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Waarom sparen in tak 23 voor jezelf, voor je kinderen of kleinkinderen? 

Hieronder vind je argumenten die pleiten voor het sparen in tak 23   

Waarom geven deze een beter rendement ?  

Voordeel : 

- looptijd : je heeft tijd, heel veel tijd, want je kinderen of kleinkinderen zijn klein en heel vaak 

gebeurt het dat het spaargeld heel weinig opbrengt als je het op een korte looptijd belegt.    

Stel  : je start bij de geboorte, je hebt een minimale looptijd van 18 jaar.  

- volatiliteit : hoe volatieler een onderliggend aandeel beweegt hoe meer verschillende 

aankoopprijzen je hebt.  Kijk wat dat doet met de maandelijkse spaarinspanning.  

- retain gain :  indien markten het heel goed hebben gedaan dan kan je best dat deel van het 

spaargeld uit het volatiele fonds nemen en in een minder marktgevoelig fonds stoppen of zelfs 

beveiligde fondsen  Zo hou je de behaalde winst bij.  

- stop loss : als je geen echt verlies wil nemen kan je een stop loss-grens instellen per gekozen fonds  

- uitstap : je kan op elk moment uitstappen, je hoeft niet op te geven op welke leeftijd je denkt dat je 

kind/kleinkind het geld zal ontvangen 

- fiscale voordelen : er zijn momenteel geen taksen van toepassing op deze spaarformule 

Nadeel :  

- geen garantie op de opbrengsten, dus je weet niet waar je uitkomt 

- uitstap : indien je wil uitstappen en je had slechts 1 fonds, dat heel erg daalde dan is het moeilijk 

om uit te stappen en verlies te nemen.  Daarom raden we je aan om verschillende fondsen op te 

nemen in je keuze.  
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Het eindresultaat verschilt ingeval van keuze van  

een volatiel fonds of een vast rendement. 

We beschrijven een situatie om dit toe te lichten en duidelijk te maken. 

Case :  Jan en Piet  

 2 broers hebben allebei een pasgeboren zoon.  Jan is heel voorzichtig en wenst voor Pieterjan een 

gegarandeerd spaarcontract aan te gaan.  Piet is eerder ondernemend en gaat een spaarcontract op 

tak 23 fondsen aan voor Jean-Philippe.   Ze starten op hetzelfde moment en na  6 jaar en 4 maand elk 

25 € per maand gespaard te hebben vergelijken ze hun opbrengsten.  

De totale inleg was 1.900 €  

 

 

Jan legde elke maand 25 € opzij voor Pieterjan   Piet legde elke maand voor Jean-Philippe 25 € 

heeft momenteel 2.020 € gespaard.   opzij en heeft 2.504 € verzameld na 6 j en 4m. 

Dit is een rendement van 1.9 %.   Dit is een rendement van 8.2 %.  

Ingeval Jan een bedrag wenst op te nemen betaalt  Als Piet het bedrag wenst op te nemen kan hij 

hij roerende voorheffing     dat op elk moment zonder kosten doen.  

Hij wacht dus best tot de 8 j voorbij zijn.  
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We vergelijken verschillende looptijden  

Hieronder vindt u het rendement na 5, 10 en 15 jaar  

We namen voor deze berekeningen steeds hetzelfde fonds. 

je stelt vast dat het moment van opname belangrijk is, daarom raden we aan om verschillende 

fondsen te kiezen die zoveel mogelijk ge-decorreleerd zijn.   

✓ je wil een opname doen op het moment dat een fonds slecht staat, dan loont het om een 

studie te maken van de evolutie van de fondsen en het best presterende fonds op te nemen , 

voor het saldo kan je nog even wachten totdat de koers zich herstelt. 

✓ je wil de gemaakte winst behouden door retain gain in te schakelen of door te switchen naar 

een meer stabiel fonds  

✓ je wil de verliezen beperken omdat je weinig risicobereid bent of niet voldoende risico- 

tolerant bent, dat kan met een stop loss  

✓  je wil een bijkomend fonds voor de spreiding van de spaarsom , dat kan !  

✓  je wil al een bepaald bedrag 'afzonderen' en beveiligen , dat kan !  

✓  je hebt een andere vraag ? stel ze  

 

 

 

Is de looptijd van belang ?  

Hierna vind je de looptijden 5 jaar , 10 jaar , 15 jaar of 20 jaar sparen. 

Je stelt vast dat de rendementen niet afhangen van de duurtijd van je spaarcontract. 

Het rendement hangt af van de beweging van het onderliggend fonds.  
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Is het moment van instap van belang ?   

Het kan helpen om vanaf aanvang rendement te halen als je een goed instapmoment kiest. 

Zo is het ingeval van een beursdaling erg interessant om een groter bedrag bij in te leggen of 

beginnen te sparen.  Het zal sneller groeien.  

Vaak zien we de gedragsbias ‘angst om verlies te hebben’ bovenkomen bij heel wat beleggers. 

Ze zien een dalende markt en daardoor vrezen ze een verkeerde beslissing te nemen door op dat 

moment in te stappen.  Echter indien ze nadien terugblikken op de evolutie van de koersen zou het 

meestal wel een goed instapmoment geweest zijn.  Laat je niet beïnvloeden door je eigen angsten! 

Als je je laat begeleiden door een financieel adviseur kan deze je zeker een goed advies geven.  

In mijn praktijk heb ik een aantal klanten die al meer dan 20 jaar sparen op tak 23 fondsen.  

Ben jij benieuwd naar het rendement dat ze behaalden?   

Vergelijk je dat graag met de manier waarop jij investeert?  

Pak het aan en maak een afspraak.  

 

 

 

 


