
KANS!

Wat verstaat u onder een ‘kans’? 
Volgens Van Dale staat ‘kans’ voor ‘waarschijnlijkheid, mogelijkheid dat iets zal gebeuren of gunstige 
gelegenheid”. Deze omschrijvingen ademen een licht tot sterk positieve sfeer uit.

Met grote regelmaat vliegen wervende teksten van allerhande loterijen aan mij voorbij, in de vorm van 
‘Kans op 2,6 miljoen euro!” Heb ik nu een redelijk goede kans om 2,6 miljoen euro te winnen? 
Uiteraard niet. Om 2,6 miljoen te kunnen uitkeren, moeten er in elk geval 200.000 loten van € 13,- 
gekocht zijn. De organisaties maken nog de nodige kosten en er worden ook wat kleinere prijzen 
uitgeloofd, zodat het aantal benodigde deelnemers snel in de buurt van de 300.000 moet liggen om 
deze prijs te kunnen uitreiken. Een KANS dus van 1 op de 300.000 dat ik die 2,6 miljoen mag 
opstrijken. 
Mogen we dan nog van een kans spreken. Met de toevoeging ‘uiterst minimale’ zou het misschien nog 
net acceptabel zijn. De kans is vooral groot dat ik mijn geld kwijt ben. Zelfs Politiek Den Haag vindt het 
volkomen acceptabel, dat hier vooral de leuke kanten worden belicht. 

Hoe anders is dat in onze branche. Als ik mijn geld wat beter wil laten renderen, door het voorzichtig 
te beleggen, gaan de alarmbellen al rinkelen. De politiek heeft bepaald dat er ellenlange vragenlijsten 
verplicht worden ingevuld. De strekking van de vragen is vooral die van het waarschuwend vingertje: 
‘PAS OP, u neemt risico’s als u gaat beleggen’. Tot slot geeft een risicometer aan hoe groot het risico 
is. De risicometer is een mannetje met een soort van pallet op zijn rug. Naarmate het risico groter is, is 
die pallet zwaarder beladen en gaat het mannetje gebukt onder de last. Als de helft of meer van het 
belegde geld in aandelen zit, is het risico zeer groot en schuift het mannetje met zijn neus over de 
grond. 
Niets over de zeer reële kans dat er 7% of meer rendement wordt gemaakt. Alleen maar over het 
uiterst kleine risico dat ik mijn geld kwijt ben. 

Het gaat allebei over geld. Bij de loterij is de kans bijzonder groot, dat ik het kwijt ben. Bij beleggen, 
dat ik een fatsoenlijk rendement maak. Hoe kan het dan, dat de toonzetting precies omgekeerd moet 
zijn? Daar ga ik eens verder over nadenken. 


