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 Zet uw spaargeld  
aan het werk 
Beste lezer

Wat zijn uw goede voornemens voor 2015? Misschien bent u 
al enthousiast bezig ze in de praktijk om te zetten, misschien 
ook niet … Ik heb me voorgenomen om mijn spaargeld dit 
jaar wat meer aan ‘het werk’ te zetten. De rente op de 
spaarrekening is immers extreem laag en daar zal 2015 
geen verandering in brengen. 

Toch bracht 2015 al een aangename verrassing: bij de laatste 
tankbeurt betaalde ik minder dan één euro voor een liter 
diesel. Wist u dat de Belgen door de gedaalde prijzen voor 
benzine, diesel en huisbrandolie, in vergelijking met vorig 
jaar, ongeveer 3,7 miljard euro minder zullen uitgeven? Per 
gezin betekent dit een besparing van 550 à 800 euro.

Het geld dat ik bespaar bij elke tankbeurt, zet ik aan ‘het 
werk’. Hoe? Via Belfius Flex Invest Plan beleg ik maandelijks 
kleine bedragen (vanaf 25 euro) in fondsen. Ik heb keuze uit 
een ruime waaier van fondsen en kies er die het best passen 
bij mijn beleggingsstrategie. U leest er meer over op p. 3.

Belfius helpt me alvast op weg om mijn voornemens uit te 
voeren. Bij de opening van een nieuw Flex Invest Plan krijg 
ik 50 euro cadeau. Bovendien geniet ik nog tot 31 maart 
2015 van 25 % korting op de instapkosten van alle fondsen1. 

Ik ga werk maken van mijn goede voornemens. En u?

1.  U vindt de algemene voorwaarden voor de actie op p. 3, 
op belfius.be/flexinvestplan en belfius.be/fondsenselectie.

Werkten mee aan dit nummer: Jan Vergote, Isabelle Bohets, Patrick Vandenhaute, Bernard Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, Alex Clinckx,  
Els Vander Straeten, Carine De Breucker, Sabine Everaert en Jean-Paul Dirick.
Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – Tel. 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel 
BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 019649 A. Voorwaarden geldig op 01-02-2015. Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als 
beleggingsadvies. 
Concept & lay-out: chriscom.be.

Els Vander Straeten - Senior 
Advisor Investment Strategy
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Een groot misverstand over beleggen is dat u er grote bedragen voor nodig hebt. Wist u bijvoorbeeld dat u 
een mooi potentieel kapitaal kunt opbouwen door regelmatig een beperkt bedrag te beleggen? En als u dat 
met Belfius Flex Invest Plan doet, krijgt u van ons momenteel voor 50 euro deelbewijzen cadeau.

Eerst uw spaarreserve 
en pensioensparen   
De eerste stap bij sparen en beleggen is zorgen voor voldoende reserve op 
uw spaarrekening, voor onverwachte uitgaven. Hoeveel, dat hangt af van uw 
persoonlijke situatie. Door de lage rente is het in elk geval niet aan te raden 
om grote bedragen op uw spaarrekening te zetten, aangezien het weinig 
opbrengt en u mooie potentiële opbrengsten mist door niet te beleggen. 

De volgende stap is pensioensparen: u bouwt een kapitaal op lange 
termijn op en geniet in principe een mooi fiscaal voordeel. Met een doorlo-
pende opdracht blijft uw maandelijkse spaaropdracht al bij al bescheiden: 
78,33 euro per maand voor dit én de komende twee jaar.

Automatisch beleggen in fondsen  
Een andere mogelijkheid om via kleine bedragen een potentieel mooi kapitaal 
op te bouwen, is door regelmatig te beleggen in fondsen via Flex Invest Plan. 
U geniet geen belastingvermindering, maar past wel het principe van syste-
matisch en periodiek beleggen toe zoals bij pensioensparen, waardoor u op 
termijn een mooi potentieel vermogen kunt opbouwen. Als aanvulling voor 
uw pensioen, om uw kinderen een goede start te geven, om een appartement 
aan zee te kopen, om uw droom waar te maken … 

Flex Invest Plan in detail
U kunt in uw eigen tempo en al vanaf 25 euro per fonds per maand beleg-
gen in één tot vijf fondsen naar keuze. Daarbij hebt u een ruime keuze uit 
aandelen- en obligatiefondsen, en fondsen die in een mix van aandelen en 
obligaties beleggen. Naargelang uw financiële situatie, uw beleggingsdoel-
stellingen en uw kennis en ervaring in deze materie zijn sommige fondsen 
meer of minder geschikt voor u. Uw financieel adviseur helpt u graag dat 
uit te zoeken.

Bovendien kunt u via een doorlopende opdracht maandelijks, trimestrieel 
of jaarlijks een welbepaald bedrag in de door u gekozen fondsen beleggen. 
Zo’n beleggingsplan is uiterst flexibel. U kunt:
→  het bedrag en de frequentie van uw stortingen wijzigen;
→  toekomstige stortingen beleggen in andere fondsen;
→  uw verdeelsleutel over de verschillende gekozen fondsen aanpassen;
→  de waarde van het ene fonds overdragen naar het andere;
→  het opgebouwde kapitaal op elk moment gedeeltelijk of volledig opnemen.   

Opmerking: via Belfius Flex Invest Plan belegt u in fondsen die tot het 
dynamische deel van de beleggingsportefeuille behoren. 

Veel kleintjes maken één groot
Door regelmatig kleine bedragen te beleggen kan uw vermogen over een 
langere periode enorm groeien. Opbrengst brengt immers zelf ook opbrengst 
op, het zogenaamde kapitalisatie-effect. En hoe langer uw beleggingstermijn, 
hoe meer effect. De boodschap is dus: zo vroeg mogelijk starten met uw 
Flex Invest Plan (zie kaderstuk).

Een ander voordeel is dat u gespreid in de tijd belegt, waardoor uw belegging 
minder onderhevig is aan de grillen van de financiële markten. Soms stort 
u bijvoorbeeld wanneer de beurzen laag staan en dan weer wanneer de 
beurzen hoog staan. Kortom: u koopt tegen gemiddelde koersen en hoeft 
dus niet wakker te liggen van het ideale instapmoment.

Actie: krijg 50 euro cadeau
Open een nieuw Belfius Flex Invest Plan van minimaal 50 euro per maand 
gedurende minimaal 24 maanden en Belfius stort 50 euro bij in het door 
u gekozen fonds van uw Flex Invest Plan. Zo krijgt u van Belfius meteen 
een duwtje in de rug. Bovendien geniet u tijdelijk 25 % korting op de 
instapkosten.

Deze actie loopt tot en met 31 maart 2015.

Beleg op uw ritme in 
een brede waaier van fondsen

Meer info over deze actie vindt u op 
belfius.be/flexinvestplan.
Maar ook uw financieel adviseur helpt u 
uiteraard graag verder.
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Dit voorbeeld is louter illustratief en houdt geen indicatie in van een 
werkelijk rendement dat zal worden behaald via uw Flex Invest Plan. 
Dit rendement is immers niet gegarandeerd.  

Stel: gedurende 30 jaar belegt u maandelijks 150 euro in een gemengd 
fonds (50 % aandelen en 50 % obligaties). We schatten het jaarlijks 
rendement voorzichtig op 4 %. Na 30 jaar bedraagt uw eindkapitaal 
maar liefst 103 127 euro. Toch belegde u ‘maar’ 54 000 euro 
(150 euro x 12 x 30). Het eindkapitaal is dus bijna verdubbeld.

Belegt u maandelijks het dubbele (300 euro) gedurende 15 jaar, dan 
hebt u ook 54 000 euro geïnvesteerd (300 euro x 12 x 15). Maar in dat 
geval bedraagt uw eindkapitaal ‘slechts’ 73 637 euro. Nog altijd een 
mooi resultaat, maar een pak minder dan in het eerste voorbeeld. Zo 
vroeg mogelijk starten met een bescheiden spaarinspanning loont duide-
lijk! En bij potentieel hogere rendementen zijn de verschillen nog groter.

Ook een simulatie maken? Dat kan via onze tool op
belfius.be/flexinvestplan 
Geïnteresseerd? Sluit zelf een Flex Invest Plan af via Belfius Direct 
Net of ga langs in uw Belfius-kantoor.
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Kan de Europese Centrale Bank 
    onze economie redden? 
Donderdag 22 januari maakte Mario Draghi, voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), de details 
van een obligatie-aankoopprogramma bekend. Een verrassing was dit niet: er werd al maanden gesproken 
over het mogelijk kopen van staatsobligaties uit de landen van de eurozone. De omvang van het 
aankoopprogramma bleek wel een pak groter dan verwacht, wat door de financiële markten op gejuich 
werd onthaald.

Sinds het uitbreken van de crisis in 2008 raakt de 
economie van de eurozone maar moeilijk uit het slop. 
De overheidsinvesteringen zijn beperkt omwille van 
budgettaire redenen. Het herstel van de arbeidsmarkt 
verloopt moeizaam. De werkloosheidsgraad is licht 
verbeterd, maar is met 11,5 % nog een pak hoger dan 
begin 2008 (7,3 %). Volgens de Europese Commissie zou de 
werkgelegenheid in 2015 niet noemenswaardig verbeteren 
wat dus een krachtig herstel van de consumptie bemoeilijkt. 
Gelukkig biedt de scherpe daling van de olieprijzen soelaas. 
Bedrijfsinvesteringen blijven echter massaal uit, omdat 
het vertrouwen in de toekomst zoek is. Daar wil de ECB 
verandering in brengen. Hoe?

Ongewone tijden vragen  
om ongewone acties
De ECB heeft als doelstelling het bereiken van prijsstabiliteit. 
Momenteel dalen de prijzen echter en ook al lijkt dat 
positief, op lange termijn kan dit de economische groei 
fnuiken. Gezinnen en bedrijven stellen immers aankopen en 
investeringen uit, want morgen zijn ze wellicht goedkoper. 
In een klimaat van deflatie nemen omzetcijfers en lonen niet 
toe. Dit bemoeilijkt de afbouw van schulden. De economie 
dreigt in een negatieve spiraal terecht te komen: dalende 
consumptie, stijgende werkloosheid, faillissementen .... 
Een scenario dat absoluut vermeden dient te worden. 

De afgelopen jaren heeft de ECB al veel gedaan om de 
economie te reanimeren. Zo werd de kortetermijnrente 
naar quasi nul gebracht en kunnen de banken bij de ECB 
grote sommen geld opnemen. Toch sijpelde hiervan te 
weinig door naar de reële economie (de gezinnen en de 
bedrijven). De kredietvoorwaarden zijn door de financiële 
crisis wel wat verstrengd, maar het grootste probleem is 
toch dat de bedrijven en ook overheden weinig durven of 
kunnen investeren.

Het werd dan ook tijd dat de ECB haar ultieme wapen boven 
haalde: de geldpersen aan het werk zetten. De ECB is de 
enige instelling die euro’s kan bijdrukken. Met deze euro’s 
zal ze overheidspapier opkopen van grote institutionele 
beleggers (banken, verzekeringsmaatschappijen, 
pensioenfondsen) om zo de langetermijnrente nog lager 
te duwen. Ze hoopt dat dit geld wel naar de reële economie 
zal doorvloeien: andere krediettarieven (hypotheken, 
investeringskredieten) kunnen hierdoor bijvoorbeeld 
goedkoper worden. Een deel van het geld zal wellicht ook 
naar de aandelenmarkten vloeien. Dat is niet alleen goed 
nieuws voor de belegger, maar ook voor de bedrijven. Bij 
hogere aandelenkoersen is het voor bedrijven interessant 
om geld op te halen via de beurzen. Hogere beurskoersen 
kunnen ook leiden tot meer overnameactiviteit. In 2014 
vonden al heel wat overnames plaats en analisten gaan 
ervan uit dat de fusiekoorts nog niet ten einde is.

Door extra euro’s in de economie te pompen, tracht de 
ECB ook de euro zelf te verzwakken tegenover andere 
munten. Europese bedrijven die veel omzet halen buiten de 
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eurozone profiteren hier immers van: winsten verdiend in 
het buitenland zullen bij omzetting naar euro hoger liggen. 
Hun producten worden ook goedkoper in het buitenland, 
waardoor ze competitiever worden. Nadeel van de zwakke 
euro is dat de producten die we zelf uit het buitenland 
invoeren, duurder zullen worden. Maar dat is net wat de 
ECB wenst, een inflatie of stijging van de prijzen dicht bij 
2 % op jaarbasis.

En onze beleggingsstrategie?
De beslissing van de ECB heeft onze beleggingsovertuigingen 
nog versterkt: 
→  Aandelen blijven meer dan ooit een must in elke 

beleggingsstrategie! We hebben nog steeds een 
voorkeur voor Europese aandelen. De winstcijfers van 
bedrijven uit de eurozone zullen een stevige duw in de 
rug krijgen dankzij de lagere olieprijs en de goedkopere 
euro. In januari liepen de Europese beurzen al voor op de 
beslissing van de ECB en voor het eerst presteerden ze 
sterker dan de Amerikaanse. De Europese beursindex 

Stoxx 600 steeg dit jaar al met 7,5 %, terwijl de 
Amerikaanse S&P 500 daalde met 0,34 % (tot 22-1). 
Beleggers maken zich terecht zorgen over de impact 
van de sterke dollar op de winstgevendheid van de 
Amerikaanse multinationals. Binnen Europa hebben we 
een voorkeur voor de Duitse beurs die in 2014 eerder 
een teleurstellend resultaat neerzette. Nochtans 
realiseren de Duitse bedrijven het grootste gedeelte 
van hun omzet buiten de eurozone en kunnen ze dus 
volop profiteren van de lagere euro. Op de Duitse 
beurs vinden we veel cyclische bedrijven (industrie: 
bv. Siemens; chemie: bv. BASF; basismaterialen: bv. 
HeidelbergCement …) die baat hebben bij de lagere 
olieprijs en het herstel van de wereldeconomie. Aandelen 
uit de energiesector waarover we negatief zijn, zijn 
niet aanwezig op de Duitse beurs. Ook Japanse en 
Aziatische aandelen kunnen ons nog steeds bekoren. 
Zij plukken eveneens de vruchten van de goedkopere 
olie en duurdere dollar en zijn – net zoals de Europese 
aandelen – beduidend goedkoper gewaardeerd dan hun 
Amerikaanse tegenhangers. 

→  De gouden tijden van obligaties lopen op hun einde: 
veel ruimte voor verdere rentedalingen blijft er immers 
niet meer over. De rentevergoedingen, zowel op korte 
als op lange termijn, zullen nog lange tijd uiterst laag 
blijven. Door de geldpersen aan te zetten heeft de ECB 
zich daarvan verzekerd. Toch op zoek naar rendement? 
Op de spaarrekening, in overheidsobligaties of in 
kwaliteitsvol bedrijfspapier zult u het niet meer vinden, 
ook al hebben ze natuurlijk hun waarde als diversificatie 
in uw portefeuille. Hoogrentende en groeilandobligaties 
blijven voor ons ook in 2015 de beste keuze.

 Euro verliest verder terrein … o.a. tegenover de Amerikaanse  dollar, 
 het Britse pond en de Zwitserse frank 

 ZWITSERLAND VERRASTE 
 DE FINANCIËLE MARKTEN  
De Zwitserse centrale bank zorgde voor een verrassing van formaat: 
op 15 januari schrapte ze totaal onverwacht de plafondkoers van 
1,2 Zwitserse frank per euro. Dit betekent dat ze niet langer tus-
senkomt op de wisselmarkt om te voorkomen dat de frank duurder 
wordt. Sinds 2011 werd het plafond verdedigd. De frank schoot na de 
beslissing maar liefst 40 % hoger, om enkele dagen later wel wat terug 
te vallen. De Zwitserse frank is nu evenveel waard als de euro. Reizen 
naar Zwitserland wordt dus duurder. 

  EUR/USD        EUR/GBP         EUR/CHF
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Beleggen op de Japanse            
        beurs in 2015. Goed idee?

Waarom we positief zijn over 
de Japanse beurs
Al die maatregelen (budgettaire, fiscale en monetaire) van de Japanse 
autoriteiten gaan er het economische landschap grondig herteke-
nen. Eerst en vooral zouden ze de deflatiespiraal moeten doorbreken 
en inflatie tot stand moeten brengen, waardoor de consumptie zal 
worden aangezwengeld ten koste van de spaarquote. Ten tweede 
zal de verdere daling van de yen de concurrentiekracht van de grote 
internationale ondernemingen (Canon, Toyota, Honda …) verhogen en 
dus hun winstvooruitzichten verbeteren. De analisten verwachten zelfs 
dat de Japanse bedrijfswinsten in 2015 met 12 % zullen stijgen, wat 
beter is dan de 8 en 9 % die respectievelijk verwacht worden voor de 
Verenigde Staten en Europa (bron: IBES). Dat maakt de Japanse beurs 
aantrekkelijk qua waardering en winstgroei. In de loop van november 
2014 beslisten de autoriteiten bovendien dat het pensioenfonds van 
de Japanse overheid, het grootste ter wereld, zijn blootstelling aan de 
Japanse aandelen mag optrekken van 12 naar 25 %. Die wijziging van 
het beheer zal ongetwijfeld een positieve impact hebben op de Japanse 
beurs, gezien de enorme bedragen die er belegd moeten worden.

Abe wil breken met het verleden
Om het land uit de recessie en de deflatie te halen, voerde Abe begin 
2013 verschillende hervormingen door die men de ‘drie pijlen’ genoemd 
heeft. De economische herstelmaatregelen van de regering hebben voor 
de helft betrekking op openbare werken (heropbouw na de tsunami 
van 2011) en voor de andere helft betrekking op de ondersteuning 
van het gezinsverbruik. Daarnaast krijgt de Japanse centrale bank een 
sleutelrol toebedeeld in de relance van de economie. Ze gaat jaarlijks 
voor niet minder dan 720 miljard dollar Japanse overheidsobligaties 
opkopen. Deze maatregel wordt ‘kwantitatieve versoepeling’ genoemd 
en bestaat erin geld te scheppen en in de economie te injecteren. De 
verhoging van de geldhoeveelheid doet de prijzen en dus de inflatie 
stijgen en gaat gepaard met een ontwaarding van de yen. Dat zijn net 
twee van de doelen die de centrale bank nastreeft: de inflatie zo snel 
mogelijk naar 2 % duwen en de yen langdurig doen dalen. 

Wanneer de Japanse premier Shinzo Abe in 2012 aan de macht komt, is Japan nog aan het bekomen van zijn 
derde recessie in drie jaar. Sinds het uiteenspatten van de vastgoedbel in het begin van de jaren 90 is het 
land weggezakt in deflatie (prijsdaling over een lange periode). Welk beleid heeft Abe ondertussen gevoerd? 
En wat betekent dit voor de Japanse beurs? 

Wat is een ‘kwantitatieve versoepeling’?
Om de banken ertoe aan te zetten meer kredieten te ver-
strekken, kan de centrale bank de rente verlagen om het geld 
goedkoper te maken. Maar wanneer de rente al bijna nul procent 
bedraagt, heeft de centrale bank geen andere keuze dan geld 
rechtstreeks in het financiële systeem te pompen. Dat heet in 
het jargon ‘kwantitatieve versoepeling’. De centrale bank koopt 
dus bijvoorbeeld staatsobligaties van de banken, waardoor de 
prijzen stijgen en de rentevoeten dalen. 

Besluit
De enorme monetaire inspanning van de Japanse centrale bank 
en de diverse fiscale en budgettaire maatregelen zijn voldoende 
redenen om positief te blijven tegenover de Japanse beurs. Het is 
echter niet uitgesloten dat de yen nog terrein verliest tegenover 
de euro, wat de beurswinsten zou drukken.
U zou graag beleggen op de Japanse beurs? Neem contact op 
met uw financieel adviseur van Belfius Bank. Hij zal u graag meer 
uitleg geven over de verschillende formules.

  EUR/JPY (linkeras)       NIKKEI 225 (rechteras)

Jan 05 Jan 06 Jan 07 Jan 08 Jan 09 Jan 10 Jan 11 Jan 12 Jan 13 Jan 14 Jan 15

  Een verzwakking van de yen leidt tot een stijging van de Japanse beurs 

20.000

18.000

16.000

14.000

12.000

10.000

8.000

6.000

180

170

160

150

140

130

120

110

100

90

stijging van de euro = verzwakking van de yen   



7

Be
lfi

us
 B

an
k &

 V
er

ze
ke

rin
ge

n
CO

AC
HI

NG

Tak 23-verzekeringen zijn al een tijdje aan een opmars bezig. Hun gunstige fiscaliteit en de huidige 
lage rente zijn daar niet vreemd aan. Maar welke tak 23-producten bestaan er eigenlijk? En waarom 
zou u erin beleggen? 

De rentevoeten van vastrentende beleggingen zijn naar een dieptepunt 
gezakt. Zo biedt Belgisch staatspapier op 10 jaar momenteel slechts 
0,52 %. Een logisch gevolg van de lage rente, veroorzaakt door het 
soepele monetaire beleid van de Europese Centrale Bank en de zwakke 
economische groei. 

Een tak 23-verzekering biedt meestal geen kapitaalbescherming en geen 
gewaarborgde rente. Haar rendement hangt af van de prestatie van 
het onderliggend actief (bv. een aandelenindex of een fonds) waarin de 
verzekering belegt. Zo kunt u een potentieel hoger rendement realiseren. 

Drie categorieën bij Belfius
→  1)  Wilt u op de vervaldag uw belegd kapitaal terug? Beleg dan in 

een gestructureerde tak 23-verzekering die terugbetaling van 
het kapitaal op de einddatum biedt en die investeert in een 
gestructureerde belegging. Naast uw belegd kapitaal hebt u op 
de vervaldag recht op een eventuele meerwaarde, afhankelijk van 
de prestatie van bv. een beursindex of (een) bepaald(e) fonds(en). 
Sommige van deze verzekeringen bieden ook een minimaal rende-
ment. De gestructureerde tak 23-verzekeringen zijn eerder geschikt 
voor defensieve beleggers.

→  2)  Wilt u gedeeltelijke kapitaalbescherming, combineer dan een tak 
21- en een tak 23-verzekering. U hebt recht op de terugbetaling 
van het kapitaal (na kosten en taksen) voor de premie gestort in het 
tak 21- contract, vermeerderd met een gewaarborgde rentevoet. De 
premie die u stort in het tak 23-contract, wordt belegd in fondsen 
waarvan de waarde schommelt in functie van de marktomstandig-
heden. Hiermee kunt u mogelijk een mooie meerwaarde behalen. U 
kunt de gelden in het tak 23-contract achteraf nog steeds veiligstel-
len door ze over te dragen naar uw tak 21-verzekering. 

→  3)  Is kapitaalbescherming voor u geen must, kies dan voor een tak 
23-verzekering die belegt in goed gespreide fondsen, zoals fond-
sen die beleggen in obligaties, aandelen of een mix van beide. Belfius 
Bank kan u daarbij helpen door u te informeren over welke fondsen 
het best passen bij uw beleggingshorizon en uw risicobereidheid. 
Deze categorie is eerder geschikt voor dynamische beleggers.   

De fondsen waarin onze tak 23-verzekeringen beleggen, worden 
beheerd door onze partner Candriam of door andere wereldbefaamde 
fondsenbeheerders.

Fiscaal interessant
Tak 23-verzekeringen zijn fiscaal interessante beleggingen:
→  voor de ‘gewone’ tak 23-verzekeringen is de meerwaarde altijd  

vrijgesteld van roerende voorheffing;
→  voor de gestructureerde tak 23-verzekeringen is er na 8 jaar geen 

roerende voorheffing meer verschuldigd.

U moet wel een verzekeringstaks van 2 % betalen op de gestorte premies. 
Maar bij een verre beleggingshorizon of een hoge meerwaarde heeft 
dat slechts een beperkte impact op het uiteindelijk jaarlijks rendement. 
Dit in tegenstelling tot andere beleggingen, waarbij u 25 % roerende 
voorheffing betaalt op de meerwaarde.

Aanduiding van een begunstigde  
bij overlijden
Een tak 23-verzekering is een levensverzekering, en biedt u veel  moge-
lijkheden  rond successieplanning.
U kunt de waarde van het contract bij overlijden laten uitbetalen aan 
de aangeduide begunstigde(n) in het contract. Bijvoorbeeld uw partner, 
kind(eren) of kleinkind(eren).
U kunt ook bepaalde personen meer toebedelen dan waar ze volgens 
het wettelijke erfrecht recht op hebben. Hierbij moet u wel rekening 
houden met de regels van de wettelijke reserve van bepaalde erfgenamen 
(kinderen, langstlevende echtgeno(o)t(e)).

Als verzekeringnemer houdt u de touwtjes in handen en kunt u de 
begunstigde(n) in principe achteraf nog altijd wijzigen.

             Tak 23- 
verzekeringen 
in trek bij beleggers

Nog vragen? Ga dan 
zeker eens langs bij uw 
financieel adviseur.
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→ F.L. uit Rocourt 
Bij de 10 voorspellingen voor 2015 

las ik dat jullie een stijging van de 
Amerikaanse dollar (USD)  

verwachten tot 1,20 USD voor  
1 EUR. Ondertussen werd al een 

niveau van 1,18 bereikt. Hoe zien 
jullie de verdere evolutie?  

→ H.R. uit Lovendegem
Zijn vastgoedcertificaten 
een goed alternatief voor een 
vastgoedbelegging?

Doordat de Amerikaanse en de Europese 
economie op een verschillende manier 
evolueren, stijgt de Amerikaanse dollar 

inderdaad sneller dan verwacht. Terwijl de 
Amerikaanse economie met een groei van 
niet minder dan 5 % (op jaarbasis) tijdens het 
3e kwartaal op volle toeren draait, wordt de 
eurozone geconfronteerd met  grote politieke en 
economische problemen. 

De eurocrisis steekt dan ook opnieuw de kop op. 
Bovendien vergroten de vervroegde parlements-
verkiezingen in Griekenland de onzekerheid en is 
er zelfs speculatie over een mogelijke uitstap van 
Griekenland uit de eurozone (Grexit).  Dit doet de 
eenheidsmunt geen deugd.

Ondertussen verklaarde Mario Draghi, voorzitter 
van de Europese Centrale Bank (ECB), dat de rente 
in de eurozone nog lange tijd laag zal blijven en 
dat de ECB zich voorbereidt op deflatie. Hierdoor 
daalde de euro. Het negatieve inflatiecijfer (-0,2 % 
in december) toont inderdaad aan dat het voor de 
ECB steeds moeilijker wordt om de economische 
groei aan te wakkeren.  

De druk op de euro kan dan ook nog een tijdje aan-
houden, waardoor de dollar nog wat verder kan 
verstevigen. In de huidige omstandigheden lijkt 
een prijsvork van 1,15 à 1,20 USD/EUR ons tegen 
eind 2015 realistisch.

Met een vastgoedcertificaat belegt u indirect in – meestal – één gebouw en 
hebt u recht op een deel van de huurprijs en/of de herverkoopwaarde van dat 
gebouw. In de volksmond spreekt men over ‘beleggen in papieren bakstenen’: 

u belegt in vastgoed zonder de nadelen van een rechtstreekse aankoop of bouw van 
een vastgoed (gemakkelijke aan- en verkoop, geen notariskosten, beperkte financiële 
inbreng ...). Voorbeelden van vastgoedcertificaten die op de beurs noteren, zijn Basilix, 
Beaulieulaan en Genk Logistics.

In de jaren 80 en 90 kenden vastgoedcertificaten veel succes omwille van hun 
rendabiliteit. Een certificaat moest immers 100 % van de winst uitkeren. Maar daardoor 
werden er te weinig reserves opgebouwd om de renovatie bij vertrek van de huurder 
te bekostigen. En zo werd het voordeel een nadeel … Niet-opgefriste gebouwen raken 
namelijk moeilijk verhuurd en verliezen aan waarde, zodat er bij verkoop doorgaans een 
minder grote restwaarde dan verwacht overblijft voor de certificaathouder. Vandaag 
noteren nog slechts 15 vastgoedcertificaten op de Brusselse beurs, terwijl er dat in 
1990 nog 40 waren. Dit beleggingsalternatief is dan ook met uitsterven bedreigd. 

Bovendien is het momenteel niet interessant. Zo is het verhandelbaar volume op de 
beurs miniem. De beurswaarde van alle vastgoedcertificaten samen bedraagt amper 
de helft van de waarde van bv. Mobistar. Daarenboven zijn de rendementen doorgaans 
mager, want in de  coupon zit een stuk uitgekeerd kapitaal. 

Gaat u op zoek naar alternatieven, dan komt u al snel terecht bij vastgoedbevaks, 
zoals Cofinimmo en Befimmo. Deze zijn echter voornamelijk actief op de Belgische 
vastgoedmarkt, terwijl we verkiezen om te beleggen in ondernemingen actief in de 
vastgoedsector op wereldschaal. Via een fonds bijvoorbeeld, dat een wereldwijde 
investeringspolitiek hanteert en belegt in diverse vastgoedsegmenten, zoals kantoren 
en winkelcentra. Bovendien blijft het risico onder controle dankzij de diversificatie en 
een flexibel beheer. 

U kunt steeds bij uw financieel adviseur terecht voor meer informatie over beleggen in 
‘papieren vastgoed’.

Vragen
van onze lezers
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→ F.S. uit Antwerpen
Mijn echtgenoot en ik hebben allebei een 
zoon uit een vorig huwelijk, en vormen dus 
een nieuw samengesteld gezin. Ik zou graag 
een bepaald bedrag, afkomstig van mijn eigen 
vermogen, aan mijn stiefzoon schenken. 
Tegen welke kost kan dit?

1)  Als stiefouder kunt u aan uw stiefzoon schenken via de notaris. U 
betaalt dan schenkingsrechten en notariskosten. Hoeveel de schen-
kingsrechten bedragen, hangt af van het gewest waarin u woont.

→  In Vlaanderen hebt u recht op het verlaagd tarief in rechte lijn van 
3 % indien u gehuwd, wettelijk samenwonend of minstens één jaar 
feitelijk samenwonend bent met de ouder van uw stiefzoon. Wat voor 
u dus het geval is, want u bent gehuwd met de vader.

→  In Wallonië hebt u recht op het verlaagd tarief van 3,3 % indien  
u gehuwd of wettelijk samenwonend bent met de vader van uw  
stiefzoon. Feitelijk samenwonenden vallen hier dus uit de boot en 
kunnen enkel schenken tegen het tarief ‘vreemden’ van 7,7 %.

→  Brussel kent geen verlaagde schenkingsrechten voor een schenking 
aan stiefkinderen. U betaalt het tarief ‘vreemden’ van 7 %.

Door het betalen van deze schenkingsrechten is de schenking fiscaal 
definitief. Er moeten op de geschonken som later dus geen successie-
rechten meer betaald worden bij uw overlijden. Zelfs niet bij overlijden 
kort na de schenking.

2)  Een andere mogelijkheid is de bankgift, waarmee u meteen ook de 
notariskosten en de schenkingsrechten vermijdt. Overlijdt u echter 
binnen de drie jaar na de gift, dan moeten er op de geschonken som 
wel successierechten worden betaald. Dit zijn dan de eventueel 
progressieve successierechten (van 3 tot 30 %) die gelden in rechte 
lijn, waarvoor de voorwaarden anders zijn per gewest, afhankelijk van 
hoe u samenleeft met de vader van uw stiefzoon. 

  U kunt de bankgift ook vrijwillig registreren en de schenkingsrechten 
betalen, waardoor bij uw overlijden binnen de drie jaar vanaf de gift 
geen successierechten verschuldigd zijn. 

  Wordt u na de gift dus ernstig ziek en is de kans op een overlijden 
binnen de drie jaar groot, dan kunnen de begeleidende documenten 
(brieven of pacte adjoint; indien ze de juiste informatie bevatten) 
of een fiscale verklaring van de gift geregistreerd worden bij het  
registratiekantoor tegen 3 % (3,3 % in Wallonië, 7 % in Brussel). Daar-
mee zijn alle belastingen betaald. 

  Het betalen van deze rechten maakt de gift fiscaal definitief, 
waardoor er geen successierechten meer moeten worden betaald bij 
overlijden binnen de drie jaar na de gift. 

 INTERESSANT OM TE WETEN 

De schenkingsrechten die gelden in rechte lijn (kin-
deren, kleinkinderen …) gelden ook voor onroerende 
schenkingen aan stiefkinderen. Ze zijn weliswaar 
progressief en liggen wat hoger dan de vaste  
tarieven voor roerende schenkingen.

De verlaagde schenkingsrechten voor schenkingen 
aan stiefkinderen zijn beperkt tot één generatie. 
Schenkt u dus een bedrag aan de kinderen van 
uw stiefzoon, dan geldt het hoger schenkingsrecht 
van 7 % in Vlaanderen en 7,7 % in Wallonië.

Indien uw stiefzoon kan beschouwd worden  als een 
‘zorgkind’, hij heeft voor de leeftijd van 21 jaar voor 
minstens 6 jaar zorg en bijstand van u gekregen, 
is ook in Brussel  het verlaagde schenkingsrecht van 
toepassing. Dus ongeacht de samenlevingsvorm met 
de ouder van uw stiefzoon. Dit is ook het geval indien 
u feitelijk samenwonend bent in Wallonië. 

Bij een schenking of bankgift aan uw stiefzoon moet u rekening houden 
met de wettelijke reserve voor uw kind en uw echtgenoot.

Hebt u nog vragen? Ga dan gerust langs bij uw financieel adviseur in uw 
Belfius-kantoor, die – indien nodig – een beroep kan doen op een ploeg 
van experten.

OPGELET!
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Sterren voor   
          Oost-Europa 

Welke landen hebben het grootste 
gewicht in het fonds?
Poolse obligaties hebben een gewicht van bijna 30 %. Turkije 
volgt met bijna 25 %. Ook Roemenië en Hongarije zijn relatief 
belangrijk. De andere landen zijn heel wat kleiner en vaak zijn 
de financiële markten er nog minder ontwikkeld. Zo hebben 
we een positie in Servische obligaties. Deze zijn uitgegeven 
in USD en bieden een mooi potentieel rendement. Het land 
heeft onlangs een akkoord met het Internationaal Monetair 
Fonds (IMF) bereikt. Een positief signaal dat de nodige her-
vormingen, zoals privatiseringen, uitgevoerd zullen worden.

Heel wat Oost-Europese landen kunnen 
in 2014 mooie groeicijfers van 2 of zelfs 
3 % voorleggen. Bestaat de kans dan niet 
dat de rente stijgt en de obligatiekoersen 
dus dalen?
Er is weinig reden voor een rentestijging. De inflatie in 
de regio is uiterst laag tot zelfs negatief, weliswaar met  
uitzondering van Turkije. Door de sterk gedaalde olieprijs en 
de lagere voedselprijzen (o.a. door het exportverbod naar 
Rusland) zal de inflatie in de regio niet sterk toenemen. 
Sommige centrale banken (Roemenië, Hongarije) zullen de 
rentes eerder nog verlagen. 

Bovendien zijn investeerders nog steeds op zoek naar wat 
extra potentieel rendement en dan zijn Oost-Europese 
obligaties gegeerd. Zeker ook omdat de meeste landen 
een ‘Investment Grade’-kredietrating hebben en dus solide 
schuldenaars zijn. 

Welk landen zouden positief kunnen 
verrassen?
Roemenië zou wel eens voor een positieve verrassing 
kunnen zorgen. Het land heeft sinds kort een ‘Investment 
Grade’-rating. De presidentsverkiezingen van november 
2014 zorgden voor een verrassing met de overwinning 
van de centrumrechtse Klaus Loannis. Hij beloofde de 
corruptie aan te pakken en de onafhankelijkheid van justitie 
te betonneren. Indien hij daarin slaagt, zal dit positief zijn 
voor de obligatiemarkten. De relaties met de EU zijn goed 
en het land behoudt een kredietlijn bij het Internationaal 
Monetair Fonds (IMF). Roemenië heeft niet de intentie om 
geld op te nemen, maar is wel verplicht de door het IMF 
vooropgestelde doelstellingen na te leven.

Proficiat! Wat betekenen deze sterren 
voor u?   
Leen Clijsters: het betekent dat onze consistente aanpak 
loont. Met 5 sterren zijn we het beste fonds in onze categorie 
‘Obligaties uit Emerging Europe’. Onze landenanalyse werpt 
duidelijk vruchten af. Die bestaat uit een fundamentele 
analyse van de macro-economische indicatoren. Ook het 
politieke risico verliezen we niet uit het oog: is de centrale 
bank voldoende onafhankelijk, is het land bereid tot 
hervormingen … Deze analyse is de basis voor onze keuzes 
qua looptijd en het al dan niet nemen van een muntrisico.

Het fonds belegt in de Europese 
groeilanden. Dekt de naam van 
het fonds ‘Euro Convergence’ nog 
voldoende de lading?
De problemen in de eurozone hebben ervoor gezorgd 
dat een aantal landen niet meer zo happig zijn om toe te 
treden tot de euro. Toch is het proces van meer Europese 
integratie onomkeerbaar. We beleggen hoofdzakelijk in 
obligaties uitgegeven door Oost-Europese EU-lidstaten en 
door kandidaat-EU-lidstaten zoals Servië of Turkije. Eens 
een land toetreedt tot de eurozone behoort het in principe 
niet meer tot ons beleggingsuniversum. Tactisch hebben 
we soms wel nog een kleine positie (< 3 %) in die landen. 
We hebben momenteel bv. een obligatie uit Slovenië – dat 
in 2007 toetrad tot de eurozone – in portefeuille. 

Candriam Bonds Euro Convergence, compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Candriam Bonds, 
belegt voornamelijk in obligaties van landen die op termijn mogelijk zullen toetreden tot de eurozone. De 
afgelopen 5 jaar behaalde het een gemiddeld rendement van 7,2 %1. 2014 was een ‘grand cru’-jaar met een 
gemiddeld rendement van 11,7 %1. Het fonds heeft vijf sterren bij Morningstar. Een bewijs van de goede 
prestaties. Tijd voor een gesprek met de beheerder van het fonds, Leen Clijsters.

 LEEN CLIJSTERS  
 IN EEN NOTENDOP 
Na haar studies handels-
ingenieur en actuariële 
wetenschappen aan de KU 
Leuven startte leen in 1980 
als technisch adviseur levens-
verzekeringen bij Fidelitas. 
In 1983 verhuisde ze naar 
Paribas Bank België, eerst in 
het departement Thesaurie, 
daarna als account manager 
en in 1987 als obligatie trader 
en fondsenbeheerder. Ze 
kwam in 1998 bij Candriam als 
‘senior bond fund manager’. 
Leen Clijsters beheert al ruim 
10 jaar het compartiment 
‘Euro Convergence’ en is ook 
medebeheerder van de fond-
sen die in groeilandobligaties 
beleggen.  

1.  In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie 
voor de toekomst en kunnen misleidend zijn.
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Hongarije heeft zijn begrotingstekort fors afgebouwd (+/- 3 % 
van het bbp) en de kredieten aan het IMF terugbetaald. Met 
een groei van ongeveer 3 % in 2014 verraste het menig analist. 

Is Turkije een buitenbeentje in het fonds?
De Turkse rente – de tweejaarsrente schommelt rond 6 à 7 % – 
is nog een pak hoger dan die van Polen of Hongarije. Maar met 
een inflatie van meer dan 8 % is dit geen verrassing. De inflatie 
zal de komende maanden wel dalen door de goedkopere olie. 
Het hoge tekort op de lopende rekening is dankzij de lagere 
olieprijs al gedaald. De groei is wel teruggevallen tot zo’n 3 %. 
Het marktsentiment is momenteel vrij positief, getuige daarvan 
de recente daling van de rente en het bescheiden herstel van de 
lire. Toch blijven we waakzaam. De politieke situatie is delicaat 
en in juni 2015 zijn er parlementsverkiezingen.

 RENDEMENT IN EUR 
 AFGELOPEN 10 KALENDERJAREN 
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 WAT DOET MORNINGSTAR? 
Morningstar Inc. is een toonaangevende leverancier van onafhankelijk 
beleggingsonderzoek. De Morningstar Rating laat in één oogopslag zien 
hoe een fonds ten opzichte van vergelijkbare fondsen heeft gepres-
teerd, rekening houdend met het risico en de kosten. Elk fonds krijgt 
een score binnen zijn beleggingscategorie. De 10 % hoogste scores 
krijgen 5 sterren, de volgende 22,5 % krijgen er 4, de middelste 35 % 
3 sterren, de volgende 22,5 % krijgen 2 sterren en de slechtste 10 % 
moet het doen met één ster. U vindt meer informatie op morningstar.be. 

4,9 %
0,4 %

5,0 %

-5,1 % -4,3 % -2,1 %

13,0 %
11,7 %

23,4 %
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Aanvullende informatie
Dankzij het compartiment van de bevek naar Luxemburgs recht Candriam Bonds, Candriam 
Bonds Euro Convergence, speelt u in op de evoluties van de obligatiemarkt van de opkomende 
landen zonder dat u zelf de individuele obligaties dient te selecteren.
U kunt opteren voor een formule met uitkering (distributie) of met herinvestering (kapitalisatie) 
van mogelijke opbrengsten. De netto-inventariswaarde is uitgedrukt in EUR en wordt elke 
bankwerkdag berekend – publicatie in De Tijd en L’Echo, alsook op belfius.be/fondsen.

Beleggingspolitiek
•  Er wordt voornamelijk belegd in schuldinstrumenten: obligaties en andere daarmee gelijk 

te stellen waardepapieren, vastrentend of niet-vastrentend, al dan niet geïndexeerd, 
achtergesteld of door activa gedekt (asset-backed). De effecten worden uitgegeven 
door emittenten uit de privésector, uitgegeven of verzekerd door staten, internationale 
en supranationale organisaties, publiekrechtelijke lichamen en semi-overheidslichamen 
van landen die naderhand mogelijk zullen voldoen aan de vereiste criteria om toe te 
treden tot de Europese Unie of de eurozone.

•  Deze activa zijn uitgedrukt in de lokale munten van de emittenten (bv. CZK, HUF, PLN, TRY) 
en bijkomend in de munten van ontwikkelde markten (bv. EUR, USD, JPY, GBP).

•  Met het oog op een goed portefeuillebeheer mag het compartiment ook beperkt 
gebruikmaken van o.a. opties en futures.

•  Dit compartiment is bestemd voor beleggers die kiezen voor een belegging op lange 
termijn. De belegger wordt erop gewezen dat dit compartiment bijzonder blootgesteld 
is aan de risico’s van opkomende landen, aan liquiditeits- en valutarisico’s (met name op 
de munteenheden van deze groeilanden, die volatieler zijn). Gevolg daarvan is dat de 
belegger een hoger risico loopt dan wanneer er wordt belegd in een compartiment met 
obligaties van ontwikkelde landen.

Kosten ten laste van de belegger
Instap:  Van 01-01-2015 tot en met 31-03-2015: 25 % korting op de 

instapkosten.
 < 50 000 EUR: 2, 5 %
 50 000 EUR - 124 999 EUR: 1,75 %
 125 000 EUR - 249 999 EUR: 1 %
 ≥ 250 000 EUR: 0,75 %
  10 % korting op de instapkosten voor de inschrijvingen uitgevoerd via 

Belfius Direct Net.
Uitstapkosten: Geen
Beheer:  Max. 0,60 %

Beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten. 
Meer informatie over de lopende kosten vindt u in het document 
Essentiële Beleggersinformatie van het fonds.

Risico’s
Risico’s:  De belegger wordt eraan herinnerd dat de waarde van zijn belegging 

zowel kan stijgen als dalen, zodat hij minder kan terugkrijgen dan 
hij heeft ingelegd. De belegger moet zich rekenschap geven van 
de volgende risico’s: het kredietrisico, het tegenpartijrisico en het 
risico gelinkt aan de groeimarkten. Meer info is beschikbaar in het 
document Essentiële Beleggersinformatie of op belfius.be/risicos-
beleggingsproducten.

  Risiconiveau 4. Het vermelde risiconiveau geeft de volatiliteit weer 
van de historiek van het fonds, waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste 
risico vertegenwoordigt. Dit cijfer kan in de tijd evolueren (zowel stijgen 
als dalen) en het laagste risiconiveau betekent niet dat de belegging 
‘zonder risico’ is. De volatiliteit, aangegeven door dit risiconiveau, geeft 
aan in welke mate de waarde van het fonds kan stijgen of dalen. Meer 
info is beschikbaar in het document Essentiële Beleggersinformatie.

Fiscaliteit
Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan wijzigingen, 
is het belastingregime voor de inkomsten toegekend voor particulieren 
onderworpen aan de Belgische personenbelasting als volgt:
• Roerende voorheffing: 
  -  voor distributieaandelen: de dividenden worden onderworpen aan een 

bevrijdende roerende voorheffing van 25 %;
  -  voor distributie- en kapitalisatieaandelen: de mogelijke meerwaarde is 

onderworpen aan de roerende voorheffing van 25 %.
•  Beurstaks: 1,32 % (max. 2 000 EUR) bij uitstap uit kapitalisatieaandelen of in 

geval van omzetting van kapitalisatieaandelen naar aandelen van eenzelfde of 
een ander compartiment.

Voor verdere info met betrekking tot de roerende voorheffing en de beurstaks 
kunt u terecht bij uw financieel adviseur. Beleggers die onder een ander regime 
dan de Belgische personenbelasting vallen, worden verzocht zich te informeren 
over het belastingregime dat op hen van toepassing is.
Prospectus
Openbaar aanbod. Het document Essentiële Beleggersinformatie, het prospectus 
en de meest recente periodieke verslagen zijn gratis verkrijgbaar in het 
Nederlands en in het Frans in alle kantoren van Belfius Bank, dat de financiële 
dienstverlening verzekert, en via belfius.be/fondsen.
We raden u aan het document Essentiële Beleggersinformatie te lezen 
vooraleer de beslissing te nemen om te investeren.

Synthetische 
risico-indicator

De in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare 
indicator, kunnen misleidend zijn en bieden dus geen garantie voor 
toekomstige rendementen. Rendementscijfers in EUR, gebaseerd 
op historische gegevens, houden geen rekening met eventuele 
fusies van ICB’s of compartimenten van beleggingsfondsen. Dit zijn 
op jaarbasis berekende resultaten, exclusief eenmalige instapkos-
ten. Het fonds werd gelanceerd op 4 november 1996.



Elke maand een kleine belegging 

maakt straks een groot verschil.

*Aanbod geldig onder voorwaarden, van 1 februari 2015 t.e.m. 31 maart 2015. Voor meer details, raadpleeg het reglement in uw Belfius-kantoor of op belfius.be/flexinvestplan.
Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

Beleg vanaf nu maandelijks met Belfius Flex Invest Plan
en krijg 50 euro* die we voor u beleggen. Start in uw 
kantoor of op belfius.be/flexinvestplan.

Wij gaan 
100 % voor

95 %
tevreden
 klanten.
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