
11. WAAROM VROEG STARTEN MET BE-
LEGGEN? 
Succesvolle financiële investeerders dan-
ken hun financiële welvaart aan samen-
gestelde interest. Albert Einstein noemde 
dit het 8ste wereldwonder. 

We illustreren dit aan de hand van twee 
voorbeelden : Susan en Kim, beiden ge-
boren in 1956. 

• Susan investeert tussen haar 19 en 26 
jaar jaarlijks 2.000 USD, voor een totale 
tegenwaarde van 16.000 USD. Tussen 
haar 26 en 65 jaar doet ze niets. Ze laat 
de samengestelde interest zijn werk 
doen. Suzan heeft op haar 65 jaar - in-
dien we uitgaan van een jaarlijks ren-
dement van 10%1 – een vermogen van 
meer dan 1 miljoen USD. 

• Kim begint te investeren op haar 27 
jaar. Ook zij investeert jaarlijks 2.000 
USD. Om haar achterstand op Susan 
in te halen, beslist Kim om jaarlijks te 
investeren tussen haar 27 en 65 jaar. 
Ze investeert dus in totaal 76.000 USD. 
Kim heeft op 65 jaar een vermogen van 
831.000 USD. 

Hoewel Kim 60.000 USD meer investeer-
de, heeft ze op haar 65 jaar 169.000 USD 
minder dan Susan. De reden? Susan is 7 
jaar vroeger begonnen en heeft optimaal 
gebruikt gemaakt van de samengestelde 
interest. 

Wie een lange tijdshorizon heeft en de 
samengestelde interest zijn werk kan 
laten doen, kan zo een mooi vermogen 
opbouwen.

NEXT GEN

1 Dit is een fictief rendement louter ter illustratie voor het voorbeeld. Ter info S&P 500 genereerde een jaarlijks rendement van 12,26% na inflatie en in USD voor de periode van 1975 tot 2021.
2 Let op dat de 10% in het voorbeeld gebaseerd is op historische rendementen voor inflatie en in USD. Dit kan niet gegarandeerd worden.
  

Compound  
interest is the 
eighth natural 
wonder of the 
world and the  
most powerful 
thing I have ever 
encountered. 
- Albert Einstein

Lessen om een leven lang  
je dorst te lessen

De Latte Factor en andere beurswijsheden.

WIL JIJ OOK WETEN HOEVEEL JE JAARLIJKS 
MOET INVESTEREN, GEGEVEN EEN BEPAALD 
RENDEMENT2 OM JOUW FINANCIËLE TAR-
GET TE REALISEREN? DIT KAN JE SIMULEREN 
MET DEZE TOOL:
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3 The Latte Factor - Why You Don't Have to Be Rich to Live Rich; David Bach & Johan David Mann

2. WAAROM BELEGGEN DE MEESTEN 
DAN NIET? 
Jongeren hebben veel kosten: de aan-
koop van een huis, het onderhouden van 
een sociaal leven, op reis gaan, etc. Zij 
denken - vaak foutief - dat er geen geld 
overblijft om te beleggen. Maar je bent 
rijker dan je denkt. 

Onze kleine dagelijkse uitgaven hebben 
een significante impact op onze financiën. 
Of het nu gaat om de koffie die je koopt 
op weg naar het werk, het magazine dat 
je wekelijks leest, jouw fitness abonne-
ment dat je amper gebruikt, jouw dage-
lijks broodje/lunch, of jouw Spotify abon-
nement … De meeste mensen hebben 
wel ergens een Latte Factor3.
 
Betekent dit dat je niet meer mag genie-
ten van een lekkere koffie? Natuurlijk wel, 
maar je moet jezelf wel bewust zijn van 
jouw kosten. Geef enkel maar geld aan 
zaken waar je echt van geniet. Dus in-
dien jouw dagelijkse afhaalkoffie erg be-
langrijk is voor jou, dan moet je dit zeker 
blijven doen. De meeste mensen hebben 
trouwens verschillende Latte Factors. 
Maar vergeet niet: 1 Latte Factor betaalt 
binnen 40 jaar (een stuk van) jouw pen-
sioen. 

Someone’s sitting 
in the shade today 
because someone 
planted a tree a 
long time ago.
- Warren Buffett

Beware of little 
expenses. A small 
leak will sink a 
great ship.
- Benjamin Franklin

ZOEK JOUW LATTE FACTOR. TEKEN OP EEN 
BLAD 3 KOLOMMEN: WAT HEB IK GEKOCHT? 
HOEVEEL HEEFT HET GEKOST? WAS DIT 
WEGGESMETEN GELD? BEKIJK DIT OP WEEK-, 
MAAND- EN JAARBASIS.

1 jaar     =     1.885 EUR 
2 jaar     =     3.367 EUR 
5 jaar     =     11.616 EUR 

10 jaar     =     30.727 EUR 
15 jaar     =     62.171 EUR 

30 jaar     =     339.073 EUR 
40 jaar     =     948.611 EUR 

Gebruik de kracht
van de Latte Factor!
Koop niet langer elke dag een afhaalkoffie.

Bekijk wat je zo kan besparen:

5 EUR (gemiddelde kost van een latte koffie en een muffin) 

x 7 dagen per week = 35 EUR per week. 
35 EUR per week, met een gemiddelde
hypothetische groei van 10% per jaar

Zeg dus nooit meer
"wat maakt die 5 EUR uit"

-
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Grafiek 1 - Vermogen van Susan en Kim op 65 jaar  



33. VERWEZENLIJK JOUW DROMEN EN 
INVESTEER IN JOUW TOEKOMST. HOE 
BEGIN JE ERAAN? MAAK EEN STAPPEN-
PLAN EN START!

STAP 1: MAAK EEN NOODBUDGET 
Bekijk over een periode van 1 jaar wat 
jouw maandelijkse uitgaven zijn. Eens je 
dit weet, kan je een “noodbudget” maken. 
Sommigen opteren voor een noodbud-
get van 3 x de maandelijks noodzakelijke 
kosten, anderen opteren dan weer voor 
een noodbudget van 48 x de maande-
lijkse kosten. Ieder moet dit voor zichzelf 
bepalen. Eens dit potje gevuld is, kan je 
naar de toekomst kijken!

STAP 2: “PAY YOURSELF FIRST” EN “MAKE IT 
AUTOMATIC” 
De meeste mensen werken dagelijks van 
9 tot 5. Deze kostbare tijd verruilen ze 
voor een salaris. Hier is niks fout mee; het 
is zelfs normaal. Maar velen vergeten in 
zichzelf te investeren. 

Hoe moet het dan wel? Betaal jezelf eerst! 
Dit betekent dat je de volgorde van je fi-

nanciële verplichtingen omdraait. Voor je 
jouw rekeningen betaalt, bepaal je welk 
bedrag je wilt sparen en investeren. Be-
gin bescheiden, met een klein maande-
lijks bedrag dat je zonder al te veel moeite 
kunt volhouden. Tracht wel  minstens om 
5-10% van je loon opzij te leggen. Dit be-
drag kan je later verhogen. 
Auteurs zoals Bach & Mann4 raden aan 
om dit via een automatische spaar-
opdracht te doen bij de start van elke 
maand (“Make it automatic”). Iedereen 
heeft het druk, waardoor mensen weleens 
vergeten om een bepaald bedrag opzij te 
leggen of te investeren. Op deze manier 
hoef je er zelf niet over na te denken en 
loopt het automatisch. 

STAP 3: LIVE RICH NOW 
Wil je een grote reis maken, een schilde-
rij kopen, of een duikcursus volgen? Zeg 
niet te snel “dat is te duur”.  Zo’n zaken 
kan je inpassen in jouw financieel plan. 
Opnieuw : wie dagelijks 5 EUR uitgeeft 
aan een koffie en een muffin kan ook een 
schilderij van 1.000 EUR of meer kopen. 

The way  
to get started  
is to quit talking 
and begin doing.
- Walt Disney

Do not save what is 
left after spending, 
but spend what is 
left after saving.
- Warren Buffett

4 Auteurs van The Latte Factor. Why You Don't Have to Be Rich to Live Rich; David Bach & Johan David Mann.  

HOEVEEL BEDRAAGT JOUW NOODBUDGET? 
HOEVEEL INVESTEER JE MAANDELIJKS EN 
LEG JE MAANDELIJKS OPZIJ? MIK OP MIN-
STENS 5-10% VAN JOUW LOON. GENIET MÉT 
EN VAN WAT OVERBLIJFT.

DE 3 GEHEIMEN OM FINANCIEEL 
ONAFHANKELIJK TE WORDEN

1. BETAAL JEZELF EERST.  
(“PAY YOURSELF FIRST”)

2. MAAK GEEN BUDGET MAAR DOE 
HET INEENS AUTOMATISCH! 
(“MAKE IT AUTOMATIC!”)

3. LEEF RIJKELIJK NU.  
(“LIVE RICH NOW”)
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4 What are the  
secrets of success? 
– one word answer: 
rational.
- Charlie Munger

4. MENSEN ZIJN NIET GEMAAKT OM 
GOEDE BELEGGERS TE ZIJN.

 
Eigenlijk zijn wij, als mens, niet gemaakt 
om goede beleggers te zijn. Wij zijn 
emotionele wezens. Indien mensen ge-
confronteerd worden met gevaar zijn er 
drie mogelijke reacties: terugvechten, 
vluchten of niks doen. Een groot deel van 
de mensen opteert om te vluchten. Deze 
reacties zitten ingebakken in ons “bees-
tenbrein”. Op de beurs zien we vaak een 
gelijkaardige reactie. Dalende koersen 
(gevaar) zorgen vaak voor paniek, hoe-
wel dit niet rationeel is. 

De geschiedenis leert ons dat dalende 
koersen vaak een interessant instap-
moment bieden. Slecht en goed nieuws 
zorgen voor volatiele beurskoersen. Dit 
hoort erbij en hier moet een aandelenin-
vesteerder tegen bestand zijn. Hij of zij 
moet rationeel zijn. (Zie Tabel 1)

Wie panikeert, verliest. •

Een goede private banker helpt investeerders niet alleen met hun investeringen, maar is 
tevens een klankbord in tijden van volatiliteit.

Tabel 1 - Geschiedenis van beursdalingen (1900-2013) 

TYPE OF DECLINE AVERAGE FREQUENCY AVERAGE 
LENGHT

-5% or more About 3 times a year 47 days

-10% or more About once a year 115 days

-15% or more About once every 2 years 216 days

-20% or more About once every 3,5 years 338 days
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Disclaimer
LS Focus. magazine is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennoot-
schap gereglementeerd door de NBB (Nationale Bank van België) en de FSMA 
(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-
bied’ zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire 
mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-
heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 
Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.
Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 
Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-
nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie 
overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige ver-
antwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) 
kan grote risico’s inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een 
belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico’s 
die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om 
deze risico’s te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal 
geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aan-
bevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd 
geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald 
zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario’s, ver-
wachtingen en risico’s zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief be-
schouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter 
informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-
melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 
Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 
kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 
gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-
den voor de eventuele onjuistheid of onvolledigheid van bepaalde gegevens in 
deze publicaties. 

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande 
uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie 
is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van 
de Belgische rechtbanken.
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