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‘Beleggen doe ik voor mijn plezier, 

niet voor het geld’ 
MICHIEL LEEN 

Kunt u zeggen hoeveel u verdient? 

‘Mijn functie als VFB-voorzitter is onbezoldigd. In mijn directiefunctie bij Dierickx-Leys verdien ik 
voldoende om maandelijks zo’n 300 euro opzij te zetten voor aandelenbeleggingen. Het precieze 
cijfer deel ik liever niet. Het blijft een erg persoonlijke vraag. Ik denk niet dat bedragen noemen een 
specifiek taboe is onder bankiers. Ook in een andere job zou ik het bedrag liever voor mezelf 
houden.’ 

 
Geld komt in een functie als de uwe wellicht vaak ter sprake? 

‘Gelukkig is beleggen mijn hobby, denk ik soms. Het gaat mij om het plezier van het beleggen, niet 
om het geld. Maar ik krijg inderdaad heel wat vragen om advies van vrienden, familieleden of 
mensen op straat. Binnen het gezin ligt dat anders: mijn echtgenote werkt in de sociale sector, dus 
thuis wordt er minder over gepraat. Al heb ik mijn kinderen wel op weg geholpen om zelf te 
beleggen. Met het oog op hun financiële zelfstandigheid, maar vooral in de hoop dat ze er plezier aan 
beleven.’ 

 
Waarin zit dat plezier precies? 

‘Beleggen in aandelen biedt je een venster op de wereld. Politiek, macro-economische 
bewegingen, beslissingen van de centrale banken, je krijgt het allemaal mee. Ook het checken van 
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een individueel aandeel is interessant. Waarom kopen mensen bijvoorbeeld liever Apple dan een 
ander, gelijkaardig product? Dergelijke vraagstukken wil je als succesvolle belegger ontcijferen.’ 
Krijgt u zelf advies? 

 
‘Ook mijn vintage Porsche heb ik nooit als een investering gezien.’  
 

‘Aandachtig naar een ander luisteren kan nooit kwaad. Ik ben zelf ook lid van een beleggingsclub. 
Daar ben ik een en al oor voor de adviezen van anderen. Dan nog is het aan mij om te beslissen of ik 
daar iets mee zal doen of niet.’ 
Hebt u ooit iets gedaan voor geld waar u spijt van hebt? 

‘Nee. Ook van uitgaven zal ik niet gauw spijt hebben. Meestal probeer ik vooraf prijs en kwaliteit 
goed in te schatten. Evengoed doe ik wel eens een zotte uitgave. Iedereen heeft een zwak. Zo 
droomde ik al van kindsbeen af van een Porsche 911 uit de jaren 80. Ik heb er enkele jaren geleden 
een gekocht en zelf gerestaureerd. De waarde stijgt, maar ik heb die auto nooit als een investering 
gezien. Het was me puur om het plezier te doen.’ 
Waaraan kunt u geen geld uitgeven? 

‘Aan kansspelen. Wie ze ooit “een belasting op domheid” heeft genoemd, had gelijk. Evengoed 
beschouwen veel mensen de beurs als een casino. Dat kan best, maar dan wel een casino waar zeven 
jaren op de tien met winst afgesloten worden.’ 
Geeft u aan goede doelen? 

‘Dat gebeurt. Dit jaar nog aan de Warmste Week. Het liefst ben ik rechtstreeks bij dergelijke 
initiatieven betrokken. Enkele jaren geleden ben ik, samen met een groep vrienden, naar Parijs 
gefietst. Het sponsorgeld ging naar een plaatselijke werking die mensen met een beperking de kans 
biedt om zelfstandig te leven. Als de kans zich voordoet, steun ik graag zulke initiatieven.’ 
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