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Zit er nog toekomst in
 aandelenmarkten?
Beste lezer

De zomermaanden zijn helaas voorbij gevlogen en in deze 
periode stond de wereld niet stil. De geopolitieke spanningen 
in Oekraïne/Rusland en het Midden-Oosten waren jammer 
genoeg vaak de koptrekkers in de berichtgeving, met als 
dramatisch hoogtepunt de crash van vlucht MH17 waarbij 
niet minder dan 298 slachtoffers vielen. 

Deze gebeurtenissen hadden ook hun impact op de markten, 
want de rente op overheidsleningen daalde naar historische 
dieptepunten (bv. 10-jaarsrente in België onder de 1,50 %). 
De gevolgen hiervan kan ieder van ons voelen want de 
rentevergoedingen op de spaarrekeningen gingen nog 
verder naar beneden. Daarnaast hadden we ook nog het in 
wanbetaling gaan van Argentinië en de heropflakkering van 
de crisis in Zuid-Europa, met de betalingsmoeilijkheden bij de 
Portugese bank Espirito Santo. 

Er was echter ook goed nieuws op economisch vlak. De 
Amerikaanse economie toonde zich zeer veerkrachtig en 
ging er tijdens het 2e kwartaal met maar liefst 4 % op vooruit, 
een heel wat grotere stijging dan verwacht. Ook in Europa en 
China zagen we in juli betere cijfers waardoor op een verdere 
heropleving wordt gerekend.

Wat brengt de toekomst? Als de geopolitieke spanningen geen 
roet in het eten gooien, dan zien we de toekomst hoopvol 
tegemoet. Het economisch herstel gekoppeld aan de lage 
rentevoeten doen ons verder kiezen voor een voorzichtige 
aandelenoverweging in de portefeuilles. Meer details leest u in 
onze strategie. In dit nummer besteden we ook extra aandacht 
aan kwantitatief beheer of het beheer van aandelen zonder 
emoties. U leest er alles over op pagina 3.

Veel leesplezier!
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Vandaag de dag is beleggen niet zo eenvoudig … Spaarproducten en obligaties bieden historisch lage 
rendementen. Voor wie toch nog enig rendement wil halen, zijn aandelen het belangrijkste alternatief. Maar 
de onrust als gevolg van de vele geopolitieke spanningen maakt de beleggers nerveus … Wat moet men 
doen? Welke aandelen moet men kiezen? Waarom vertrouwt u de selectie van te kopen/verkopen aandelen 
niet toe aan een team van deskundige beheerders die hun sporen hebben verdiend met het ontwikkelen van 
wiskundige modellen die ongevoelig zijn voor de ‘emoties van de markten’?

Kwantitatief beheer in een notendop
Deze term verwijst naar het begrip ‘kwantiteit’.
Een van de grootste uitdagingen voor fondsenbeheerders is inderdaad 
de hoeveelheid informatie die ze te verwerken krijgen. Een beheerder 
krijgt onvermijdelijk te maken met de moeilijkheid om een onderscheid 
te maken tussen belangrijk nieuws over aandelen enerzijds en markt-
geruchten anderzijds. Met welke berichten moet hij rekening houden 
en welke kan hij links laten liggen?

Fondsenbeheerders hebben daarom de ontwikkeling van informatica-
tools benut om wiskundige modellen uit te werken. Die modellen zijn 
als het ware virtuele analisten die de enorme informatiestroom kunnen 
filteren en verwerken … en die tegelijk hinderlijke emoties uitschakelen!

Constant evoluerende modellen
Deze modellen zijn uiteraard niet statisch. De kwantiteit en de kwaliteit 
van de beschikbare gegevens nemen voortdurend toe, de bereke-
ningstools worden almaar krachtiger … en de kwantitatieve modellen 
evolueren dus mee.

Toen het kwantitatieve beheer nog in zijn kinderschoenen stond, werd 
vaak slechts één model gebruikt om alle aandelenmarkten te bestude-
ren. Tegenwoordig houden de modellen rekening met de kenmerken 
van elke onderneming, elke bedrijfstak en elk land. Zo wordt natuurlijk 
rekening gehouden met waarderingscriteria van aandelen (advies van 
de analisten, groeipotentieel …), maar ook met meer kwalitatieve criteria 
(rendabiliteit, solvabiliteit, financiële gezondheid …). 
Dankzij deze laatste heeft men de modellen kunnen verfijnen, kan men 
evalueren of een onderneming in staat is het hoofd te bieden aan de 
grillige economische conjunctuur, en kunnen eventuele foute waarde-
ringen opgevangen worden. De kwalitatieve criteria zijn dus bijzonder 
nuttig wanneer de markten worden blootgesteld aan extreme druk.

Kwantitatief beheer, een goed spreidingsmiddel
We kunnen niet genoeg wijzen op het belang van een goede spreiding 
van uw beleggingsportefeuille. Diversifieer uw obligatiewaarden, maar 
ook de looptijden ervan. Selecteer aandelen van verschillende bedrijfs-
takken, regio’s enz.

Dat advies geldt ook voor de beheermethodes van de beleggings-
fondsen die u selecteert. Er bestaan immers geen wonderrecepten. 
Kwantitatief beheer vervangt het traditionele beheer (waar de aandelen 
rechtstreeks door een beheerder worden geselecteerd) niet, maar kan 
een efficiënte aanvulling vormen. Het is dus een unieke kans om uw 
portefeuille te spreiden.

‘Kwantitatief’ beheer of … 
beleggen zonder emoties!

 Enkele voorbeelden van criteria  
 die in aanmerking kunnen worden genomen: 

Type criterium Doel van het criterium
Waardering Is het bedrijf duur of goedkoop in vergelijking  

met gelijkaardige bedrijven?
Bv.: koers-winstratio, cashflow …

Marktstemming Hoe is de algemene stemming van de analisten  
die het bedrijf van nabij volgen?
Bv.: herzieningen van de winstprognoses  
door de analisten …

Financiële discipline Voor welke doelen worden de liquiditeiten  
van het bedrijf gebruikt?
Bv.: inkoop van eigen aandelen, verhoging  
van het dividend …

Solvabiliteit Heeft het bedrijf genoeg middelen om zijn 
verplichtingen na te komen?
Bv.: evolutie van de schuldenlast …

Rendabiliteit Is het bedrijf winstgevend?
Bv.: evolutie van de winstmarge, rendement  
van het geïnvesteerde kapitaal …

Ook via Belfius Bank kunt u beleggen in 
fondsen die kwantitatief beheerd worden.
Voor meer informatie kunt u altijd terecht bij 
uw financieel adviseur in het kantoor of op 
www.belfius.be/fondsen. 

Besluit
Geopolitieke incidenten, indicatoren die warm 
en koud blazen … het is niet altijd gemakkelijk 
het hoofd koel te houden bij het selecteren van 
aandelen. Dankzij kwantitatief beheer wordt de 
emotionele factor uit de vergelijking gehaald.
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Beurzen trappelen 
 ter plaatse
De afgelopen weken was er op de internationale beurzen weinig beweging. De volatiliteit blijft laag. 
Bewegingen van 1,5 % tot 2 % op een hele dag zijn verrassend genoeg zeldzaam, zowel op- als 
neerwaarts. De geringe volatiliteit staat echter haaks op de turbulente economische realiteit en 
de geopolitieke risico’s die de voorbije weken zijn opgedoken.

Economische loskoppeling tussen 
eurozone en de Verenigde Staten steeds 
duidelijker
Na een negatieve groei in het eerste kwartaal trok de 
economie in het tweede kwartaal opnieuw aan. Het 
Amerikaanse bruto binnenlands product* boekte namelijk 
een groei van 4 % op jaarbasis (eerste raming) in het tweede 
kwartaal. Verschillende economische indicatoren zoals de 
jobcreatie wijzen er ook op dat de Amerikaanse economie 
over heel 2014 waarschijnlijk zal groeien. 

En de eurozone? We stellen vast dat het herstel ‘sputtert’. 
Op basis van een eerste raming realiseerde de eurozone 
een nulgroei in het tweede kwartaal ten opzichte van 
het eerste. Op landenniveau zien we nog steeds uiteen-
lopende economische prestaties bij de grote landen: een 
inkrimping van de activiteit in Duitsland, een bevestiging 
van de recessie in Italië en een stagnering in Frankrijk. 
Door deze nieuwe vertraging doemt het deflatiespook 
weer op, een neerwaartse spiraal met een algemene daling 
van de prijzen en de lonen die de eurozone al maanden 
in zijn greep houdt en al een impact heeft op landen als 
Griekenland en Portugal.

Dollar zit in de lift
Met 1,33 USD voor 1 EUR (koers van 20-08) was het van 
november 2013 geleden dat de dollar nog zo sterk voor 
de dag kwam in vergelijking met de euro. Een evolutie die 
niet hoeft te verbazen, want ze weerspiegelt gewoon het 
verschil in economische groei en monetair beleid tussen 
beide grootmachten. Nu het herstel zich doorzet en de 
inflatie in juni op 2 % uitkwam, zal de Amerikaanse centrale 
bank haar basisrente in 2015 vermoedelijk optrekken. In de 
eurozone zullen de lage inflatie en het broze economische 
herstel de Europese Centrale Bank (ECB) ertoe aanzetten 
om de rente voor een langere periode ongemoeid te laten. 
Die verschillende elementen verklaren dan ook waarom de 
dollar stijgt ten opzichte van de euro.

Rente blijft dalen
Eind 2013 en begin 2014 werd gesuggereerd dat de obliga-
tiemarkten zouden instorten. Vooral de Amerikaanse rente 
zou de hoogte in schieten als gevolg van het economische 
herstel in de VS. We zijn nu eind augustus 2014 en tegen 
alle verwachtingen in blijft de rente zakken. De rente op 
Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar 
bedroeg begin dit jaar 3 %, vandaag is dat nog 2,37 % 
(rente op 19-08).

Hoe beleggen?
Vandaag beleggen is geen gemakkelijke opgave. De rente 
staat historisch laag en de beurzen zijn niet bepaald goed-
koop.

Beleggen op korte termijn? Als lid van de eurozone bepaalt 
de ECB onze kortetermijnrente. Om de economische groei 
weer aan te zwengelen heeft de ECB haar korte rente 
teruggeschroefd tot 0,15 %. Kan de rente nog meer 

 Rente-evolutie in de VS en de Eurozone 

 VS 10-jaarsrente     Euro 10-jaarsrente
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zakken? Dat is een mogelijkheid. Zal ze snel stijgen? Neen. 
Beleggers zullen nog een hele tijd vrede moeten nemen 
met een lage rente. Wie kapitaal op een spaarrekening 
heeft geparkeerd, ziet zijn rendement systematisch dalen. 
Dergelijke be leggingen moeten dan ook beschouwd worden 
als een reserve om onverwachte uitgaven te kunnen 
opvangen of als een oplossing in afwachting van een 
interessanter alternatief.

Beleggen in kwaliteitsvolle obligaties is natuurlijk ook 
een optie: soevereine obligaties, volksleningen, kasbons, 
bedrijfsobligaties. Maar ook hier zijn de rendementen 
weinig bemoedigend. Vaak schommelt het jaarrende-
ment van een obligatie op 10 jaar rond 1,5 %. Vandaar dat 
obligatiebeleggers de voorkeur geven aan hoogrentende 
effecten, bedrijfsobligaties met een iets lagere rating 
(net onder BBB) en opkomende landen, die een iets hoger 
rendement opleveren.

In de huidige context verkeren obligatiebeleggers dus in 
woelige wateren. De aandelenmarkten dan maar? Hoewel 
ze al sterk gestegen zijn, blijven we toch positief wat de 
beurzen betreft. Beleggingen spreiden tussen aandelen en 
obligaties naargelang de risicobereidheid blijft echter meer 
dan ooit actueel. En tenslotte moet de aandelenbelegger 
ook realistisch blijven als het gaat over het rendement van 
de beurs in de toekomst (lees hierover het artikel op pg. 6). 

*  Bruto binnenlands product: deze indicator vertegenwoordigt 
de totale toegevoegde waarde van de goederen en diensten 
die geproduceerd worden op het nationale grondgebied. Hij 
meet de economische groei van een land. 

Besluit
We denken dat aandelen zeker een plaats moeten 
hebben in een uitgebalanceerde portefeuille, al 
mag u niet uit het oog verliezen dat u uw beleg-
gingen voldoende moet diversifiëren. Onze 
voorkeur gaat uit naar Europese aandelen en 
aandelen van opkomende landen die qua rende-
ment interessante vooruitzichten bieden.

 Spreiding per activaklasse 

 Obligaties  Aandelen
 Liquide middelen  Vastgoed

35  %

55  %

3  %

7  %

 Spreiding per regio 

 Europa 
 Noord-Amerika
 Azïe-Oceanïe (ontwikkelde landen) 
 Opkomende markten

18  %

66  % 11  %

5  %

 REFERENTIEPORTEFEUILLE: AMBITIEUZE STRATEGIE 
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Aan welke indicator moeten we nu het meeste geloof hechten? De 
waarheid zal ongetwijfeld in het midden liggen. Zelfs als aandelen 
stilaan duurder worden, zal er echter nog een hele tijd geld naar de 
aandelenmarkten blijven vloeien. Zolang de rente laag blijft, kunnen 
aandelen immers relatief gezien een interessanter dividendrendement 
voorleggen en zo beleggers aantrekken. Maar na de mooie 
beursprestaties van de voorbije jaren lijkt het toch verstandig om uw 
verwachtingen over toekomstige aandelenrendementen bij te schaven. 

Aandelenpotentieel?
Diverse analisten proberen dit toekomstig potentieel van de 
aandelenmarkten in te schatten. Afhankelijk van de gekozen markt 
en studiemethode, komen ze op gemiddelde jaaropbrengsten van 3 tot 
10 % voor de komende tien jaar. Een pak minder dus dan de winsten van 
16 % in 2012 en zelfs 30 % in 2013 (MSCI World Total Return-index). 
Aandelenbeleggingen gaan doorgaans ook gepaard met veel 
koersschommelingen. De laatste jaren zijn we op dat vlak echter 
verwend geweest. We zagen koersen die op een gezapig tempo hoger 
gingen, met nu en dan een klein dipje tussendoor. Analisten spreken 
dan ook over ‘lage volatiliteit’, wat betekent dat aandelenkoersen zeer 
weinig schommelen. Laat u hierdoor echter niet in slaap wiegen. Vroeg 
of laat komen die koersschommelingen toch terug. De aanleidingen 
kunnen talrijk zijn. Bijvoorbeeld de Amerikaanse Centrale Bank die 
haar rente laat stijgen, bedrijfswinsten die ontgoochelen, externe 
gebeurtenissen (denk maar aan het Midden-Oosten) …

Temper dus uw verwachtingen de komende jaren. Zelfs al halen we 
maar een gemiddeld jaarrendement van bijvoorbeeld 6 % de komende 
tien jaar (met de nodige ups en downs), realiseer u dat dit na verloop 
van tijd nog altijd heel wat meer waarde genereert in vergelijking met 
een pure obligatiebelegging. 

De centrale banken doen er alles aan om de economie opnieuw op het 
groeispoor te krijgen. Ze halen de kortetermijnrente naar beneden en 
pompen geld in de economie. Dat goedkope geld vloeide onder andere 
naar de aandelenmarkten, en gaf zo de aandelenkoersen vleugels. Maar 
zijn deze ondertussen niet te sterk gestegen? 

Goedkoop of duur? 
De meningen hierover lopen uiteen, van analist tot analist, maar ook van 
markt tot markt. Dat Amerikaanse aandelen stilaan aan de dure kant 
zijn, daar lijkt eensgezindheid over te bestaan. Maar over de Europese 
aandelenmarkten is meer discussie. 

Analisten die aandelen momenteel vrij correct of zelfs interessant 
geprijsd vinden, baseren zich doorgaans op het verschil tussen het 
dividendrendement op aandelen en de rentevergoeding op obligaties. 
Door de historisch lage rentevoeten, speelde dit argument de laatste 
jaren in het voordeel van de aandelenmarkten – en vooral dan de 
Europese. Zo bedraagt het dividendrendement voor de Europese Stoxx 
600-index 3,55 % terwijl bedrijfsobligaties van goede kwaliteit slechts 
1 à 2 % bieden op tien jaar (bron: Factset). Met een dividendrendement 
van 2,02 % voor de S&P 500 gaat dit argument voor Amerikaanse 
aandelen echter nog amper op.

Kijken we naar de koers-winstverhouding (K/W) van aandelen, dan 
krijgen we ook een gemengd beeld. Zo berekent Nobelprijswinnaar 
Robert Shiller een K/W-verhouding over een zeer lange periode en 
houdt op die manier rekening met de verschillende conjunctuurcycli. 
Met een Shiller K/W van 16 noteren Europese aandelen nog steeds licht 
onder hun langetermijngemiddelde van 17. De Amerikaanse aandelen 
zitten daarentegen al een tijdje boven hun historisch gemiddelde. 

Wat mag u nog verwachten van 
de aandelenmarkten?

Al ruim vijf jaar gaan de koersen op de Amerikaanse en Europese beurzen in stijgende lijn en rijgen ze 
de records aan elkaar. Zoals steeds wanneer de aandelenmarkten in goeden doen zijn, gaan er echter 
stemmen op die waarschuwen dat het feest weldra voorbij zal zijn. De volgende crash zou al in de maak 
zijn. Zo’n vaart zal het volgens ons niet lopen. Maar wat mag u nog verwachten van de aandelenmarkten?

Besluit 
Op basis van de huidige economische stand van 
zaken, verwachten we de hoogste meerwaarde op 
lange termijn nog steeds bij de aandelenmarkten. 
Maar het is belangrijk dat u als aandelenbelegger 
realistische verwachtingen koestert. We leven in 
een moeilijke marktomgeving: aandelen zijn niet 
langer goedkoop gewaardeerd en de koersschom-
melingen zullen opnieuw toenemen. Maar zelfs 
met een aanzienlijk lager verwacht rendement, 
kunnen ze – gezien de context van historisch lage 
rentevoeten – nog steeds meer opleveren dan 
obligaties. 

 Shiller K/W voor Amerikaanse en Europese aandelen 
 over de voorbije 10 jaar 
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De aandelenmarkten hebben al een paar mooie jaren achter de rug. Wilt u graag nog een graantje 
meepikken van de beurshausse, maar krijgt u stilaan hoogtevrees? Of zijn de middelen waarover u 
beschikt eerder beperkt? Dan is een regelmatig spaarplan de oplossing voor u. 

Gespreid in de tijd kopen
Instappen aan lage koersen en verkopen aan topkoersen 
is voor een belegger het ideale scenario. De theorie is 
echter gemakkelijker dan de praktijk. Nemen we de huidige 
marktomstandigheden als voorbeeld. Na de forse stijging zijn 
aandelen momenteel niet langer goedkoop. Op het eerste gezicht 
niet meteen het ideale moment om in te stappen. Maar toch zullen 
aandelen, gezien de historisch lage rentevoeten, nog steeds een 
hoger rendement opleveren dan obligaties. Toch maar kopen dan? 

In de praktijk is het onmogelijk om te voorspellen wanneer u 
het best kunt instappen en het best kunt verkopen. Door uw 
belegging te spreiden in de tijd omzeilt u dit probleem en hoeft 
u zich geen zorgen te maken over het ideale instapmoment. Zo 
belegt u soms tegen hoge, soms tegen lage koersen. Uiteindelijk 
zult u belegd hebben aan een gemiddelde prijs. 

Voordelen van gespreid beleggen
Een regelmatig spaarplan maakt gespreid beleggen in de tijd 
gemakkelijk. U kiest daarbij zelf: 
→  de periodiciteit: maandelijks, driemaandelijks …;
→  het bedrag, vanaf 25 euro per maand; 
→  de producten waarin u wenst te beleggen: obligaties of 

aandelen.
De aankoop gebeurt vervolgens automatisch, zodat u hierover 
niet meer hoeft wakker te liggen.
 
Gespreid beleggen heeft ook als voordeel dat u zich niet laat 
leiden door emoties, geruchten of kuddegedrag. Veel beleggers 
maken immers de fout grote bedragen te beleggen als de koersen 
al fors gestegen zijn. Bij dalende koersen daarentegen worden ze 
moedeloos en durven niet meer te beleggen uit schrik voor verdere 
verliezen. Zo missen ze natuurlijk ook een deel van het herstel. 

Via een regelmatig spaarplan stapt u nu eens in bij hogere 
beurskoersen en dan weer bij wat lagere koersen. Het voordeel 
is dat u, wanneer de beurzen duur zijn, voor een bepaald 
belegd bedrag relatief weinig aandelen of deelbewijzen van 
aandelenfondsen koopt. Als de beurzen dan dalen, hebben de 
aandelen die u duur aankocht, minder gewicht, waardoor de 
koersdaling beperkter is.

Omgekeerd kunt u relatief veel aandelen of deelbewijzen van 
aandelenfondsen kopen als de beurzen goedkoop zijn. Als de markten 
dan heropleven, hebben de aandelen die u goedkoop aankocht een 
groter gewicht en leveren ze u sneller stevige winsten op. 

Wanneer is gespreid beleggen 
het interessantst?
Indien de beurs de komende jaren onverminderd blijft stijgen, dan 
zal uw rendement hoger zijn als u eenmalig een som belegt. Maar 
een meer waarschijnlijk scenario is dat de beurzen in de volgende 
jaren de nodige schommelingen – en dus ook dalingen – zullen 
kennen. In dat geval is gespreid beleggen meer aangewezen. 
Wanneer de markten dalen, dan gaat u door gespreid te beleggen 
op korte termijn ook een verlies oplopen, maar dat zal minder 
groot zijn dan bij een grote eenmalige belegging. En eens de 
markten opnieuw opveren, zal ook uw winst groter zijn. 

Een voorbeeld
We tonen dit aan met de MSCI Europe-index (brede index met 
Europese aandelen). Indien u eind februari 2008 een eenmalig 
bedrag van 20 000 euro had belegd in de MSCI Europe-index, 
dan was in februari 2011 uw eindkapitaal 19 624 euro. Had u 
deze 20 000 euro gespreid in de tijd belegd, bijvoorbeeld elke 
drie maanden 1 666,67 euro, dan was het eindkapitaal maar 
liefst 25 197 euro! Dit toont aan dat door gespreid te beleggen 
bij schommelende beurzen nog een mooie winst kan worden 
gemaakt. 

Regelmatig beleggen: 
  de aangewezen remedie 
  bij nerveuze beurzen

Besluit
Wanneer de beurs erg volatiel of nerveus is, dan kunt u het rende-
ment van uw belegging in aandelen of aandelenfondsen opkrikken door 
gespreid te beleggen in de tijd via een regelmatig spaarplan. Zo hoeft u 
bovendien niet wakker te liggen van het ideale instap- of uitstapmoment 
en kunt u al met een kleine periodieke spaarinspanning op termijn een 
mooi resultaat behalen.

Wilt u graag meer weten 
over de mogelijkheden 
om gespreid in de 
tijd te beleggen? Uw 
financieel adviseur geeft 
u graag meer info over de 
formules om regelmatig te 
sparen bij Belfius! 

 Gespreid beleggen in de MSCI Europe-index voor een korte periode    
Storting van 1666,67 euro elke drie maanden
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→ P.M. uit Kalmthout 
“Ik spaar al jaren voor 
mijn pensioen via een 

dynamisch fonds bij 
Belfius Bank en word 

volgend jaar 60. Kan ik 
dan best volgend jaar 
mijn pensioensparen 

opvragen?”

Verder storten voor uw pensioensparen na uw 60e blijft fiscaal interessant. U bent immers voor uw 
55e gestart met pensioensparen. Dan wordt op de leeftijd van 60 jaar een bevrijdende taks van 10 % 
ingehouden. Met de huidige wetgeving geven bedragen gestort na het inhouden van deze taks nog 

een belastingvermindering van in principe 30 % (verhoogd met gemeentebelastingen). Maar u wordt op deze 
stortingen niet meer belast. Dat is dus fiscaal zeer interessant. U kunt nog storten tot het jaar waarin u 64 wordt. 
We geven u nog graag twee bijkomende tips.

Tip 1: u kunt deelbewijzen verkopen volgens uw wensen
Wanneer en hoeveel deelbewijzen u van uw pensioenspaarfonds verkoopt na uw 60 jaar, bepaalt u zelf. Dit 
kan trouwens zonder kosten. 
U kunt bijvoorbeeld regelmatig een aantal deelbewijzen verkopen als aanvulling op uw pensioen. Of u kunt uw 
deelbewijzen verkopen om te beleggen in vastrentende oplossingen.
U verkoopt best niet alle deelbewijzen van uw pensioenspaarfonds zodat u nog kunt blijven storten op uw 
huidige pensioenspaarrekening. 

Tip 2: u kunt ook defensiever beleggen via uw pensioensparen 
U kunt ook van strategie wijzigen. Het rendement van pensioenspaarfondsen is niet gegarandeerd en u geniet 
geen kapitaalbescherming. Vermits uw beleggingshorizon beperkt is, kunt u voor nieuwe stortingen kiezen 
voor een defensief pensioenspaarfonds bij Belfius. Dat belegt maar voor een beperkt deel in aandelen. Zo 
beperkt u de risico’s maar kunt u toch nog voor een deel profiteren van het beurspotentieel. Van uw huidig 
fonds dat overwegend in aandelen belegt, kunt u de spaarreserve ook gratis omschakelen naar het defensief 
pensioenfonds. Zo vermijdt u dat een groot deel van het opgebouwde kapitaal van uw fonds verdampt bij een 
forse correctie op de beurs. 

U bespreekt best de verschillende mogelijkheden met de financieel adviseur van uw Belfius-kantoor. Alles 
hangt immers af van uw risicoappetijt, de grootte en de samenstelling van uw huidige portefeuille net als uw 
toekomstige projecten. 

Vragen
van onze lezers

Kalender van de maand
Datum Plaats Thema Contact

18-09-14 Westmalle Vooruitzichten op de financiële 
markten

eric.vanparys@mandat.belfius.be
of 03 317 00 90

7-10-14 Webinar Geopolitieke spanningen,  
wat is de impact op de economie? 

www.belfius.be/webinar

23-10-14 Mechelen Macro-economische vooruitzichten stephane.fannes@mandat.belfius.be 
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→ L.V. uit Hasselt 
“Het hypothecair krediet van onze gezinswoning 
is sinds kort afbetaald. We willen een apparte-
ment aankopen om te verhuren. Kunnen we daar 
nu best voor lenen of onze beleggingen daarvoor 
aanspreken? Het geld brengt momenteel toch 
weinig op bij de bank.”

Door de huidige lage rente op kredieten en omdat u door te lenen ook belastingen bespaart, 
kunt u best een deel van de aankoopprijs lenen. Hoe pakt u dat aan?

Een deel via een gewoon krediet …
U kunt een klein deel lenen via een gewoon krediet waarbij u elke maand naast interesten ook 
een stuk kapitaal aflost. Met de huidige fiscale wetgeving kunt u dan jaarlijks de zogenaamde 
‘korf’ van maximaal 2 280 euro per partner opvullen met dit afgeloste kapitaal tegen een 
belastingvermindering van 30 % (+ gemeentebelastingen). Dit is wel beperkt tot een maximale 
schijf van 76 110 euro van het krediet. In functie van de looptijd en de wijze van terugbetalen 
van het kapitaal kan er becijferd worden hoeveel u dient te lenen via een gewoon krediet om 
de korven te vullen. De financieel adviseur van uw Belfius-kantoor kan u daarbij helpen. De rest 
leent u dan best voor een deel via een bulletkrediet. Hieronder leest u er meer over.

… en een deel via een bulletkrediet
Bij een bulletkrediet lost u het geleende kapitaal pas af op einddatum van het krediet via de 
verkoopprijs van uw appartement of via uw beleggingen. U betaalt dus tussentijds enkel 
interesten en geen kapitaal af. Deze interesten worden berekend op het geleende kapitaal en niet 
op het openstaande kapitaal zoals bij een gewoon krediet. Dit biedt enkele belangrijke voordelen. 
→  Omdat u tijdens de looptijd van het krediet geen kapitaal terugbetaalt en dus ook de maandlast 

lager is dan bij een gewoon krediet, kunt u bij een bulletkrediet een deel van uw beleggingen 
verder laten renderen. 

→  Omdat het bedrag aan interesten vast is, is dit ook een ideale formule om met de huidige 
fiscale regels het onroerend inkomen van uw appartement in de personenbelasting weg te 
werken met deze interesten.

U betaalt minder personenbelasting
De interesten van het bulletkrediet kunt u aftrekken van het onroerend inkomen tegen de 
hoogste aanslagvoet (bv. 50 %) plus gemeentebelastingen. Hoe hoog het onroerend inkomen is, 
hangt af van het gebruik van het appartement. Bij uw appartement gelegen in België dat u zult 
verhuren aan een natuurlijk persoon die de woning niet voor zijn beroep gebruikt bijvoorbeeld, 
is het onroerend inkomen gelijk aan het geïndexeerd KI (= KI x 1,7) x 1,4. U moet ervoor zorgen 
dat de betaalde interesten per jaar voldoende zijn om dit onroerend inkomen weg te werken.

Nettokost krediet versus nettorendement beleggingen
De nettokost van het bulletkrediet bedraagt bij een marginale aanslagvoet van 50 % slechts 1,8 % 
(rentevoet van 3,6 % x 50 %). Door ondertussen uw geld te beleggen gaat uw nettorendement 
de komende 10 jaar allicht een stuk hoger liggen. De rente zal immers niet eeuwig zo laag blijven. 
Bij heel wat beleggingen (gestructureerde obligaties, tak 44-verzekeringen, fondsen met 
beperkt risico op een daling) kunt u bovendien de risico’s wat beperken en toch zicht hebben 
op een mooi potentieel rendement. 

Ook interessant voor successieplanning
Lenen voor uw appartement biedt ook enkele belangrijke voordelen bij een successieplanning. 
Indien u overlijdt in de loop van het krediet en u hebt geen overlijdensdekking afgesloten, 
kunnen uw erfgenamen het openstaande saldo van het gewone krediet en het bedrag van het 
bulletkrediet in mindering brengen van de waarde van het appartement. Daardoor zullen de 
successierechten in principe lager uitvallen.

Zoals u ziet, biedt (een deel) lenen voor 
uw appartement heel wat voordelen. Uw 
financieel adviseur bij Belfius kan u daar 
meer informatie over geven.

 VOORBEELD 

Bij een bulletkrediet op 10 jaar met een 
vaste rentevoet van 3,6 % (de effectieve 
rentevoet hangt af van uw concreet 
kredietdossier) en een KI van 1 800 euro 
bedraagt het onroerend inkomen in 
de personenbelasting 4 284 euro 
(1 800 euro x 1,7 x 1,4). Om dit onroerend 
inkomen volledig weg te werken met inte-
resten zou er 119 000 euro (4 284 euro 
x 100 / 3,6) via een bulletkrediet moeten 
geleend worden. 

Een berekening op maat via uw finan-
cieel adviseur bij Belfius is aangewezen. 
De interesten van uw gewoon krediet, 
die weliswaar elke maand dalen, kun-
nen immers ook gebruikt worden om 
het onroerend inkomen te neutraliseren. 
Houd ook rekening met een kleine indexa-
tie van het KI de volgende jaren.
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Een Belg belegt liever dicht bij huis, bv. in obligaties of aandelen van lokale ondernemingen. 
Daarvoor is echter een goede kennis nodig van de Belgische economie en van de beschikbare 
beleggingsalternatieven. In een gesprek met Anne-Catherine Delaye, Senior Fund Manager 
bij Candriam Asset Management, gaan we dieper in op de verwachtingen voor de Belgische 
economie en op de beleggingsmogelijkheden in België.

Wat zijn de troeven en de uitdagingen 
van België?
Anne-Catherine Delaye : België ligt centraal in Europa en beschikt over 
een uitstekende wegen- en haveninfrastructuur. Dat levert een voordeel 
op voor de uitvoer en maakt het land tot een belangrijk logistiek en 
vervoerscentrum. België heeft ook zeer goed geschoolde werknemers 
met een hoge productiviteit, meer bepaald in de gezondheidssector, 
lucht- en ruimtevaart en chemie. Het is een belangrijk exportland en 
voert vooral halfafgewerkte producten uit naar Duitsland, dat een 
degelijke handelspartner is. Ons land zou dus voordeel moeten kunnen 
halen uit het economisch herstel in dat land.

België staat echter voor een reeks uitdagingen, voornamelijk de 
vergrijzing van de bevolking en de te hoge arbeidskosten. Het moet 
zijn concurrentiekracht herstellen want ook al beschikt het over 
hooggeschoold personeel, toch liggen de lasten voor de werkgevers 
te hoog. Het wordt dus steeds moeilijker om nieuwe investeerders aan 
te trekken. En al is de werkloosheid bij ons kleiner dan het Europese 
gemiddelde, toch ligt ze nog te hoog en zal de nieuwe regering daar 
iets aan moeten doen. Ten slotte is de staatsschuld te groot, en om die 
terug te dringen, moeten er maatregelen worden genomen.

De rente op Belgische staatsbons en op andere 
staatsobligaties is nog nooit zo laag geweest. 
Wordt het risico op een rentestijging niet te 
groot? Welke obligaties hebben in dat opzicht 
momenteel de voorkeur?
A-C. D.: We zijn van mening dat het risico op een fikse rentestijging in de 
eurozone tijdens de eerstvolgende maanden vrij klein is. Sinds 2013 is de 
inflatie in de eurozone alsmaar blijven dalen, zelfs tot onder het streefdoel 
van 2 % op halflange/lange termijn van de Europese Centrale Bank (ECB). 
Bovendien draagt de sterke euro momenteel bij tot een versterking van de 
inflatiedaling, doordat de prijs van ingevoerde diensten en goederen daalt. 
Daarom kondigde de ECB in juni 2014 maatregelen aan, zoals de invoering 
van een negatieve rentevoet in combinatie met injecties van liquide 

middelen. Die houden onder meer heel doelgerichte herfinancieringen 
op lange termijn in ter ondersteuning van de kredietverlening aan kmo’s. 
Onrechtstreeks maken die maatregelen elke rentestijging tussen juni 
2016 en september 2018 weinig waarschijnlijk. Bijgevolg zullen de 
Europese rentevoeten wellicht nog lange tijd laag blijven. 

In een aantrekkend economisch klimaat, met een beter gereguleerd 
financieel stelsel en de wil van de ECB om de rente laag te houden, 
worden beleggers ertoe aangezet op zoek te gaan naar rendementen die 
hoger zijn dan de overheidsrentes, met een voorkeur voor emittenten 
van goede kwaliteit.

Wat verwacht men voor de Belgische aandelen?
A-C. D.: We blijven positief voor de Europese aandelen, ook voor de 
Belgische aandelen, gelet op het verwachte economische herstel. De 
winstgroei van de Europese ondernemingen wordt geraamd op meer 
dan 10 % voor 2014 en dat is ook het geval voor 2015. De Belgische 
aandelenmarkt zal het wellicht goed blijven doen in 2014 en 2015, 
op zijn minst conform met de winstgroei van de bedrijven. We gaan 
ervan uit dat de kleine en de middelgrote ondernemingen waarvoor 
de zichtbaarheid van de winstgroei duurzamer en sterker is, het beter 
zullen doen dan de grote beurskapitalisaties. Voor een onderneming is 
een zichtbare en duurzame groei momenteel een zeldzaam goed, en 
de markt is bereid om daarvoor te betalen.

Welke sectoren hebben het grootste potentieel 
voor de beleggers?
A-C. D.: De sectoren gezondheid en voeding & drank hebben de grootste 
zichtbaarheid inzake hun groei en dat zal de markt waarschijnlijk op prijs 
blijven stellen. Bovendien zijn er in de technologiesector veelbelovende 
niches die het eveneens heel goed kunnen doen. Meer bepaald voor 
België, met zijn centrale ligging in Europa, zal vastgoed in combinatie 
met logistiek wellicht ook een veelbelovende niche vormen. Naast die 
sectoren moeten we ook oog hebben voor de fusies en de overnames, 
die bepaalde marktsegmenten vermoedelijk opwaarts zullen blijven 
stimuleren.

Beleggen in België?
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Welke ondernemingen zijn nog interessant 
voor de beleggers?
A-C. D.: Tegen de achtergrond van een nog onzeker en volatiel economisch 
herstel, denken we dat de meest interessante ondernemingen voor de 
beleggers de ondernemingen zijn in nichesegmenten. Die hebben een 
concurrentievoordeel en daardoor een meer zichtbare en duurzame 
groei. Daarnaast moet het management dynamisch zijn en dicht bij de 
markt en de klanten staan, zodat het de onderneming voortdurend kan 
aanpassen aan de gewijzigde marktomstandigheden. Bovendien moet 
de onderneming een gezonde balans kunnen voorleggen en moet haar 
vermogen om geldstromen te genereren haar in staat stellen de vereiste 
investeringen te doen om haar concurrentiepositie te kunnen behouden.

Een aantal Belgische aandelen beantwoordt aan die criteria. Enkele 
voorbeelden: Aedifica, Arseus, Econocom, IBA, Lotus Bakeries, Melexis, 
Montea, Ontex, WDP, Zetes …

Neem het voorbeeld Melexis. Dat is een onderneming in het 
nichesegment van het ontwerp, de ontwikkeling en de commercialisering 
van halfgeleiders/geïntegreerde schakelingen voor toepassingen 
in de automobielsector, zoals voor het automatisch inschakelen 
van de verlichting of de ruitenwissers. Dit segment kan een forse 
structurele groei voorleggen dankzij de steeds grotere aanwezigheid 
van elektronica in wagens. Dat is het gevolg van het ontwikkelen van 
veiligheidssystemen in voertuigen, en van de consument en de overheid 
die een verminderde uitstoot en een verlaagd energieverbruik nastreven. 
Melexis heeft een zeer hoog rendement op het eigen vermogen (33 %) 
dankzij zijn winstgevendheid en de beperkte hoeveelheid kapitaal die 
het aanwendt, omdat het zijn productie volledig uitbesteedt. Bovendien 
is Melexis financieel kerngezond met een zeer lage schuldgraad en een 
forse geldstroom waarmee het kan blijven investeren in technologie 
om zijn concurrentievoordeel te behouden.

Hoe het risico van een belegging in Belgische 
aandelen en obligaties tot een minimum 
beperken?
A-C. D.: Om het risico van een belegging zo klein mogelijk te houden, 
moet men zorgen voor een spreiding van de activaklassen (obligaties, 
aandelen, geldmarktproducten enz.) en hetzelfde doen in elke 
activaklasse. Voor aandelen is een goede sectorspreiding belangrijk. 
Bij obligaties moet men zorgen voor een spreiding van de looptijd en 
de emittenten.

Bij aandelen kan het risico ook beperkt worden door een degelijke 
beleggingsdiscipline, namelijk het op tijd nemen van winst én verlies, 
maar ook met een dagelijkse koersopvolging en vergelijking met 
een referentie-index en door regelmatige ontmoetingen met het 
management van de ondernemingen.

 SMALL & MIDCAPS BELGIUM 
De Belgische beurs liet de voorbije jaren goede resultaten 
op tekenen. Het zijn de kleine en de middelgrote ondernemingen, 
de zgn. small en midcaps, die met de beste resultaten uitpakten. 
Hoewel die aandelen al aanzienlijk in waarde gestegen zijn, 
blijft de waardering van de small en midcaps correct. Bovendien 
bieden zij een interessant dividendrendement. Daar komt nog 
bij dat die ondernemingen doorgaans goed beheerd worden en 
vaak een kleine schuldenlast hebben.

  Bel 20-index     Belgium Mid Caps     Belgium Small Caps
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 BELEGGEN IN EEN FONDS 

Het is voor een privébelegger niet gemak-
kelijk om de juiste aandelen en obligaties 
te vinden. Een belegging in een goed 
beheerd fonds kan dan ook een interes-
sant alternatief zijn. Daarom riep Belfius 
Bank de tak 44 in het leven, een beleg-
gingsverzekering die volledig is toege-
spitst op België en zijn economie. Uw 
beleggingsadviseur kan u hierover zeker 
meer vertellen.
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Meer info in uw Belfius-kantoor of surf naar www.belfius.be/fondsenselectie.

Beleg in een selectie van fondsen en krijg* 
tot 300 euro cadeau.
U ontvangt 75 euro per schijf van 10 000 euro 
die u belegt. Actie t.e.m. 31 oktober 2014.

Activeer uw 
spaargeld en 
geniet meteen 
een bonus.

*Aanbod onder voorwaarden. Gelieve het reglement te raadplegen voor meer details (beschikbaar in uw kantoor of op belfius.be).
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