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EDITO

Tussen 25 februari en 6 maart kreeg de 
Batibouwbeurs meer dan 300 000 bezoekers 
over de vloer. Nog maar eens een bewijs dat 
de Belg een baksteen in de maag heeft. De 
stormloop wordt nog meer in de hand gewerkt 
door de huidige bodemrentes en door de 
Belgische vastgoedprijzen die, in tegenstelling 
tot wat in de buurlanden het geval is, niet de 
pan uit rijzen. Zal dat zo blijven? Op pagina 3 
geeft Frank Maet, Senior Economist bij 
Belfius Research, zijn visie op de Belgische 
vastgoedmarkt, en op pagina 7 komt u te 
weten welke variabelen een invloed hebben op 
de langetermijnrente en welke richting ze zou 
kunnen uitgaan.

De banksector – een belangrijke partner in uw 
vastgoedprojecten – kreeg het de voorbije 
maanden zwaar te verduren op de beurs. Op 
pagina 6 verneemt u er meer over. En verder: u 
bent nog geen eigenaar, maar u denkt over enkele 
jaren de stap te zetten? Wist u dat Belfius u 
begeleidt bij de aankoop van uw onroerend goed 
nog voor de koopovereenkomst ondertekend 
is? Op pagina 9 leest u hoe langetermijnsparen 
niet alleen een fiscaal voordelige belegging is, 
maar toekomstige eigenaars ook kan helpen hun 
schuldsaldoverzekering te (co)financieren.

Maar de baksteen is niet de enige manier om 
in vastgoed te beleggen. ‘Papieren vastgoed’ 
is een alternatief dat talrijke voordelen biedt, 
zoals inpikken op het herstel van de Spaanse 
vastgoedmarkt of op de toenemende woningvraag 
in Azië. Op pagina 10 en 11 zetten we alle troeven 
op een rij.

Zoals het spreekwoord zegt: een goede werkman 
herkent men aan zijn gereedschap. Zorg er als 
architect van uw portefeuille voor dat u over de 
beste tools beschikt! Onze apps bijvoorbeeld. Maar 
daarover meer in het volgende nummer van Uw 
Beleggingen.

Veel leesplezier!

BERNARD 
BEMELMANS,  
SENIOR ADVISOR 
INVESTMENT 
STRATEGY

Wees de architect  
van uw portefeuille!

Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Patrick 
Vandenhaute, Bernard Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, 
Alex Clinckx, Els Vander Straeten, Nadine De Baere en Alain Beernaert.
Verantwoordelijke uitgever : Belf ius Bank NV, Pachecolaan 44, 
1000 Brussel – Tel.: 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
BIC GKCCBEBB – RPR Br ussel BT W BE 0403.201 .185 – FSMA 
nr. 019649 A. Voorwaarden geldig op 1 apr i l 2016. Dit document 
is market ingcommunicat ie en kan niet beschouwd worden a ls 
beleggingsadvies. 
Concept & lay-out: www.chriscom.be
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Is vastgoed dan nog steeds een 
interessante belegging?
F.M.: Vastgoed heeft zeker voordelen als belegging: 
het is een interessante diversificatie in uw 
portefeuille en de huurinkomsten beschermen 
tegen inflatie. Belangrijk is echter om niet alleen 
naar de woningmarkt te kijken. Je hebt op de 
vastgoedmarkt immers een ruime keuze aan 
sectoren (industrieel, commercieel vastgoed, rust- 
en verzorgingstehuizen …). En je mag ook de nadelen 
van fysiek vastgoed niet uit het oog verliezen: 
de kostenfactuur bij aankoop, beslommeringen 
bij de verhuur, mogelijke leegstand, problemen 
met wanbetaling, de noodzaak om regelmatig 
opfrissingswerken te doen etc. Bovendien 
verhoogt de druk op ons land om een efficiëntere 
belasting op vastgoed en huurinkomsten door te 
voeren. 
Een papieren vastgoedbelegging, bijvoorbeeld via 
een fonds dat in vastgoedaandelen belegt, kan dan 
ook een interessant alternatief zijn. Bovendien 
loont het de moeite om eens verder te kijken dan 
enkel de Belgische markt. Een instorting van de 
prijzen lijkt weliswaar niet aan de orde, maar de 
komende jaren verwachten we op de Belgische 
vastgoedmarkt toch ook geen grote meerwaarden 
meer.

3

Volgens kredietbeoordelaar 
Standard&Poor’s zullen 
de prijzen van huizen en 
appartementen in België dit jaar 
met 1 % en volgend jaar met 
2 % stijgen. De aanhoudend lage 
rente maakt lenen uiteraard 
goedkoper en stimuleert zo de 
huizenmarkt. Maar wat als de 
rente opnieuw gaat stijgen? 
We vragen het aan Frank Maet, 
Senior Economist op de Belfius 
Research-afdeling.

Kunnen de woningprijzen 
blijven stijgen wanneer de 
rente de volgende jaren 
aantrekt?
F.M.: We verwachten inderdaad een rentestijging in 
de komende jaren. Voor de Belgische 10-jaarsrente 
rekenen we momenteel op een stijging met 0,4 à 
0,5 % dit jaar en 0,5 à 0,75 % in 2017. Volgens de 
theorie leidt een rentestijging tot een daling van de 
woningprijzen. Het wordt dan immers duurder om 
te lenen en gezinnen zouden daarom meer kiezen 
voor huren dan kopen. Wanneer we echter naar 
het verleden kijken, dan zien we dat het negatieve 
effect van een hogere rente op de vastgoedprijzen 
eerder beperkt was. 
Zo waren er de afgelopen 30 jaar vier periodes 
waarbij de Belgische langetermijnrente met 
meer dan 1 % steeg. In geen enkele van die 
periodes leidde de rentestijging tot een daling 
van de woningprijzen. Wél zagen we een tijdelijke 
vertraging van de stijging van de verkoopprijzen. 

We hoeven dus nog niet te 
vrezen voor een crash van de 
woningprijzen?
F.M.: Neen. Een scenario zoals in de jaren 70 met 
een uit de hand lopende inflatie en een daling van 
de huizenprijzen in reële termen (gecorrigeerd voor 
inflatie) is onwaarschijnlijk. Voorlopig is de Europese 
Centrale Bank immers nog vooral bezig met het 
vermijden van deflatie en lijkt een inflatieprobleem 
ver van ons bed. De rentestijging die we verwachten 
in 2016 en 2017 zal vooral het resultaat zijn van 
een verbetering van het economische vertrouwen 
en een normalisatie van de groei- en inflatiecijfers. 
We verwachten voorlopig dan ook geen daling van 
de vastgoedprijzen. 

Laten we eerst even kijken 
hoe het nu gesteld is met onze 
Belgische vastgoedmarkt. 
Frank, welke trends vielen 
op in 2015?
F.M.: In tegenstelling tot de verwachtingen zijn de 
hypothecaire rentetarieven in 2015 verder gedaald. 
Opvallend was ook dat het aantal verkochte 
woningen beter stand hield dan verwacht. De 
lagere rente heeft het negatieve effect van het 
terugschroeven van de fiscale woonbonus in 
Vlaanderen duidelijk goedgemaakt. Ook de extreem 
lage rente voor klassieke beleggingen zoals spaar- 
en termijnrekeningen heeft residentieel vastgoed 
in 2015 zonder twijfel ondersteund, want het 
maakt vastgoed als beleggingsbestemming relatief 
interessanter. De huizenprijzen zijn vorig jaar dan 
ook verder gestegen met iets minder dan 1 %. 
De stijging deed zich wel vooral voor bij nieuwe 
woningen. Voor de bestaande woningen bleven 
de prijzen ongeveer stabiel.

Loont het nog om te investeren in     

Belgisch vastgoed?

Inhoud

OVERWEEGT U EEN 
BELEGGING IN VASTGOED?   
Contacteer dan zeker uw financieel 
adviseur in uw Belfius-kantoor. Hij maakt 
u graag wegwijs in de verschillende 
beleggingsmogelijkheden.

ACTUA
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Wereldgroei blijft intact:  
aandelen genieten nog steeds 

onze voorkeur

Lage olieprijzen zijn positief 
voor de VS
De jongste maanden kenden de aandelenmarkten 
en de olieprijzen een opmerkelijk gelijkaardig 
verloop (zie grafiek). 
De daling van de olieprijzen is nochtans goed 
nieuws voor de Amerikaanse economie.
De VS voeren zo'n 30 % van hun olieconsumptie 
in. Op korte termijn leiden lagere olieprijzen naar 
een hoger reëel inkomen en hogere winsten voor 
de bedrijven buiten de energiesector, en tot lagere 
productiekosten voor hen. 
Wat het gezinsverbruik betreft, toont een studie 
van JP Morgan aan dat de mensen van elke dollar 
die ze aan olie uitsparen, ongeveer 80 % uitgeven 
aan andere vormen van consumptie. Dat betekent 
een consumptiestijging van 0,4 % op jaarbasis. 

De Verenigde Staten
Er zijn heel wat tekenen dat de groei van de 
Amerikaanse economie stand houdt en dat het 
recente pessimisme op de markten wellicht 
overdreven is. Het beste bewijs is te vinden op de 
arbeidsmarkt. Daar wordt er flink aangeworven en 
de werkloosheid daalde van 5,3 % zes maanden 
geleden tot 4,9 % in februari. Er zijn ook steeds 
meer werknemers die hun ontslag indienen. Dit lijkt 
erop te wijzen dat ze meer vertrouwen hebben en 
hun baan durven op te zeggen voor een nieuwe. 
In de bouwsector zou de lagere hypotheekrente, 
als gevolg van de recente rentedaling op 
schatkistcertificaten, de vraag een boost kunnen 
geven. De huizenprijzen zijn vorig jaar met 5 à 
6 % gestegen, wat erop wijst dat de vraag naar 
woningen groot blijft. 
Maar er zijn andere economische factoren die 
in het oog moeten gehouden worden. Zo is de 
dollarkoers sinds midden 2014 fors gestegen, wat 
de uitvoer verzwakt en de binnenlandse vraag naar 
buitenlandse producenten verlegt. De slabakkende 
export, in combinatie met een sterkere dollar, weegt 
op de Amerikaanse fabrieksnijverheid. De slappere 
vraag deed de voorraden immers toenemen, 
waardoor de productie in de verwerkende industrie 
terugviel. 

De laatste maanden doken links 
en rechts geluiden op over een 
economische recessie in de Verenigde 
Staten. Samen met de vertraging in 
China zou deze recessie negatieve 
gevolgen kunnen hebben op de globale 
wereldgroei. We overlopen de huidige 
gang van zaken in beide landen en 
eindigen met een overzicht waarom 
we nog steeds de kaart trekken van 
Europese aandelen.

80 %
VAN ELKE DOLLAR DIE MENSEN AAN OLIE 
UITSPAREN, WORDT UITGEGEVEN AAN 
ANDERE VORMEN VAN CONSUMPTIE.

STRATEGIE
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China
Er heerst uiteraard ongerustheid over de vertraging 
van de Chinese economie. Velen verwerpen het 
officiële groeicijfer van 6,9 % dat de Chinese 
overheid naar voor schuift. Men staart zich echter 
blind op de vertraging van de Chinese industrie, 
terwijl de dienstensector de belangrijkste motor 
van de Chinese economische groei is geworden 
en meer dan de helft van het nationaal inkomen 
uitmaakt. 
Wat zal de Chinese groei waarschijnlijk 
ondersteunen? De forse stijging van de lonen, 
van het beschikbare gezinsinkomen, van het 
trein- en luchtverkeer, van de gezinsuitgaven 
voor ontspanning en van andere indicatoren die 
aantonen dat de dienstensector sterk toeneemt. 
De Wereldbank rangschikt China als een land met 
een gemiddeld inkomen  dat meer uitgeeft aan 
diensten dan aan producten. Bovendien sparen 
de Chinezen minder dan vroeger. Dankzij de 
sterke dienstensector zal China waarschijnlijk 
een harde economische landing in de komende 
jaren kunnen afwenden. Hopelijk zullen de Chinese 
autoriteiten die kans ook aangrijpen om de te hoge 
schuldenberg van de Chinese ondernemingen af 
te bouwen, vooral die van de overheidsbedrijven. 
China heeft heel veel bijgedragen tot de groei 
van de wereldhandel. De laatste 3 jaar was China 
minder afhankelijk van haar export maar meer 
van de binnenlandse consumptie, vooral in de 
dienstensector. Uiteraard zal deze heroriëntatie 
de spectaculaire groei van de Chinese export 
en import, die vooral gericht zijn op goederen, 
verminderen. Met de tijd zal de handel zich meer 
en meer oriënteren richting dienstensector, vooral 
deze gelinkt aan dataverkeer en technologie. 

Noch voor de VS noch voor China zien we 
vandaag dus tekenen die wijzen op een sterke 
vertraging, integendeel. Ons scenario van een 
duurzame verdere groei van de wereldeconomie 
blijft volgens ons intact en blijft de basis vormen 
van onze strategie om aandelen te overwegen. 

We overwegen nog steeds 
aandelen in onze portefeuilles!
Bij de aandelen hebben we al maanden een 
duidelijke voorkeur voor de eurozone. Hierbij nog 
eens een toelichting van deze beslissing.
Rekening houdend met de maatregelen van 
de ECB en met het economische herstel, is het 
deflatiegevaar wat geweken, al zijn de deflatoire 
factoren nog niet verdwenen. De ECB zal dus nog 
enige tijd een ondersteunend monetair beleid 
blijven voeren. Gelukkig zal de binnenlandse 
consumptie waarschijnlijk solide blijven en de 
bbp-groei ondersteunen.
We zetten nog eens de positieve punten maar ook 
de aandachtspunten op een rij:
→  gezonde bedrijfsbalansen (afbouw van schulden, 

cash);
→  ondanks enige volatiliteit vertonen de Europese 

indicatoren (PMI, nieuwe bestellingen, groei van 
de geldhoeveelheid) een gunstige tendens;

Gezien de aantrekkelijkere waarderingen en een betere macro-economische 
omgeving geven we de voorkeur aan Europese aandelen. We hebben echter 
een minder goed oog in de Britse bedrijven en verkiezen dus aandelen uit de 
eurozone boven een algemeen Europees fonds.

Naast aandelen uit de eurozone, verkiezen we small caps, innovatieve 
bedrijven en bedrijven van hoge kwaliteit.

Amerikaanse bedrijven hebben een plaats in een gediversifieerde 
portefeuille. Maar gezien de sterke resultaten de laatste jaren, de huidige 
waardering ervan en de dure dollar, is het een goed moment om gedeeltelijk 
winst te nemen op deze posities.

Besluit

→  goedkopere olie is goed nieuws voor 
consumenten en ondernemingen, al begint het 
effect wat te verslappen;

→  laag rentepeil: de ondernemingen van de 
eurozone kunnen zich goedkoop financieren en 
obligaties brengen nauwelijks iets op, waardoor 
de beleggers hun heil zoeken in interessante 
aandelen (o.a. via het dividend);

→  groei van de vraag naar en de toekenning van 
kredieten.

Na de recente zware correcties zijn de aandelen 
uit de eurozone weer interessanter gewaardeerd. 
Ze blijven ook goedkoper dan de Amerikaanse 
aandelen.
Aandachtspunten Europa:
→  hoge, maar afnemende werkloosheid (-1 % over 

een jaar tot 10,4 % in december 2015);
→  lage inflatie;
→  de Britse energiesector vertegenwoordigt bijna 

13 % van de index en staat onder druk van de 
olieprijzen. De Britse ondernemingen worden 
ook benadeeld door het dure pond;

→  de sterke Zwitserse frank weegt ook op de 
Zwitserse bedrijfsresultaten;

→  toenemende volatiliteit op de markten.

Dankzij de sterke 
dienstensector zal China 
waarschijnlijk een harde 

economische landing 
in de komende jaren 
kunnen afwenden.

AMERIKAANSE S&P-500-INDEX EVOLUEERT 
STERK IN LIJN MET DE OLIEPRIJS
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FOCUS

Moeilijk klimaat
Directe aanleiding voor de afstraffing van de bank-
aandelen waren de winstwaarschuwing bij mastodont 
Deutsche Bank en twijfels over de houdbaarheid van 
de schuldenlast bij de Italiaanse banken. Daarbij kwam 
de vrees van beleggers dat de banksector slechte kre-
dieten toekende aan bedrijven uit de energiesector. 
Maar ook het minder gunstige economische klimaat 
speelt de sector parten. Teleurstellende economische 
cijfers wakkeren bij momenten de vrees voor een 
wereldwijde groeivertraging aan. Een trager draai-
ende economie zou zich echter vertalen in minder 
vraag naar kredieten en meer wanbetalingen. 

Ook het renteklimaat is nefast voor de banksector. 
De Belgische 10-jaarsrente daalde sinds begin dit 
jaar van 1 naar 0,5 %. Die historisch lage rente weegt 
op de bankwinsten: de marge tussen de rente die ze 
betalen op deposito’s en de rente die ze ontvangen 
op de toegekende kredieten, blijft immers zeer klein 
en hun liquiditeitsoverschotten moeten ze beleggen 
tegen bijzonder lage of zelfs negatieve rentevoeten. 
De winstcijfers stonden bovendien al onder druk door 
de toenemende regulering na de bankencrisis.

De financiële sector had het de voorbije 
maanden niet onder de markt. Tussen 
begin januari en midden februari 
ging de sector bijna 20 % onderuit. 
Verschillende elementen speelden de 
financiële aandelen parten. We zetten 
ze voor u op een rij en bekijken de 
vooruitzichten van de sector. 

De financiële sector

ten onrechte afgestraft?  

Beterschap in zicht?
Door de verstrengde controle op de sector is het risico 
op excessen sterk afgenomen. De banken hebben hun 
kapitaalbasis verstevigd en zijn nu veel beter bestand 
tegen een crisis. De ongerustheid van beleggers over 
de kredietverlening aan de energiesector lijkt dan 
ook overdreven: banken zijn nu veel solider en de 
energiebedrijven maken slechts een klein percentage 
uit in hun totale kredietportefeuilles. 

De strengere regulering zorgt ervoor dat banken 
minder risico’s nemen, maar hierdoor kunnen ze ook 
moeilijker hun winsten herstellen. Heel wat banken 
– vooral in de perifere Europese landen – hebben wel 
nog marge om hun kosten te verminderen en zo hun 
winstmarges op te drijven. Dit kan door schaalvergro-
ting, schrappen in het aantal bankkantoren en door 
de trend naar meer digitalisering. 

De maatregelen van de centrale banken ondersteunen 
ondertussen het economische herstel. Volgens het 
IMF zal wereldwijd de groei aantrekken van 3,1 % in 
2015 naar 3,4 % dit jaar en 3,6 % in 2017. Die lichtjes 
versnellende groei betekent meer consumptie en dus 
ook meer kredieten en investeringen, wat positief is 
voor de financiële sector. Op langere termijn zien we 
bovendien dat de sector nog heel wat potentieel heeft 
in de opkomende landen. Daar zal de opmars van de 
middenklasse de vraag naar bank- en verzekerings-
producten immers nog doen toenemen.

En die langverwachte rentestijging? Die komt in de 
VS in elk geval dichterbij: naarmate de Amerikaanse 
centrale bank de kortetermijnrente verder zal optrek-
ken, zal ook de langetermijnrente een stijging inzetten. 
En als het in de VS regent, dan druppelt het bij ons. 

Een verhoging van de kortetermijnrente zit er in de 
eurozone voorlopig nog niet in, maar een geleidelijke 
stijging van de langtermijnrente in navolging van de 
VS behoort zeker tot de mogelijkheden. En ook dat 
kan een opsteker vormen voor de banksector.

De financiële sector heeft het jaar slecht 
ingezet. Een aantal van de bezorgdheden 
van beleggers m.b.t. tot de slechte 
kredieten en de groeivertraging lijken 
ons overdreven en de afstraffing van 
deze aandelen dan ook onterecht. 
De toenemende regulering, onzekerheid 
over de wereldgroei en moeilijke erfenis 
van het verleden zullen de sector echter 
parten blijven spelen. 

Maar vooral de acties van de 
centrale banken wereldwijd duwen 
de rentemarges van de banken naar 
beneden. Dit zal druk blijven zetten op 
de bankwinsten, waardoor ze moeten 
blijven snoeien in de kosten. We blijven 
voorlopig dus voorzichtig. Wie in deze 
sector belegde, houdt zijn posities best 
aan, maar het lijkt ons nog wat te vroeg 
om al nieuwe posities in te nemen.

Besluit
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Sinds begin dit jaar zetten de 
langetermijnrentes opnieuw een 
forse daling in. Een goede zaak 
voor wie momenteel een lening 
wil aangaan, bijvoorbeeld voor 
de aankoop van een woning. 
Obligatiebeleggers moeten zich 
daarentegen weer tevreden stellen 
met een lagere rentevergoeding. 
Maar welke elementen beïnvloeden 
die langetermijnrente eigenlijk?

Lange versus 
kortetermijnrente
De kortetermijnrente is het gas- en rempedaal dat 
de centrale banken indrukken om hun economische 
beleid bij te sturen. Door de kortetermijnrente te 
verlagen trachten ze particulieren en bedrijven 
te stimuleren het geld te laten rollen en zo de 
economische groei aan te zwengelen. Die lagere 
kortetermijnrente doet doorgaans alle rentevoeten 
wat dalen en maakt lenen goedkoper. Met een 
renteverhoging daarentegen, gaan ze het sparen 
eerder aanmoedigen. Zo wordt de groei afgeremd 
en kan een oververhitting van de economie en te 
snel stijgende prijzen (inflatie) voorkomen worden.

De langetermijnrente ontstaat vooral door het 
samenspel van vraag en aanbod. Hoe meer vraag 
er naar kapitaal is (bv. hypotheekleningen, investe-
ringskredieten …), hoe hoger de rentevergoeding. 
Meestal is dit een teken van een goed draaiende 
economie: als de zaken goed gaan, dan zijn mensen 
meer geneigd om te investeren, een huis aan te 
kopen etc.

Als er meer aanbod dan vraag is naar kapitaal –  
bijvoorbeeld omdat mensen de toekomst somber 
inschatten en niet geneigd zijn zich in schulden te 
steken – dan zal de langetermijnrente een daling 
inzetten. Dat is wat we de voorbije jaren gezien 
hebben in de naweeën van de ‘grote crisis’. De over-
heden en particulieren bouwden hun schuldenlast 
af, de economische malaise woog op de investe-
ringsbereidheid van bedrijven en de kredietvraag 
daalde. De 10-jaarsrente in de eurozone daalde 
zo van 4 % begin 2008 naar amper 0,2 % begin 
maart van dit jaar. Maar vooral ook de centrale 

banken speelden een grote rol in deze rentedaling. 
Enerzijds door de opeenvolgende verlagingen van 
de kortetermijnrente. En anderzijds door hun aan-
koopprogramma van obligaties. Hiermee brachten 
ze de voorbije 2 jaar massaal kapitaal op de markt in 
de hoop zo het economische herstel te versnellen.  

De barometer van de economie
Naast vraag en aanbod, wordt de langetermijnrente 
ook bepaald door:

→  looptijd: hoe langer je je geld moet missen, hoe 
meer je hiervoor uiteraard wil gecompenseerd 
worden. Dus hoe langer de looptijd, hoe hoger 
doorgaans de rentevergoeding.

→  risicopremies: hoe risicovoller de ontlener en 
dus hoe groter de kans dat coupons of zelfs het 
kapitaal op vervaldag niet terugbetaald worden, 
hoe hoger de rentevergoeding. Een verslechte-
ring van de financiële situatie van bijvoorbeeld 
een land kan zo de rentevergoeding doen stij-
gen omdat de risicopremie die beleggers eisen, 
toeneemt. Denk maar aan Griekenland, dat zijn 
10-jaarsrente zag stijgen van 4 % begin 2008 
naar 33 % op het hoogtepunt van de eurocrisis 
in 2012.

→  inflatieverwachtingen: wie geld uitleent, wil 
ook gecompenseerd worden voor de geldont-
waarding (inflatie) na verloop van tijd. Hoe hoger 
de inflatie, hoe hoger de rentevergoeding. Met 
de huidige bijzonder lage inflatie in de eurozone 
is het dus niet verwonderlijk dat de langeter-
mijnrente zo laag is want geld blijft langer zijn 
koopkracht behouden.

De langetermijnrente  

ontleed

De economische situatie speelt dus een grote rol 
bij de bepaling van de langetermijnrente. Zijn de 
economische vooruitzichten goed, dan mogen we 
ons verwachten aan een ‘gezond’ inflatiepeil (om en 
bij de 2 %). De vraag naar leningen zal op haar beurt 
toenemen omdat zowel bedrijven, overheden als 
particulieren de toekomst wat positiever inzien en 
weer meer willen investeren en consumeren. Een 
stijging van de langetermijnrente is dan het logi-
sche gevolg. Maar zo ver zijn we voorlopig nog niet.

Bij heel wat beleggers en investeerders 
overheerst nog steeds het economische pes-
simisme – getuige daarvan de rentedaling sinds 
begin dit jaar door de publicatie van minder goede 
economische cijfers. Ook het stimuleringsbeleid 
van de centrale banken houdt de rente nog een 
tijdje laag. We blijven er echter van overtuigd 
dat het economische plaatje beetje bij beetje 
verbetert. Vroeg of laat is een stijging van de 
langetermijnrente dan ook onvermijdelijk. 

4 % > 0,2 %
DE 10-JAARSRENTE IN DE EUROZONE 
DAALDE VAN 4 % BEGIN 2008 NAAR 
AMPER 0,2 % BEGIN MAART VAN DIT JAAR.
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Op 23 juni mogen de Britten zich in een referendum uitspreken over 
het Britse lidmaatschap van de Europese Unie (EU). ‘Voor of tegen het 
verlaten van de EU (= BREXIT)?’ Dat is de vraag die Groot-Brittannië 
(UK) momenteel diep verdeelt. Zelfs in de schoot van de regerings-
partij heerst grondige onenigheid. Dat het land mogelijk uit de EU 
zou stappen, leidt tot grote onzekerheid op de financiële markten. 
Zo verloor het Britse pond sinds juli vorig jaar meer dan 10 %. 

Wat kan een BREXIT teweegbrengen?      
1. Impact op de economie
→   Het is bijna onmogelijk om een goed zicht te krijgen op de econo-

mische gevolgen. Er bestaat ook geen consensus over de impact 
op de Britse economische groei. Groot-Brittannië moet nieuwe 
handelsakkoorden aangaan met de EU.  Ook met de andere markten 
die het nu via de EU betreedt, moet het afspraken onderhandelen. 
Volgens een regeringsrapport zouden deze onderhandelingen tot 
10 jaar kunnen duren. Daarbij is het niet te voorspellen wat die 
nieuwe akkoorden Groot-Brittannië zullen kosten. We kunnen 
aannemen dat de EU-markt moeilijker toegankelijk zal worden voor 
Britse goederen. In dat geval zal een BREXIT de UK meer pijn doen, 
want 51 % van de Britse export gaat naar de EU, terwijl ‘slechts’ 
10 % van de EU-export naar de UK gaat. 

→   Meerdere bedrijven die via Groot-Brittannië in de EU opereren, 
hebben laten verstaan dat ze de UK bij een BREXIT zullen verlaten 
om zich in een EU-land te vestigen. Of ze dat ook effectief zullen 
doen, is maar de vraag, want verhuizen kost geld.

2. Impact op Londen als financieel centrum van Europa   
Een financiële instelling die opereert in een EU-land, heeft automa-
tisch toegang tot de andere EU-staten – ook zonder er aanwezig te 
zijn. Een BREXIT betekent dat banken die de EU-markt rechtstreeks 
bewerken vanuit Londen en aan dezelfde voorwaarden willen verder 
werken,  een filiaal moeten openen op het vasteland.  Anderzijds is 
Londen nog steeds de toegangspoort tot de wereldwijde financiële 
markten, met personeel dat over de nodige expertise beschikt. Toch 
wordt verwacht dat bedrijven en kapitaal de stad zullen verlaten bij 
een BREXIT.

3. Impact op de buitenlandse investeringen
Groot-Brittannië heeft voor 500 miljard euro investeringen in de 
EU. Dit kan sterk verminderen wanneer de UK vertrekt uit de unie 
waar kapitaal vrij kan bewegen. Anderzijds wordt het voor de UK 
moeilijker om de negatieve betalingsbalans te financieren met bui-
tenlands kapitaal.

4. Impact op de financiële markten
→  Algemeen wordt aangenomen dat het Britse pond bij een BREXIT 

in waarde zal dalen tegenover de Amerikaanse dollar en de euro.   

→  Kredietratingbureau Moody’s verwacht een negatief effect op 
de kredietwaardigheid van de UK, wat de risicopremie – en dus 
ook de rente – zou kunnen verhogen. Bovendien zijn buitenlandse 
investeerders, na de Bank of England, de grootste kopers van 
Brits staatspapier en zouden ook zij een renteverhoging kunnen 
eisen om te blijven investeren in de Britse economie. Door deze 
stijgingsdruk op de rente is een daling van de obligatiekoersen 
meer dan waarschijnlijk.

→  In de aanloop naar het referendum zullen de aandelenkoersen in 
Londen een volatiel verloop kennen door de onzekerheid. Bij winst 
van het pro-BREXIT kamp wordt verwacht dat de beurs gedurende 
een beperkte tijd lager gaat. Ook kunnen de Europese beurzen 
hierdoor nadeel ondervinden.

Wat zijn de mogelijke gevolgen van een BREXIT 

voor onze beleggingen?

 V.B. UIT BLANKENBERGE 

Het is heel moeilijk om een exact beeld te krijgen van 
de gevolgen van een BREXIT. Wel is duidelijk dat een 
breuk tussen de UK en de EU beide partijen nadeel 
zal berokkenen, al dreigt Groot-Brittannië meer te 
verliezen. Wint het kamp dat een BREXIT verdedigt, 
dan zullen zowel het Britse pond als de Britse 
aandelen- en obligatiekoersen op korte termijn 
terrein verliezen.  De gevolgen op middellange 
termijn zijn heel wat moeilijker te voorspellen.

VRAGEN

Vragen 
  van onze lezers

Besluit
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INFORMATIE OVER UW EIGEN 
SITUATIE?   
Neem contact op met uw financieel 
adviseur in uw Belfius-kantoor.

Door de korte beleggingshorizon kunt u het best geen risico nemen en 
uw geld op een spaarboekje storten of kiezen voor een vastrentende 
belegging met een kortere looptijd. 

In jullie situatie is het zeker interessant om een stuk van het 
spaargeld te storten in een verzekeringscontract onder de vorm 
van (federaal) langetermijnsparen. 

Hierop krijgt u een gewaarborgde rente die jaarlijks aangevuld wordt 
met een variabele bonus. U belegt dus zonder risico.

Bovendien geniet u op de jaarlijkse stortingen in de personenbelasting 
een belastingvermindering van in principe 30 % (nog te verhogen 
met gemeentebelastingen). 

En als klap op de vuurpijl kunt u de opgebouwde spaarreserve 
(gedeeltelijk) gebruiken als een eenmalige premie voor de schuld-
saldoverzekering (= overlijdensverzekering) bij uw hypothecair 
krediet. Drie vliegen in een klap dus!

Waarom fiscaal optimaal? 
Als u leent voor uw gezinswoning hebt u jaarlijks tot een bepaald 
bedrag (verschillend per gewest waar u woont en afhankelijk van 
uw persoonlijke situatie) in principe recht op een belastingvermin-
dering. Hiervoor komen het betaalde kapitaal, de interesten van 
uw hypothecair krediet en de premie van uw schuldsaldoverzeke-
ring in aanmerking. De kans is groot dat u met het terugbetaalde 
kapitaal en de interesten van uw krediet het maximum al opvult. 
De premies van de schuldsaldoverzekering vallen dan uit de boot. 
Daarom is het fiscaal interessant om in de jaren vóór uw krediet al 
een belastingvermindering te genieten op de premies gestort in uw 
contract langetermijnsparen. De reserve die u zo opbouwt, wordt dan 
(gedeeltelijk) omgezet (zonder kosten of taksen) naar een schuld-
saldoverzekering op het moment dat het krediet wordt afgesloten.  

Opgelet!
Leent u voor een gezinswoning in Brussel, dan is er vanaf 2017 
waarschijnlijk geen fiscaal voordeel meer voor uw krediet en uw 
premie schuldsaldoverzekering. De woonbonus zal vervangen worden 
door lagere registratierechten bij de aankoop. Maar door  uw premie 
schuldsaldoverzekering op voorhand te sparen in een contract lange-
termijnsparen, geniet u toch nog een fiscaal voordeel op uw premies. 

Mijn vriendin en ik plannen over enkele 

jaren een gezinswoning te kopen en 

daarvoor een hypothecair krediet af te 

sluiten. Wat is de beste manier om onze 

spaarcenten ondertussen te beleggen? 

  L.M. UIT MECHELEN

Beperkt storten
Het bedrag dat u jaarlijks mag storten voor langetermijnsparen 
is per persoon beperkt volgens de formule (inkomstenjaar 2016): 
169,20 euro + 6 % van het nettoberoepsinkomen, met een maximum 
van 2 260 euro per jaar. Dat zijn relatief beperkte bedragen. Maar zo 
bouwt u toch al een mooi spaarpotje op dat later erg welkom zal zijn.  

Beste tactiek?
U kunt elk jaar het maximum storten volgens bovenstaande formule. 
Bij het afsluiten van het krediet wordt dan bekeken hoeveel van 
de reserve moet gebruikt worden om de premie van uw schuld-
saldoverzekering te betalen. Het saldo blijft dan in uw contract 
langetermijnsparen verder lopen tot de einddatum van het contract 
(bv. 65 jaar). Deze tactiek geeft fiscaal het hoogste voordeel. 

Is dat financieel niet haalbaar dan kunt u ook een andere tactiek 
toepassen. Schat hoeveel de premie voor de schuldsaldoverzekering 
ongeveer zal bedragen in functie van uw kredietbedrag, de looptijd 
van het krediet en uw dekkingspercentage en stem het jaarlijks te 
storten bedrag in het contract langetermijnsparen hierop af. Ligt 
ook dat bedrag te hoog, dan stort u gewoon elk jaar wat financieel 
haalbaar is.

Cijfervoorbeeld
U en uw vriendin storten gedurende 4 jaar het maximum voor 
het langetermijnsparen volgens jullie inkomen. U betaalt elk jaar 
1 600 euro (in totaal 6 400 euro) en uw vriendin 1 500 euro (in 
totaal 6 000 euro). 

Na 4 jaar hebt u op de totale stortingen in principe een belastingver-
mindering genoten van 1 920 euro en uw vriendin in principe een 
belastingvermindering van 1 800 euro (beide nog te verhogen met 
gemeentebelastingen).

Stel dat de eenmalige premie voor uw schuldsaldoverzekering 
4 000 euro bedraagt en voor uw vriendin 3 900 euro. Die premie 
wordt betaald met een deel van de opgebouwde reserve van ieders 
contract langetermijnsparen. Het saldo van de reserve blijft gewoon 
verder lopen in het contract tot de einddatum.
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Vanwaar de interesse voor 
vastgoed?
Beleggen in vastgoed heeft iets geruststellends, 
want het is concreet en tastbaar. Of het nu over een 
kantoorgebouw gaat, een huis, een industrieterrein 
of een winkelcentrum. Mensen beleggen erin met 
een dubbel doel:
→   op termijn een meerwaarde realiseren. 

De bevolkingsaangroei ondersteunt de 
vastgoedprijzen immers op langere termijn. Zo is 
het in Europa zeer de vraag hoe we instromende 
vluchtelingen onderdak zullen bieden.

→   er regelmatige inkomsten uithalen via 
huurgelden. Die huur is in de meeste gevallen 
trouwens gekoppeld aan de inflatie.

In 2015 verstrekte Belfius 
5,5 miljard aan hypothecaire 
kredieten1 en hielp op die manier 
veel Belgische gezinnen om hun 
woondromen te realiseren. Het 
lijkt namelijk verstandig om een 
eigen woning te hebben, omdat 
we niet zeker weten hoeveel ons 
pensioen later zal bedragen. Van 
een aanvullende belegging in 
vastgoed zijn we echter minder 
overtuigd. Waarom vandaag in 
vastgoed beleggen en welke zijn de 
alternatieven voor een ‘baksteen’?

Hoe verwerkt u bakstenen  
in uw beleggingsportefeuille?

Het monetaire beleid van de centrale banken 
de afgelopen jaren en de daarmee gepaard 
gaande lage rentestand hadden een tweeledig 
effect. Enerzijds ontmoedigde dit het sparen en 
anderzijds werden de kredietvoorwaarden om een 
eigendom te kopen veel interessanter. Met het 
lage rendement op obligaties in het achterhoofd is 
het niet verwonderlijk dat veel beleggers geneigd 
waren om te kiezen voor vastgoedbeleggingen.

Hoe beleggen in vastgoed?
Een huis, een appartement of een studentenkamer: 
spontaan denkt iedereen meteen aan ‘bakstenen’. 
Toch is die formule niet voor iedereen geschikt, 
zo blijkt uit ons artikel op pagina 3 over vastgoed 
in België.
Rechtstreeks beleggen in vastgoed om het te 
verhuren, houdt bepaalde nadelen in die u niet uit 
het oog mag verliezen:
→   administratieve rompslomp: zoeken naar 

huurders, huurgelden innen ...;
→   het risico op leegstand tussen twee huurders is 

niet ondenkbaar nu de lage rente veel huurders 
aanzet om zelf eigenaar te worden;

→   mogelijke geschillen: onbetaalde huur, schade  ...;
→   kosten: dit soort belegging vergt een 

aanzienlijk startkapitaal. Bovendien moet u 
rekening houden met hoge ‘instapkosten’ (btw, 
registratierechten) en taksen (bv. onroerende 
voorheffing);

FOCUS

5,5 miljard
IN 2015 VERSTREKTE BELFIUS 5,5 MILJARD 
EURO AAN HYPOTHECAIRE KREDIETEN.

1.  Ongeveer driekwart van de hypothecaire kredieten 
die Belfius in 2015 toekende, was bestemd voor de 
aankoop van een bestaande woning. 13 % was bestemd 
voor verbouwings- of renovatiewerken en 11 % voor 
nieuwbouw. Meer info op belfius.be/batibouwNL
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→   diversificatie en liquiditeit : vaak eist de 
eigen woonst al het leeuwendeel van het 
gezinsvermogen op. Door te investeren in een 
tweede vastgoed legt u nog wat ‘meer eieren 
in dezelfde mand’. Hebt u geld nodig, dan moet 
u verkopen en dat gaat niet van vandaag op 
morgen;

→   het idee om huurgeld te belasten komt vaak 
ter sprake wanneer de regering op zoek is naar 
geld voor een sluitende begroting. Voorlopig 
komt er echter niets van in huis … Wordt dit 
vroeg of laat toch doorgedrukt, dan dalen niet 
alleen de huuropbrengsten van het pand, maar 
zullen veel eigenaars misschien geneigd zijn te 
verkopen. Dat zou de prijzen onderuit halen en 
dus ook de eventuele meerwaarde.

Alternatieven voor de 
baksteen?
Een andere mogelijkheid is effecten kopen (aandelen 
of obligaties van ‘vastgoedvennootschappen’). Zo 
kunt u als particuliere belegger investeren in vastgoed 
zonder de traditionele kosten te dragen die gepaard 
gaan met het bezit ervan. Wel is het vaak zo dat de 
activa van specifieke vastgoedvennootschappen2 
zich toespitsen op één bepaalde sector (bv. kantoor-
gebouwen of winkelcentra) en op één regio.

Bij een investering in 
vastgoed is een goede 
diversificatie, zowel 

regionaal als sectoraal, 
belangrijk.

ZIN OM TE BELEGGEN IN 
‘PAPIEREN VASTGOED’?  
Vraag dan zeker raad aan uw financieel 
adviseur. Hij kan u helpen om te bepalen 
welk deel van uw portefeuille u best in 
vastgoed belegt, rekening houdend met uw 
beleggingsstrategie.

Vandaar het belang van een goede diversificatie, 
zowel regionaal als sectoraal. Een regionale spreiding 
om bv. te profiteren van het herstel in de perifere 
landen van Europa of, op langere termijn, van de groei 
van de vastgoedsector in de opkomende landen. Ook 
sectoraal is een spreiding niet onbelangrijk, want 
vastgoed beperkt zich niet tot kantoorgebouwen 
en winkelcentra. Andere vastgoedsegmenten, zoals 
de gezondheidszorg (ziekenhuizen en rustoorden), 
recreatiegebieden en industriële sites, datacenters 
(plaatsen waar materiaal, servers en IT-gegevens 
worden opgeslagen …), enz. verdienen ook een plaatsje 
in uw vastgoedportefeuille. 

Groeiende belangstelling 
bij beleggers!
De verschillende beursgenoteerde bedrijven 
worden gerangschikt en gegroepeerd om homo-
gene beleggingsuniversums en benchmarks te 
vormen. Zo worden aandelen voornamelijk gegroe-
peerd per land, per stijl (groei- of value-aandelen), 
per grootte (kleine, middelgrote of grote kapitali-
saties) of per sector.

MSCI en S&P, de referenties op dat vlak, ontwik-
kelden de GICS (Global Industry Classification 
Standard). Er bestaan momenteel 10 sectoren, 
waaronder de financiële sector, die de banken, 
verzekeringsmaatschappijen, beurzen en vast-
goedvennootschappen omvat. MSCI en S&P 
hebben aangekondigd dat vastgoedvennoot-
schappen, rekening houdend met hun specifieke 
eigenschappen, vanaf 31 augustus 2016 worden 
opgenomen in een 11e specifiek voor hen gecre-
eerde sector.

2.  Het gaat om REIT’s, het Engelse letterwoord voor Real 
Estate Investment Trusts, de tegenhanger van onze GVV 
(Gereglementeerde Vastgoedvennootschap) in België 
(voorheen bevaki).

3.  Deze indexen weerspiegelen de evolutie van de 
beursgenoteerde ‘vastgoedvennootschappen’. Meer info: 
www.ftse.com/products/indices/epra-nareit.

Specifieke classificatie 
voor vastgoedbedrijven 
Vanaf 31 augustus 2016 worden 
vastgoedvennootschappen opgenomen 
in een 11e specifiek voor hen gecreëerde 
sector.
Die nieuwe classificatie omvat bijna 
2 600 vennootschappen, voor een totale 
beurskapitalisatie van circa 3 000 miljard 
dollar. Met ongeveer 4,5 % van de 
beurskapitalisatie wereldwijd wordt dit 
de 9e grootste sector in omvang, groter 
dan de telecom- en de nutssector.
Dit is een minirevolutie die een duidelijker 
beeld zal ophangen van beursgenoteerde 
vastgoedbedrijven en hun eigenschappen 
(o.m. een genereus en stabiel dividend), 
wat hun koers zou moeten ondersteunen.

EVOLUTIE VAN DE INDEXEN FTSE EPRA/NAREIT3  
 IN DE VERSCHILLENDE  
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Met de moeilijke economische context 
in het achterhoofd kan vastgoed een 
interessante alternatieve belegging 
vormen, die het midden houdt tussen 
aandelen en obligaties. Hoewel een 
rentestijging niet gunstig is voor 
de sector, zou de impact ervan op 
middellange termijn toch beperkt blijven.

Ook hier blijft diversifiëren aan de orde!

Besluit
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