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U VRAAGT: MARC STEVENS, BELEGGINGSEXPERT

met een automatische

poort te plaatsen, niet

slimmer dan zo’n

avontuur?

Johan en Marian, 

Sleidinge

Stevens: Om te beginnen
is het belangrijk dat je
trouw blijft aan je be -
leggersprofiel, dat me in
dit geval  eerder conser-
vatief lijkt. Bovendien
is het essentieel om,
zeker na je pensioen-
leeftijd, voldoende cash -
flow te behouden. Een
bron van 350.000 euro
aan financiële ac tiva
lijkt me niet over -
dreven. En ten slotte
zijn er de opportuni-
teitskosten, die vaak
onderschat worden: 
wie een tweede verblijf
koopt om daar een paar
weken per jaar op
vakantie te gaan, zon-
der het te verhuren,
betaalt te veel. Dan zul
je, relatief gezien, meer
plezier uit een automa-
tische poort halen.

Stevens: Pensioensparen
blijft een goed idee.
Maar kies dan wel voor
een systeem met gedeel-
telijke aandelenfondsen.
Gezien uw leeftijd hebt
u nog een lange periode
voor de boeg waarin dat
geld kan opbrengen.
Veel mensen vergeten
de kracht van samen -
gestelde intresten op de
dividenden: op lange
termijn zijn die intres-
ten alleen al een gigan-
tische hefboom. Tel
daar nog het fiscale
voordeel bij, en ik zou
niet langer twijfelen.
Wij hebben een

woning en ongeveer

350.000euro aan

spaargeld, dat we

vooral conservatief

belegd hebben. Soms

krijgen we zin om in

onroerend goed te

beleggen, in Frankrijk

of Zeeuws-Vlaanderen

bijvoorbeeld. Maar we

twijfelen: is investeren

in ons eigen vastgoed,

bijvoorbeeld door een

zwembad aan te leg-

gen of een mooi hek

maanden verwachten

van de beurs?

Lente De Vil

Stevens: Als student in
aandelen beleggen, is
een slimme keuze: op
lange termijn brengt
een roerende belegging
in aandelen het meeste
op. En voorlopig ziet 
de komende periode 
er rooskleurig uit – de
naweeën van de grote
crisis verdwijnen stil-
aan. De Bel20 is wel een
nogal beperkte keuze: u
zou wat breder mogen
beleggen. In andere
Europese landen, bij-
voorbeeld in Duitsland
en Zwitserland, en in de
groeilanden en de Ver-
enigde Staten zijn goede
bedrijven actief.
Ik ben 30 jaar, en mijn

bank raadt me aan 

om te starten met

pen sioensparen. Daar-

mee zou ik tegen mijn

 pensioen 50.000euro

gespaard hebben.

Maar zal dat geld dan

nog iets waard zijn?

Freya Van den Broeck,

Gent 

voor hem een gedeelte
in aandelen beleggen.
Er zijn beleggings -
fondsen waarop u al
vanaf 1000 euro kunt
intekenen.
Als 25-jarige student

heb ik mijn spaargeld

in aandelen zitten, de

Bel20 meer bepaald.

Ik vraag mij af: wat

mag ik de komende

Ik denk erover na om

een spaarboekje aan

te leggen voor mijn

zoontje van twee.

Stort ik het geld

gewoon maandelijks

of jaarlijks op een

spaarboekje? Of is het

beter om zelf eerst

een iets groter bedrag

bijeen te sparen, en

dat dan in zijn naam 

te beleggen?

An Daenens, 

Hansbeke

Marc Stevens: Op lange
termijn zijn aandelen
het beste idee. Al moet
u natuurlijk wel over-
tuigd zijn: wie nachten
wakker ligt over da -
lende koersen, begint er
maar beter niet aan.
Wanneer u geld belegt
voor een minderjarige,
bent u bovendien aan-
sprakelijk. Vindt uw
zoon over zestien jaar
dat u de foute keuzes
hebt gemaakt, dan kan
hij u aanklagen. Als u
zich daarover geen
 zorgen maakt, mag u

‘Voor jonge mensen
zijn aandelen 
een goede keuze’

Het lijkt erop dat we in Europa de bocht
van deflatie naar inflatie nemen, zegt
vermogensbeheerder Marc Stevens. 
‘De tijd is rijp om te investeren in
aandelen of obligaties met variabele
rente.’

Door  STEFANIE VAN DEN BROECK

VRAAG VAN DE WEEK

Johan Goiris, Bornem

De bocht van deflatie naar

 inflatie lijkt sinds de vorige

zomer wel ingezet, zeker in de

VS. Hoe kan ik daar met mijn be -

leggersportefeuille op  inspelen?

Stevens: Het is inderdaad een
goede zaak dat de bocht geno-
men is, want deflatie is desas-
treus voor het economische
klimaat. Op zich is inflatie – door
stijgende grondstofprijzen – niet
voldoende. Je hebt ook inflatie
van de lonen nodig: dan pas kun

je écht spreken van een gunstig
klimaat. Maar dat klimaat lijkt
wel degelijk te zijn ingetreden,
want de tewerkstelling begint te
stijgen. Daardoor dalen de
overheids kosten en stijgt de con-
sumptie. In de VS is dat al volop
bezig, en in Europa begint het
ook. U kunt daar het beste op
inspelen door aandelen te kopen:
die beschermen tegen inflatie.
Ook obligaties met een variabele
rente zijn een goed idee.

Mail uw vragen naar

mijnvraag@knack.be

en maak kans op een

boekenbon van Stan-

daard Boekhandel ter

waarde van 20 euro.

VOLGENDE WEEK

Is de onderwijs -
hervorming mislukt?
Stel uw vraag aan
Vlaams minister van
Onderwijs Hilde

 Crevits.




