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Hoe werkt Belfius Invest 
Belgian Economy?
Belfius Invest Belgian Economy bestaat uit twee 
verzekeringen.

Luik 1
Een deel van uw eenmalige nettopremie (na ver-
zekeringstaks en instapkosten) wordt belegd in een  
tak 21-verzekering (Belfius Invest Belgian Economy 
Fix). Die geeft u via de gewaarborgde rente recht 
op de terugbetaling van 50 % van uw totaal gestorte 
nettopremie op het einde van het 8e volledige kalender-
jaar na de storting.

Wilt u ten volle profiteren van het potentieel van 
Belgische bedrijven?
Dan kunt u ook kiezen voor een recht op terugbetaling 
van 5 % i.p.v. 50 %. Er wordt dan maar een klein deel van 
uw premie gestort in uw tak 21-contract en de rest wordt 
geïnvesteerd in uw tak 23-contract. Het tak 21-contract 
direct laten starten, biedt belangrijke voordelen:  
→ u kunt eventueel toekomstige winsten van uw tak 23- 

contract (gedeeltelijk) overhevelen naar uw tak 21- 
contract en deze zo verankeren. Of u kunt uw risico 
afbouwen door later de reserve van uw tak 23-con- 
tract (gedeeltelijk) over te hevelen naar uw tak 
21-contract;

→ ook op fiscaal vlak is dit  belangrijk. De periode van 8 jaar 
om vrij van roerende voorheffing te kunnen opvragen 
van dit tak 21-contract begint dan immers al te lopen. 
Dit is dus ook interessant indien u later van uw tak 23- 
contract de reserve (gedeeltelijk) overhevelt.

November 2014Belfius Invest Belgian Economy
Flash
Beleg dichtbij huis met

een mooi potentieel rendement
U wilt een mooi rendement voor uw geld. Met een rente die momenteel historisch laag staat en dit 
allicht nog een hele tijd zal blijven, is dit niet evident. Met  Belfius Invest Belgian Economy* hebben we 
de ideale oplossing voor u om uw geld op lange termijn te beleggen. Met deze beleggingsverzekering 
kunt u immers enerzijds de risico’s beperken, maar hebt u anderzijds toch uitzicht op een mooi 
potentieel rendement. Dit door te beleggen in vooral kleinere Belgische bedrijven.

* Deze belegging behoort tot het dynamische deel van uw beleggingsportefeuille. Meer informatie over de Belfius 
beleggingsbenadering vindt u op www.belfius.be/beleggingsaanpak. Wij 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, beleggingshorizon en zijn financiële situatie.

Dynamisch

De troeven van Belfius Invest Belgian Economy:
→ u bepaalt zelf de risicograad van uw belegging; 
→ u hebt kans op een mooi rendement door een deel van de premie te beleggen in een portefeuille van 

kleinere Belgische bedrijven (small & mid caps) of van bedrijven die actief zijn in België;
→ u beschikt over een fiscaal interessante belegging;
→ u kunt uw beleggingstrategie later nog aanpassen; 
→ uw kapitaal blijft beschikbaar: u kunt op bepaalde momenten uw reserve zonder kosten (gedeeltelijk) opvragen;
→  u hebt alle voordelen van een levensverzekering in het kader van een successieplanning.
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Een praktisch voorbeeld
U belegt op 28-11-2014 netto 10 000 euro (dus na 
verzekeringstaks en instapkosten) in Belfius Invest 
Belgian Economy en wenst een recht op terugbetaling 
van uw kapitaal van minstens 50 %.

Luik 1: Belfius Invest Belgian Economy Fix
De tak 21-verzekering zorgt voor het recht op terug-
betaling van minstens 50 % van de totale netto gestorte 
premie. Bij de storting in uw tak 21-verzekering wordt 
immers een rentevergoeding (1,1 % op 28-11-2014) 
toegekend die tot eind 2022 gewaarborgd is. Dankzij 
deze gewaarborgde rente, recupereert u na deze 
garantieperiode minimaal de helft van uw kapitaal (na 
verzekeringstaks en instapkosten).
Dit contract heeft een onbepaalde looptijd. U bepaalt 
dus zelf wanneer u de reserve van dit contract afkoopt.
Indien u uw kapitaal van uw tak 21-verzekering niet 
opvraagt na de garantieperiode, zal er een nieuwe 
gewaarborgde rente worden toegekend.

Omdat u voor een  recht op terugbetaling van uw kapitaal 
van minstens 50 % kiest, wordt minder dan de helft van uw 
totale premie in het tak 21-contract gestort. Bij een totale 
nettopremie van 10 000 euro wordt er 4 621 euro belegd 
in uw tak 21-verzekering. Via de gewaarborgde rente 
van 1,1 % wordt 50 % van uw netto gestorte premies  
(5 000 euro) dan terug opgebouwd tegen eind 2022.

Luik 2
De rest van uw eenmalige nettopremie wordt belegd in 
een tak 23-verzekering (Belfius Invest Belgian Economy 
Plus). Dit luik kan zorgen voor een extra rendement. U kunt 
daarbij kiezen uit twee  compartimenten van een intern 
verzekeringsfonds van Belfius Verzekeringen.
→ BI Belgian Small & Mid Caps belegt in een goed 

gespreide portefeuille van aandelen van Belgische 
bedrijven of van bedrijven actief in België en 
beursgenoteerd vastgoed.

→ BI Belgian Allocation volgt een gemengde strategie. Het 
belegt zowel in aandelen van Belgische bedrijven of van 
bedrijven die actief zijn in België en beursgenoteerd 
vastgoed. Maar ook obligaties van bedrijven, van de 
Belgische staat en van (semi)openbare instellingen 
maken deel uit van de portefeuille.

Via deze twee compartimenten ondersteunt u niet alleen 
kleinere bedrijven in hun groei, maar mogelijk kunt u later 
de vruchten daarvan plukken via een mooi potentieel 
rendement. 
In functie van uw risicoappetijt en beleggingshorizon kiest 
u één of een combinatie van de twee compartimenten. 
Meer informatie over hun beleggingsbeleid vindt u 
verder in de tekst. 
In dit tak 23-luik zijn het rendement en het kapitaal niet 
gewaarborgd. Uw investering evolueert mee met de 
waarde van de compartimenten waarin u belegt.

 Uw beleggingen - Flash
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Gewaarborgde rente van 1,1 % op 28-11-2014.  
Vanaf begin 2023 wordt een nieuwe gewaarborgde rente toegepast.
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Aandachtspunt
U  kunt enkel beleggen in het contract Belfius Invest 
Belgian Economy via een eenmalige storting. Latere 
bijstortingen zijn niet mogelijk.

U belegt in een tak 21-verzekering van Belfius 
Verzekeringen. Wat doet de verzekeraar met uw 
premies? Hij belegt in obligaties van uitgevers van 
goede kwaliteit (overheden en bedrijven) en in een 
portefeuille van hypothecaire kredieten. Er wordt ook 
voor een klein deel belegd in vastgoed en aandelen 
van grote bedrijven uit diverse sectoren.
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 Uw beleggingen - Flash

Luik 2: Belfius Invest Belgian Economy Plus
Nu we weten wat er in luik 1 moet belegd worden, kennen we onmiddellijk ook het bedrag dat overblijft om in 
uw tak 23-verzekering te beleggen: 10 000 euro - 4 621 euro = 5 379 euro.
Ook dit contract heeft geen einddatum. U bepaalt zelf wanneer u de reserve van dit contract afkoopt.
Met deze tak 23-verzekering mikt u via één of twee compartimenten die beleggen in aandelen of in aandelen 
en obligaties van Belgische bedrijven,  op een extra potentieel rendement.
Deze compartimenten bieden geen kapitaalbescherming en de rendementen van deze fondsen zijn niet gegarandeerd. 
Ze kunnen dus zowel positieve als negatieve prestaties neerzetten. De lange beleggingshorizon biedt normaal gezien 
een marge om tussentijdse schokken op te vangen.

Meer informatie over de twee compartimenten waaruit u kunt kiezen

De waarde van deze twee compartimenten is uitgedrukt in euro.
BI Belgian Small & Mid Caps heeft risicoklasse 3, BI Belgian Allocation heeft risicoklasse 2.
De risicoklassen volgens het KB van 14-11-2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit worden berekend op 
een schaal van 0 (laagste risico) tot en met 6 (hoogste risico).

→ BI Belgian Small & Mid Caps
Dit is een aandelenfonds beheerd door Candriam dat belegt in een gespreide portefeuille van aandelen en 
beursgenoteerde vastgoedbedrijven van Belgische kleinere bedrijven (small & mid caps) of van bedrijven actief 
in België met een marktkapitalisatie van maximaal 5 miljard euro. 
De aandelen van deze bedrijven zijn vaak nog niet te duur gewaardeerd en pakten in het verleden uit 
met mooie winstcijfers en interessante  dividenden. De beursgenoteerde vastgoedbedrijven bestaan uit 
vastgoedbevaks, vastgoedcertificaten en vastgoedbedrijven die investeren in kantoren, winkels, logistiek of 
residentieel vastgoed, rusthuizen enz. Het zijn relatief stabiele waarden met vaak een mooi dividendrendement 
en ze vormen een extra diversificatie binnen de portefeuille.
De beheerders selecteren ondergewaardeerde maar toch kwaliteitsvolle bedrijven met een goed management 
en de capaciteit om waarde te creëren. Ongeveer een dertigtal waarden werden geselecteerd wat kadert in 
de “high conviction”-aanpak van de beheerders. 
De omvang van het compartiment is beperkt tot 50 miljoen euro.

→ BI Belgian Allocation
Dit is een gemengd fonds beheerd door Candriam dat overwegend belegt in een goed gespreide portefeuille 
van aandelen, vastgoed en obligaties. Bij een neutraal gewicht wordt ongeveer 50 % belegd in Belgische 
aandelen, 10 % in beursgenoteerd vastgoed en 40 % in obligaties.
In het aandelengedeelte zijn — net zoals in het BI Belgian Small en Mid Caps-compartiment — kleinere Belgische 
bedrijven en bedrijven actief in België opgenomen (small & mid caps) met een marktkapitalisatie van maximaal 
10 miljard euro en beursgenoteerde vastgoedbedrijven. 
Het obligatieluik  bestaat vooral uit obligaties uitgegeven door kleinere Belgische bedrijven en bedrijven actief in 
België, maar ook Belgische staatsobligaties, papier uitgegeven door (semi)publieke entiteiten en private uitgiften 
kunnen deel uitmaken van de portefeuille. Vele van deze bedrijven hebben geen officiële kredietrating en zijn 
daarom wat risicovoller. Ze geven daardoor ook meestal een hoger rendement. Door een goede spreiding 
en een actieve opvolging door de beheerders via dit compartiment wordt het risico verlaagd wat een extra 
troef betekent voor de beleggers.
Door obligaties in de portefeuille op te nemen zorgen de beheerders voor meer stabiliteit en wordt bijgevolg het 
risico voor de belegger verminderd. Bovendien kunnen de beheerders in functie van de marktomstandigheden 
het gewicht van aandelen en eventueel beursgenoteerd vastgoed in de portefeuille aanpassen.
De omvang van het compartiment is beperkt tot 200 miljoen euro.

Aandachtspunten
→ Een (gedeeltelijke) overdracht van de reserve van het ene compartiment naar het andere compartiment 

is niet mogelijk.
→ De omrekening in eenheden van de compartimenten gebeurt op de tweede valorisatiedag (= tweede 

dinsdag) na de verrichting (vb. storting, afkoop, transfer) of maximum vijf bankwerkdagen na deze 
datum. Deze regels gelden ook voor het tak 21-contract bij een storting en een transfer.

→ De inventariswaarde van de twee compartimenten wordt wekelijks bepaald.

Enkele voorbeelden  
van Belgische bedrijven
→ Cofinimmo

→ Elia System Operator

→ Arseus

→ Ackermans & van Haaren

→ Melexis

→ Lotus Bakeries

→ Econocom Group

→ Kinepolis Group

→ bpost

→ EVS Broadcast Equipment
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Welke strategie volgen?
In samenspraak met uw financieel adviseur in uw 
Belfius-kantoor kunt u in functie van uw risicoappetijt 
en beleggingshorizon enkele mogelijke combinaties 
met enerzijds uw tak 21-contract en anderzijds het 
compartiment binnen uw tak 23-contract. Hieronder 
tonen we enkele mogelijke combinaties met telkens een 
hoger risico maar met een hoger potentieel rendement.

* Minimale terugbetaling van uw totaal gestorte nettopremie op 
het einde van het 8e volledige kalenderjaar na de storting.

Aandachtspunt
U kunt binnen uw tak 23-contract ook kiezen voor een 
mix van de twee compartimenten, elk volgens het 
gewicht dat u zelf bepaalt. Zo kunt u er bijvoorbeeld 
voor  kiezen om uw premie in uw tak 23-contract voor 
60 % te beleggen in BI Belgian Allocation en voor 40 % in 
BI Belgian Small & Mid Cap. 

 Uw beleggingen - Flash

Fiscaal interessant
Op de gestorte premie wordt een verzekeringstaks van 2 %  
ingehouden. Door de lange beleggingshorizon van deze 
verzekeringen is de impact daarvan op het rendement 
beperkt. Omdat zowel het tak 21-contract als het tak 23- 
contract een onbepaalde looptijd hebben, kunt u als belegger 
levenslang in deze contracten blijven. Zo vermijdt u om 
opnieuw de verzekeringstaks te moeten betalen bij een  
herbelegging in een ander  verzekeringscontract.
Met de huidige fiscale regels betaalt u voor uw tak 21- 
contract geen roerende voorheffing als u het contract 
opvraagt na minstens 8 jaar en een dag. Dit is zeker ook 
interessant indien u op latere leeftijd minder risico wenst te 
nemen en bijvoorbeeld de reserve van uw tak 23-contract 
overhevelt naar uw tak 21-contract dat al minstens 8 jaar 
loopt. U kunt dan vrij van roerende voorheffing geld opvragen 
van uw tak 21-verzekering als aanvulling bij uw pensioen.
Voor uw tak 23-contract betaalt u met de huidige fiscale 
wetgeving geen roerende voorheffing bij een opvraging, 
ongeacht de looptijd van dit contract. Zo kunt u de 
winsten van uw tak 23-contract opvragen of overhevelen 
naar uw tak 21-contract zonder roerende voorheffing 
te betalen.
Ook de aangeduide begunstigden in het contract zijn 
geen roerende voorheffing verschuldigd bij het overlijden 
van de verzekerde persoon, ongeacht de looptijd van 
het contract. 
De fiscale behandeling kan uiteraard in de toekomst 
wijzigen en is afhankelijk van uw individuele omstandig-
heden.

U kunt uw strategie 
aanpassen
U kunt uw beleggingsstrategie later nog altijd bijstellen. 
Het is  mogelijk de reserve van uw tak 23-contract 
(gedeeltelijk) naar uw tak 21-contract over te zetten. Op 
die manier kunt u het risico van uw belegging verminderen. 
Zo kunnen bijvoorbeeld ook eventueel behaalde winsten 
in uw tak 23-verzekering verankerd worden door ze 
over te zetten naar uw tak 21-verzekering. Op dit 
overgezette bedrag geniet u de gewaarborgde rente die 
op dat moment van toepassing is. 
U kunt de reserve van uw tak 21-contract eventueel 
ook (gedeeltelijk) overzetten naar uw tak 23-contract. 
U verhoogt dan het risico en u hoopt op een hoger 
potentieel rendement. Dit is slechts mogelijk op voorwaarde 
dat op dat moment nog kan worden ingetekend op één 
van de twee compartimenten. Dat doet u best minstens  
8 jaar na de start van het contract. Anders bent u roerende 
voorheffing verschuldigd.

Het grote voordeel van het overhevelen van bedragen 
tussen uw tak 23-contract en uw tak 21-contract of 
omgekeerd, is dat u daarop geen verzekeringstaks 
betaalt. 

Combinatie 1

Belfius Invest Belgian Economy

50 %* 
tak 21 
"Fix"

tak 23 "plus"  
Belgian Allocation 

Combinatie 2

Belfius Invest Belgian Economy

50 %* 
tak 21 
"Fix"

tak 23 "plus"  
Belgian Small & Mid Caps

Combinatie 3

Belfius Invest Belgian Economy

5 %* 
tak 21 
"Fix"

tak 23 "plus"  
Belgian Allocation

Combinatie 4

Belfius Invest Belgian Economy

5 %* 
tak 21 
"Fix"

tak 23 "plus"  
Belgian Small & Mid Caps



Uw kapitaal blijft 
beschikbaar
U kunt de reserve van uw tak 21-contract of uw tak 23- 
contract steeds geheel of gedeeltelijk afkopen.
Op bepaalde tijdstippen kunt u uw reserve van uw tak 21- 
contract of uw tak 23-contract gedeeltelijk afkopen 
zonder kosten.

Wanneer is dit mogelijk?
→ Dit is mogelijk bij een afkoop van uw tak 21-contract 
gedurende een maand na het einde van de periode 
waarin uw rentevoet is gewaarborgd (minimaal 8 jaar 
en maximaal 9 jaar na de storting). U kunt dan de 
gewaarborgde reserve opvragen die dan een nieuwe 
rentevoet krijgt.
→ Voor zowel uw tak 21- als uw  tak 23-contract kunt u ook 
zonder kosten een gedeeltelijke afkoop doen tot maximaal 
10 % van de verworven reserve. Dit kan een keer per 
12 maanden en met een maximum van 25 000 euro.
Ook bij een uitkering aan de aangeduide begunstigde(n) 
door overlijden van de verzekerde persoon in het contract 
worden er geen kosten aangerekend door de verzekeraar. 

De extra voordelen van  
een levensverzekering
Belfius Invest Belgian Economy is een levensverzekering 
en biedt u daarom heel wat voordelen in het kader van 
successieplanning.
→ Zo wordt bij overlijden van de verzekerde de 
waarde van het contract uitbetaald aan de aangeduide 
begunstigde(n). U kunt bijvoorbeeld uw partner, kind(eren) 
of kleinkind(eren) aanduiden en op die manier via uw 
verzekering bepalen wie wat krijgt bij overlijden. 
Eén van uw kinderen meer toebedelen dan waar het 
volgens het wettelijk erfrecht recht op heeft, behoort 
ook tot de mogelijkheden. Of u kunt uw partner waarmee 
u feitelijk samenwoont en die volgens de regels van het 
wettelijk erfrecht normaal niet van u zou erven, aanduiden 
als begunstigde. In beide gevallen moet u wel rekening 
houden met de regels van de wettelijke reserve voor 
bepaalde erfgenamen (bv. langstlevende echtgeno(o)t(e), 
kinderen). 
Wilt u dat het kapitaal van het contract bij overlijden 
toch uitgekeerd wordt volgens de gewone regels van 
het wettelijk erfrecht? Ook dat is mogelijk.
→ Via de aanduiding van bepaalde begunstigden kunt 
u er ook voor zorgen dat de successierechten op het 
uitgekeerde kapitaal laag gehouden worden. Zo kunnen 
bijvoorbeeld door het aanduiden van uw kleinkind(eren) 
als begunstigde(n) de tarieven van de successierechten 
lager liggen.
→ U als verzekeringnemer blijft daarbij normaal wel tot 
het overlijden van de verzekerde de touwtjes in handen 
houden. U kunt bijvoorbeeld de beleggingsstrategie 
wijzigen of de reserve (gedeeltelijk) opvragen. 
Bovendien kunt u ook de begunstigde(n) in het contract 
steeds wijzigen.

 Uw beleggingen - Flash
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Besluit
Belfius BI Belgian Economy is de ideale oplossing 
indien u wenst te beleggen op lange termijn. U 
combineert een stuk vast rendement met een  
mooi potentieel rendement via een selectie van 
aandelen en obligaties van kleinere Belgische 
bedrijven (small & mid caps) of van bedrijven die 
actief zijn in België.
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Meer info over Belfius Invest Belgian Economy

Documentatie: Alvorens te beleggen, worden potentiële beleggers verzocht kennis te nemen van de volledige 
inhoud van de financiële informatiefiche levensverzekering, de algemene voorwaarden en het beheersreglement 
van het fonds. Deze documenten zijn gratis ter beschikking in de kantoren van Belfius Bank, evenals 
op www.belfius.be of op de zetel van Belfius Insurance NV – Galileelaan 5 – 1210 Brussel – RPR Brussel 
0405.764.064 – verzekeringsonderneming erkend onder het codenummer 0037 voor het beoefenen van de 
activiteitentak Leven. De inventariswaarde (wekelijks berekend) van de twee compartimenten binnen het tak 23- 
contract is beschikbaar op www.belfius.be.

Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, verzekeringsagent (FSMA nr. 19649 A), Pachecolaan 44, 1000 Brussel –  
Rek. nr. 052-9006469-91 – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185. Belfius Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de niet-realisatie van de verwachtingen. De verstrekte informatie vormt geen aanbod van verzekerings- en/of 
bankdiensten en -producten. Eindredactie: 05-11-2014. SPRB0168-2

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. 

Meer informatie vindt 
u ook in de financiële 
informatiefiche, beschikbaar 
in uw kantoor of op  
www.belfius.be. U kunt uw 
contract ook online aan-
vragen via Belfius Direct Net.

Fiscale aspecten
De huidige fiscale wetgeving, die onderhevig is aan wijzigingen, 
voorziet in een fiscaal stelsel voor particuliere beleggers 
onderworpen aan de Belgische personenbelasting, als volgt:

Roerende 
voorheffing

Geen roerende voorheffing op de prestaties bij 
leven betaald op gelijk welk moment voor het  
tak 23-contract en na 8 jaar voor het tak 21- 
contract te rekenen vanaf de begindatum van 
het contract. In geval van afkoop binnen de 
8 eerste jaren van het tak 21-contract, wordt 
een bevrijdende roerende voorheffing van 25 % 
berekend op een fictief rendement van 4,75 % 
ten laste van de onderschrijver/de begunstigde(n).

Verzekerings- 
taks

Er is een verzekeringstaks van 2 % verschuldigd 
op de betaalde premies.

De fiscale behandeling is afhankelijk van uw individuele 
omstandigheden. Voor meer informatie kunt u de financiële 
informatiefiche van het product en het beheersreglement 
van het intern verzekeringsfonds raadplegen. Dit product is 
onderworpen aan de Belgische wetgeving. De beleggers die aan 
een ander fiscaal stelsel dan het in België toegepaste stelsel zijn 
onderworpen, worden verzocht informatie in te winnen over het 
op hen toepasselijke fiscale stelsel.

Risico’s
Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Belgian 
Economy kan de volgende risico’s inhouden.

Kapitaalrisico Bij tak 23-fondsen is er een risico dat de waarde van 
het belegd kapitaal bij opvraging gedaald is door de 
financiële en economische situatie op de markten. 
De grootte van het kapitaalrisico is afhankelijk van 
de gevolgde strategie van het fonds. 
Bij het tak 21-contract, kan het zijn dat uw 
belegde kapitaal en/of uw rente niet of niet 
volledig wordt terugbetaald bij een faillissement 
van de verzekeringsmaatschappij Belfius 
Insurance. De door particulieren en bepaalde 
rechtspersonen gestorte bedragen in het 
tak 21-contract vallen onder het wettelijke 
Belgische depositogarantiestelsel ten belope 
van 100 000 EUR per persoon en per 
verzekeringsonderneming.

Renterisico Dit risico heeft betrekking op het tak-21 contract 
of op het tak 23-fonds dat (gedeeltelijk) belegt in 
obligaties. Bij een afkoop in geval van een gestegen 
marktrente kan er mogelijk een waardeverlies 
optreden. Bij een tak 21-contract is waardeverlies 
enkel mogelijk bij een opvraging op momenten 
waarop uitstapkosten of de conjuncturele 
uitstapvergoeding worden aangerekend. Een 
gedaalde marktrente daarentegen kan bij het  
tak 23-fonds een meerwaarde opleveren.

Kosten
Instapkosten Maximaal 2,50 %.

Uitstapkosten 5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 % afhankelijk van het feit 
of de afkoop gebeurde in het 1e, 2e, 3e, 4e of 5e 
of volgende jaar vanaf de start van het contract. 
Bij een afkoop of overdracht van de reserve van 
het contract BI Belgian Economy Fix (tak 21) 
na de eerste 8 jaar van het contract wordt er 
naast de 1 % uitstapkost mogelijk een financiële 
uitstapkost aangerekend (berekend volgens 
KB van 14 november 2003 met betrekking tot 
levensverzekeringsactiviteiten), samen beperkt 
tot maximaal 5 %. Voor de situaties waarbij geen 
uitstapkosten worden aangerekend, zie hoger 
in de tekst.

Beheerskosten Contract tak 21: maandelijks 0,01 % op de 
verworven reserve.

Contract tak 23: 
- compartiment BI Belgian Small & Mid Caps: 1,6 % 
- compartiment BI Belgian Allocation: 1,4 % 
Deze kosten worden automatisch verrekend in 
de netto inventariswaarde.

Afkoop/
overname-
vergoeding

Een conjuncturele uitstapvergoeding kan aan-
gerekend worden voor het tak 21-contract, 
tijdens de eerste 8 jaar na elke storting en tijdens 
de 8 jaar van elke nieuwe waarborgperiode van 
de gewaarborgde rente, overeenkomstig de 
bepalingen van het KB van 14 november 2003 
betreffende de levensverzekeringsactiviteit. 
Deze vergoeding kan worden toegepast bij een 
afkoop en bij een overdracht van reserve.

Kosten bij 
overdracht

Bij een (gedeeltelijke) overdracht van het 
tak 23-contract naar het tak 21-contract of 
omgekeerd wordt een kost van 1 % aangerekend. 
Er zullen geen instapkosten, uitstapkosten of 
taks aangerekend worden. Bij een overdracht 
van het tak 21-contract is er mogelijk wel een 
conjuncturele uitstapvergoeding/financiële 
uitstapkost verschuldigd. Bij een overdracht 
de eerste 8 jaar van het tak 21-contract, is er 
roerende voorheffing verschuldigd.


