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Geduldig kapitaal 
 
 
                                           "Investeren zou meer moeten zijn als het kijken naar het drogen van        

                                                                                                 verf of het groeien van gras. 

Als u spanning wilt, neem dan $ 800 en ga naar Las Vegas."  

Paul Samuelson 

 

 

Wanneer u uw zuurverdiende geld gaat investeren, hoe snel denkt u dat het rendement begint op 

te stapelen op uw oorspronkelijke belegging? De volgende dag? Binnen een week? Enkele 

maanden later? Een jaar, twee jaar? 

 

Voor de meeste mensen is een van de belangrijkste vragen die men bij het beleggen in gedachten 

heeft: "Hoe snel is te vroeg of te laat in dat verband, om een mooi rendement te zien op uw 

beleggingsrekening? U weet wel, de opbrengsten die het complete idee van investeren in iets, 

ondersteunen en rechtvaardigen en ervoor zorgen dat uw geld voor u werkt?" 

 

De uitdaging bij de meeste investeerders, vooral beginners, is dat wanneer ze investeren, ze NU 

beloond willen worden voor de investeringen! Vaak komt er geen geduld aan te pas, wordt er 

geen mogelijkheid gegeven aan uw investering om uw geld te laten werken, zodat het echt de 

rijkdom kan genereren die het in de loop van de tijd zou kunnen realiseren. En eigenlijk, als u 
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erover nadenkt, waarom zou u dan niet ongeduldig zijn? Waarom zou u niet NU in plaats van 

later worden beloond! Dus ik kan deze gedachtegang "nu meteen" niet de schuld geven. Het is 

tenslotte heel menselijk: we zijn zo benieuwd naar een toename van onze portefeuille. Eigenlijk 

zijn we zo teleurgesteld als er niets gebeurd op onze rekeningen, of nog erger, als er een daling is 

in onze portefeuille na loop van de tijd. 

 

Dat wat ik blijf delen met beleggers, die mijn pad kruisen om advies te vragen, is dat de markt 

altijd een cyclus doorloopt. Dit betekent dat er altijd een hoogtepunt zal zijn die gevolgd zal 

worden door een laagtepunt, dat dan weer gevolgd wordt door een hoogtepunt. En de cyclus 

gaat maar door. Dus als een markt een teruggang kent, kan ik u garanderen dat de markt 

onvermijdelijk in de toekomst een aantal goede jaren zal meemaken. Het is gewoon een kwestie 

van wanneer! Natuurlijk kunnen er enkele investeringen zijn die mogelijk niet herstellen en als 

dat het geval is, zal het fundament van de onderneming ongetwijfeld zwak zijn, ongeacht of de 

economie een recessie of economische groei doormaakt. 

 

Wat probeer ik hier duidelijk te maken? Een belegging in aandelen die gebaseerd is op 

vermogensopbouw en langetermijnbeloningen hangt nauw samen met een concept dat geduldig 

kapitaal wordt genoemd. Wat bedoel ik daarmee? Volgens de Engelse Wikipedia, is de 

investeerder met geduldig kapitaal, bereid om een financiële investering in een onderneming te 

doen (hetzelfde als het kopen van aandelen) zonder een snel rendement te verwachten. In plaats 

daarvan is de investeerder bereid om een onmiddellijk rendement op te geven in afwachting van 

een aanzienlijker rendement in de toekomst. Daarom vereist geduldig kapitaal, zoals de naam al 

doet vermoeden, niet alleen van de belegger, maar ook van de ontvanger van de investering 

geduld. Laten we dit bekijken vanuit twee afzonderlijke perspectieven, 1) als ondernemer op 

zoek naar financiering om een project of een bedrijf te financieren en ook 2) als belegger die 

investeringsbeslissingen neemt om rijkdom te creëren. 

 

Voor de ondernemer die probeert om geld in te zamelen voor een project, zijn er normaal 

gesproken twee belangrijke manieren om dit voor elkaar te krijgen. Ofwel via een lening of 

obligatie-uitgifte, waarbij u de hoofdsom ontvangt en van u wordt verwacht dat u deze 

hoofdsom aflost bovenop een bepaald bedrag aan rente. Dit is vergelijkbaar met de typische 

leningsovereenkomst van een commerciële bank en de uitgifte van bedrijfsobligaties. Of, via een 

financieringsmogelijkheid waarbij u geld inzamelt via beleggingen in aandelen op de beurs, met 

andere woorden geduldig kapitaal. 



 

In het kader van de leningsovereenkomst met bijvoorbeeld een bank, zal de leningnemer 

normaal gezien gedwongen zijn om direct met het aflossen van het geleende bedrag te beginnen, 

vaak zelfs voordat het project of bedrijf het zich zou kunnen veroorloven om deze betalingen te 

doen. U kunt nu begrijpen waarom, de meeste ondernemers die op zoek zijn naar een manier om 

kapitaal aan te trekken, de voorkeur geven aan “een geduldkapitaalinvestering”, omdat zij zich 

geen zorgen hoeven te maken over maandelijkse aflossingen, vooral in de vroege fasen van het 

project – de startfase waarin het een tijdje zal duren voordat de bedrijfsactiviteiten op gang 

komen. Met geduldig kapitaal kan de ondernemer zich volledig richten op het runnen van de 

kern van zijn bedrijf voor toekomstige groei. 

Op basis hiervan is het voor u als belegger die op zoek is naar vermogensvorming de moeite 

waard om geduldig te zijn in uw verwachtingen en een lange termijn horizon te hebben om echt 

te profiteren van het concept dat uw geld voor u werkt. Dit komt omdat het geduldige kapitaal 

tijd nodig heeft om rendement te realiseren! 

 

Volg Investor’s Corner voor alles dat u over het Creëren van Rijkdom wilt weten! 

Deze editorial wordt door de DCSX in samenwerking met Vertex Investments aan u aangeboden. 

Auteur van deze publicatie: Stephanie Shaw CFA, MBA. 
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