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1. Vroeg begonnen is half gewonnen
Flex Invest Plan is een formule waarbij u een zelfgekozen 
bedrag volgens uw eigen tempo kunt beleggen in één 
of meerdere fondsen naar keuze. Op die manier wordt 
een stuk van de onzekerheid rond koersschommelingen 
weggenomen. Daarbij geniet u ook van het sterke punt 
van een belegging in fondsen. Bij een aantrekkende 
markt, met bijgevolg positieve rendementen, zullen uw 
beleggingen immers jaar na jaar meer waarden opleveren, 
die op hun beurt opnieuw voor meer waarden zorgen. Dit 
is de kracht van de ‘opbrengsten op opbrengsten’. Hoe 
vroeger u begint met regelmatig beleggen, hoe groter 
het effect kan zijn.
Opgelet: Dit voordeel van ‘opbrengsten op opbrengsten’ 
speelt alleen bij een positief rendement. Zoals u weet 
is het rendement van fondsen niet gegarandeerd en 
kan het bepaalde jaren negatief zijn. Meer details over 
de historische rendementen van de fondsen vindt u 
in het document ‘Essentiële Beleggingsinformatie’ 
voor elk fonds beschikbaar op www.belfius.be. De 
beleggingen uitgevoerd via Flex Invest Plan genieten 
geen kapitaalbescherming.

Een vereenvoudigd voorbeeld
Een 30-jarige belegt maandelijks 125 euro in een 
gemengd fonds (50 % obligaties en 50 % aandelen). Het 
is de bedoeling om op zijn 60e over een mooi kapitaal te 
beschikken. We schatten het jaarlijks rendement op 5 %.
Na 30 jaar beleggen bedraagt het eindkapitaal maar 
liefst 102 337 euro. Toch werd er maar 45 000 euro 
(30 x 12 x 125 euro) belegd. Het eindkapitaal is dus 
meer dan verdubbeld.
Had hij pas op 45 jaar beslist om elke maand een bedrag 
te beleggen, dan moest dubbel zoveel worden belegd 
om op zijn 60e ook 45 000 euro te hebben belegd  
(15 x 12 x 250 euro). 

Maar in dit geval bedraagt het eindkapitaal maar  
66 476 euro. Dit is ongeveer 20 % hoger dan het totaal 
geïnvesteerde bedrag.
Door vroeger te starten is het eindkapitaal dus zomaar 
eventjes 54 % hoger! 
Dit voorbeeld is louter illustratief en houdt in geen geval 
een indicatie in van een werkelijk rendement dat zal 
worden behaald.
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Automatisch en gespreid 

in de tijd beleggen
Ook u maakt financiële plannen? Zo wilt u later ten volle genieten van uw welverdiende 
pensioen zonder zorgen? Uw zoon of dochter een goede start in het leven geven? Of uw 
droom, bijvoorbeeld een appartement aan zee, waarmaken? U kunt een kapitaal opbouwen 
door regelmatig een bedrag te beleggen in fondsen via Flex Invest Plan.

Deze belegging behoort tot het dynamische deel 
van uw beleggingsportefeuille. Meer informatie 
over de Belfius-beleggingsbenadering vindt u op 
www.belfius.be/beleggingsaanpak.
We nodigen de belegger uit om zijn Belfius Bank- 
beleggingsspecialist te raadplegen, die samen met 
hem zijn kennis en ervaring in financiële zaken zal 
overlopen, evenals zijn beleggingsdoelstellingen, zijn 
beleggingshorizon en zijn financiële situatie.

Vast Beschermd

Tactisch Dynamisch

Doe een voorzichtige 
schatting van het 
verwachte rendement. 
Indien het echte 
rendement later beter 
is, zal uw eindresultaat 
hoger zijn. 
Een leuk extraatje!
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 Vroeg begonnen is half gewonnen 

Vanaf 30 jaar                                               Vanaf 45 jaar                                         

 Totaal geïnvesteerd bedrag
 Eindkapitaal op 60 jaar

                                               

het eindkapitaal is  
54 % hoger

Op www.belfius.be > sparen 
en beleggen > sparen > 
simulatoren > spaarsimulator 
vindt u de spaarsimulator. 
Hiermee kunt u zelf 
berekenen hoeveel u moet 
beleggen om een gewenst 
kapitaal te bereiken. Of 
omgekeerd, hoe groot 
uw kapitaal zal zijn als u 
regelmatig een bepaald 
bedrag belegt. U kiest zelf 
hoeveel en wanneer (bv. 
maandelijks) u stort, het 
geschatte rendement en het 
aantal jaren dat u zou willen 
beleggen.
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2. Beleggen tegen gemiddelde koersen
Het ideale scenario is instappen aan lage koersen en 
verkopen aan topkoersen. In de praktijk is het onmogelijk 
om juist te voorspellen wanneer best in te stappen en best 
te verkopen. Door gespreid in de tijd te beleggen, hoeft u 
zich geen zorgen te maken over dit ideale instapmoment.
Bovendien laat u zich niet leiden door emoties, geruchten 
of kuddegedrag. Veel beleggers maken immers de 
fout grote bedragen te beleggen als de koersen al 
fors gestegen zijn. Anderzijds worden veel beleggers 
moedeloos bij dalende koersen en durven ze niet meer te 
beleggen uit schrik voor verdere verliezen. Zo mist men 
natuurlijk ook een deel van het herstel.
Door gespreid in de tijd te beleggen, belegt u soms tegen 
hoge koersen, soms tegen lage. Uiteindelijk zult u belegd 
hebben aan een gemiddelde prijs.

Een voorbeeld
U startte op 1 januari 1970 met elke maand het equivalent 
van 100 euro te beleggen in een brede aandelenindex, 
namelijk de MSCI World-index1.
Eind 2013 beschikt u dan over een kapitaal van 896 976 
euro op basis van de overeenkomstige evolutie van deze 
index, terwijl u in totaal 52 800 euro (44 x 12 x 100) hebt 
belegd. Dit betekent een rendement van 10,1 % per jaar, 
terwijl we op deze lange periode toch enkele slechte 
beursjaren hebben gekend.
Rendementen uit het verleden houden in geen geval een 
indicatie in van toekomstige rendementen. Dit voorbeeld 
is illustratief en niet representatief voor andere indexen.

3. Hoe eraan beginnen?
Regelmatig een bedrag sparen, is gemakkelijker gezegd 
dan gedaan. Vaak blijft het bij goede voornemens. 
Automatiseer daarom dit goede voornemen en werk met 
een doorlopende opdracht van uw zicht- of spaarrekening 
via Flex Invest Plan, een beleggingsplan op uw maat.
Vanaf 25 euro per storting kunt u al beleggen in een 
beleggingsplan.
De beleggingstermijn, het bedrag en de periodiciteit van de 
stortingen (bv. maandelijks, driemaandelijks enz.) bepaalt 
u zelf en kunt u later nog altijd wijzigen. Indien u een 
financiële meevaller kent, kunt u dit bedrag rechtstreeks 
in één of meerdere fondsen van uw beleggingsplan 
storten. Bovendien kunt u op elk moment kiezen om 
nieuwe stortingen in andere fondsen te beleggen of de 
verdeelsleutel aan te passen.
Ook de waarde van een fonds kan volledig of gedeeltelijk 
worden overgedragen naar een ander fonds. Zo kunt 
u uw beleggingsstrategie bijsturen in functie van een 
gewijzigde beleggingshorizon of veranderende markt-
omstandigheden. U kiest zelf wanneer u het opgebouwde 
kapitaal volledig of gedeeltelijk opneemt.

1 Als aandelenindex, waarbij de uitgekeerde dividenden terug worden belegd in de index, werd de MSCI-World Return Index (in euro) genomen. Dit 
is een breed gespreide wereldwijde aandelenindex.

2 De berekeningen op de grafiek werden gemaakt met data op 1 december van elk jaar in de periode vanaf 01-01-1970 tot en met 31-12-2013.

Met Flex Invest Plan 
hebt u zelf het stuur 
in handen. Uw bedrag 
of stortingsdatum 
wijzigen, overstappen 
naar een ander fonds, of 
gewoon uw beleggingen 
consulteren, doet u via 
Belfius Direct Net, onze 
online bankservice.

€ 45 000 € 45 000

€ 102 337

€ 66 476

€ 20 000

€ 40 000

€ 60 000

€ 80 000

€ 100 000

€ 120 000

 € 0

€ 100 000

€ 200 000

€ 300 000

€ 400 000

€ 500 000

€ 600 000

€ 700 000

€ 800 000

€ 900 000

 € 1 000 000

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010

2007 2008 2009 2010

60

80

100

120

140

160

180

 € 0

 Evolutie van de waarde van gestorte bedragen belegd in de MSCI World (linkerschaal) 
 Evolutie van de som van de gestorte bedragen (linkerschaal)
 Evolutie MSCI World (rechterschaal)

                                               

 Gespreid beleggen in de MSCI World-index   2
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4. Welke fondsen kiezen?
Bij Belfius Bank hebt u via Flex Invest Plan de keuze uit 
een ruime waaier van fondsen. U kunt per beleggingsplan 
kiezen uit maximaal 5 fondsen.
Fondsen die beleggen in obligaties, aandelen of een mix van 
beide. Een gedetailleerd overzicht van de fondsen kunt u 
bekomen via Belfius Direct Net of via uw Belfius-kantoor.
U kiest fondsen die het best bij uw beleggingshorizon 
aansluiten en die in overeenstemming zijn met uw risico-
bereidheid.
Bent u een beginnend belegger, dan kiest u best voor 
een gemengd fonds. U beslist zelf over het gewicht 
van obligaties en aandelen. De financieel adviseur van 
uw Belfius-kantoor helpt u met plezier bij die keuze. U 
kunt bijvoorbeeld ook een apart plaatsje voorzien voor 
fondsen die beleggen in aandelen uit groeilanden. Iets 
volatieler, maar in beperkte hoeveelheid en met een 
lange horizon zeker niet onverstandig voor u.
Bent u een al meer ervaren belegger of hebt u grote 
bedragen te beleggen, dan kunt u zelf een goed gespreide 
portefeuille samenstellen. Er is keuze uit een ruime waaier 
van obligatiefondsen en aandelenfondsen: van fondsen 
die beleggen in Europese staatsobligaties tot fondsen 
met Chinese aandelen.
Indien u een lange beleggingshorizon hebt, kunt u 
bijvoorbeeld kiezen voor fondsen die investeren in markten 
zoals Azië of Oost-Europa. Zo kunt u profiteren van het 
groeipotentieel van deze regio’s op lange termijn. Op deze 
beurzen komen regelmatig grote koersschommelingen 
voor. Er kan dus best gespreid in de tijd worden belegd.

5. Fiscaal vriendelijk beleggen,  
leuk meegenomen
Verschillende fondsen hebben verschillende fiscale 
regels. Bij sommige betaalt u met de huidige fiscale 
wetgeving geen roerende voorheffing (25 %) op de 
meerwaarde. Bij andere fondsen is dit wel het geval.
Op sommige fondsen betaalt u een taks van 1 % bij een 
verkoop, bij andere niet.

Kiest u voor fondsen met coupon of zonder coupon? 
Dit heeft ook fiscale gevolgen. Indien u wilt profiteren 
van de kracht van opbrengsten op opbrengsten kiest u 
best voor fondsen zonder coupon. Als u al een deel van 
de opbrengst wil opstrijken, kunt u deelbewijzen van 
uw fonds verkopen.
Een fiscaal doolhof denkt u? Inderdaad. Laat u daarom 
bijstaan door de financieel adviseur van uw Belfius-
kantoor.

6. Automatisch gespreid beleggen van een 
groot bedrag over een kortere periode
U beschikt over een groot bedrag om te beleggen, maar 
u twijfelt nog om onmiddellijk in één keer in fondsen te 
stappen? Dan is beleggen via een Flex Invest Plan voor 
een beperkte periode aangewezen.
Mochten de markten inderdaad dalen, gaat u door 
gespreid te beleggen ook een verlies oplopen, maar 
dat zal normaal gezien minder groot zijn dan bij een 
grote eenmalige belegging. En eens de markten terug 
opveren, zal uw winst bovendien groter zijn dan bij een 
grote eenmalige belegging.

Een voorbeeld
We tonen dit aan via de grafiek (zie hieronder) van de 
MSCI-Europe index3 (brede index met Europese aandelen). 
Sinds de zomer van 2007 was de beurs al aan het dalen. 
Vele beleggers durfden niet meer in de beurs te beleggen.
In de periode van 26-02-2008 tot 17-02-2011 zijn de 
Europese beurzen fors gezakt en nadien terug opgeveerd. 
Indien u in die periode een eenmalig bedrag van 20 000 euro 
had belegd in de MSCI Europe-index was uw eindkapitaal 
19 624 euro. Dus een klein verlies van 376 euro of een 
jaarlijks rendement van -0,6 %.
Als deze som van 20 000 euro gespreid in de tijd was 
belegd, bijvoorbeeld elke drie maanden 1 666,67 euro, 
was het eindkapitaal maar liefst 25 197 euro. Dit is een 
winst van 5 197 euro en een jaarlijks rendement van 
maar liefst 15 %.
Dit toont aan dat door gespreid te beleggen bij 
schommelende beurzen nog een mooie winst kan worden 
gemaakt. Bij een eenmalige grote belegging bleef men 
ter plaatse trappelen.

De financieel adviseur 
van uw Belfius-kantoor 
geeft u graag meer 
informatie over welke 
fondsen momenteel  
de voorkeur hebben.

3 Het gaat om de MSCI Europe Return Index. Dit is een breed gespreide aandelenindex van Europese bedrijven, waarbij de uitgekeerde dividenden 
terug worden belegd in de index.

€ 54 000 € 54 000

€ 102 337

€ 66 476

€0

€ 20 000

€ 40 000

€ 60 000

€ 80 000

€ 100 000

€ 120 000

 € 0

€ 100 000

€ 200 000

€ 300 000

€ 400 000

€ 500 000

€ 600 000

€ 700 000

€ 800 000

€ 900 000

 € 1000 000

 0

 500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

5 000

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2001 2006 2011

2007 2008 2009 2010

60

80

100

120

140

160

180

60

80

100

120

140

160

180

 Gespreid beleggen in de MSCI Europe-index voor een korte periode  Storting van 1 666,67 euro elke drie maanden 
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De belangrijkste troeven van Flex Invest Plan
→ Hoe vroeger u begint, hoe meer u bij een positief rendement kunt genieten van  

de ‘kracht van opbrengsten op opbrengsten’.

→ Bij gespreid beleggen, belegt u tegen gemiddelde koersen. U moet dus niet wakker 
liggen van het ideale aankoopmoment.

→ Een Flex Invest Plan is zeer flexibel: u bepaalt zelf wanneer en hoeveel u belegt. 
Uw keuze van fondsen kunt u altijd aanpassen. U verkoopt wanneer u wenst. En u 
kunt alles zelf beheren via Belfius Direct Net.

→ U hebt een zeer ruime keuze aan fondsen.

→ Met de huidige fiscale regels kunt u fiscaalvriendelijk beleggen via bepaalde fondsen.

→ Bij grote bedragen kan gespreid beleggen over een beperkte periode uw rendement 
gevoelig verhogen.
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 Uw beleggingen - Flash

Hebt u interesse?
Vraag dan meer info aan uw financieel adviseur in uw 
Belfius-kantoor, bel gratis het nummer 0800 92 700 
of surf naar www.belfius.be. U kunt uw Flex Invest Plan 
ook online aanvragen via Belfius Direct Net.


