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Sommigen dromen van een appartement aan zee. Of van een luxewagen of duur meubelstuk. Een wereldreis, misschien. Alleen is de
vraag: hoe geraak je aan het nodige kapitaal? Sparen? Beleggen? Eén regel staat buiten kijf: begin zo vroeg mogelijk te bouwen aan
je droom.

Wie een grote droom koestert, moet realistisch zijn. Als je nauwelijk kan sparen of beleggen, geen grote erfenis in het vooruitzicht hebt,
dan zal je droom nooit realiteit worden. "Mirakeloplossingen bestaan niet", geeft Knut Huys, hoofd van de fondsenafdeling bij Deutsche
Bank, ook aan als we hem vertellen over het realiseren van een grote droom. "Je moet in de eerste plaats vermijden dat je droom
uitdraait op een nachtmerrie." Daarom zal de bank eerst en vooral een profiel van de cliënt opstellen en peilen naar zijn verwachtingen.
Daarbij heeft de bankier een cruciale rol. "Een bankier moet tegen zijn cliënten durven te zeggen dat hun droom onrealistisch is",
benadrukt Wim D'Haese, die verantwoordelijk is voor de beleggingen bij Deutsche Bank. "Want zoals Marco Borsato zingt: 'Vele
dromen zijn bedrog'."

Maar als blijkt dat een cliënt financieel in staat is om zijn doel te bereiken, kan het echte werk beginnen. Hoe je het best te werk gaat,
vroegen we aan de experts van Deutsche Bank. "Vertrekkend vanuit de financiële situatie en de beleggingsobjectieven, maken we een
onderscheid tussen de liquiditeiten die de cliënt wil aanhouden, het minimumdeel van het spaargeld dat risicoloos belegd moet worden
en het deel dat bestemd is voor groei. Daarbij wordt gepeild naar de risicotolerantie, de financiële kennis, de beleggingshorizon en het
beleggingsprofiel van de cliënt. Want het groeigedeelte zal periodiek belegd worden", legt Wim D'Haese uit.

STAP 1: Buffer bepalen

Wie zijn droom wil realiseren, moet sowieso een financiële buffer aanleggen. Om liquiditeiten aan te houden, blijft de spaarrekening het
uitverkoren product. Erg in trek zijn spaarrekeningen waarbij maandelijks slechts 500 tot 750 euro mag gestort worden of jaarlijks 6.000
tot 9.000 euro. BNP Paribas Fortis laat toe dat het maximumbedrag (9.000 euro) in één keer op de rekening wordt gezet, bij andere
banken moet het maximumbedrag over 12 maanden worden gespreid. Van de huidige spaarrekeningen biedt DB Saving Plan (1%
rente + 0,5% getrouwheidspremie) het hoogste rendement.

STAP 2: Veilig beleggen

Voor het 'veilige' deel van het kapitaal, raadt Wim D'Haese aan om elk risico te mijden. "Voor dat deel stellen we vastrentende
beleggingen voor, die van goede kwaliteit zijn", zegt hij. "Alleen bieden die beleggingen vandaag een laag rendement. Kijk naar
de rente op 10-jarige Belgische staatsobligaties. Die bieden slechts een rendement van 0,75%. Wie meer wil, moet kiezen voor
kwaliteitsvolle bedrijfsobligaties, en daar zit je aan een nettorendement van maximaal 1,5%."

STAP 3: Periodiek belegggen

Voor het deel 'groei' stelt Deutsche Bank voor om aan periodiek beleggen te doen. "Veel mensen blijven weg uit beleggingen, vaak
omdat ze in het verleden negatieve ervaringen hebben opgelopen", zegt Knut Huys. "Wie wil beleggen, stapt best in op een moment
dat er op de beurs veel moedeloosheid of een depressie heerst. Alleen is dat dieptepunt zeer moeilijk te bepalen. Vandaar dat wij
aanraden om aan periodiek beleggen te doen. Op die manier vermijd je de pieken en dalen op de beurs. Als de markten stijgen, stijgt
de waarde van je investering. Als de markten dalen, kan je goedkoper inkopen."

Bij Deutsche Bank kan je vanaf 100 euro per maand in een beleggingsplan stappen. Dat bedrag wordt dan belegd in fondsen. Om te
vermijden dat de cliënt zelf een geschikt fonds moet zoeken tussen de 1.600 fondsen die de bank aanbiedt, heeft Deutsche Bank 35 à
40 fondsen uitgezocht waarin belegd kan worden. Klanten kunnen per spaarplan één fonds kiezen. Wie slechts één beleggingsplan wil,
maar toch wil spreiden over meerdere fondsen, kan ook kiezen voor een dakfonds (fonds dat in andere fondsen belegt). Op die manier
is de belegger verzekerd van een ruime spreiding.

Een andere manier is om te beleggen in gemengde, flexibele fondsen. "Dat zijn fondsen die zowel beleggen in aandelen als
obligaties", legt Knut Huys uit. "Naargelang de marktomstandigheden wordt het percentage aandelen en obligaties dynamisch
aangepast, zonder echte minima en maxima."

Ook andere (groot)banken bieden momenteel al dergelijke spaar- en/of beleggingsplannen aan. Soms al vanaf 25 tot 30 euro.
Toch zijn er enkele belangrijke stelregels die je als belegger in acht moet nemen. Zo is het kostenplaatje van cruciaal belang. Als
belegger ontsnap je niet aan de beurstaks of in sommige gevallen de roerende voorheffing. Maar daarnaast rekenen sommige
banken hoge instapkosten aan. Die variëren vaak van 2% tot 5% en romen op die manier je rendement serieus af. Wie in een spaar-
of beleggingsplan stapt, kijkt best even de kosten na. Een aantal banken, zoals Keytrade Bank en Deutsche Bank, rekent geen
instapkosten aan. Je droom realiseren, vergt dus een zekere discipline en enig huiswerk. "Maar vergeet vooral niet: je grote droom
realiseren, begint al vroeg. Hoe vroeger je start, hoe beter", besluit Knut Huys.

SIMULATIE:

Een appartement aan zee
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Brecht (37) en Bieke (35) dromen ervan om rond hun 55ste een appartement aan zee te hebben. Aan hun droom hangt een
prijskaartje van 300.000 euro. Vandaag beschikt het koppel over een maandelijks gezinsinkomen van netto 5.100 euro en een buffer
van 45.000 euro. Het gezin is bereid maandelijks 475 euro te sparen voor hun droom en wil bij de aankoop van het appartement nog
85.000 euro lenen op 10 jaar. Om de droom te realiseren, kan het gezin volgend financieringsplan gebruiken. Aan de buffer van 45.000
euro mag niet geraakt worden. Die moet behouden blijven en liefst op een risicoloze manier aangroeien. Het maandelijks spaarbedrag
is de groeipool.

15.000 euro cash

De vuistregel is dat de hoeveelheid cash best beperkt blijft tot drie- tot zesmaal het netto gezinsinkomen. Voor dit gezin zetten we
15.000 euro opzij op een spaarrekening.

30.000 euro defensief belegd

De resterende 30.000 euro investeren we in twee defensieve beleggingen met 100% kapitaalbescherming op 10 jaar. Na 10 jaar kan
dat geld herbelegd worden, mogelijk aan betere voorwaarden. Maar daar gaan we niet vanuit. Als investering wordt gekozen voor twee
beleggingen.

Goldman Sachs International Europe Optimal Timing 2027

De belegger kan profiteren van een eventuele stijging van Europese aandelen, zonder het neerwaartse risico te dragen. Het maximaal
actuarieel netto rendement is 3,49%. Het instapmoment wordt geoptimaliseerd door de laagste koers te nemen van vier observaties in
de eerste drie maanden. In het slechtste geval brengt dit product 0% op, in het beste dikt de 15.000 euro aan tot 21.138 euro.

Deutsche Bank AG Interest Linked Bond EUR 2027

Deze belegging biedt een minimaal actuarieel nettorendement van 0,59%, met potentieel om hoger rendement te realiseren tot
maximaal 1,69% netto per jaar. Dat levert minstens 15.908,87 euro op en maximaal 17.667,09 euro na10 jaar

Resultaat: na 20 jaar is de buffer van 45.000 euro aangedikt tot minimaal 46.817,74 euro en maximaal 59.093,74 euro.

Maandelijks 475 euro in groeibeleggingen

Als we rekening houden met het te lenen bedrag, de liquiditeiten en de defensieve beleggingen, moet het koppel de komende 20
jaar nog 168.182,3 euro bij elkaar sparen. Dat lijkt veel. Maar als de twee maandelijks 475 euro beleggen, en een gemiddeld jaarlijks
rendement van 4% halen, dan is na 20 jaar 173.865,6 euro bijeen vergaard. Dat klinkt realistisch. De DJ Eurostoxx 50 heeft de voorbije
20 jaar een return van jaarlijks 5,71% behaald. Hoewel het verleden niets zegt over de toekomst, lijkt 4% niet overdreven. Daarom
beleggen we de 475 euro per maand in drie fondsen.

FIDELITY GLOBAL MULTI ASSET INCOME

Dit is een gemengd fonds dat investeert in hoogrentende activaklasse (bedrijfsobligaties, beursgenoteerd vastgoed,
infrastructuurprojecten, obligaties uit opkomende markten, aandelen...). Dankzij de royale coupons heeft dit fonds minder last van
eventuele renteverhogingen dan laagrentende obligaties.

DEUTSCHE INVEST TOP DIVIDEND

100% belegd in aandelen, met vooral nadruk op dividendaandelen.

ROBECO GLOBAL PREMIUM

Dit fonds belegt in kwaliteitsvolle aandelen, enkel voor 'offensieve' profielen. Aandelen bieden een betere bescherming tegen inflatie
dan obligaties. Voor neutralere profielen is 'Carmignac Patrimonium' een alternatief. Dat leverde de laatste 20 jaar een return van meer
dan 8% op.
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