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De Belg heeft een baksteen in zijn maag. Je kent deze uitdrukking wel. 

Maar met bakstenen kan je geen brood kopen, reizen maken,... .

In dit artikel kom je te weten hoe je een juistere verhouding geld en

bakstenen kan aanhouden. 

Financiële kennis vergaren kan je zeer ruim maken. Het is zaak om door

het bos de bomen te blijven zien en juiste informatie binnen te laten.

Ontdek welke mogelijkheden je hebt om geïnspireerd en geïnformeerd te

worden. 

"Financieel succes is geen toeval, 

juiste financiële keuzes zorgt voor dat succes."

BELANG FINANCIELE KENNIS

Als financieel architect legt Stefaan uit waarom het

belangrijk is financiële kennis te verzamelen

Stefaan Poffyn

WAT BETEKENT QUOTITEIT 

Iedere editie staan we stil bij een aantal termen, die belangrijk zijn om te

begrijpen. Quotiteit heeft zelfs een effect op jouw rentevoet.

HOE HAAL JE GELD UIT JE BAKSTENEN?
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WAT IS VOOR JOU DE JUISTE FINANCIËLE KEUZE?

Klinkt goed, juiste financiële keuzes. Maar hoe kan je eigenlijk weten of

jouw gemaakte keuzes wel de juiste financiële keuzes zijn? 
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10 HOE FINANCIEEL SLIMMER WORDEN? 

Stefaan Poffyn
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Een gemis bij velen op 18 jaar is het niet aangeleerd hebben van praktische financiële
kennis. Want van zodra je 18 jaar bent sta je er "alleen" voor. In een wereld waar geld nog
steeds een belangrijke, zoniet de belangrijkste troefkaart is. Al dan niet met hulp van
ouders ontdek je de wereld van rekeningen, geld, betalingsverkeer, facturen,
verzekeringen, huurcontracten, vaste en variabele kosten, aangifte personenbelasting,
gemeentebelasting, provinciebelasting, zorgbijdragen, mutualiteiten,... . 

Ook al raakt de school het theoretische deel aan, het blijft een praktische onervarenheid
beperkt tot het hoogst noodzakelijke. Het is niet omdat je geleerd krijgt hoe een rekening
er uit ziet en wat voor rekeningen je gaat krijgen dat je daarom in staat bent om je
koopkracht onder controle te houden, juiste financiële keuzes te maken en dan nog
eens op lange termijn te doelen. 

Ieder van jullie kan zich vast en zeker nog voor de geest halen hoe het was om een eerste
keer jouw belastingaangifte in te dienen, of wie je hielp om dit jaarlijks verplicht nummer
uit te voeren. 

Het is slechts 1 voorbeeld uit vele zaken waaruit blijkt dat het hebben van financiële
kennis je alleen maar voordelen kan gaan opleveren. 

Moet je daarom alles kennen en weten? Absoluut niet. Met een grondige basiskennis
aangevuld met juiste financiële experten kom je al een heel eind. 

Je kan ook heel veel leren uit ervaringen van anderen. Zowel de positieve, neutrale als
negatieve. Het is net daar dat we naar toe willen. Ervaring, expertise en kunde vanuit de
praktijk aan iedereen geven. 

"Koopkracht onder controle
houden in combinatie met juiste

financiële keuzes en op lange
termijn doelen, een combinatie

waar basiskennis voor
noodzakelijk is."



Ik ben Stefaan Poffyn, 36 jaar, papa van 2 toffe kinderen, mede-oprichter van FABU, 
financieel architect in juiste krediet-, verzekerings- en beleggingskeuzes. 
Daarnaast help ik ondernemers en zelfstandigen om aan hun zaak te werken 
in plaats van er in. 

Mijn ervaring komt integraal vanuit de praktijk. Vallen, opstaan, proberen, bijsturen, leren,
geleerd krijgen, spons spelen door van velen informatie te verzamelen, kennis af te toetsen
en dan vooral door te doen. Te ondervinden. De beste beleving en leerschool. 

Ik heb altijd het geluk gehad veel mensen te mogen helpen. Dat is ook mijn passie, veel
gunnen om dan veel te krijgen. Dat is anders dan geven en nemen, niet mijn filosofie. 

De motivatie om financiële kennis bij iedereen bij te brengen is er gekomen door mijn eigen
parcours van leren, beleven, weten, praktijk, expertise, toepassen,... . Al 13 jaar ben ik actief in
de financiële wereld. Gestart als stagiair, nadien loketbediende bij een grootbank en van
daaruit alleen maar verder gebouwd aan kennis, knowhow, klantenbeleving, expertise,... . 

Wat we weten, wat we geleerd hebben, wat we ervaren en beleven geven we graag door.
Zodat ieder van jullie meer financiële basiskennis kan ervaren. Het doel is nog meer mensen,
nog meer juiste financiële keuzes doen nemen. 

Deze E-books en volgende hebben maar 
1 grote missie. 

Dat is de weg naar juiste financiële keuzes
voor iedereen toegankelijk maken door 
heel gerichte en juiste praktijkvoorbeelden
aan te tonen en uit te werken. 

Kortom jullie helpen aan meer 
financiële kennis. 

Jullie helpen aan meer geluk, 
meer tijd, meer zekerheid en meer geld. 

Veel leesplezier en volg zeker 
alle edities op. 

Stefaan Poffyn

"Doen, ondervinden. De beste beleving."



Quotiteit is de verhouding tussen het geleende bedrag en de
waarde van de woning. 

Stel de waarde van je woning of appartement is 300.000 EUR, 
de lening of het krediet op de woning heeft een openstaande
schuld in totaliteit van 250.000 EUR dan is de quotiteit: 

250.000 EUR / 300.000 EUR = 83,33 %, verschil 50 000 EUR. 

Dat betekent dat er een verschil is tussen de waarde van je 
woning en de openstaande schuld. In dit voorbeeld is de 
marge 50.000 EUR. Deze 50.000 EUR kan je ontvangen door
bijvoorbeeld je woning te verkopen. 

Hoe lager de quotiteit, hoe kleiner het risico voor de bank. Hoe kleiner het
risico voor de bank, hoe lager je rentevoet voor jouw woonkrediet.  Eenvoudig
toch? Ik leg uit. 

In het voorbeeld is de quotiteit 83,33 %. De kans dat de bank bij een
verplichte of gedwongen verkoop zijn geld terug krijgt is hoog. 
Stel dat de quotiteit 70 % is dan is het risico voor de bank kleiner. 
Is de quotiteit 90 % of hoger dan is het risico voor de bank hoger. De bank is
bij 90 % quotiteit of hoger minder zeker dat ze het openstaand saldo zal
recupereren. Dit zal dan ook resulteren in een hogere rentevoet. 
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WAT BETEKENT DAT NU ECHT?

WAAROM IS DIT ZO BELANGRIJK BIJ JOUW JUISTE KREDIETKEUZE? 

Een gedwongen verkoop van een woning kan er komen wanneer je als
kredietnemer of schuldenaar niet aan jouw verplichtingen kan voldoen,
lees de lening niet kan terug betalen zoals afgesproken. 

Stel Yana en Arne hebben samen 3.500 EUR netto maandinkomen, alsook maaltijdcheques. 
Ze kopen een woning van 300.000 EUR aan. Ze zien een maandlast van 1.250 EUR als
comfortabel en aanvaardbaar in. Samen hebben ze 50.000 EUR spaargeld. Ze hebben geen
lening, enkel een huurlast van 850 EUR die weg valt na de aankoop. 

WAT DOEN ZE NU BEST? 

MEER ZELF BETALEN OF TOCH MEER KREDIET VIA DE BANK?



Om hun investeringsplan te kennen moeten we alle kosten in kaart brengen door een
raming te doen van de aankoop- en kredietaktekosten. 

Dit is een voorbeeldoefening, simulatie en rentebenadering. 

Aankoopkosten zijn kosten eigen aan de aankoop van een onroerend goed, in dit voorbeeld
van een aankoop in Vlaanderen als enige eigen gezinswoning. Je kan de aankoopkosten
berekenen op de website van het notariaat. www.notaris.be 

Kredietkosten zijn de kosten om een hypotheek te vestigen op uw aankoop van uw
onroerend goed. Een hypotheek is een waarborg voor de bank. Wanneer u niet aan de
verplichting van de terugbetaling kan voldoen, kan de bank je woning verkopen. De bank zal
ook vaak een hypotheek in 1ste rang nemen. Dit zorgt er dan weer voor dat ze op de eerste
plaats staan als bevoorrechte schuldeiser. M.a.w. de bank zal voor alle andere schuldeisers
aanspraak kunnen maken op de gelden die afkomstig zijn uit de verkoop van de woning. 
Ook deze kosten kan je simuleren via www.notaris.be 

INVESTERING - KOST

Aankoop eigen woning 
Aankoopkosten 
Krediet akte (hypotheek)
Dossierkosten bank
Schattingskosten

Totaal investering

BEDRAG

€ 300.000
€   22.200
€     7.500
€        500
€        250

€ 330.400

Financiële keuze 1:  Ze investeren al hun spaargeld.

330.400 EUR - 50.000 EUR eigen spaargeld = 280.400 EUR te financieren via een woonkrediet. 
De waarde van de woning is 300.000 EUR 
quotiteit:  280.400 EUR / 300.000 EUR = 93,4 % 

De quotiteit komt hoger dan 90 %. Op 25 jaar looptijd zullen Yana en Arne ongeveer 
1.216 EUR per maand terug betalen (kapitaal + intrest). 

Financiële keuze 2:  Ze investeren meer spaargeld of met hulp van de ouders (hetzij
geld, hetzij een extra waarborg op hun woning voor de bank) 

330.400 EUR - 50.000 EUR eigen spaargeld = 280.400 EUR te financieren via een woonkrediet. 
De ouders geven 50.000 EUR van hun woning, vrij van hypotheek, extra in waarborg.
De waarde van de woning is 300.000 EUR + 50.000 EUR = 350.000 EUR waarborg.
280.400 EUR / 350.000 EUR = 80%

De quotiteit is dan 80 %. Op 25 jaar zullen Yana en Arne ongeveer 1.077 EUR per maand
betalen. 

Opgelet, geld lenen kost ook geld. 



Financiële keuze 3:   Ze investeren 30.000 EUR spaargeld, ze houden de rest als buffer,
20 000 EUR, en met hulp van de ouders (hetzij geld, hetzij een extra waarborg op hun
woning voor de bank) 

330.400 EUR - 31.200 EUR eigen spaargeld = 299.200 EUR te financieren via een woonkrediet. 
De ouders geven 50.000 EUR van hun woning, vrij van hypotheek, extra in waarborg.
De waarde van de woning is 300.000 EUR + 50.000 EUR = 350.000 EUR waarborg.
299.200 EUR / 350.000 EUR = 85%

De quotiteit komt lager dan 90 %. Op 25 jaar zullen Yana en Arne ongeveer 1.216 EUR per
maand betalen. 

Zeer juist. Quotiteit evolueert doorheen de tijd.  

De waarde van de woning stijgt of daalt.
Het openstaand kredietsaldo daalt. 

Vandaar is het belangrijk om jaarlijks jouw quotiteit in kaart te brengen. Het is namelijk van
belang om jouw financiële keuze daarop af te stemmen. 

Doordat je een krediet terug betaalt door middel van kapitaal en intresten zal je in de eerste 5
jaar van jouw krediet heel wat intresten betalen. Je krediet 2 jaarlijks af toetsen op de markt is
hopelijk wat je hier geleerd hebt.  

DACHT JE OOK DAT ZE MAAR DEZE 2 

KEUZES HADDEN? 

MAAR QUOTITEIT IS DAN TOCH VERANDERLIJK? 

Wat zou ik hen nu adviseren?

Als de mogelijkheid van de ouders er is, financiële keuze 3. 
Als de mogelijkheid van de ouders er niet is, financiële keuze 1 maar dan de
eigen spaar inbreng beperken tot 37.000 EUR zodat er een mooie reserve 
blijft van 13 000 EUR. 
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Veel Belgen hebben een baksteen in hun maag. Dat wil zeggen dat ieder gek is op zijn woning en
daar graag in gaat investeren of investeert. 
Daarnaast hebben heel wat Belgen ook wel een 2de verblijf aan zee, in de Ardennen of
opbrengsteigendommen. 

In de praktijk zien we vaak dat er geen evenwicht is tussen wat we hebben in bakstenen, onroerend 
en wat we hebben in geld op rekening, roerend. 

Nochtans is het omwille van diverse redenen belangrijk om onroerend en roerend in balans te
hebben. 
Meer hierover kan je te weten komen in één van onze volgende E-BOOKS of webinars. 

Maar hoe kan je nu geld uit je bakstenen halen?

De meest gekende vorm is de verkoop van jouw onroerend goed. 
Of een gedeeltelijke verkoop van jouw woning, appartement, grond,... 

De minder gekende vorm is door tijdig je krediet, kredietportefeuille en of woonkrediet te herzien.
Zo zijn er kansen om liquiditeiten (lees geld) vrij te maken door bijvoorbeeld een herfinanciering. 

Hoe gaat dit in zijn werk? Ik leg het uit... 

Stel Joris en Griet hebben samen een woonkrediet met openstaand saldo van 250.000 EUR.
Hiervoor betalen ze 1.400 EUR per maand. Joris en Griet hebben geen spaargeld meer want alles
zit in hun woning. Hun woning heeft een martkwaarde van 450.000 EUR. 

Hoe kunnen Joris en Griet wel een mooie spaarbuffer hebben?

Door hun openstaand kredietbedrag te herfinancieren bij een andere financiële instelling kunnen
ze een extra doel: liquiditeiten aanvragen (lees: geld). Vaak beperkt tot 10 % van de openstaande
schuld. Hierdoor kunnen ze 25.000 EUR investering in bakstenen omzetten naar geld op hun
rekening. 

Uiteraard zijn hier kosten aan zoals wederbeleggingsvergoeding aan de huidige bank, handlichten
hypotheek, nieuwe kredietkosten,... . Het is daarom belangrijk dat dit op lange termijn een
economisch voordeel geeft. Bijvoorbeeld om opnieuw te investeren in onroerend goed, te
ondernemen, beleggen,,... . 

Wist je dat het zelfs mogelijk is om hun maandlast te verlagen?  Hier meer over in het volgend 
E-book.

 
Opgelet, geld lenen kost ook geld. 



De juiste financiële keuze is voor iedereen anders. Iedereen moet voor zichzelf een juiste financiële
foto maken, juiste doelen zetten en daar naar toe werken. Er zijn natuurlijk wel 3 basisprincipes
waarop jouw financiële keuze onderbouwd moet worden. Concreet, kan jij op basis van jouw kennis,
ervaring, persoonlijk dossier JA ZEGGEN op alle volgende vragen? 

Is mijn koopkracht vandaag optimaal? JA - NEEN 
Kan ik mijn lange termijn doelen realiseren aan dit tempo? JA - NEEN 
Ben ik zeker dat een financieel architect me geen beter inzicht kan geven? JA - NEEN

Van zodra je 1 NEE hebt genoteerd. Maak dan een afspraak en ontdek jouw juiste financiële keuzes. 

De juiste
financiële

keuzes maken? 
Dat is voor
iedereen
anders. 
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http://www.fabu.be/afspraak
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Stel je eigen verhaal, je eigen persoonlijke financiële keuzes in vraag. 
Probeer het anders aan te pakken, vanuit een derde perspectief te bekijken,...
Spreek er over met een financieel expert. Ontvang meer inzichten.  

Informeer je juist. Ga te rade bij juiste financiële contactpersonen. 
Bij voorkeur onafhankelijke experts, die jouw verhaal volgen en niet het 
verhaal van een bank verdedigen. 

Volg deze reeks E-books voor meer financiële inzichten en kennis. Schrijf je in 
ivoor webinars, opleidingen,... . Maar besef dat je van lezen alleen niet 
financieel vrijer gaat worden.  

Ga ook concreet aan de slag. Durf de zaken aan te pakken. Denk niet in termen 
wat het jou gaat kosten, denk vooral in termen wat het jou gaat opbrengen. 

Je juist omringen, je financiële foto in kaart brengen, inzichten ontvangen, uitvoeren,...
Herhaal dit proces regelmatig. Want de kracht van de boodschap zit hem in de herhaling.
Want de kracht van de boodschap zit hem in de herhaling. Of hoe herhalen, een
boodschap kracht bij zet. 
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