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Hoogdividend-beleggen 
in de VS
Een aantrekkelijk alternatief

L Y N X  M A S T E R C L A S S



Fred Hendriks

✓ Auteur Beter beleggen dan de bank



▪ Het principe: beleggen voor inkomen!
▪ Waarom in de VS?
▪ Meer over dividend en hoogdividend-aandelen/fondsen
▪ Waarop letten bij opbouw eigen portefeuille? 
▪ Risico’s?

Agenda
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(Hoog) dividendbeleggen in de pers



▪ Primair: beleggen voor (passief) inkomen
▪ Secundair: beleggen voor koerswinst

▪ Gemiddeld 8-10 % netto rendement/jaar

▪ Bedoeld voor alle beleggers (ervaren of niet)

Beleggingsdoel



▪ Portefeuille weinig muteren

▪ Dividend laten stromen

Toewerken naar een SWAN (Sleep Well At Night) 
portefeuille



▪ Dividend cultuur 
▪ Elke maand/kwartaal inkomen
▪ Speciale overheidsregelingen die ‘dividend sparen’ stimuleren
▪ Dividendrendementen van 6-12% per jaar
▪ Dividenden zijn ‘heilig’ en een vrijwel constante factor
▪ Fiscaal voordelig voor Nederlanders 
▪ Zeer eenvoudig zelf te doen via LYNX (Basic)

Waarom in de VS?



▪ Uitgangspunt: focus op (groeiende) stabiele dividendinkomsten  
(Dividenden veranderen gemiddeld weinig, koersen fluctueren altijd)

▪ Gebaseerd op 5 unieke HD-fondstypen
▪ Wat is dividendrendement (%) ?

(Jaardividend x 100/koers bij aankoop)
▪ Hoe werkt ‘samengestelde interest’ (rente op rente)?

(Einstein: 8-ste wereldwonder)
▪ Hoe gebruikmaken van koersdips/beurscorrecties?

5 punten om te onthouden
De essentie van hoogdividend-beleggen



▪ Aandelen geven recht op een deel van de winst

▪ Vaak wordt een deel van de winst uitgekeerd als dividend aan de 
aandeelhouders

▪ Soms houdt een onderneming de winst en investeert deze in de groei 
van de onderneming. 

Wat is dividend?



▪ Voorbeeld:
Koers bij aankoop van fonds A: 25 $
Jaardividend = 2 $
Dividendrendement = 2 x 100/25 = 8,0%

▪ Koers bij aankoop van fonds A: 23 $
Jaardividend = 2 $
Dividendrendement = 2 x 100/23 = 8,7%

▪ Bij beurscorrecties: dividendrendement wordt hoger + kans op koersherstel

Wat is dividendrendement (%)?
Dividendrendement = jaardividend x 100/koers bij aankoop



▪ Speciale typen HD-Fondsen
▪ RIC-Fondsen

Bedrijven/fondsen met de ‘RIC status’ zijn wettelijk verplicht om 90% van 
hun winst uit te keren aan de aandeelhouders in de vorm van dividend 

Deze beide type fondsen bestaan niet in Europa!

Duizenden fondsen en bedrijven vallen hieronder; dagelijks verhandelbaar 
op de Amerikaanse beurzen (NYSE, Nasdaq)

Nederlanders betalen slechts 15% of 0% bronbelasting (aftrekbaar in box 3) 

Dividendrendementen van 6 -12% - hoe kan dat?



▪ Voorbeeld 1
U koopt voor $ 10.000 dividendaandelen
Dividendrendement 8% jaarlijks
Na 10 jaar: $ 21.589, na 20 jaar $ 46.610, na 30 jaar $ 110.627  

▪ Voorbeeld 2
U begint met $ 10.000 aandelen en investeert maandelijks $ 100 extra
Na 10 jaar: $ 39.718, na 20 jaar $ 103.876

▪ Voorbeeld 3
U begint met $ 10.000 aandelen en investeert maandelijks $ 200 extra
Na 10 jaar: $ 60.000, na 15 jaar $ 102.000

Plan: Toewerken naar 100.000$ in xx jaren
Basis: Einstein 8-ste wereldwonder: samengestelde interest 
(rente op rente/8%)



▪ Closed End Funds (CEF)
▪ Preferred Shares (PREF)
▪ Babybonds

Hoogdividend-fondstypen, primair gericht op inkomen

Bedrijven/fondsen met de RIC status
▪ Real Estate Investment Trust (REIT)
▪ Business Development Corporations (BDC) 
▪ Closed end Funds (CEF)



▪ In feite beursgenoteerde beleggingsfondsen
▪ Geven het meeste van koers-/kapitaalwinst en inkomsten door als dividend
▪ Koerswinst is niet primair, inkomen wel
▪ CEF bieden dividendrendementen van 7-12%
▪ Meer dan 500 CEF’s, bemand door profs  
▪ Vele typen beleggingen/markten (alternatief voor ETF’s)
▪ Uitgeven door grootste vermogensbeheerders zoals Pimco en Blackrock

Fondstype: Closed End Funds



CEF Gabelli Multimedia Trust (GGT)
Actueel dividendrendement: 9,41%/jaar | 10 jaars rendement: 
15,85%/jaar (sinds nov. 2011)

United States Treasuryills

Sony Corp

Facebook Inc A

The Madison Square Garden Corp

The Walt Disney Co

Comcast Corp Class A-pref

Alphabet Inc A

Apple Inc

Discovery Inc C



CEF Tekla Healthcare Investors (HQH)
Actueel dividendrendement: 7,74%/jaar | 10 jaars rendement: 
15,67%/jaar (sinds nov. 2011)

Amen Inc

Regeneron Pharmaceuticals

Vertex Pharmaceuticals

Gilead Sciences Inc

Seagan Inc Ordinary Shares

Illuminia Inc

Biogen Inc

Moderna Inc

Sarepta Therapeutics



▪ Uitgevende partijen: industry, finance, services, enz.
▪ Nominale waarde meestal $ 25
▪ Constant dividend per kwartaal/maand
▪ Veelal een ‘terughaal-optie’, vaak 5 jaar na uitgifte tegen $ 25
▪ Dividendrendementen ca. 6-10% netto!
▪ Dividendbetaling aan Pref-bezitters heeft altijd voorrang op ‘gewone’ 

aandeelhouders

Fondstype: Preferente aandelen (Pref’s)



Pref Tsakos Energy Navigation Pref-E



▪ (Kleine) obligaties uitgegeven door een bedrijf om kapitaal te lenen

▪ Nominale waarde meestal $ 25

▪ Constante couponrente betaald per kwartaal/maand (belastingvrij)

▪ Maturitydate: (looptijd) tot wel 100 jaar

▪ Aflosdatum: mag na xx jaar tegen $ 25

▪ Zeer veilig

Fondstype: Babybonds



Babybond TravelCenters of America LLC 
8.00% Senior Notes due 2029 (TANNZ)
TravelCenters of America is the largest travel center company in 
the United States

▪ Uitgiftekoers: $ 25 
▪ Aflosdatum: (optioneel) 15 december 2017
▪ Einddatum: 2029
▪ Kwartaaldividend $ 0.50
▪ Dividendrendement 7,6 %  netto (nov. 2021) 



▪ Hotels
▪ Leisure(casino's, golfresorts)
▪ ICT/telecom infrastructuur 
▪ Woningen (bv senioren)
▪ Winkelcentra
▪ Storage
▪ Medische faciliteiten

Fondstype: Real Estate Investment Trust (REIT)

20-year Average Annual Total Return: 15 % 



mREIT Arbor Realty Trust (ABR)
Multifamily housing & Commercial Real Estate



▪ ‘Kleine banken’

▪ Investeren/participeren in snel groeiende bedrijven

▪ Essentieel voor Amerikaanse economie

▪ Grote financiële instellingen zijn betrokken 

Fondstype: Business Development Corporations (BDC)



BDC Ares Capital Corporation (ARCC)





▪ U wilt toewerken naar een kapitaal (kan ook voor de (klein)kinderen)

▪ U wilt een bestaand kapitaal beter laten renderen 

▪ U bent op zoek naar passief inkomen vanuit uw kapitaal

▪ U wilt rustig slapen

▪ U wilt er niet dagelijks op letten

Waarom HD-beleggen?



▪ Fondskoersen

▪ Dividend wijzigingen

▪ Euro/dollar koers

▪ Overheidsmaatregelen

Belangrijkste risico’s



Hoe te starten?

✓ Lees het boek!    

✓ Koop uw eerste 2-3 HD fondsen uit Voorbeeldportefeuille (50 fondsen)

✓ Wacht op het eerste dividend (ca. 2-6 weken) 

✓ Bouw vervolgens geleidelijk aan een gespreide HD-portefeuille op

Meer info: www.beterbeleggendandebank.nl

Voorbeeldportefeuille | Academy | Faqs | Blog





Veel succes!
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