
FAQ plenaire sessie Wegwijs voor Starters 2021 

1. AMMA  

1.1. Beroepsaansprakelijkheid van een huisarts 
De wet voorziet een verantwoordelijkheid van 20 jaar voor elke (para)medische handeling  
aansprakelijkheid gaat over naar erfgenamen). Met uitzondering van het systeem volgens 
schadeverwekkend feit duiken in de andere verzekeringstypes problemen op betreffende de 
posterioriteit.  
 
AMMA is vandaag de enige Belgische verzekeraar die automatisch en zonder bijpremie het systeem 
volgens schadeverwekkend feit aanbiedt in haar verzekeringscontract en haar verzekerden 
beschermt gedurende de volledige wettelijke aansprakelijkheidstermijn 
 
Een goed verzekeringscontract : Bevat geen of weinig uitsluitingen 
 
Duidelijkheid van het AMMA-contract: Zware fout >< uitsluiting: bij zware fout zal AMMA de 
bewijslast op zich nemen. 
 

1.2. Welke verzekeringen dient de startende huisarts af te sluiten?  

• Wettelijk verplichte verzekeringen: 
o BA Beroep: op basis van deontologische verplichting door de orde van geneesheren 
o Arbeidsongevallen verzekering voor het personeel: door de wet verplicht 
o BA Motorrijtuigen: bij wet verplicht 
o Objectieve aansprakelijkheid na brand of ontploffing: bij wet verplicht (vraag na bij 

uw gemeente) 

• Belangrijke verzekeringen: 
‘Must’: 

o Indien u zelfstandige bent: 
▪ Waarborg agressie als uitbreiding van de individuele 

beroepsaansprakelijkheidsverzekering 
▪ Pensioenverzekeringen (Sociaal Voordeel RIZIV – interessant om af te 

sluiten) 
▪ Gewaarborgd inkomen o.w.v. het risico van inkomensverlies door een 

arbeidsongeschiktheid door ongeval of ziekte. 
o Indien u de uitbater bent van een praktijk: 

▪ BA uitbating: in de situatie dat u personeel heeft of met meerdere 
zorgverleners samenwerkt. 

▪ Brandverzekering (als huurder of eigenaar) 
Nice to have: 

o Ziektekostenverzekering (hospitalisatieverzekering) 
o Uitgebreide rechtsbijstand (u geniet standaard van een basis rechtsbijstand) 

  



1.3. Welke verzekeringen dienen opgenomen te worden voor de verschillende disciplines en 

wat met de aansprakelijkheid?  
Indien u met meerdere zorgverstrekkers samenwerkt, of ze nu uit dezelfde discipline komen of niet, 
is het aan te raden om 1 gemeenschappelijke verzekeraar te hebben. 
 
Het probleem in samenwerkingsverbanden met diverse zelfstandigen: 

• niet automatisch bij dezelfde verzekeraar  

• Wat kan leiden tot een ingewikkelde en tijdrovende behandeling ingeval van schade.  

• Ook zal niet iedere arts of paramedicus hetzelfde verzekerd zijn en dit zal mogelijks tot 
hiaten en niet verzekering leiden. 
 

Het ideale beeld: 

• een groepspraktijk zichzelf verzekerd aan de hand van een BA Uitbating.  

• (para)medici één gemeenschappelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar heeft, volgens 
het systeem van schadeverwekkend feit met in begrip van de 20 jarige posterioriteit. 

 

Spreker: Ilé Rombouts – Accountmanager AMMA 

E-mailadres: ile.rombouts@amma.be  

  

mailto:ile.rombouts@amma.be


2. Securex 

2.1. Het sociaal statuut van een startende huisarts 
Na het afronden van jullie studies is het tijd om een keuze te maken. Start je als zelfstandige of ga je 

ergens aan de slag als werknemer. 

 

Starten als werknemer is eenvoudig. Je werkgever zal de nodige administratieve formaliteiten in orde 

brengen.  

 

Als zelfstandige dien je zelf de nodige administratieve formaliteiten in orde te brengen. 

 

1. Zodra de onderneming werd opgericht dan wordt je zelfstandige. 

Je zal dan ook moeten aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds zoals Securex. 

 

Een sociaal verzekeringsfonds is geen verzekering. Het betreft een verplichte bijdrage aan de 

sociale zekerheid van België. Je kan het vergelijken met de RSZ die een werknemer moet betalen. 

 

Waarom betaal je dit nu juist?  

a. Pensioenopbouw 

Een zelfstandige betaalt bijdrage om een minimum pensioen op te bouwen. Het 

minimum pensioen is hetzelfde voor werknemers als voor zelfstandige. 

 

Gemiddeld dragen werknemers meer sociale bijdrage af waardoor ze ook recht hebben 

op een hoger pensioen. Maar als zelfstandige zijn er fiscaal voordelige manieren om extra 

pensioen op te bouwen. 

 

b. Ziekteverzekering en ziekte-uitkering  

De tussenkomst van het ziekenfonds voor geneeskundige verstrekkingen is volledig 

hetzelfde voor een zelfstandige als voor een werknemer.  De berekening van de ziekte 

uitkering zit anders in elkaar. 

Als zelfstandige kan je kan je zodra je langer dan 7 dagen arbeidsongeschikt bent een 

uitkering aanvragen. Een zelfstandige heeft recht op een vast dagbedrag. (6 dagen per 

week) 

▪ Samenwonende: 38.10 EUR  

▪ Alleenstaande 49.68 EUR 

▪ Met gezinslast 62.08 EUR. 

Een werknemer die krijgt een uitkering gebaseerd op zijn inkomen. 60 % van een 

geplafonneerd loon. De minimumuitkering komen overeen komt de uitkering die een 

zelfstandige krijgt. Maximumuitkering bedraagt 88.19 EUR/dag. 

 

c. Kinderbijslag 

Een zelfstandige heeft recht op dezelfde bijdragetoeslag als een werknemer. 

d. Overbruggingsrecht 

Het betreft een uitkering die zelfstandige kunnen krijgen ingeval: faillissement, 

economische moeilijkheden, gedwongen onderbreking ( quarantaine Covid), collectieve 

schuldenregeling. Sinds maart bestaat er ook Corona overbruggingsrecht voor 

zelfstandige die hun zaak verplicht hebben moeten sluiten, vrijwillig sluiten of 

omzetverlies hebben omwille van corona. 

e. Mantelzorg 



2. Hoe wordt de sociale bijdrage berekend? 

Je betaalt 20,5% sociale bijdrage  berekend op je netto belastbaar inkomen.  
 
Bruto inkomen 
- Beroepskosten 
- Betaalde sociale bijdragen 
= netto belastbaar inkomen. 

 
Minimaal 749.19 EUR/kwartaal. Hoe hoger je inkomen, hoe meer je betaalt gezien je steeds 20.5% 
moet betalen. 
De maximale sociale bijdragen zijn 4293.64 EUR/kwartaal. Dit bedrag betaald je zodra je netto 

belastbaar inkomen van 89361.89 EUR hebt. 

 

De bijdrage die u betaald is steeds een voorschot want zoals ik net heb verteld is de berekeningsbasis 

van de sociale het werkelijk verdiende netto belastbaar inkomen van dat jaar. 

 

Wij ontvangen het netto belastbaar inkomen ongeveer 1,5 – 2 jaar later via de FOD Economie 

(gebaseerd op de belastingsaangifte).  

Op basis hiervan gebeurd er dan een “regularisatie”.   

- Ofwel heeft u correct betaald 

- Ofwel heeft u te weinig betaald en zal u moeten bij betalen 

- Ofwel heeft u teveel betaald en kan u, rekening houdende met de minimumbijdrage, een 

deel teruggestort krijgen. 

 

2.2. Wat moet ik weten over het moederschaps-en vaderschapsverlof?  

Welke rechten heb je als moeder: 
• Groeipakket 

o Geboortepremie: Net als werknemers heb je recht op een geboortepremie ten 

bedrage van 1144,44 EUR. Je kan dit aanvragen vanaf de 4de maand zwangerschap. 

o Groeipakket (kinderbijslag). Vanaf de maand die volgt op de geboorte heb je recht op 

kindergeld. 

o Je hebt vrije keuze van kinderbijslagfonds. 

 

• Moederschapsrust 

o Om recht te hebben op moederschapsrust voor een zelfstandige moet er minstens 3 

weken rust genomen worden. 1 week voor de bevalling en 2 weken erna. 

o De zelfstandige kan ervoor kiezen om maximaal 12 weken rust te nemen. 

o De moederschapsuitkering bedraagt: 514,64 euro per week 

 

• Vrijstelling van sociale bijdragen: 

Het kwartaal na de bevalling bent u vrijgesteld van betaling van sociale bijdragen. 

De vrijstelling zal u automatisch worden toegekend. 

 

 

• Moederschapshulp: 105 gratis dienstencheques 

Als je recht hebt op de moederschapsuitkering, dan heb je ook recht op 105 gratis 

dienstencheques. Je kan ze gebruiken voor huishoudelijke hulp: schoonmaken, wassen en 

strijken, boodschappen doen en maaltijden bereiden.  

 



Welke rechten heb je als vader: 
• Groeipakket: 

o Er wordt hetzelfde voorzien als voor de moeder. 

o Binnen 1 gezin wordt er uiteraard slechts 1 x  groeipakket betaald. 

 

• Vaderschapsrust: 

o De wetgeving voorziet een vaderschaps- of geboorteverlof van maximum 15 dagen. 

De uitkering die hieraan gekoppeld is, bedraagt 85,77 euro per verlofdag, wat 

neerkomt op 1286,55 euro in totaal. 

o Tot maximaal 4 maanden na de geboorte. 15 volle dagen, 30 halve of afwisselend. 

o Wie maximum 8 dagen (of 16 halve dagen) verlof opneemt, kan aanspraak maken op 

een bijkomende uitkering van 135 euro.  

 

2.3. Wat is de KMO-portefeuille en kan ik hier als startende huisarts beroep op doen?  
De kmo-portefeuille is een maatregel waardoor je – als ondernemer – financiële steun krijgt voor de 

aankoop van diensten die de kwaliteit van je onderneming verbeteren. Bv: 

• Een opleiding of een begeleiding door een erkende dienstverlener. 

• Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen van een probleem inclusief een advies en 

implementatieplan. 

• Schriftelijke raadgevingen en aanbevelingen i.v.m. opportuniteiten en oplossing met 

betrekking tot het bedrijfs-functioneren van de onderneming. 

 

De financiële steun bestaat uit 20 tot 30% van de kostprijs van de opleiding. Met een maximum van 

7.500 EUR per jaar. 

 

Enkele voorwaarden: 

• Een aanvaardbare rechtsvorm 

• De onderneming is gevestigd in Vlaanderen. 

• VLAIO heeft een lijst opgesteld van aanvaardbare activiteiten (huisarts staat mee op de lijst) 

 

Hoe verloopt de procedure: 

• Je start uw aanvraag via E-loketondernemers max. 14 dagen na start de start van de 

opleiding. 

• Het bedrag dat je zelf moet betalen stort je op rekening van de KMO portefeuille. 

• KMO portefeuille stort zijn subsidie eveneens op deze rekening. 

• Zodra de factuur beschikbaar is, kan je op jouw portaal van de kmo portefeuille de volledige 

factuur betalen. 

 

Meestal zal het duidelijk aangegeven zijn als je voor een bepaalde opleiding of advies tussenkomst 

 

Voor meer informatie of om werkelijke en aanvraag in te dienen verwijs ik u graag door naar de 

website van VLAIO. Vervolgens kan u op het tabblad subsidies en financiering de nodige informatie 

terugvinden. 

 

Spreker: Dennis D’Haenens –  Client Relations Manager Securex 

Contact: http://www.securex.be/nl/onze-kantoren 
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3. SBB 

3.1. Ondernemingsvorm: eenmanszaak of vennootschap?  
Een van de eerste knopen die je als zelfstandige arts moet doorhakken, is de keuze van je 

ondernemingsvorm. Ofwel start je als éénmanszaak, ofwel met een vennootschap. Aan zowel een 

eenmanszaak als een vennootschap zijn voor- en nadelen verbonden. 

In een eenmanszaak ‘ben’ jij je eigen zaak. De oprichting gaat snel en eenvoudig, en alle winst is 

onmiddellijk voor jou. Maar je hebt minder opties voor fiscale optimalisaties, en de 

belastingtarieven liggen hoger. Een vennootschap oprichten is wat complexer. De winst gaat naar 

de onderneming, en jij krijgt een loon van je vennootschap. Je hebt wel meer fiscale voordelen en 

de belastingen liggen lager.  

Er zijn twee belangrijke factoren die je keuze zullen bepalen: je bruto inkomsten en het loon dat 

je privé nodig hebt.  

Als startende huisarts is het niet zo eenvoudig om je bruto jaarinkomen in te schatten. Dat is 

namelijk afhankelijk van het aantal patiënten dat je zal zien, en het aantal wachtdiensten die je 

zal uitvoeren. Misschien doe je bijvoorbeeld nog consultaties bij Kind & Gezin. Of kies je er 

bewust voor om in het begin alleen vervangingscontracten te doen. Als je bij de start dus nog niet 

goed weet hoeveel inkomsten je zal hebben, is een eenmanszaak meestal interessanter.  

Een tweede factor is je loon. Heel wat startende artsen hebben nog veel geld nodig voor privé -

uitgaven, zoals verbouwingen. Een spaarpot aanleggen in een vennootschap is op dat  moment 

nog niet aan de orde. 

Elke situatie is natuurlijk anders. Bovendien zal je praktijk doorheen de tijd evolueren. Een 
rekenvoorbeeld ter illustratie vind je hier: https://www.sbb.be/nl/magazine/wat-kies-je-als-
startende-huisarts-eenmanszaak-vennootschap 
 

3.2. Aandachtspunten bij toetreding in een groepspraktijk  
Als huisarts instappen in een groepspraktijk biedt tal van voordelen: je profiteert van het 

bestaande imago en patiëntenbestand, deelt kosten met collega’s en kan rekenen op de expertise 

van collega-artsen in je praktijk. Toch ga je voor deze keuze best niet over één nacht ijs. Stel jezelf 

altijd deze vragen voor je een associatie aangaat. 

1. Delen jij en je collega’s dezelfde visie en wensen?  

Waarom wil je in een groepspraktijk werken? En wat is je visie op de uitbouw van de praktijk? 
Denk hier op voorhand over na en bespreek je wensen met je collega’s. Zo ben je zeker dat je de 
goede samenwerkingsvorm kiest en duidelijke afspraken maakt.  
 
2. Welk soort samenwerking verkies je?  
Een associatie kan verschillende vormen aannemen. Zo kan je samen de kosten van de praktijk 
dragen in een kostenassociatie, of kiezen om naast kosten ook erelonen te delen in 
een vennootschap. Informeer naar de verschillende mogelijkheden en vraag – als je in een 
bestaande groepspraktijk wil instappen – de overeenkomst van de associatie op. 
 
 
 
 

https://www.sbb.be/nl/magazine/wat-kies-je-als-startende-huisarts-eenmanszaak-vennootschap
https://www.sbb.be/nl/magazine/wat-kies-je-als-startende-huisarts-eenmanszaak-vennootschap
https://www.sbb.be/nl/magazine/vrij-beroep-en-een-groepspraktijk-dit-zijn-6-mogelijke-samenwerkingsvormen


3. Hoe ga je om met de financiële kant?  
Vergeet niet om op voorhand duidelijke afspraken te maken over de inkomsten en uitgaven van 
je praktijk: 

- Welke kosten deel je? Denk aan de huur of aankoop van een pand, medische apparatuur 
of opleidingen.  

- Hoe genereer je inkomsten voor de praktijk? Spreek dit zo helder mogelijk af, bijvoorbeeld 
door een aantal te presteren uren vast te leggen.   

- Op welke manier verdeel je de kosten en inkomsten? Dat kan op basis van de omzet die 
elke arts draait, het aantal gewerkte uren of de aangebrachte patiënten.  

4.Hoe wil je de groepspraktijk beheren?  

Een praktijk runnen is meer dan enkel patiënten zien. Bespreek dus ook met je toekomstige 
collega’s hoe je de taken verdeelt, en op welke manier je dagelijks samenwerkt. Denk daarbij 
aan:  

- Wie neemt de administratie op zich? 
- Hoe organiseer je de opleiding van HAIO’s? 
- Op welke manier neem je beslissingen over aankopen en andere kosten?  
- … 
-  

5.Huur je een praktijk of koop je vastgoed aan?  

Een degelijke praktijk op een goede locatie draagt bij tot het succes van je samenwerking. Huur je 
samen met je collega’s een pand, laat je dan adviseren over de  duur en opzegmogelijkheden van 
het contract. Kies je ervoor om samen te investeren in een praktijk, denk dan goed na over de 
manier waarop. Koop je het pand in mede-eigendom of via een aparte 
vastgoedvennootschap? Kopen alle collega-artsen mee aan of niet? Vergeet niet om rekening te 
houden met het eventuele vertrek van collega’s uit de associatie: wat gebeurt er dan met de 
praktijk, en met de afbetaling van de lening?  

Meer weten? https://www.sbb.be/nl/magazine/huisarts-groepspraktijk-6-vragen  

3.3. Welke uitgaven kan je als arts zoal inbrengen? 
Van medisch materiaal voor je praktijkruimte tot laptops en software: als huisarts doe je tal van 

uitgaven noodzakelijk voor je beroep. Die beroepskosten mag je inbrengen, waardoor je op het 

einde van de rit minder belastingen betaalt. Maar daar zijn wel strikte regels aan verbonden.  

 

Je mag een kost aftrekken op 4 voorwaarden: 
1. De uitgave moet een aankoop zijn voor je beroep. Bijvoorbeeld: in je praktijkruimte heb 

je een bureau nodig, net zoals enkele andere meubelen. De aankoopprijs daarvan mag je 
inbrengen op je belastingbrief. Bij meubelen voor in je woonkamer mag dat dus niet. 

2. Daarnaast moet de kost tijdens het fiscaal jaar gebeurd zijn. Kocht je in 2020 een nieuwe 
gsm, dan mag je de rekening niet inbrengen voor 2019.  

3. Je doet de uitgave om een belastbaar inkomen te verwerven of te behouden. Het doel van 
je aankoop is dus om je beroep beter uit te oefenen zoals een stethoscoop of steriele 
(wegwerp)instrumenten.  

4. En tot slot heb je een bewijsstuk nodig. Bij voorkeur een schriftelijk bewijs (zoals een 
papieren factuur, digitaal bankuittreksel, btw-bonnen …).  

 

 

https://www.sbb.be/nl/magazine/huisarts-groepspraktijk-6-vragen


Volledig of gedeeltelijk aftrekbaar?  

Sommige aankopen kan je voor 100% inbrengen, andere slechts gedeeltelijk.  
 
Enkele voorbeelden van kosten die volledig aftrekbaar zijn:  

- Je professionele telefoonrekening 
- Kantoormaterialen  
- Lectuur voor in de wachtzaal 
- Specifieke beroepskledij (zoals een doktersjas, chirurgisch mondmasker en 

handschoenen) 
- Lidgeld van Domus Medica en de Orde 
- Klein medisch materiaal zoals watten, pincetten, injectienaalden …  
- Huur van een praktijk 
- De kost van je boekhouder of accountant 
- Sociale bijdragen 
- Verzekeringen 
- Je bijdragen voor het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)  
- … 

 
Voorbeelden van gedeeltelijk aftrekbare kosten zijn:  

- Professionele restaurantbezoeken: 69% 
- Recepties en relatiegeschenken: 50%, al zijn er een paar uitzonderingen. 
- Een wagen: de auto- en brandstofkosten voor zuivere beroepskilometers zijn aftrekbaar in 

functie van de CO2-uitstoot van je wagen.  
- … 

 

Bepaalde aankopen zoals meubilair, machines, voertuigen, … zijn investeringen, waardoor je ze 
over meerdere jaren moet afschrijven. De afschrijvingspercentages verschillen per soort kost.  

Voorbeeld: in 2020 koop je meubels voor je praktijk, goed voor 30.000 euro. Meubels zijn af te 
schrijven op 10 jaar. In de fiscale jaren 2020 tot en met 2029 mag je hiervoor dus telkens 3.000 
euro kosten inbrengen.  

Meer weten? https://www.sbb.be/nl/magazine/aftrekbare-kosten-huisartsen-welke-uitgaven-mag-

je-inbrengen  

 
Spreker: Tom De Schutter – Senior Consultent SBB 

E-mailadres: tom.de.schutter@sbb.be 
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4. Bank van Breda 

4.1. Waarom als startende huisarts maandelijks sparen? 
Iedereen stelt zich doelen in het leven, professioneel en privé. Verschillende van deze doelen vragen 

evenwel ook een financiële inspanning. Het is voor elke arts essentieel deze doelen te benoemen en 

aldus te bepalen met welk doel u gaat sparen. Op die manier kunnen wij (in overleg met jou) 

inschatten hoe lang u uw centen kunt missen en dat heeft dan weer invloed op de concrete invulling. 

• De reden om te sparen die we het vaakst horen bij onze huisartsen is hun pensioen. Zij willen 

een kapitaal opbouwen dat hun een aanvulling moet geven op het (meestal bescheiden) 

wettelijk pensioen. 

• Regelmatig zien we ook startende huisartsen die sparen voor een gezinswoning of de start 

van hun praktijk (alléén of samen) 

• Anderen ten slotte dromen van een bijzondere reis, zeilboot, … 

Vaak komen er bezorgdheden naar boven. We horen dan ook tal van redenen om voorlopig niks te 

doen en af te wachten.  

• Ik heb te weinig middelen om te beleggen en leef alles op  

• Ik weet niet hoeveel ik kan sparen  

• Ik doe aan pensioensparen. Dat zal wel volstaan.  

• Ik ben bang voor de beurs want ik wil niet alles kwijtraken  

• Het interesseert me niet en ik wil er niet mee bezig zijn  

Allemaal begrijpelijke redenen. 

Maar weet dat de maanden (soms jaren) dat je niks gedaan hebt, niet meer kunt inhalen. 

Het is daarom een juiste keuze om elke maand een vast bedrag te sparen. 

 

4.2. Wat zijn de voordelen van maandelijks te sparen? 

• Spaardiscipline: een vast maandelijks bedrag sparen zorgt voor structuur en gemoedsrust 

U kunt op twee manieren maandelijks sparen 

U wacht telkens tot het einde van de maand en ziet wat er overschiet om te sparen. We 

merken echter dat een mens leeft naar wat hij heeft en er meestal niet heel veel overschiet. 

Bovendien moet u dan elke maand de reflex hebben om eraan te denken.   

Aan het begin van elke maand een vast bedrag opzij zetten lijkt ons daarom een betere 

oplossing.  

Het zorgt voor een duidelijke structuur en discipline. En dat geeft gemoedsrust. Zodra het 

loopt, hoeft u er niet elke maand aan te denken. 

Vergelijk het met het afbetalen van een lening. Dit gebeurt ook elke maand automatisch en 

op den duur merkt u er amper iets van. 

• Het kapitalisatie-effect of anders gezegd de kracht van samengestelde intrest. Hoe vroeger 

u start, hoe kleiner de inspanning moet zijn om uw doel te bereiken. 

Vergelijk dit met maken van een sneeuwbal. Aan het begin groeit die sneeuwbal traag aan, 

maar hoe langer u rolt, hoe sneller de bal aangroeit. Jaar op jaar kunnen daardoor (zelfs 

kleine) inspanningen extra kapitaal opleveren. Wist u trouwens dat  Einstein dit fenomeen 

ooit het achtste wereldwonder heeft genoemd ? 

 

 



• Spreiding van verschillende formules: u benut best eerst de fiscaalvriendelijke formules en 

daarna kiest u voor een goed evenwicht tussen bescherming en rendement. 

o Eerst benutten we de fiscaalvriendelijke formules die tot uw pensioen lopen. Boven 

op het rendement van de spaarformule zelf wordt u ook door de fiscus beloond. Ik 

denk daarbij dan vooral aan het vrij aanvullend pensioen en het klassieke 

pensioensparen. 

o Wist u trouwens dat in de praktijk deze fiscaalvriendelijke spaarformules gemiddeld 

maar 1/3de van uw totale behoefte aan pensioenkapitaal vertegenwoordigen. 2/3de 

zal u dus op eigen initiatief moeten opbouwen. 

o Vervolgens stellen we een portefeuille samen die meestal een combinatie is van een 

deel dat focust op bescherming en een ander deel dat focust op rendement. Hierbij 

houden we uiteraard rekening met uw persoonlijke situatie en uw risico-appetijt. 

o Op die manier bouwt u een evenwichtige beleggingsportefeuille op. 
 

• Door op een regelmatige, maandelijkse, basis te beleggen, wordt u veel minder afhankelijk 

van het financieel klimaat. 

Ik krijg regelmatig de vraag of het moment geschikt is om aandelen te kopen. Spijtig genoeg 

moet ik dan altijd antwoorden dat ik dat niet weet. De markt proberen te timen is heel 

moeilijk en vaak laten mensen zich leiden door hun emotie. Nu, emotie is bij beleggen 

meestal een slechte raadgever. Mensen zijn kuddedieren en dat zien we ook als ze een 

beleggingsbeslissing moeten nemen. 

Bij een stijgende beurs worden beleggers steeds optimistischer. De drang om aandelen te 

kopen is vaak het grootst op het moment dat aandelen hoog staan. Dit terwijl puur financieel 

gezien het moment dan het minst geschikt is. 

Aan de andere kant zien we dat de neiging om aandelen te kopen kleiner wordt hoe meer de 

beurs daalt. Door regelmatig te constateren dat aandelen aan het zakken zijn, fluistert onze 

emotie ons in dat we er best weg van blijven. Terwijl mathematisch gezien dit net de beste 

periode is om aandelen te kopen. 
 

Conclusie : de markt proberen te timen heeft weinig zin. Simpelweg per maand sparen, los 

van wat er gebeurt, zorgt op lange termijn voor een beter resultaat dan wachten op het 

juiste moment of helemaal niks doen. 

 

• Flexibiliteit 

U kunt dit zowel met privécenten als met middelen van uw vennootschap doen. Als u in de 

vennootschap een belegd kapitaal hebt opgebouwd, kunt u dit bovendien op een heel 

eenvoudige manier overdragen naar u privé. 

De belegde som kunt u dan perfect als privébelegging voortzetten. 

 

Als u voor het eerst een beleggingsplan start, doet u dat meestal met een voorzichtig bedrag, 

waarbij u zich comfortabel voelt. Na verloop van tijd, als u er wat aan gewend bent, zien we 

vaak dat het maandelijks bedrag verhoogd wordt. Dit kan op elk moment. Net als het 

omgekeerde trouwens. Het kan ook te allen tijde verlaagd of stopgezet worden. U tekent 

namelijk geen contract dat u verplicht om gedurende x aantal jaar te sparen. Er kunnen nu 

eenmaal altijd situaties ontstaan waarin het wenselijk is dat u even de pauzeknop kunt 

indrukken (zoals we momenteel bij verschillende artsen (meestal specialisten) merken tgv de 

Corona-crisis). 

Spreker: Steve Wagemans – Specialist Marketing en Communicatie Bank van Breda 

Contact: bankvanbreda.be/contact  
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