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Vermogen Rentenieren

Financieel onafhankelijk zijn,
zonder verplichtingen. Wie wil
dat niet? Hoe realiseer je dat op de
kortst mogelijke termijn?
Door Huib Koel
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Is beleggen eng?

Verdubbelaar

Na een week 5% verlies

‘Mijn eerste aandeel was Ro-totaal, een
beleggingsfonds van de Robeco-groep.
Ik was achttien’, zegt Rob. ‘Na een week
stond ik op 5% verlies. Mijn moeder had
dikke pret. Ik kom uit een gewoon middenstandsgezin. Mijn vader had een bedrijf in het bedrukken van T-shirts. Toen
mijn ouders het bedrijf verkochten, begon mijn vader met beleggen. Dat vond
ik —als tiener had ik al iets met cijfers —
machtig interessant. Ik volgde de koersontwikkeling in de krant. Ik maakte

FOTO: PRIVE COLLECTIE REGOORT

‘Door ergens te bezuinigen kun je die cyclus doorbreken’, zegt Petra vol overtuiging. ‘Of — en dat komt vaker voor, vooral wanneer je jong bent — door niet van
een salarisverhoging, van een financiële meevaller, direct luxueuzer te gaan leven. Hou vast aan je normale uitgavenpa-

Het vakantiegevoel van Financial Planner Petra Regoort.

troon. Ga die extra inkomsten beleggen.’
Petra las, toen ze dertig was, het boek van
Bodo Schäfer ‘Bereik uw eerste miljoen’.
‘Over twintig jaar zijn er in Nederland
vele nieuwe miljonairs’, voorspelt Rob.
‘Vooral als ze hun, voor belegging beschikbare, vermogen slim weten te beleggen in aandelen en aanverwante producten. Uitgaande van een gemiddeld
rendement in de aandelenmarkt van
8% tot 10%, kan een specialist dit verhogen tot circa 16%. Wanneer vervolgens
een deel van de portefeuille gefinancierd wordt — je creëert een hefboom
van maximaal twee — zijn de noodzakelijke, hogere rendementen haalbaar om
genoeg vermogen op te bouwen voor die
eeuwige vakantie.’
‘Het klinkt eng, maar het valt reuze mee’,
zegt Petra. ‘De opbrengsten uit je beleggingen moet je niet toevoegen aan je
huishoudpot, niet opeten. Dan verdwijnt
het immers, maar ga het consequent
herbeleggen. Zo spreid je het risico. Met
geld ga je dan geld maken. Op een zeker moment zijn je maandelijkse lasten
niet meer afhankelijk van je salaris maar
kunnen ze betaald worden uit je passieve inkomen. Zo werk je toe naar financiële vrijheid, naar het altijd-op-vakantiegevoel.’ Petra was manager in de ICT,
maar werd ontslagen. Door haar fascinatie voor cijfertjes — ze hielp als budgetcoach vanaf 2011 al mensen in de
schuldhulpverlening — werd ze in 2015
financial planner. ‘Het geeft heel veel
voldoening om mensen, met name
zzp’ers, op weg te helpen naar financiële vrijheid.’

Doorbreek de cyclus

Lees verder op pagina 20

Rob Stuiver volgt de ontwikkeling op de financiële markten
vanuit Spanje.

toen ook al koersgrafieken.’
‘We hebben een keer “gezondigd“ tegen onze eigen regels’, bekent Petra. ‘In
2001 kochten mijn man en ik een nieuwe Hallberg-Rassy, een zeilschip. Een investering die geen financieel rendement
oplevert. Maar we hebben wel diverse andere potjes, spreiding is belangrijk, die
passief inkomen genereren: een recreatiebungalow die we verhuren, een dividendaandelenportefeuille, een stukje beleggen via crowdfunding en gewoon
spaargeld. Spaargeld levert dan wel weinig op, maar het loopt ook niet weg, zo
leerde ik van mijn Zeeuwse ouders. En
mijn “guilty pleasure”, het zeilschip,
daar kom ik tot rust, dat geeft mij een vakantiegevoel. Mijn man is 52 en gaat dit
jaar stoppen met werken. “Help, mijn
man wordt huisman”, schreef ik op mijn
financieel blog.’

§ Vervolg van pagina 19

‘Hoeveel zekerheid wens je?’, antwoordt
belegging- en ervaringsdeskundige Rob
Stuiver (48, samenwonend, geen kinderen), op de vraag hoeveel vermogen je nodig hebt. ‘Met twintig keer je jaarlijkse
uitgaven aan belegd vermogen, is er een
grote kans dat je niet meer hoeft te werken.’ Een jaarlijks rendement van 5,25%
op het vermogen is dan voldoende, zo berekent FD Research. ‘Bij minder vermogen kan een koerscorrectie op de beurs
van 50% — en die komt gemiddeld eens
in de twintig jaar voor — roet in het eten
gooien. Door een groot deel te beleggen
in aandelen die minder koersgevoelig
zijn, die een lage relatieve — tegenover
de index — maar ook absolute volatiliteit kennen, hoef je niet te schrikken
wanneer de beurs 10% of 15% in waarde daalt. Het is mogelijk je vermogen in
twintig jaar tijd tien keer te verdubbelen.’
Petra Regoort (49, getrouwd, een zoon
van 17) heeft een andere aanpak. ‘Ik probeer mensen zo financieel bewust te maken, dat ze een ‘passief’ inkomen weten
te genereren. Een inkomen onafhankelijk van hun werk. De meeste mensen zitten in een maandelijkse “loop” van 1. salarisontvangst, 2. betaling vaste lasten, 3.
uitgaven aan gewoon levensonderhoud,
4. einde van de maand: nul euro over.
Om vervolgens weer bij 1 te beginnen.’
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Ultiem genieten
Voor financiële onafhankelijkheid hoef
je geen miljonair te
zijn. Het gaat om de
balans van inkomen
en uitgaven

Genoeg vermogen
Met twintig keer je
jaaruitgaven aan
beleggingen is er
een grote kans dat
je nooit meer hoeft
te werken
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Altijd op
vakantie,
niets meer
moeten

Label werkverkenners

Zomer

‘Van mijn eerste grote winstgevende effectentransactie kocht ik een Jaguar. Ik
was 28.’ Rob begon zijn financiële loopbaan in de accountancy, stapte over naar
de effectentak van ABN Amro om bij Private Wealth Management van die bank
zijn loondienstcarrière te beëindigen. In
die tijd kon je als bankmedewerker ook
een eigen effectenportefeuille hebben.
Door zelf te beleggen, in obligaties, in
aandelen, in opties, leer je wat de risico’s
kunnen zijn. En de winstkansen.’
Rob is na een lang sabbatical dit jaar
weer begonnen met werken. ‘Na vier jaar
niets doen — ik had tussentijds wel het
boek Van stuiver tot miljardair geschreven — begon het toch te knagen. Beleggen is immers mijn grote passie.’ Hij
werkt deels in zijn huis in Alicante en
deels aan de Herengracht. Met een team
van beleggingsspecialisten in Amsterdam helpt hij vermogende relaties — inleg vanaf € 100.000 — om meer rendement te genereren op hun investering.
‘Met het VOC-beleggingsfonds beleggen we voor klanten ‘ondernemend’. Net
zoals de ondernemers uit de Gouden
Eeuw.’
‘Voor het ultieme vakantiegevoel hoef
je geen miljonair te zijn’, zegt Petra lachend. ‘Sterker nog: met een extravagante levensstijl is een miljonair vaak niet
financieel vrij. Het gaat om de balans tussen inkomsten en uitgaven, om vervolgens te werken aan vermogensopbouw.
En wanneer dat lukt, geeft dat een enorm
vrij vakantiegevoel.’

Huib Koel is redacteur van
Het Fiancieele Dagblad.
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