
Praktijkvoorbeeld – Beleggingsplan opstellen 
 

Stap 1: Basis data en eerste storting 

In dit voorbeeld gebruik ik 
mijn gegevens als basis. Ik 
ben geboren op 31 januari 
1978 en mijn doel is stoppen 
met werken op 63-jarige 
leeftijd. In het grootste deel 
van 2023 ben ik 45 jaar oud.  

Mijn startvermogen is 
100.000 euro. Het geld staat 
in dit eerste voorbeeld op 
een spaarrekening, daarom 
gaan we uit van een 
rendement van 0%. 

 

 

Stap 2: Benodigde bedragen 

   

Hier zijn de bedragen ingevoegd die ik verwacht nodig te hebben.  

In jaren 2031-2036 staan een aantal bedragen voor studie van de kinderen.  

Ik wil stoppen met werken als ik 64 ben. Aan de rechterkant van het plaatje zie je dat ik op dat moment 
geen inkomen meer heb. Mijn verwachting is dat ik 4.000 euro per maand nodig heb als 
pensioeninkomen, oftewel 48.000 euro per jaar.  

Na vier jaar ontvang ik waarschijnlijk AOW, plus een klein pensioen dat ik opgebouwd heb. Dan kan 
het benodigde bedrag omlaag naar 36.000 euro per jaar.  



Er moet altijd rekening gehouden worden met inflatie. In de kolommen “na inflatie” staan de bedragen 
die ik tegen die tijd nodig zal hebben als de prijzen elk jaar 2% stijgen.  

 

Stap 3: Periodiek bijstorten 

 

Met allen het startbedrag van 100.000 ga ik het nooit redden om al die onttrekkingen in de toekomst 
uit te voeren. Daarom heb ik gekeken hoeveel ik periodiek bij kan storten.  

Op dit moment ben ik in staat om € 1.500 per maand opzij te zetten en kan daarom € 18.000 per jaar 
bijstorten (zie kolom “storting”). Daarmee groeit het vermogen op enig moment naar iets meer dan 
358.000 euro. Dat is al aanzienlijk meer, maar nog steeds te weinig. Als ik 68 jaar oud ben is het geld 
op en sta ik ruim € 4.000 euro in de min.  

Tot nu toe gaan we nog steeds ervan uit dat het geld op een spaarrekening zonder rendement staat.  

 

 

 



Stap 4: Beleggen in aandelen 

 

Nu kijken we wat er gebeurt als ik voor 100% ga beleggen in aandelen. 

Als we naar het rendement van aandelen gedurende de afgelopen 100 jaar kijken, dan zou een 
wereldwijd mandje rond de 8% rendement gemaakt hebben. We houden rekening met 1% kosten en 
komen zo op een nettorendement van 7% per jaar.  

Let op: Rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Bij beleggen schommelt 
de waarde van je inleg en je kunt je geld verliezen.  



Rekenen we met een rendement van 7% dan kom ik niet tekort, maar houd ik op 85-jarige leeftijd 
opeens ruim € 200.000 over.  

Op mijn gewenste pensioenleeftijd heb ik nu € 846.000 ter beschikking, tegenover € 358.000 daarnet. 
De onttrekking van € 48.000, of € 69.297 wordt grotendeels goedgemaakt door het rendement. 
Daardoor krimpt het vermogen de eerste jaren maar weinig.  

 

Stap 5: Finetunen risicoprofiel 

 



Het is niet per se de bedoeling om een hoog bedrag over te houden op het moment dat ik 85 ben. 
Daarnaast wil ik niet dan mijn vermogen maximaal risico loopt, terwijl ik geen inkomsten meer heb. 
Daarom passen we het risicoprofiel aan in de loop van de tijd.  

In dit laatste voorbeeld begin ik met 100% in aandelen beleggen. Op het moment dat mijn 
pensioenuitkeringen naderen, ga ik het risicoprofiel afbouwen.  

Op leeftijd 61 pas ik het risicoprofiel aan naar offensief en vanaf de pensioenleeftijd op 64 naar 
neutraal. Nog 10 jaar later, kan ik bijstellen naar defensief. 

Omdat het rendement minder bijdraagt aan de vermogensgroei is de benodigde storting iets hoger. 
De aankomende jaren zal ik meer opzij moeten zetten. Als dat niet lukt, kan ik altijd nog kiezen om een 
jaartje langer door te werken. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer 

De informatie in dit document is met zorg samengesteld door de DuurzaamBeleggenAcademie, het 
kan echter dat in het document een fout of onvolkomenheid is opgenomen. De 
DuurzaamBeleggenAcademie garandeert dan ook niet dat de informatie in dit document juist en 
volledig is. De informatie in dit document vormt geen beleggingsadvies of een 
beleggingsaanbeveling.  

De DuurzaamBeleggenAcademie biedt geen enkele garantie dat de in dit document beschreven 
beleggingsstrategie leidt tot een positief beleggingsresultaat. 

Aan beleggen zijn financiële risico’s verbonden. Het risico bestaat dat uw inleg geheel of gedeeltelijk 
verloren gaat.  


