
Het forum van IEX.nl wordt door beursfondsen gewaardeerd
én gevreesd. In 2020 was het platform meermaals zelf in het
nieuws. De moderator heeft een dagtaak aan alle ‘galbakken’.

W
ie idolaat is vandebeurs en
graagkletst over opvallen-
dekoersschommelingen is
aanhet goede adresbij het
IEX-forum.Al ruim twintig
jaar is dit digitale prikbord

een fenomeen inbeleggersland.Depagina’s
wordenmaandelijks tot 4miljoenkeer bekeken,
enonderhoudendoor geregistreerde leden. IEX
(het staat voor InformationExchanges en is een
knipoognaarAEX) schat dat circa 10%vande
170.000 forumleden ‘actief’ bijdragen levert.

In 2020werdhet forumzelf ookonderwerp
vangesprekopdemarkten. Bozebeleggers
verenigden zichonder een IEX-alias omkri-

tiek te uitenophet beleid van vastgoedbedrijf
Wereldhave enFugrokreeghet verwijt niet snel
genoeg te reagerenopeen viahet forumgelekte
aankondiging vaneen claimemissie.Debodem-
onderzoeker trof later een schikking, omdat
beleggers volgensdeVereniging vanEffecten-
bezitters (VEB)negatieve gevolgenhadden
ondervonden vanhet lek.

Degebeurtenissen tonendathet IEX-forum
impact kanhebben inbeursland.Deafdelingen
investor relations vanNederlandsebeursgeno-
teerdebedrijven erkennenhetnut, enkijken
regelmatigwat erwordt geschrevenoverhun
onderneming, vertellen ze tegenoverhet FD. Zo
schatten zij inwelke informatie in toekomstige

persberichtenmoetworden verduidelijkt.
OokdeAutoriteit FinanciëleMarkten (AFM)

spreekt van ‘eenbelangrijk platform’ voorpar-
ticulieren, en laat eenonderzoeksteamdepagi-
na’s ‘met een schuinoog’ inde gatenhouden.
Mocht eenbijdrage riekennaar koersmanipu-
latie, dankandeAFMingrijpen. Er zijn ‘korte
lijntjes’methet bedrijf achter het IEX-forum,de
IEXGroup, dat zelf ook eenbeursnoteringheeft
opEuronext Amsterdam.
‘Met eengerechtelijk bevel indehandmag

deAFMons verzoekenaccountgegevensover te
dragen.Dat gebeurtmaximaal vijf keer per
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M A R K T E N

Eenbeleggersforum
dat ‘demeest gestoorde

gekken’ trekt
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. Op het platform IEX
wisselen tot 170.000 be-
leggers anoniem ideeën
uit over aandelen.. AFM en VEB wijzen
op het gevaar dat het
beleggersforum koers-
manipulatie in de hand
kan werken.. IEX-moderator
‘Modbreak Henk’
Hoklang werkt tot zes-
tien uur per dag om de
digitale orde te bewaken.

jaar’, zegt demandie soms zestienuurper dag
besteedt aanhet bewaken vandeordeophet
forum.Volgens zijn chef is het ‘een roeping’,
zelf zegt de 67-jarige ‘ModbreakHenk’Hoklang
vooral eerlijkheid tewillen garanderenbinnen
eendoorhembeoefende tak van sport. ‘Ik zit al
mijnhele leven in aandelen’, aldusde voormali-
geNRC-journalist. ‘Danweet je dat er drie groe-
pen zijnmet volstrekt tegenstrijdigebelangen,
die constant vechten. Beleggers die “long” gaan,
beleggers die “short” zitten endaghandelaren,
verrewegdemeest irritante groep.’

Zittendachter een laptop in zijnwoonkamer
zietHoklanghet als zijnmissie forumteksten te
controlerenopwaarheidsgehalte.Geen taakdie
lichtzinnigheid toelaat: ‘Dit is een continuwoe-
dendeoorlog tussenmij ende rest van internet-
tendNederland.’

BelangenverenigingVEB is beducht voorde
gevaren vandeonlineloopgraven.De vrees is dat
bijvoorbeeld shortsellers, beleggers die specule-
renopeenkoersdaling vangeleende aandelen,
bewust beurskoersen ‘omlaagpraten’.Door
berichtenophet forumkunnen ‘particuliere
beleggers in een roes raken, vergelijkbaarmet
verliefdheid’, vertelt adjunct-directeurErrolKey-
ner.Hijwilmaar zeggen: eenbetoverdebelegger

komtbedrogenuit als hij eenkostbare inves-
teringdoet opbasis van ‘temooie’ claimsdie
rondzwevenophetweb.

STRENG EN ONVERMOEIBAAR
Aangezien IEX verantwoordelijk is voorde in-
houdopdewebsite is het bedrijf blijmet de
inzet vanmoderatorHoklang, ophet forum
omschrevenals ‘streng, rechtvaardig enonver-
moeibaar’.Hij doet hetwerk al zes jaar— langer
dan zijn voorgangers. ‘Diehieldenhetniet lang
uit.’ Er iswel hulp, van twee studentenen van
IEX-ledendiebijdragenaanhet zelfreinigend
vermogen vandepagina’s. Zij kunnen ‘verdach-
te’ bijdragenmelden.Demoderator: ‘Als ik een
uurniet oplet, zitten erhonderdmeldingen in
mijn inbox.’

Leugens en te grof taalgebruikwordenniet
getolereerd. Inhet ergste geval volgener sanc-
ties: auteurs kunnen voor onbepaalde tijd
wordengeschorst. Indat soort gevallenmani-
festeert zichdedonkere kant vanhet forum.
‘Is ditNoord-Korea?’ is demeest gehoordekri-
tiek opHoklang. Soms zijn er volgenshemook
tranen. ‘Voor veel “ouderen”heeft het forum
een sociale functie, zeker in coronatijd.De
pijndie jehunaandoet bij schorsing is voel-
baar indemail. Vaakbeginnen zeover slechte
familieomstandigheden.’

Endan zijn ernogdebedreigingen, van
‘ruziemakers’ die zichonheusbejegend voe-
len.Dat gaat ver: inhet verleden zijn foto’s van
Hoklangsouderlijk huis online gezet.Het leidt
tot de treurige situatie dat hij liever onder een
alias opereert: ‘Hoklang’ is de achternaamvan
zijn vrouw. ‘Ditwerk trekt demeest gestoorde
gekkenaan, sommige zittenopgesloten. Ik
zouaangifte kunnendoen.Maar ikbenniet
bang.Mensendie je echt ietswillen aandoen
schreeuwendatniet vandedaken.’

VALSE NAAM
Watde situatie niet bevordert, is dat veel IEX-ge-
bruikers een valsenaamopgevenbij registratie.
Eenoud-medewerker schat dat hetmogelijk
omcirca 80%vandeauteurs gaat,maarPieter
Kort, ‘hoofd content’ bij IEX,weerspreekt dat. Er
bestaat geen statistiek, zegt hij, ‘maar opbasis
van eigenervaringen verwacht ikniet dat dat het
merendeel is’. OokwijstKort eropdat abonnees

In het kort

juiste adresgegevensmoeten invullenwillen ze
het papieren IEXMagazineontvangen.

ModeratorHoklangmerkt opdathetmak-
kelijker is gewordenanoniem teblijvendoor
deontwikkeling van softwaredie IP-adressen
maskeert. ‘Maar zelfs danblijft hetmogelijk
metmensen in contact te komen; zemoeten
immers eenwerkendmailadres gebruikenbij
registratie.’

Dekritiek opdeanonimiteit klinkt luidbij
beursgenoteerdebedrijven, deVEBenookbij
oudgedienden vanhet forumzelf.Depen in
vitriool dopen vanachter eenonzichtbaarheids-
mantel komt volgensDiede vandenOudende
sfeerniet tengoede.De voormaligmede-eige-
naar vanbeleggersplatformMarktgevoelwas
lange tijd een IEX-stamgast (‘omsoortgenoten
te vindenendingen te leren’),maar inmiddels

laat hij het forum bewust links liggen. ‘Amateu-
risme viert nu hoogtij. Ook zijn er veel bashers 
actief, die met van sarcasme doordrenkte tek-
sten de sfeer verzieken. Als verstandige reacties 
niet gewaardeerd worden en overschreeuwd 
raken door een overvloed aan onwetendheid, 
dan holt de kwaliteit snel achteruit’.

TOELATINGSTEST
Van den Ouden vertelt dat meerdere beleggers 
met wie hij converseerde op IEX overstapten 
naar zelfgemaakte fora, waar mensen worden 
toegelaten als ze slagen voor een ‘toelatingstest’. 
Geen overbodige luxe, weet Hoklang: ‘Driekwart 
van de leden kan geen balans lezen.’

Maar wie goed kijkt, ziet dat in de tekstko-
lommen ook waardevolle kennis verborgen zit. 
Zo is Onno van de Stolpe, ceo van AEX-farma-
ceut Galapagos, scribent.Daar doet de Quote 
500-miljonair niet geheimzinnig over: hij is 
actief onder het pseudoniem ‘beagle06’, ver-
noemd naar de boot die, met Charles Darwin 
aan boord, de Galapagoseilanden ontdekte. Be-
richten worden ondertekend met ‘Onno’. ‘Het 
IEX-forum is een verzamelgebied voorparticu-
liere beleggers’, zegt Galapagos-cfoBart Filius 
daarover. ‘Wij zijn een informeel bedrijf, dus op 
deze manier informeel communiceren met 
beleggers past bij ons.’

Maar niet iedereen is zo rechtdoorzee als Van 
de Stolpe, steltmoderator Hoklang. ‘Bij de vier 
ceo’s die ik kon identificeren op het forum zijn 
er ook die onder een alias berichten plaatsen.

“
‘We zoekennaar een
balanswaarbij sprake is van
maximale toegang zonder
dat het uit dehand loopt’
Pieter Kort
hoofd content IEX

“
‘Drie groepen vechten
constantmet elkaar.
Daghandelaren zijn
verreweghet irritantst’
‘Modbreak Henk’ Hoklang
moderator
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Bijvoorbeeld JanGroen, tot 2019bestuurder
bij het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf
MDxHealth. Daar is overigensniets op tegen.’

Groen laat het FDdesgevraagdwetendathij
‘voor zover ikweet’ geenbijdragenheeft gele-
verd aanhet IEX-forum, en sowiesonooit onder
eenalias. Voor onlinereacties vanuitMDxHealth
werdenondermeerpr-mensen ingezet ‘om iets
redelijkneutraal op tepennen’.

TERUGHOUDENDHEID IS GEBODEN
Hoewel volgensHoklang ‘iedere ceoweleens
ophet forumkijkt’, is volgensdeVEB terughou-
dendheidop zijnplaats.DirecteurErrolKey-
ner spreekt van eendilemma,maar adviseert
bestuurders uitdrukkelijkniet aan eenonline-
forumlidmaatschap tebeginnen. ‘Als er onwaar-
hedenwordengeuit, kan ikme voorstellendat je
debehoefte voelt te reageren.Maarwie eenmaal
reageert opgeruchten,moet dat blíjvendoen.
Eenpersbericht uitgeven is verstandiger.’

Een vandeDamrakfondsendie afgelopen
jaar zichtbaarworsteldenmetdeuitwassen van
het IEX-forumwasWereldhave.Mededoorde
pandemiekelderdedekoers vanhetwinkel-
vastgoedfonds, dat in 2020onder eennieuwe
ceo juist een vernieuwingsstrategie startte. Een
kritische groepbeleggers verenigde zichonder
het alias ‘TheThirdWay’ (TTW), enpubliceerde
onlinebeleidsvoorstellen.

Wereldhave toonde zichnaardemedia aan-
vankelijk terughoudendoverhet IEX-forum.
Hoofd investor relationsRuud vanMaanen legt
uitwaarom: ‘Dekwaliteit ophet forum is op zijn
zachtst gezegdwisselend, doordat sommige
mensen vanuit huneigenpositie kletsen.’

Problematisch is dat er geenwaterdichte
verificatiemethodebestaat om tewetenof een
particulier daadwerkelijk aandeelhouder is.
‘Maar zodramensenuit de anonimiteit treden,
krijgt contactmeerwaarde’, zegt VanMaanen,
die terugblikkend tevreden is over deontsta-
ne contactenmetdeTTW-groep, die voortaan
halfjaarlijkshet gesprekkanaangaanmethet
bestuur. ‘Uiteindelijkwasdit eenkans een stem
te gevenaanmoeilijk benaderbareparticuliere
aandeelhouders,wier kenniswenuopkunnen
krikken.’ Zelf plaatst VanMaanenniets ophet
forum. ‘Het schietweleensdoor jehoofd,maar
jemoet een scheidslijn trekken.’

Wie geen koudwatervrees kent, is de
61-jarige Hans van der Bilt. Deze Hagenaar was 
boekhouder van beroep, tot hij —naar eigen 
zeggen —vorig jaar ‘een klapper’ maakte op de 
beurs, met een bedrijf dat coronatests maakt. 
Ook zijn ex-werkgever kanblij zijn. ‘Gelukkig 
was ik goed in multitasken, maar ik zat onder 
werktijd steeds vaker op het forum. Het is een 
hobby die compleet uit de klauwen is gelopen.’ 
Een understatement.

Online is Vander Bilt bekend onderhet alias 
‘Voda’, het Tsjechischewoord voor water. Ver-
klaring: ‘Ik wil de mensen graag iets geven, en 
water is iets wat iedereen nodig heeft. Daarnaast 
komt mijn vriendin uit Tsjechië.’

Vander Bilt is reeds bij leven een legende op 
het IEX-forum. Hij plaatste in ruim vijftien jaar 
tijd meerdan 274.000bijdragen, waaronder veel 
persberichten en media-artikelen. ‘Daar komt 
nooit meer iemand bij indebuurt’, denkt Van 
der Bilt, die meermaals in de ‘prijzen’ viel. Hij 
kreeg taart, bloemen, een glazenplaquette en 
een uitje naar Amsterdam cadeau als waarde-
ring voor zijn werk. ‘Maar geen geld hoor! Dat 
heb ik weleens voorgesteld aan IEX, maar daar 
kreeg ik geen antwoord op.’ Alleen moderatoren 
worden betaald om op het forum actief te zijn.

Ook Vander Bilt is weleens geschorst door de 
IEX-moderator, voor drie maanden zelfs. ‘Balen’ 
vond hij dat. Al merkt hij ook dat ‘de laatste tijd 
steeds meer galbakken’ depagina’s bevolken, 
waardoor ‘het gevoel van saamhorigheid ver-
dwijnt’. Voor hem is het gissen naar een verkla-
ring voor de trend. ‘Misschiendoor de toename 
van goedkope brokers, of omdat meer mensen 
geld hebben verlorenopdebeurs. Dan draaien 
mensen door, en moet Henk weer ingrijpen.’

OP ZOEK NAAR DE BALANS
Die onvermoeibare ‘Modbreak Henk’ heeft 
inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd be-
reikt, maar weet nog niet van opgeven. Gelukkig 
maar, vindt zijn chef PieterKort. IEX werkt wel-
iswaar aan een ‘extra check’ bij de ledenregistra-
tie (mogelijk een sms-verificatie) om anonieme 
figuren te bestrijden, ‘maar tegelijkertijd zoeken 
we naar een balans waarbij sprake is van maxi-
male toegang zónder dat het uit de hand loopt. 
Die ambitie staat of valt bij streng optreden van 
een moderator.’

“
‘Bij de vier ceo’s die ik kon
identificerenophet forum
zijn er ookdie onder een
alias berichtenplaatsen’
‘Modbreak Henk’ Hoklang
moderator

Voorouder van Hyves

Inzekere zin is het IEX-plat-
formeen voorouder van
Hyves, dat populairwasbij

voornamelijk scholieren.Hy-
ves en IEXkennendezelfde
oprichters: RaymondSpanjar
enFlorisRost vanTonningen.
Dit duobedacht in 1999, ge-
inspireerddoorAmerikaanse
voorbeelden, eenplatformvoor
makkelijkeuitwisseling van
beleggersinformatie. IEX staat
voor InformationExchanges en
is tevens eenknipoognaar aan-
delenindexAEX. Anno2021 is
IEXGroupeenbeursgenoteerd
bedrijf aande lokalemarkt van
Euronext,met eenmarktwaar-
de van circa €7mln.Het bedrijf
is eigenaar van verschillende
platforms, zoals beurs.nl, en

organiseert beleggersevene-
menten zoalsDeGoudenStier.
In 2019draaidehet bedrijf
€1,1mln verlies,maarhet be-
drijfsonderdeel dat dewebsites
exploiteert, waswinstgevend.
Degrootaandeelhouder van IEX
is investeringsmaatschappij
Value8, geleiddoor oud-VEB-
directeur Peter Paul deVries.
Hij is bekendmetde reputatie
vanhet IEX-forum: ‘Het is een
verzamelplaats voorbeleg-
gers vanallerlei pluimage.Het
grootste deel vandeactieve ge-
bruikers ishobbyist.’Omhet fo-
rumte gebruikenmoetenmen-
sen zich registreren.Dat kan
zonderhet gebruik van je echte
naam, en is bovendiengratis.
‘Het forumheeft geeneigen ver-

dienmodel, terwijl het beheer
natuurlijkwel geldkost’, zegt
hoofd content PieterKort.De
IEX-website draait op adverten-
tie- en abonnementsinkomsten
van leden, die toegangkrijgen
tot exclusieve artikelen. Als
gevolg vande coronacrisis zijn
de advertentie-inkomsten van
IEX inde eerstehelft van2020
met 10%gedaald.Het aantal
IEX-abonnees ligt 15%hoger
daneen jaar eerder, volgens
de laatste informatie (oktober
2020) betreft dat 8000mensen.
Ondanksde teruglopende in-
komstenblijft het forumgratis.
Kort: ‘Dat doenwebewust om
de “dynamiek” aldaar gaande te
houden.Het forum isdemotor
vande community.’

“
‘Doorberichtenophet
forumkunnenbeleggers
in een roes raken, verge-
lijkbaarmet verliefdheid’
Errol Keyner
adjunct-directeur VEB

DeAutoriteit Financiële Markten noemt
IEX.nl ‘een belangrijk platform’ voor
particulieren, en laat een onderzoeksteam
de pagina’s ‘met een schuin oog’ in de gaten
houden.
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