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In procenten

Beleggingsondernemingen, zoals brokers, bieden vaak de moge-
lijkheid – al dan niet in samenwerking met een mediaplatform – 
om in een gesimuleerde handelsomgeving te oefenen met beleg-

gen. Na gebruik van een demo-account kunnen beleggers overstappen 
naar een handelsomgeving waarin met echt geld wordt gehandeld. Op 
die manier biedt een demo-account mensen de mogelijkheid om zonder 
financiële risico’s beleggingservaring op te doen, of om bepaalde beleg-
gingsstrategieën eerst ‘droog’ uit te proberen.
In het AFM Consument&Panel is in mei 2018 een vraag opgenomen 
om een indicatie te krijgen hoe wijdverspreid het gebruik van oefen-
omgevingen is. Gevraagd is of respondenten wel eens gebruik hebben 
gemaakt van een demo-account voor beleggen in drie verschillende 
 producten: aandelen, contracts for differences (cfd’s) en binaire opties. 
Ongeveer de helft van de steekproef is belegger.
Uit de 462 reacties blijkt dat het overgrote deel van de ondervraagden – 
85 procent van de beleggers en 93 procent van de niet-beleggers – nog 
nooit gebruik heeft gemaakt van een demo-account om te beleggen of 
om dat te leren (figuur). Van de groep beleggers die wél ervaring heeft 
met het gebruik van demo-accounts, blijkt het merendeel deze te hebben 
gebruikt om te oefenen met het handelen in aandelen. Bij cfd’s en binaire 
opties blijkt dat het relatieve gebruik van oefenomgevingen onder beleg-
gers en niet-beleggers elkaar nauwelijks te ontloopt. In totaal heeft vijf-
tien procent van de beleggers wel eens een demo-account gebruikt om te 
handelen in aandelen (elf procent), binaire opties (twee procent) of cfd’s 
(twee procent).

Het gebruik van demo-accounts lijkt dus nog relatief beperkt, zeker als 
meegenomen wordt dat het AFM Consument&Panel niet representatief 
is en relatief veel financieel onderlegde en beleggende consumenten bevat. 
Toch gebruiken sommige consumenten, met name beleggers, demo-
accounts. Het is daarom interessant verder te onderzoeken welke impact 
het gebruik van demo-accounts en de leerervaring daarvan heeft op hun 
beleggingsgedrag. ■ WILTE ZIJLSTRA, JARST WEDA EN RUBEN COX (AFM)

Vijftien procent beleggers gebruikt weleens oefenaccount gedrag

Leenstelsel beïnvloedt studie- en woonbeslissingen onderwijs & wetenschap

De aankondiging en invoering van het sociaal leenstelsel zorgde 
ervoor dat veel studenten minder te besteden kregen. Het voor-
malige studiefinancieringsstelsel voorzag in een basisbeurs, een 

aanvullende beurs die hoger was naarmate het ouderlijk inkomen lager 
was, en een ov-abonnement. Dit alles was een lening van de overheid, die 
werd omgezet in een gift als het diploma binnen tien jaar behaald werd. 
In het nieuwe sociaal leenstelsel ontvangen studenten geen basisbeurs 
meer. Daardoor krijgen uitwonende studenten die in het oude systeem 
alleen een basisbeurs zouden ontvangen 279 euro per maand minder. 
Voor thuiswonende studenten is dit verschil 100 euro. Om de toeganke-
lijkheid tot het hoger onderwijs te waarborgen, zijn de aanvullende beurs 
en het ov-abonnement tijdens de nominale studieduur behouden en zijn 
er soepelere terugbetalingsregelingen. Ook wordt de aanvullende beurs 
omgezet in een gift na afstuderen.
Aanvankelijk zou het nieuwe stelsel in het studiejaar 2014/2015 ingaan, 
en dus dachten havo- en vwo-gediplomeerden dat dit de laatste mogelijk-
heid was om binnen het oude stelsel te studeren. Dit verklaart de ‘boeg-
golf ’ in 2013 en 2014 die zichtbaar is in de figuur. Verder is de invloed 
van het leenstelsel op studiebeslissingen beperkt. De invoering van het 
sociaal leenstelsel heeft uiteindelijk tot een lichte daling in de havo-hbo-
doorstroom geleid. De stijgende trend in de vwo-wo-doorstroom zette 
zich juist voort. Sociaal-economische verschillen in havo-hbo- en vwo-
wo-doorstroom bleven na invoering van het leenstelsel gelijk.
Wat betreft woonbeslissingen is er wel een sterke invloed van de invoering 
van het leenstelsel te zien op zowel hbo- als wo-studenten. Er is een  sterke 

daling van het aandeel uitwonende studenten in 2015 en 2016. Voor 
hbo-studenten met ouders in de laagste welvaartsgroep (bepaald op basis 
van inkomen en vermogen) is de daling nog sterker. Voor wo- studenten 
die op kamers gingen, werden de verschillen tussen de  welvaartsgroepen 
kleiner: studenten met rijkere ouders gaan gemiddeld altijd al vaker 
op kamers wonen, maar de verschillen werden kleiner  vanaf 2015. 
■ LONNEKE VAN DEN BERG (UVA) EN RUBEN VAN GAALEN (CBS EN UVA)

Reden om gebruik te maken van een  
demo-account
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