
Waarom vandaag 
op de beurs 

beleggen?
Wie zijn geld op een spaarboekje 
laat staan, kan zijn spaargeld niet 

laten renderen.



Een voorbeeld zegt veel meer dan woorden

Gespaard bedrag € 250 per maand gedurende 15 jaar: € 45 000

€ 47 597
Of een potentiële winst € 2 597  
Op basis van een jaarlijks gemiddeld rendement van 0,72%.**

Verwacht resultaat 
na 15 jaar*

Sparen is niet gelijk aan beleggen

Sparen 
spaarrekening

Ideaal op…
KORTE/MIDDELLANGE TERMIJN 

(< 5 JAAR)

Voordeel
KAPITAALSGARANTIE

Nadeel
LAAG RENDEMENT 

(MIN. 0,11%)

Beleggen 
aandelen, obligaties, fondsen…

Ideaal op…
LANGE TERMIJN 

(> 5 JAAR)

Voordeel
POTENTIEEL HOGER 

RENDEMENT DAN SPAREN*

Nadeel
GEEN 

KAPITAALSGARANTIE

*De verschillende voorspellingen en andere informatie die hier over de resultaten gegeven worden, zijn louter hypothetisch, zijn niet noodzakelijk de weerspiegeling van de reële beleggingsresultaten en kunnen niet gegarandeerd 
worden voor de toekomst. **Voor het rendement van de spaarrekeningen hebben we ons gebaseerd op de gemiddelde OLO-rentes op 10 jaar genomen op 1 januari van elk jaar (02/01/2018): 0,72%. OLO’s zijn obligaties op 
(middel)lange termijn die voornamelijk worden uitgegeven door de Belgische federale regering. ***Voor de simulatie van deze beleggingen gaan we uit van de hypothese van een belegging in aandelen van wereldwijde bedrijven 
en baseren we ons op het gemiddelde  brutorendement op jaarbasis van aandelen voor inflatie van 8,2% tussen 1900 en 2017. Dat rendement is gebaseerd op het hoofdstuk “World globally diversified” van de bron Credit Suisse 
Global Investment Returns Yearbook 2018, Elroy Dimson, Paul Marsh en Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 101 Years of Global lnvestment Returns, Princeton University Press, 2002.

Een voorbeeld zegt veel meer dan woorden

Belegd bedrag € 250 per maand gedurende 15 jaar: € 45 000

€ 86 366
Of een potentiële winst  van € 41.366  
Op basis van een jaarlijks gemiddeld rendement van 8,2%****

Verwacht resultaat 
na 15 jaar*



En dit alles door  
€ 250 per maand te beleggen gedurende 10 jaar 

of € 30.000 in totaal

* Zonder resultaats- of prestatiegaran-
tie. Voor de simulaties van deze beleg-
gingen gaan we uit van de hypothese 
van een belegging in aandelen van 
wereldwijde bedrijven en baseren we 
ons op het gemiddelde brutorendement 
op jaarbasis van aandelen voor inflatie 
van 8,2% tussen 1900 en 2017. Dat 
rendement is gebaseerd op het hoofd-
stuk ‘World globally diversified’ van de 
bron: Credit Suisse Global lnvestment 
Returns Yearbook 2018, Elroy Dim-
son, Paul Marsh and Mike Staunton, 
Triumph of the Optimists: 101 Years of 
Global lnvestment Returns, Princeton 
University Press, 2002.
Om het rendement van spaarboekjes te 
simuleren, hebben we de gemiddelde 
OLO-rentes op 10 jaar genomen op 
1 januari van elk jaar (02/01/2018): 
0,72%.

Verwacht 
resultaat*

50% Aandelen 50% Spaarrekening

25% 
Spaarrekening75% Aandelen

25% 
Aandelen 75% Spaarrekening

100% Aandelen

100% Spaarrekening

Beleggen op lange termijn 
maakt het verschil

€ 45 800  

€ 42 344  

€ 39 169  

€ 34 883  

€ 31 143  

Maak 
uw simulatie

https://landing.treetoponline.be/nl/huis?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=cta_simulator


Hoe beleggen de 
Belgen hun geld?

2 757

7,5%

2,5%

13%
26%

brutovermogen 
van de Belgen

miljard euro

Beleggingsfondsen

zichtrekeningen / spaarrekeningen / 
depositorekeningen, verzekerings-  

en pensioenproducten

Andere activa

Beursgenoteerde & niet-
beursgenoteerde aandelen

De Belg is risico-avers 
en wanneer het gaat om 
beleggen, zijn we zeker 
geen helden.

51 %
Vastgoed

Bronnen: NBB (3e kwartaal 2018) Instituut voor de Nationale Rekeningen



Waarom we bang zijn om te beleggen

Bang om…
GELD TE 

VERLIEZEN

Bang voor…
HET 

ONBEKENDE

Bang om…
GELD VAST TE 

ZETTEN

Bang om…
VEEL TE 
MOETEN 
BELEGGEN

Bang dat…
MEN ER NIETS  
VAN SNAPT

Bang om…
TE WEINIG TIJD  
TE HEBBEN

Onze

angsten 
zijn vaak (slechte) 
redenen om niet 

te beleggen.

https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/5-slechte-redenen-om-niet-te-beleggen?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog
https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/5-slechte-redenen-om-niet-te-beleggen?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog


De belangrijkste fouten van de belegger

Dat klopt, maar de beurs is niet de enige plek die risicovol is. 
Zelfs vastgoed kan in een zeepbel terechtkomen.

Vergeet uw angsten, niet de risico’s

“Met aandelen kan je alles verliezen”

OP KORTE 
TERMIJN BELEGGEN

ONVOLDOENDE 
DIVERSIFIËREN

ZICH LATEN MEESLEPEN  
DOOR EMOTIES

Een crash kan steeds een koersdaling veroorzaken, maar 
indien u vertrouwt op de lange termijn, kunnen de beurzen 
een potentiëel hoger rendement opleveren*. Het is dus niet 
nodig om te panikeren bij de minste daling. Het zijn eerder 
onze angsten die ons ervan weerhouden om te beleggen. 

* Zonder resultaats- of prestatiegarantie.

https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/de-beurs-is-niet-de-enige-belegging-waar-een-nulrisico-niet-bestaat?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog
https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/risico-zelfs-onroerend-goed-ontsnapt-niet-aan-een-zeepbel?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog
https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/vertrouw-voor-uw-beleggingen-enkel-op-de-lange-termijn?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog


De 2 basisprincipes voor een succesvolle belegger

1. 
Vertrouwen op 
lange termijn

2. 
Beleggingen 
diversifiëren

Volatiliteit hoort bij de markten. Blijf geduldig en 
richt u op de middellange en/of lange termijn.
Mik niet op snelle winst. In een evenwichtige 
portefeuille speelt de tijd in uw voordeel.
Door vroeg te beleggen en de winsten 
te herbeleggen, kan men profiteren van 
samengestelde interest. Uw winsten brengen op 
hun beurt inkomsten* op.
Dit principe heet het sneeuwbaleffect. Beeld u een 
sneeuwbal in bovenaan een berg. Hoe hoger die 
berg, hoe groter de sneeuwbal wordt. 

Geografische spreiding
Op zoek gaan naar groeibronnen en -potentiëel 
overal ter wereld.  

Sectorspreiding
Sectoren evolueren in cycli. Zet dus niet alles in op 
een bepaalde industrie of service, maar spreid uw 
beleggingen.

Diversifieer uw activa
Hoewel de beurs interessant is, mag ze slechts 
een deel van uw beleggingen uitmaken.

ONTHOUD  Het is onmogelijk om op voorhand het optimale moment te kennen om te beleggen in bepaalde activa. 
De beste strategie? Regelmatig kopen en maandelijks of driemaandelijks beleggen om de koersschommeling van de 
beurs uit te vlakken op korte, middellange en lange termijn.

* Zonder resultaats- of prestatiegarantie. Beleggen op de beurs houdt een risico op kapitaalverlies in.

https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/bestaat-er-een-ideaal-moment-om-te-beleggen-op-de-beurs?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog


De DO’S & DON’TS van de belegger

Do’s

Don’ts

ONTHOUD  U heeft geen groot bedrag nodig om op de beurs te beleggen. 
Integendeel … Het is veel makkelijker om € 250 per maand te sparen 
gedurende 30 jaar dan € 750 per maand gedurende 10 jaar.

WILLEN KOPEN 
OP LAAGTEPUNT 
EN VERKOPEN OP 
HOOGTEPUNT

NIET BEGRIJPEN IN 
WELK PRODUCT MEN 
BELEGT

DIRECT WINST  
WILLEN

AL UW EIEREN IN ÉÉN 
MAND LEGGEN

ZICH LATEN MEESLEPEN 
DOOR ZIJN EMOTIES

VROEG BEGINNEN 

REGELMATIG  
BELEGGEN

UW VERMOGEN 
STRUCTUREREN 

(spaargeld, vastgoed, 
beleggingen)

KUNNEN VERLIEZEN  
OM TE WINNEN

INZETTEN OP  
LANGE TERMIJN

GEDULDIG ZIJN

https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/25000-euro-om-te-beleggen-niet-nodig?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog
https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/laat-u-niet-meeslepen-door-uw-emoties-op-de-beurs?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog
https://www.treetoponline.be/nl/blog/article/laat-u-niet-meeslepen-door-uw-emoties-op-de-beurs?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=link_blog


Momenteel zijn de rentevoeten erg laag en dalen de rendementen op vastgoed, 
spaargeld en obligaties steeds verder.

Sinds 1900 heeft geld op de wereldbeurs  
gemiddeld 8,2% per jaar opgebracht*

Wat leert de geschiedenis ons?

*Bron: Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018, Elroy Dimson, Paul Marsh and Mike Staunton, Triumph of the Optimists: 
101 Years of Global Investment Returns, Princeton University Press, 2002. 
Zonder resultaats- of prestatiegarantie. Prestaties uit het verleden zijn geen garantie voor toekomstige prestaties.

Reële prestaties van verschillende activaklassen (na inflatie) - 1900-2017

 AANDEEL     OBLIGATIES     DEPOSITO’S OP KORTE TERMIJN

1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010

1000

100

10

1

0

386,6

9,8

2,6

Waarom beleggen op de wereldbeurs?



Waarom beleggen op de 
beurs met TreeTop Online?
Wij geloven in de oplossingen die we aanbieden en 
beleggen hier ons eigen geld in. Vandaag wil TreeTop Online 
beleggingen op de beurs toegankelijk maken voor iedereen

p Vanaf € 250

p Eenvoudig en direct

p Gratis rekeningopening

p Ervaren beheerders

p Wereldwijd gespreide beleggingsfondsen

p Beleg op uw eigen tempo

p U stopt wanneer u wilt

p Een aangepaste oplossing voor elkeen

Overtuigd?
Ontdek onze 

oplossing

https://www.treetoponline.be/nl/oplossing?utm_source=white_paper&utm_campaign=nl_lp_brand_2019&utm_medium=pdf_newsmaster&utm_content=cta_offre
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