
INTERVIEW 

‘Samen leer je sneller goed beleggen in 

aandelen’  

 
Danny Liedekerke  

 

BRUSSEL  Danny Van Liedekerke, bestuurder bij de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), zal De 
Beleggingsclub begeleiden. Als vrijwilliger staat hij bij de VFB in voor de werking van de clubs. ‘Door 
twee zware financiële crisissen – in 2000 en 2008 – is het lang stil geweest. Maar stilaan zien we 
weer meer interesse voor beleggingsclubs. Dat is positief, want het is een van de beste manieren om 
snel goed te leren beleggen in aandelen.’ 

Waarom?  

‘Om goed te beleggen, heb je kennis en ervaring nodig. Samen bereik je dat veel sneller dan in je 

eentje. Het studiewerk wordt verdeeld en dat motiveert om een inspanning te doen, want de groep 

is je daar dankbaar voor. Natuurlijk moet je kunnen samenwerken en niet alleen je eigen wil 

doordrijven. Het moet ook aangenaam zijn.’ 

Wat is het moeilijkste aan een beleggingsclub ?  

‘Ermee beginnen. Voor veel mensen is de stap naar de beurs individueel heel moeilijk. Maar ze 

tasten evengoed in het duister over hoe je dat samen doet. Hoe hou je een portefeuille bij met 

verschillende mensen? Wat zijn goede afspraken? Hoe beslis je? Er zijn zoveel vragen dat het een 

onoverkomelijke stap wordt.’ 

Wat bepaalt of een club succesvol is?  

‘Het is extreem belangrijk om eerst te zoeken naar een gemeenschappelijke strategie. Anders bestaat 

het gevaar dat de club zich te veel laat doen door de waan van de dag. En dat moet een goede 

belegger net vermijden.’ 

Een economische opleiding of financiële kennis is allicht wel belangrijk?  

‘Dat is helemaal niet nodig. Gezonde interesse in het bedrijfsleven en de wil om iets bij te leren, zijn 

natuurlijk wel belangrijk. Wij leggen de nadruk op beleggen in aandelen, want dat biedt het hoogste 

rendement op lange termijn. Op die manier kom je automatisch uit bij ondernemingen. Als belegger 

ben je mee eigenaar van een bedrijf. Je deelt dan in het wel en wee.’ 

Is beleggen niet voor speculanten?  

‘Beleggen in aandelen en de beurs wordt hardnekkig gezien als iets gevaarlijks, iets voor speculanten 

of financiële whizzkids. Dus niets voor de goede huisvader. Maar het omgekeerde is waar: verstandig 

beleggen in aandelen is een daad van goed beheer. De inflatie in de eurozone sinds 2000 is 

opgelopen tot 40 procent. Wie zijn geld onder zijn matras stak, is dus 40 procent armer.’ 
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Moet je vermogend zijn om deel te nemen in een beleggingsclub?  

‘Meestal worden kleine bedragen belegd. De focus ligt op het leren van de praktijk. Wat mensen 

thuis met hun eigen vermogen doen, is een privézaak. In een clubligt de nadruk op leren, niet op een 

hoge opbrengst. Al mag dat wel.’ (lacht) (JRE) 

 


