hebt nu belegt in: 

• AANDELEN: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRL) : klik info 

• OBLIGATIES: Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF (DBZB) : klik info 

 

De verhouding aandelen/obligaties is een persoonlijke keuze, maar ikzelf houd het advies 

aan van de oprichter van Vanguard.  

Stel dat je 1000 euro te besteden hebt en je bent 25 jaar dan koop je voor om en nabij de 

250 euro aan obligaties tegenover 750 euro aan de aandelen. 

 

Aandelen en obligaties in je portefeuille in de verdeling zoals benoemd beperkt het risico. 

Als aandelen kelderen dan stijgen obligaties en andersom.  

 

Als je nog jonger bent heb je een langere visie en kan je een groter risico aan; meer 

aandelen. Hoe ouder je bent, hoe minder jaren je nog voor je hebt om te kunnen wachten 

op een toekomstige koersstijging. 

https://www.degiro.nl/?tap_a=55228-b8f7cd&tap_s=688593-60faf3&utm_source=financieelvrijevrouw&utm_campaign=DEGIRO+Netherlands&utm_medium=a&utm_content=textlink_hp
https://tools.morningstar.nl/nl/snapshotpdf/default.aspx?Site=nl&id=0P0000YXJO&currencyid=EUR
https://tools.morningstar.nl/nl/snapshotpdf/default.aspx?Site=nl&id=0P0000M84I&currencyid=EUR
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Alles in 1 keer of maandelijks inleggen? 

Uit statistieken blijkt dat je het beste rendement op de lange termijn behaald als je in één 

keer voor een groot bedrag inkoopt. 

 

Zelf doe ik beiden. Toen ik met deze strategie startte, heb ik voor een wat groter bedrag 

ingekocht. Nu koop ik iedere maand bij van het geld dat we besparen, in de verhouding zoals 

ik heb vermeld. Uiteraard onafhankelijk van de stand van de koersen. 

 

Herbalanceren 

Zoals ik heb geleerd van mede-belegger mr FOB is het verstandig om tijdens beursdalingen 

niet te verkopen maar te herbalanceren. Na het verkopen mis je vrijwel zeker het herstel dat 

altijd weer volgt. 

 

Eens per jaar kijk ik naar de verdeling van de portefeuille en als deze 5% afwijkt van de 

gewenste verdeling, dan herbalanceer ik dit verschil. 

 

Tot slot 

Deze strategie in combinatie met een goed gekozen verhouding aandelen/obligaties op basis 

van je risicoprofiel bepaalt met name je succes als belegger.  

Rationeel en niet emotioneel handelen is namelijk de sleutel tot succesvol beleggen. 

 

De meeste mensen beleggen niet succesvol doordat ze zich door emoties laten leiden.  

Zodra de markt flink daalt verkopen ze, zodra de markt flink stijgt kopen ze. In beide gevallen 

vrijwel altijd te laat. 

 

Onthoud dat het zeker is dat de beurs wel vaker fors zal gaan dalen tijdens jouw weg naar 

financiële onafhankelijkheid. Houd je hoofd koel en hou je strikt aan de strategie, dan loop je 

het minste risico. 

 

 

Ik ben géén financieel adviseur. Je bent zelf eindverantwoordelijk voor eventueel geleden schade. Op deze 
website vertel ik wat mijn manieren zijn om passief inkomen te genereren, echter kunnen hier geen rechten aan 

worden ontleend. Beleggen kan leiden tot verlies van je geld; beleg daarom nooit met geld dat je niet kunt 
missen. Alle meningen, nieuws, onderzoek, analyses, prijzen of andere informatie op deze website of gerelateerd 
aan deze website worden verstrekt als algemeen commentaar op de markt en vormen géén beleggingsadvies. Ik 
raad je aan onafhankelijk beleggingsadvies in te winnen met betrekking tot de handel in financiële instrumenten. 

In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. 


