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1 Vragenmensen u wel

eens om beleggingsadvies?

‘Vooral sinds het uitbreken van

de crisis sprekenmensenme

daarop aan. Ik ben dan altijd heel

voorzichtig: ik wijs erop dat aan

een hoger potentieel rendement

ook een hoger risico kleeft. Dus

eigenlijk ben ik dan aan het

doceren en dan druipenmensen

soms teleurgesteld af.’

2 Bent u een spaarder of

een ‘big spender’?

‘Ik ben een van de weinigemen-

sen die sinds het uitbreken van

de crisis meer consumeren. Op

een bepaald moment stonden

we heel dicht bij een complete

meltdown waarmee al het spaar-

geld kon verdwijnen. Dus waar-

om zou je het dan niet uitgeven?

Daarom zijn mijn vrouw en ik be-

zig aan de tweede fase van onze

verbouwing. We konden die in-

vesteringen nog uitstellen, maar

op een spaarrekening verliest

het geld toch alleenmaar aan

waarde.’

3 Belegt u?

‘Rond 2000 heb ik een jaar in

individuele aandelen belegd. Ik

ben ermee gestopt toenmijn

doctoraat in een eindfase kwam

en ik er niet langer tijd voor had.

Sinds het uitbreken van de crisis

ben ik weer een actieve beleg-

ger. Ik stopmijn spaargeld mo-

menteel liever in beursgenoteer-

de bedrijven dan het toe te ver-

trouwen aan banken of te

investeren in overheidsobliga-

ties. Ik beleg niet in individuele

aandelen of in fondsen waar je

een groot deel van je winst toch

moet afstaan aan de bank. Daar-

om investeer ik in trackers die

grondstoffen, Europese en we-

reldwijde aandelen volgen. De

kosten zijn lager en op lange

termijn is het toch onmogelijk de

index te kloppen.’

4 Bezoekt u vaak

sterrenrestaurants?

‘Mijn vrouw en ik besteden een

aanzienlijk stuk van ons gezins-

budget aan lekker eten. Daarbij

hoort wel eens een bezoek aan

restaurants zoals Hof van Cleve

en Oud Sluis. Dat is telkens een

fantastisch festijn. Wemaken er

ook altijd een uitstap van door in

een hotel te overnachten. Ik

denk dat we er telkens een van

de weinigen zijn die zelf hun re-

keningmoeten betalen.’ (lacht)

5 Gaat u vaak op reis?

‘Elk jaar maken we tijdens de

winterperiode een reis naar een

ander continent. Vorig jaar gin-

gen we naar Namibië en de vol-

gende bestemming is India. We

reizen er rondmet een huurauto

en op het einde reserveren we

ook nog voor enkele dagen een

hotel om te relaxen. Tijdens onze

zomerreis blijven we dan weer

meestal binnen de Europese

grenzen en tussendoor maken

we nog wel eens een citytrip.’

6Wat is uw grootste ergernis

over geldzaken?

‘Ik erger me aan de kortzichtige

manier waarop onze overheids-

financiën beheerd worden. Vaak

komt het louter neer op con-

structies ommeer te kunnen uit-

geven. Ik vind het ook ontzet-

tend lastig om vast te stellen dat

politici de vergrijzing niet aan-

pakken. Op termijn zullen we dat

als een boomerang in ons ge-

zicht krijgen.’

7 Hebt u dure hobby’s?

‘Tot enkele jaren geleden gaf ik

vrij veel geld uit aan sporten. Ik

speelde racketlon op internatio-

naal niveau. Je kan het vergelij-

kenmet triatlon, maar het is een

combinatie van tafeltennis,

squash, tennis en badminton.

Daarvoor reisde ik de hele we-

reld rond om toernooien te spe-

len. Ik kon er niet van leven, maar

veel werd gecompenseerd door

sponsors. Ik ben gestopt opmijn

hoogtepunt, kort nadat ik in 2008

het wereldbekercircuit had ge-

wonnen.’

8 Spaart u voor uw pensioen?

‘Daar zit ik in een tweestrijd. Als

professor heb ik uitzicht op een

mooi pensioen aan het einde van

mijn carrière. Maar ik besef ook

dat daarin fors zal worden ge-

snoeid. Daarom voel ik me ver-

plicht nog bijkomend te sparen

voor mijn pensioen. Dat doe ik

met mijn beleggingen.’

9 Schenkt u regelmatig

aan goede doelen?

‘Mijn vrouw en ik steunen twee

hulporganisaties. De ene organi-

satie voorziet in onderwijs aan

kinderen in Afrika, de andere

ondersteunt kansarme kinderen

in ons land. We hebben geen kin-

deren, maar we proberen andere

kinderen de kansen te geven die

we zelf hebben gekregen.’

10Wat zou u kopen als geld

geen bezwaar zou zijn?

‘Dan koop ik mijn eigen sport-

centrumwaar ik al mijn favoriete

sporten kan beoefenen. Dan

hoef ik niet langer van de ene

sporthal naar de andere te trek-

ken.’

Hoogleraar economieGert Peersman (40) is ervan overtuigd dat
de economie erweer bovenopkomt alswemet zijn allenmeer
consumeren.Hij geeft zelf alvastmeer geld uit sinds het uitbre-
ken vande crisis.

Meer interviews op

www.netto.be/geldvragen
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Dit nieuwbouwpenthouse is rustig gelegen te Sint-André, op wandelafstand van de zeedijk. Het

werd getekend door de Belgische hedendaagse architect Marc Corbiau en valt vooral op door de

hoogwaardige afwerking. Een inkomhall met vestiaire leidt naar een ruime living met zithoek en

open haard, eethoek en volledig ingerichte keuken. De nachthall verleent toegang tot drie ruime

slaapkamers, een badkamer in marmer met inloopdouche en bad, afzonderlijk toilet, kinderbad-

kamer met regendouche, gastentoilet en berging. De masterbedroom is uitgerust met een inloop-

dressing.

Het appartement wordt omringd door in totaal 143 m² terrassen. Bovendien is er open zeezicht in

elke ruimte. Tot de extra’s behoren deuren met geluidsdichte sluiting, domotica, een muziekinstal-

latie, ingemaakte kasten en wijnkoeling. Ook een kelder is inbegrepen. aC

Het appartement wordt omringd

door 143 m² terrassen.
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RUIME TERRaSSEN

Waar: Oostduinkerke
Soort woning: penthouse
Bouwjaar: 2005
Grondoppervlakte: 325 m²
Bewoonbare oppervlakte: 182 m²

Huis van

2.370.000€
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Verschiltdehuurwaarborg
voorgewoneensocialehuur?

PETRa DE ROUCK

D
enieuwehuurwaar-
borgregeling waar-
over Van den Bos-
sche sprak, is speci-
fiek voorwoningen
die in Vlaanderen

sociaal verhuurdworden. Ze treedt
in werking op 1 maart 2014. ‘In es-
sentie bestaan er vier systemen van
huurwaarborg’, zegtGeert Inslegers,
juridischbeleidstafmedewerkervan
het Vlaams Huurdersplatform. ‘Er
zijndrie types voorde ‘gewone’wo-
ninghuur en er is één type voor de
sociale verhuur.’
Eenhuurwaarborg is nietwette-

lijkverplicht,maarwordt indeprak-
tijk bijna altijd gevraagd. Het geeft
deverhuurderenigezekerheidvoor
het geval de huurder zijn verplich-
tingen niet nakomt. De huurwaar-
borgkanaanheteindevanhethuur-
contractaangewendwordenvoorde
vergoeding van schade, niet-betaal-
de kostenof achterstalligehuur.

Huren op de privémarkt

Huurdersopdeprivémarktkunnen
kiezentussendrievormenvanhuur-
waarborg en voor hen verandert er
niets.
De eerste is een waarborg van

twee maanden huur die onmid-
dellijkopeengeblokkeerde reke-
ning op naam van de huurder
wordt gestort.
Bijde tweedevormkaneenhuur-

der dehuurwaarborg in schijven

betalen met een bankwaarborg.
Dewaarborgbedraagt danwel drie
maanden huur in plaats van twee.
De bank staat vanaf de start van de
huurovereenkomstborgvoorde to-
tale huurwaarborg,maar de huur-
derbetaaltdiemetmaandelijkseaf-
betalingen overmaximaal drie jaar
of korterwanneerhethuurcontract
minder dan drie jaar loopt. ‘Een
bankwaarborgwordt indepraktijk
maar weinig toegepast omdat de
banken hoge kosten aanrekenen’,
merkt Inslegers op.
De derdemogelijkheid is dat de

huurder een bankwaarborg via
standaardovereenkomstmet het
OCMW ontvangt. Het OCMWstaat
dan borg zolang de huurwaarborg
niet volgestort is.

Huren sociale woning

‘De socialehuisvestingsmaatschap-
pijen kunnen van die klassieke sys-
temen afwijken’, zegt Inslegers. ‘In
de praktijk vragen zowat allemaat-
schappijen dat de huurwaarborg
in hun handen wordt gestort en
nietwordtgeplaatstopeengeblok-
keerde en individuele rekening op
naamvandehuurder.’Dewaarborg
bedraagtdantweemaandenvande
basishuurprijs,met eenmaximum
van 905 euro. Het geld wordt ge-
stortopeenrekening-courantvan
deVlaamseMaatschappijvoorSo-
ciaalWonen (VMSW).
De basishuurprijs is de markt-

waarde van de woning en kan een
stuk hoger liggen dan dewerkelijk
betaalde sociale huurprijs. Die laat-
ste hangt af van het inkomen ende
gezinssamenstelling. Nieuw is dat
de huurder het recht zal hebbende
waarborgmetmaandelijksebeta-
lingen samen te stellen.
Een huurder die kiest voor een

maandelijksebetalingbetaaltdaar-
voor een administratieve vergoe-
dingvan10euro.Deeerstebetaling
voor de samenstelling vandewaar-
borg moet gebeuren voor de aan-
vangvandehuurenbedraagtmini-
maal één maand contractuele of
reële huurprijs. Het saldowordt in
hetvolgendeanderhalf jaarmetge-
lijkebedragengestort. ‘Nietsneemt
wegdat eenhuurder sneller betaalt
wanneer bijvoorbeeld zijn inko-
menssituatie is verbeterd’, merkt
Inslegers op.

Degekapitaliseerde intrestenop
de huurwaarborg komen aan de
huurder toe,waarbijde intrestvoet
op 1,03 procent is vastgesteld. ‘Ook
nieuwisdatdeverhuurderniet lan-
ger eenzijdig de huurwaarborg bij
het einde vande huur geheel of ge-
deeltelijk van rechtswege kan af-
houden’,merkt Geert Inslegers van
het VlaamsHuurdersplatformop.
Indesocialeverhuurkanookhet

OCMWtussenbeidekomen.Hetkan
zich schriftelijk garant stellen in af-
wachtingvandevolledigedoorstor-
ting van het bedrag binnen 18
maandenofhetkaneenschriftelijke
borgstelling geven.
Die regeling geldt voor de over-

grote meerderheid van de sociale
huurwoningen, verhuurd door er-
kende socialehuisvestingsmaat-
schappijen,degemeenten,OCMW’s,
intercommunales en het Vlaams
Woningfonds.
Zeisechternietvantoepassingop

woningenverhuurddoordeerkende
socialeverhuurkantoren (SVK). Die
verhurenwoningen vanparticulie-
ren. In ruil voor betaalzekerheid
en alle praktischebeslommeringen
aanvaardende eigenaars eenhuur-
prijs die iets lager ligtdandemarkt-
waarde.
‘Voordehuurwaarborgvolgende

socialeverhuurkantoren ingrote lij-
nenhetsysteemvandewoninghuur-
wet’, zegt Inslegers. ‘Voor huurders
diedewaarborginschijvenafbetalen
blijft de waarborg wel beperkt tot
twee maanden contractuele huur-
prijs, engeendriemaanden.’

Vastgoed-vraag

Minister FreyaVandenBossche (sp.a) kondigdeaandatdehuurders van sociale
woningenhunhuurwaarborggespreidover 18maandenkunnenbetalen.
Wathoudtdie regeling in?Engeldt zeookvoorhuurders van ‘gewone’woningen?

Oost-

duinkerke

Een huurwaarborg

is niet wettelijk

verplicht, maar

wordt in de

praktijk bijna

altijd gevraagd.


