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Een overlijdensverzekering   

bij uw bankgift

De Wereldbeker Voetbal, de Ronde van 
Frankrijk, de handelscapriolen van president 
Donald Trump…  We hebben spannende weken 
achter de rug. Maar nu de komkommertijd 
aanbreekt, komt er weer wat tijd vrij. Tijd die 
u misschien kan opvullen met wat beleggings-
lectuur, zoals Uw Beleggingen. Een kort en dus 
extra licht vakantienummer, aangepast aan de 
vakantiesfeer. Ook in dit nummer presenteren 
we een aantal interessante beleggingstopics. 
Altijd goede gespreksstof tijdens een zomerse 
barbecue met vrienden. 
Over goud als belegging bijvoorbeeld. Zo komt 
u op p.3 alles te weten over de link tussen de 
goudprijs en de beslissingen van de Amerikaanse 
centrale bank. Op p.4 stellen we ons de vraag of 
de gouden tijden op de obligatiemarkten nu defi-
nitief ten einde zijn. En op p.7 kan u meer lezen 
over de mogelijkheid om een overlijdensdekking 
te koppelen aan een gift. Onderwerpen genoeg 
dus voor een paar zwoele zomeravonden.
Naast lezen kan u de vrijgekomen tijd misschien 
ook gebruiken om uw beleggingsportefeuille eens 
kritisch onder de loep te nemen. Op een zonnig 
terrasje, met uw smartphone of tablet in de hand.  
Want via de Belfius Mobile en Tablet apps kan u 
perfect uw beleggingen opvolgen, waar en wan-
neer u maar wil. 
Hebt u vragen? Stel ze dan onmiddellijk via uw 
app of maak meteen een afspraak met uw finan-
cieel adviseur voor een opvolgingsgesprek na uw 
vakantie.
Veel leesplezier en geniet van de laatste vakantie-
weken!

Komkommertijd 
op de markten?
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Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Philippe 
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Sinds begin 2018 is het onrustig op de financiële markten. Als vluchtwaarde zou goud daarvan moeten 
profiteren, maar dat gebeurt niet. En dat doet heel wat vragen rijzen bij de beleggers. Zou het gele metaal 
zijn traditionele status kwijt zijn?

ACTUA

Heel wat geopolitieke gebeurtenissen beïnvloeden de economie: 
een dreigende handelsoorlog tussen de VS en de rest van de wereld, 
onenigheid met Rusland, geweld in het Midden-Oosten... De beleggers 
hadden hun heil kunnen zoeken in veilige waarden, maar goud verloor 
sinds begin 2018 liefst 6%. Zo bedroeg de prijs voor een ‘ounce’ 
(31,1 gr.) op 24 juli nog 1.224 dollar t.o.v. 1.306 dollar eind 2017.

Goud biedt bij een crisis geen enkele garantie. Dit in tegenstelling 
tot een verzekeringscontract. Het is enkel de overtuiging van de 
koper, die hoopt dat goud in waarde stijgt tijdens een crisisperiode. 
Dit is niet altijd het geval omdat er ook andere elementen zijn die de 
prijs beïnvloeden.

Factoren die de goudprijs beïnvloeden 
Rentevoeten
Aangezien goud geen enkele opbrengst genereert, maakt een ren-
testijging het minder aantrekkelijk. Hoe forser de rentestijging, hoe 
meer obligaties of spaargeld in de gunst van beleggers komen.

Inflatie
In principe is een hoge inflatie gunstig voor de goudprijs, want goud 
wordt beschouwd als een waardevaste actiefwaarde. Inflatie beperkt 
daarentegen wel de reële rendementen van klassieke obligaties of 
spaartegoeden. Uit de combinatie van die 2 factoren, de nominale 
rente en de inflatie, leiden we af dat de goudprijs nauw verbonden 
is met de reële rente. De evolutie van de voorbije 10 jaar lijkt dat te 
bevestigen.

De grafiek toont de evolutie van de prijs van een ‘ounce’ goud in dollar 
en de rente op de Amerikaanse TIPS (Treasury Inflation Protected 
Securities) op 5 jaar. De TIPS-rente (omgekeerde rechteras) is een 
reële rentevoet voor de belegger, d.w.z. de nominale rente gecorri-
geerd met de verwachte inflatie. Hieruit blijkt dat de goudprijs over 
de beschouwde periode daalt als de reële rente stijgt en omgekeerd.

Is goud niet langer 
een vluchtwaarde? 

Conclusie 

De Amerikaanse economie zit in een fase met een stijgende 
reële rente. Zolang die trend aanhoudt, zal de goudprijs 
wellicht moeizaam stijgen, op voorwaarde dat de inflatie niet 
ontspoort. Een koerswijziging daarentegen, naar een meer 
inschikkelijk monetair beleid, zou goud zijn glans kunnen 
teruggeven. Al zijn er nog elementen die de waarde van goud 
kunnen beïnvloeden: de kleinere omvang van de balansen 
van de centrale banken, de vraag naar juwelen – vooral in de 
Aziatische landen, een monetaire crisis...

EVOLUTIE VAN DE GOUDPRIJS EN DE REËLE 
RENTE IN DE VS 1
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1  De reële rente in de VS wordt hier weergegeven a.d.h.v. de Amerikaanse TIPS 
(Treasury Inflation Protected Securities) op 5 jaar.



4 UW BELEGGINGEN 
Augustus 20184

STRATEGIESTRATEGIE

Wie een klassiek obligatiefonds zoekt dat vooral in euro belegt en niet in het rood staat sinds begin dit jaar, gaat 
een moeilijke zoektocht tegemoet. De gouden tijden voor obligaties liggen al een tijdje achter ons. 

Wat theorie…
Om de prestaties van individuele obligaties en obligatiefondsen te 
doorgronden, hebt u wat theoretische kennis nodig over de relatie 
tussen rentevoeten en obligatieprijzen. 

Stel: u kocht vorig jaar een 10-jarige obligatie met een coupon van 
1%, die door een stijging van de marktrente vandaag een coupon 
van 2% zou bieden. Wil u die obligatie vandaag verkopen, dan zal 
er weinig interesse voor zijn, want de komende 9 jaar levert ze per 
jaar 1% minder op aan coupons dan een nieuw uitgegeven obligatie. 
Er zou meer interesse zijn als u de prijs van de obligatie laat zakken 
met 9%, zodat er een compensatie is voor de lagere coupons. Voor 
een 5-jarige obligatie zou u de prijs moeten laten zakken met 4%.

Dat is dus het rente-effect: stijgt de marktrente, dan dalen de prijzen 
van bestaande obligaties en omgekeerd. En hoe langer de looptijd van 
de obligatie, hoe groter dit effect.

Tot zover de theorie. Wat gebeurde er de voorbije maanden dan 
precies op de financiële markten? 

Algemene malaise
op de obligatiemarkten 

RENTE: HOOGTES EN LAAGTES
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Algemene malaise
op de obligatiemarkten 

Einde van de ‘goedkoop geld’-politiek?
De voorbije jaren kocht de Europese Centrale Bank (ECB) massaal 
overheids- en bedrijfsobligaties van goede kwaliteit op de markt. Dat 
dreef hun prijzen omhoog en deed de rente dalen naar steeds nieuwe 
historische dieptepunten, wat ook de bedoeling van de ECB was. 

Eind vorig jaar voedden robuuste economische cijfers de verwachting 
dat de ECB haar ‘goedkoop geld’-politiek vervroegd zou stopzetten, 
en dus minder obligaties zou aankopen op de markt. Het wegvallen 
of verminderen van die steun zou de weg vrijmaken voor een herstel 
richting ‘normalere’ rentetarieven. Het effect op de rentemarkten liet 
niet op zich wachten. De Europese 5-jaarsrente steeg met 50 basis-
punten (0,5%) en de obligatiemarkten moesten verliezen incasseren. 

Maar eind februari kwam er opnieuw onrust over de economische 
groeiperspectieven:
→   president Trump schroefde zijn anti-vrijhandelsretoriek op
→  de economische cijfers in de eurozone vielen wat tegen in het 1e 

kwartaal 
→  de perikelen rond de Italiaanse regeringsvorming strooiden bijko-

mend roet in het eten

De 5-jarige rente zette opnieuw een daling in – weliswaar met heel 
wat bokkensprongen, o.a. door de crisis in Italië.

Algemene malaise
In de lage rente-omgeving van de voorbije jaren zochten heel wat 
beleggers en fondsenbeheerders  alternatieven voor Europese over-
heidsobligaties. Zo kwamen ze terecht bij:
→  bedrijfspapier van goede kwaliteit (investment grade)
→  hoogrentende obligaties (high yield)
→  groeilandobligaties (emerging bonds)
→  converteerbare obligaties (convertibles)

Allemaal obligaties die iets risicovoller zijn en, dankzij de zogenaamde 
‘risicopremie’, een hogere rentevergoeding bieden dan staatspapier. 
Maar dit jaar kregen deze obligatieklassen het ook moeilijk. Oorzaken?
→  De koersen van bedrijfsobligaties van goede kwaliteit daalden door 

o.a. de nakende afbouw van het aankoopprogramma van de ECB. 
Ook de moeilijke Italiaanse regeringsvorming speelde hen parten.

→  De wat ontgoochelende economische cijfers in Europa in het 1e 
kwartaal zetten hoogrentende obligaties onder druk. Op hun beurt 
deden de Italiaanse problemen en de geopolitieke onzekerheid de 
risicopremies en hun rente stijgen. 

→  Groeilanden kregen het zwaar te verduren door de handelsoorlog 
en de vrees voor een Chinese groeivertraging. Bovendien zorgden 
de vele verkiezingen (bv. Mexico, Venezuela, Turkije) voor de nodige 
onzekerheid. Groeilandobligaties zagen hun risicopremies tussen 
februari en juli dan ook stijgen met bijna 1%. En ook hun munten 
daalden in die periode aanzienlijk. Slecht nieuws voor wie obligaties 
in lokale munten (peso, roebel, real…) kocht.

→  Converteerbare obligaties, die men kan omzetten in aandelen, zijn 
vooral onderhevig aan de evolutie van de aandelenmarkten. De 
forse koersschommelingen en dalingen op de aandelenmarkten 
van de voorbije maanden waren dan ook minder goed nieuws voor 
deze obligaties.

En ook Amerikaanse obligaties boden weinig soelaas, want de 
Amerikaanse centrale bank schroefde haar ondersteunende beleid 
grotendeels terug en verhoogde de kortetermijnrente al 7 keer. Dit 
duwde ook de langetermijnrente in de VS hoger.

obligatie-index Europees 
staatspa-
pier

Amerikaanse 
overheids-
obligaties 
(in USD)

Italiaanse 
overheids- 
obligaties

Europees 
bedrijfspa-
pier (goede 
kwaliteit)

Wereldwijd 
hoogrentend 
papier (in USD)

Groeiland-
obligaties in 
harde munten 
(USD)

Groeilandobligaties 
in lokale munten

Converteer-
bare obligaties

Sinds begin 2018 
tot 30 juni

+1,5% -1,1% -2,8% -0,7% -1,9% -5,2% -5,5% +0,2%

Het effect van deviezen op het rendement uitgedrukt in euro werd hier niet meegerekend, behalve voor groeilandobligaties in lokale 
munten (EM LC). Is dit wel het geval, dan zijn de rendementen voor bv. Amerikaans overheidspapier en groeilandobligaties in ‘harde’ 
munten (vooral dollar) uitgedrukt in euro beter. Dit is het gevolg van de verzwakking van de euro t.o.v. bv. de Amerikaanse dollar en de 
Japanse yen in 2018. Obligatiefondsen die het deviezenrisico t.o.v. de euro (voornamelijk) indekken, konden hier niet van profiteren.

KORTOM: 2018 WAS TOT NU TOE AL EEN SLECHT JAAR VOOR BIJNA 
ALLE OBLIGATIETYPES.
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En nu?
De laatste decennia legden de obligatiemarkten al een onwaarschijnlijk 
sterk parcours af. Niet verwonderlijk: de voorbije 30 jaar daalde de 
rente nagenoeg onafgebroken. Maar eind 2016 kantelde de trend 
toen de Europese 5-jaarsrente een dieptepunt van -0,6% bereikte. 
Sindsdien zoekt ze, met veel horten en stoten, weer wat hogere 
niveaus op. En die beweging zal zich de komende jaren geleidelijk aan 
verderzetten, o.a. omdat de ECB op 22 juni aankondigde dat ze eind 
2018 stopt met het massaal opkopen van obligaties. Een stijging van 
de langetermijnrente en een verdere daling van de obligatiekoersen 
lijkt dan onvermijdelijk. Daar is het renteparcours in de VS een duidelijk 
voorbeeld van. 

Alternatieven?
Obligaties gaan dus nog moeilijke tijden tegemoet. Toch mogen ze 
niet ontbreken in een goed gespreide portefeuille. Hoe vult u dat 
obligatiegedeelte dan best in?

→  Flexibele obligatiefondsen bieden zeker een meerwaarde. Dit zijn 
fondsen waarbij de beheerder veel vrijheid geniet om te beleggen 
in verschillende obligatietypes, munten, regio’s enz. Uiteraard zijn 
ook deze fondsen onderhevig aan de globale marktomstandighe-
den en moesten ze de voorbije maanden wat terrein prijsgeven. 
Toch blijven ze een goede keuze voor het obligatieluik van uw 
portefeuille, want ze:

 >  bieden toegang tot obligatiesegmenten die anders moeilijker 
bereikbaar zijn (bv. groeilandobligaties)

 >  zijn goed gespreid, wat het risico vermindert bij een forse correctie 
in 1 obligatieklasse

 >  beheren het renterisico actief door bv. de gemiddelde looptijd van 
de obligaties in portefeuille fors te verlagen, waardoor ze minder 
kwetsbaar zijn voor een rentestijging dan klassieke obligaties of 
fondsen 

 >  kunnen zich ook beter indekken tegen stijgingen van de risico-
premies

 >  hebben heel wat flexibiliteit rond het al dan niet indekken van de 
blootstelling aan niet-euromunten in de portefeuille

 >  proberen extra rendement te halen via allerlei long/short stra-
tegieën op bv. rentecurves en deviezen

→  Groeilandobligaties blijven interessant ondanks hun minder goede 
prestaties de voorbije maanden. Ze bieden een zeer interessante 
rentevergoeding (6 à 7%) en de munten van groeilanden zijn aan 
de goedkope kant. Deze obligaties hebben wel een veel hoger 
risicoprofiel, waardoor een goede spreiding via een fonds een 
absolute must is. 

→  Ook individuele obligaties in andere munten, zoals Noorse kroon, 
Australische of Nieuw-Zeelandse dollar kunnen een alternatief zijn. 
Deze munten bieden immers een hogere rentevergoeding dan de 
euro, wat het negatieve effect van een rentestijging wat tempert. 
Maar hierbij mag u het muntrisico zeker niet uit het oog verliezen. 
Daarom raden we aan het gewicht van elke munt te beperken tot 
max. 5% van uw portefeuille.  

MEER INFO? 
Wil u meer info over deze mogelijke alternatieven, vraag 
er dan naar bij uw financieel adviseur.

EVOLUTIE VAN DE 5-JAARSRENTE IN DE VS EN IN DE 
EUROZONE OVER DE VOORBIJE 30 JAAR

   AMERIKAANSE RENTE - 5 JAAR
  EUROPESE RENTE - 5 JAAR
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Een overlijdensverzekering   
bij uw bankgift

Schenkt u via de notaris beleggingen of tegoeden op de rekening, dan bent u schenkbelasting en notariskosten 
verschuldigd. Niet zo bij een bankgift. Maar dan is erfbelasting verschuldigd als de schenker binnen de 3 jaar 
overlijdt. En dan biedt een speciale overlijdensverzekering een oplossing.

De speciale 
overlijdensverzekering
Hiermee wordt er gedurende max. 3 jaar 
een kapitaal verzekerd dat gelijk is aan de 
te betalen erfbelasting bij overlijden van de 
schenker. Is de verzekeringspremie lager dan 
de schenkbelasting en de  notariskosten voor 
opmaak van de schenkingsakte? Dan wordt 
op deze manier een hoop geld bespaard t.o.v. 
een notariële schenking. De schenkbelasting:
→  varieert tussen 3 en 7%
→  verschilt per gewest en naargelang de 

graad van verwantschap tussen de schen-
ker en de begiftigde

Verzekeringspremie
Het bedrag van de premie hangt o.a. af van:
→  het te verzekeren kapitaal, afhankelijk van 

het geschonken bedrag en de te betalen 
erfbelasting, die:

 > varieert tussen 3 en 80%
 >  verschilt per gewest en naargelang de 

grootte van de erfenis en de graad van 
verwantschap 

→  leeftijd
→  roker/niet-roker
→  gezondheid
→  duur van de verzekerde periode 

U betaalt de premie in 1 keer of periodiek 
(maandelijks, trimestrieel, semestrieel). 

FOCUS

Verzekering afsluiten
Dat kan op 2 manieren: 
→  optie 1: verzekeringnemer = schenker
→  optie 2: verzekeringnemer = ontvanger 

van de gift

De schenker is steeds de verzekerde en de 
begunstigde is steeds de ontvanger van de 
schenking. 

Dit heeft mogelijk gevolgen voor een belas-
tingvermidering op de premie en het al dan 
niet betalen van erfbelasting op de uitkering 
van de verzekering. Meer info? Contacteer 
uw financieel adviseur.

Ook dekking bij ongeval
Met deze verzekering kan u het te verzeke-
ren kapitaal gewoonlijk ook verdelen tussen 
‘overlijden door gelijk welke oorzaak’ en 
‘overlijden door ongeval’, bv. 33%/67%. De 
premie is wat lager en de dekking minder uit-
gebreid. Dit sluit beter aan bij de wens van 
sommige schenkers om vooral gedekt te zijn 
bij overlijden door ongeval, want in dat geval 
is een ‘last minute’ successieplanning vaak 
niet meer mogelijk.

Voorbeeld

Een niet-roker van 60 jaar doet een bank-
gift van 300.000 euro aan zijn enige 
zoon. Overlijdt zijn vader, dan betaalt de 
zoon zonder gift 81.000 euro erfbelas-
ting (27%) in Vlaanderen en 90.000 euro 
(30%) in Brussel en Wallonië, telkens 
tegen de hoogste tarieven. 

Door het groot roerend vermogen zou 
bij een overlijden op dit bedrag immers 
de hoogste tarieven aan erfbelasting 
moeten betaald worden.  

De man kan dit vermijden:

→  via een notariële schenking is er 
9.000 euro schenkbelasting (3%) 
verschuldigd in Vlaanderen en Brussel, 
en 9.900 euro (3,3%) in Wallonië, plus 
notariskosten

→  via een gratis bankgift, maar als de 
vader binnen de 3 jaar overlijdt, moet de 
zoon ook de hoge erfbelasting betalen. 

De speciale verzekering is dan de oplos-
sing. Om 81.000 euro te verzekeren, 
wordt eenmalig 2.000 euro betaald, en 
2.200 euro voor 90.000 euro.

De besparing t.o.v. een schenking bij 
de notaris bedraagt min. 7.000 euro in 
Vlaanderen, 6.800 in Brussel en 7.700 in 
Wallonië. 

TIP
Maak een afspraak bij uw financieel 
adviseur voor uw persoonlijke 
berekening.

MEER LEZEN? 
Surf dan naar belfius.be/gift.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/gezin/gift-protect/index.aspx
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Belfius Assistance
Vertrek zorgeloos op vakantie dankzij deze zeer complete 
reisbijstandsverzekering voor het ganse gezin. Wereldwijd. 
Sluit ze nu af via de Belfius-apps, op belfius.be/reisbijstand  
of in uw kantoor en geniet tijdelijk 15% korting!*

Meer info op belfius.be/reisbijstand

Nu 15% korting* 

Uw reisbijstand afsluiten is al 

een beetje op vakantie gaan.

Wij gaan 
100 % voor

95 %
tevreden
 klanten.
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Wij gaan 
100 % voor

95 %
tevreden
 klanten.

* Korting op de 1e jaarpremie van alle nieuwe polissen afgesloten in de periode van 01-08-2018 t.e.m. 31-08-2018

Belfius Assistance is een verzekeringsproduct naar Belgisch recht van Belfius Verzekeringen NV, Galileelaan 5, te 1210 Brussel, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming 
toegelaten onder nr. 0037. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op deze commerciële boodschap. De verzekering wordt afgesloten voor één jaar. Op de jaarlijkse vervaldag 
wordt het contract voor telkens één jaar stilzwijgend verlengd.

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.
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20%

20%

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/reis/reisverzekering/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Freisbijstand
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/verzekeringen/reis/reisverzekering/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Freisbijstand
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