
Beleggen loont!
Dow Jones vanaf 1901
 
Beleggen loont. Na een beursdaling komt er ook altijd weer een 
periode van winsten Sparen loont niet. Je weet zeker dat je na infl atie 
niets over houdt. En na de belasting(vermogensrendementsheffi ng ga 
je erop achteruit.

Dividendrendement van aandelen(4%) nu hoger dan rente van 
obligaties(2%)
 

Het dividendrendement op aandelen ligt gunstig. Dit is het beste 
te zien in bovenstaande fi guur waarbij het dividendrendement op 
Europese aandelenrendementen wordt vergeleken(nu 2 x zo hoog!) 
met het rendement op Amerikaanse staatsleningen over de periode 
vanaf de Tweede wereldoorlog tot nu toe. Conclusie; aandelen zijn 
op basis van een maatstaf als dividendrendement zelden zo gunstig 
gewaardeerd geweest

interview | GORIS & LADRU VERMOGENSBEHEER 

“Wij beheren het 
vermogen op een 

veilige manier door 
de beleggingen 

extreem te spreiden”
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Bezoeklocatie Putten op afspraak
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Bij Goris en Ladru 
Vermogensbeheer (GLVB) 
is zorg en aandacht 
nog een ambacht. De 
vermogensbeheerders van 
GLVB zijn deskundig, 
onafhankelijk en hebben 
jarenlange ervaring in het 
vakgebied. Zij combineren 
het vakmanschap en de 
service van weleer met de 
techniek en kennis van nu. 

Directeur Ed Goris (52) heeft 
15 jaar in het vermogensbeheer 
gewerkt bij ING Bank en Rabobank 
en is nu al 12 jaar zelfstandig. 
Samen met twee partners staat 
hij aan het hoofd van GLVB. Goris 
houdt ook op de Veluwe kantoor, 
alleen op afspraak, op Landgoed 
Schovenhorst te Putten.
Klanten stellen hun persoonlijke 
benadering zeer op prijs. “Wij 
kennen al onze klanten. We zorgen 
ervoor dat het vermogen dat zij 
hebben opgebouwd, waar ze hard 
voor hebben gewerkt, op de juiste 
wijze wordt beheerd. Dat het in 
stand blijft en rustig groeit op een 
manier waar zij niet wakker van 
hoeven te liggen. Wij ontzorgen, 
24/7. Dat doen wij het liefst aan de 
hand van een gedegen fi nancieel 
plan. Wij kijken constant waar 
de klant het meeste rendement 
behaalt zonder te veel risico 
en bepalen elke dag de beste 

verdeling tussen aandelen en 
obligaties. Onze klanten geven 
ons dat vertrouwen.” 
Een terecht vertrouwen, 
want GLVB is een van de 150 
vermogensbeheerders die 
goedkeuring hebben van de AFM 
en De Nederlandsche Bank. De 
klanten van GLVB hebben een 
vermogen tussen de 25.000 en 
5.000.000 euro.

“Wij beheren het vermogen 
op een veilige manier door de 
beleggingen extreem te spreiden. 
Je moet niet al je eieren in één 
mandje leggen. Evenmin moet 
je speculeren met opties. Mijn 
advies is spreiden, spreiden en 
nog eens spreiden. En actief je 
effectenportefeuille beheren. Dat 
wil zeggen: niets doen als dat 
niet nodig is, maar direct in actie 
komen als de markt daar om 
vraagt.”

MAX-strategie
Behoedzaamheid is het 
kernwoord in de werkwijze van 
GLVB. Daarom werkt GLVB 
volgens de MAX-strategie. Dat 
houdt in: veilig wanneer het 
nodig is, in aandelen wanneer het 
kan. “Wij staan voor veiligheid 
en mijden daarom zaken die 
risicovol zijn. Maar op het 
moment dat de beurzen weer 
gaan stijgen, stappen wij weer 
(deels) in aandelen. Vorig jaar 
nog schudde de hele fi nanciële 
wereld op haar grondvesten. 
De vraag was of de euro zou 
blijven bestaan. We zijn toen 
gaan schuilen in obligaties van 
de veiligste munt ter wereld: de 
Noorse kroon. Onze behoedzame 
opstelling heeft ervoor gezorgd 
dat we in 2012 met weinig risico 
netto 5% rendement hebben 
gemaakt. Dat is nog steeds veel 
meer dan wat een spaarrekening 
van 2% oplevert, want daar gaat 
de infl atie en vermogensheffi ng 
van 1,2% nog van af. Het 
rendement bij GLVB schommelt 
weliswaar, maar het verwachte 
rendement is een stuk hoger dan 
dat van een spaarrekening.”

Second opinion
Veel mensen hebben geld op een 
spaarrekening of een slapende 
effectenportefeuille die niet 
optimaal rendeert, weet Goris. 
“Wij bieden gratis een second 
opinion om te bekijken of het 
spaargeld rendabeler in te zetten 
is. Geheel vrijblijvend.”
GLVB zorgt voor zekerheid in een 
wereld die steeds verandert. Meer 
weten? Neem contact op met 
Goris & Ladru Vermogensbeheer.tekst | JOLETTE VAN EIJDEN
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DD e vermogensbeheerder 
met een gezicht
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Goris & Ladru Vermogensbeheer te Putten
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