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… en een tijd van gaan. 2016 loopt op zijn einde 
en maakt zich op om ‘te gaan’. Net zoals wij… 

De dagen worden korter en de eerste 
winterprikken lieten zich reeds voelen. 

Een goed moment om aan de toekomst te 
denken. Daarin ligt - voor sommigen nog veraf, 
voor anderen heel dichtbij - het pensioen. 
Doorgaans krijgt het leven dan een andere 
invulling, met andere bezigheden en andere 
noden. 

Hoe u de vrijgekomen tijd ook invult, een eerste 
hindernis is de inkomens- of pensioenkloof, 
en hoe u ze kunt overbruggen. Het wettelijk 
pensioen ligt immers een pak onder het 
beroepsinkomen. Wilt u uw levensstandaard 
na uw pensioen op een comfortabel peil 
houden, dan legt u op voorhand best een aardig 
spaarpotje aan. Interessante mogelijkheden om 
de inkomenskloof te verkleinen vindt u op p. 6, 7, 
8 en 9.

Op de dag van uw pensioen, wanneer uw 
gespaard kapitaal ter beschikking komt, rijst de 
vraag hoe u het kunt laten renderen rekening 
houdend met uw risicoappetijt. De strategie die 
we op dit ogenblik voorstellen voor het beheer 
van een gediversifieerde beleggingsportefeuille, 
vindt u op p. 4 en 5. Uiteraard staat uw financieel 
adviseur altijd klaar om u hierbij te adviseren. 

Eens deze financiële beslommeringen van de 
baan zijn, kunt u zich volop toespitsen op uw 
nieuwe dagtaak: genieten. Of liggen er veel huis- 
en tuinkarweitjes op u te wachten? Roep dan de 
hulp in van nieuwe technologieën. Denk maar aan 
domotica om het huiselijk energieverbruik beter 
te beheren. Of misschien nog praktischer: de 
robotmaaier. Dankzij de nieuwe technologie kunt u 
uw vrije tijd nog aangenamer invullen. U leest meer 
over de opmars van robotica op p. 10 en 11. Wij 
weten wat er dit jaar onder onze kerstboom mag 
liggen! 

We wensen u alvast prettige feestdagen en nemen 
langs deze weg afscheid. Ons deugddoend pensioen 
wacht. Maar we laten u graag achter in de zeer 
bekwame handen van de jongere generatie.

Veel leesplezier!
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Fed zet vastgoedsector  

onder druk!

33

Sinds half augustus hebben vastgoedbeleggingen terrein verloren. Gaat het om 
een tijdelijke beweging of is het een trendommekeer?

America first…
De FTSE EPRA NAREIT is een referentie-index met 
diverse wereldwijde vastgoedbeleggingen. Om 
de evolutie van de index te begrijpen, moeten we 
de ontwikkelingen bekijken in de regio’s die de 
belangrijkste gewichten uitmaken in deze index.
De Verenigde Staten vertegenwoordigen ongeveer 
de helft van de waarden die zijn opgenomen in de 
FTSE EPRA NAREIT Global index. Het is dan ook niet 
verwonderlijk dat de evolutie van de Amerikaanse 
vastgoedondernemingen (REIT ) bepalend is voor 
de index. REIT staat voor Real Estate Investment 
Trust, een benaming voor beursgenoteerde 
vastgoedondernemingen en het equivalent van onze 
GVV (gereglementeerde vastgoedvennootschappen, 
de vroegere bevaks). De REIT hebben het alvast beter 
gedaan dan de markt tijdens het 1e kwartaal, maar 
sinds eind augustus is de trend aan het keren.
Een jaar na de eerste stijging van de officiële rente 
in de VS, ziet het ernaar uit dat de Amerikaanse 
centrale bank (Fed) de rente nogmaals verhoogt. 
De financiële markten anticiperen al op een 
dergelijke verhoging, en dat zorgt (o.m.) voor een 
daling van vastgoedbeleggingen.

ACTUA

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek werd 
de Amerikaanse markt afgestraft door de 
toenemende kans op een renteverhoging door 
de Fed in december en de impact daarvan op de 
langetermijnrente in de VS. Ook in 2017 zou de 
Fed de rente nog 2 keer kunnen verhogen, wat 
een invloed kan hebben op de langetermijnrente 
en eens te meer op de Amerikaanse REIT.

Groot-Brittannië 
(4% van de index)
De vastgoedsector in Groot-Brittannië staat onder 
druk door de brexit. Wat is de mogelijke impact op 
de kantoorgebouwen in de City? En welke gevolgen 
zal dat hebben voor de vastgoedprijzen als de ‘Rich 
Traders’ de City verlaten en de economie in een 
recessie geraakt? Allemaal onzekere factoren die 
de Britse vastgoedmarkt nog een tijdje parten 
kunnen spelen.

Europa (10% van de index)
In Europa (Groot-Brittannië niet meegerekend), 
zijn de Duitse REIT het zwaargewicht. Deze zijn 
er tot en met augustus goed op vooruit gegaan. 
Daarna ondervonden ze de negatieve gevolgen van 
de vrees over de Duitse financiële sector, vooral 
Commerzbank en Deutsche Bank. Voor dezelfde 
redenen hinkt de Italiaanse sector achterop. Ook in 
Europa kan een stijging van de langetermijnrente, 
in het zog van de VS, de komende maanden wegen 
op de vastgoedsector.

EVOLUTIE OVER 3 JAAR VAN DE 
FTSE EPRA NAREIT GLOBAL EN DE 
AMERIKAANSE RENTE OP 30 JAAR

We zien duidelijk de impact van de evolutie van 
de langetermijnrente in de Verenigde Staten 
op de wereldwijde index van beursgenoteerde 
vastgoedondernemingen. Een daling van 
de rente ondersteunt de sector, terwijl een 
stijging in zijn nadeel speelt.

Vastgoed heeft een aantal troeven en profileert zich als een actiefwaarde die zich 
bevindt in het midden tussen aan delen en obligaties.

Maar de sector heeft geleden onder de stijging van de langetermijnrente in de 
Verenigde Staten, mede door de toenemende kans op een verhoging van de kortlo-
pende rente door de Fed in december. De recente verkiezing van Donald Trump tot 
45e president van de VS zou de langetermijnrente verder de hoogte kunnen injagen. 
De financiering van ambitieuze infrastructuurprojecten en de ondersteuning van de 
consumptie en dus van de inflatie zijn twee elementen uit het programma van Trump 
die een invloed dreigen te hebben op de langetermijnrente in de VS.

Al deze factoren zorgen ervoor dat de renteomgeving minder gunstig wordt voor de 
vastgoedsector.

Besluit

 30-jaarsrente VS (linkerschaal)
 FTSE EPRA NAREIT Global (rechterschaal)
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→  �Grote cashflows, wat het mogelijk maakt:
  -  een interessant dividendbeleid te voeren 

(± 3,5%; bron FTSE)
  -  fusies en overnames door te voeren
→  �De economische groei en het herstel van 

de consumentenbestedingen zouden de 
sector moeten ondersteunen: bv. via een 
verhoging van de bezettingsgraad van de 
gebouwen (kantoren, handelsruimte…).

→  �Gezonde balansen en een lage 
schuldgraad.

→  Renterisico: een verdere renteverhoging zou 
de sector benadelen. 

→  Na de daling van de olieprijzen blijft de 
inflatie laag, en lage inflatie betekent: geen 
vooruitzichten op een verhoging van de 
huurprijzen.

Sterke punten 
van de sector

Zwakke punten

TIP! 
In vergelijking met een vastgoedinveste-
ring in ‘stenen’ bieden de REIT de volgende 
voordelen:
→  lagere instapkosten (instapkosten vs. 

btw, registratierechten enz.)
→  betaalbaar, zelfs voor beperkte 

bedragen
→  liquiditeit (mogelijkheid om snel zijn 

‘papieren vastgoed’ te verkopen)
→  geen problemen met de verhuring 

(geschil met de huurders, leegstand, 
werkzaamheden…)

→  Ook al is er nog geen enkel voorstel in die 
richting gedaan, toch wordt het belasten 
van huurinkomsten vaak aangehaald 
als mogelijke piste als de regering de 
begroting niet zou rondkrijgen.
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De gevreesde aandelencrash na de overwinning van 
Donald Trump bleef uit. De Amerikaanse beurzen stegen 
zelfs: sinds 8-11 noteert de Amerikaanse beursindex 
S&P 500 3% hoger. De Europese beurzen bleven ter 
plaatse trappelen; die van de groeilanden gingen wel 
onderuit. En de rente? Die spurtte zowel in de VS als in 
Europa hoger. Net als de dollar, die fors duurder werd.

Verenigde Staten
De aandelenmarkten focussen vooral op het positieve nieuws dat Trump:
→  grote infrastructuurwerken plant, die: 
 -  de groei positief zullen beïnvloeden
 -  meer werkgelegenheid zullen creëren, wat positief is voor de consumptie
→  de vennootschapsbelasting wil verlagen

De obligatiemarkten focussen op de risico’s van zijn beleid:
→  meer groei kan het algemene prijzenpeil verhogen, meer inflatie dus
→  minder belastingen en hogere overheidsuitgaven betekenen hogere overheids-

tekorten, die gefinancierd moeten worden

Geen wonder dat de rente op 10 jaar met 0,60% steeg tot 2,3%. De hogere rente 
zal echter automatisch een rem zetten op de economische groei. Zo zien we 
de hypothecaire leningen vandaag al duurder worden. In 2013, bij de eerste en 
onverwachte allusie van de Amerikaanse centrale bank (Fed) op een mogelijke 
rentestijging, steeg de langetermijnrente eveneens en 6 maanden later vertraagde 
de activiteit op de vastgoedmarkt. 

Ondertussen duwt de hogere rente ook de dollar hoger, waardoor Amerikaanse 
producten duurder worden in het buitenland. Een rem voor de exporteurs. 

We mogen niet blind zijn voor die 2 factoren die de groei afremmen. De euforie van 
de beurshandelaars is misschien voorbarig. We behouden onze neutrale weging 
voor de Amerikaanse beurs en wachten af welke maatregelen president Trump 
effectief zal nemen. 

STRATEGIE
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Is het Trump-effect 
op de beurzen gerechtvaardigd?
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Eurozone
De goedkope euro is een stimulans voor de groei, maar op politiek vlak zijn er veel 
onzekerheden. 
→  De laatste maanden was er zeker geen groei-euforie, integendeel. Daar waar 

de lagere olieprijs vorig jaar een godsgeschenk was voor onze portemonnee 
(extra koopkracht), zien we vandaag het omgekeerde. Van een dieptepunt van 
28 dollar/vat op 18-01 staat er vandaag bijna 48 dollar op de koerstabel (+70%). 
En tegelijkertijd steeg de dollar met een kleine 2%. 

→  Ook de in het verleden dalende werkloosheid trappelt het laatste trimester 
ter plaatse. 

→  Toch is het niet allemaal kommer en kwel, want de zeer lage rente maakt lenen 
goedkoper. Recent zagen we dan ook een stijging van +2% (jaar op jaar) van 
de leningen aan de privésector. Inderdaad een laag cijfer, maar wel één dat elke 
maand stijgt. 

→  We rekenen ook op een verder herstel van de industriële productie en export. 
Nu de consument iets minder uitgeeft, kan de goedkope euro via de export 
een stuk extra groei bezorgen aan de eurozone. Alle hulp is meer dan welkom.

Toch blijft de eurozone veel meer in de ban van politiek dan van economie. 
→  Italië: wat zal het referendum over de hervorming van de grondwet ons bren-

gen? Wanneer u dit artikel leest, is het resultaat wellicht al bekend. Momenteel 
geven de peilingen het ‘neen’-kamp een voorsprong. En ook al kunnen de vele 
Italianen die in het buitenland wonen, dit pollresultaat nog beïnvloeden, er is veel 
onzekerheid. Wat bij een ‘neen’? Neemt premier Renzi ontslag? Komt er een 
tussentijdse regering van technocraten? En nieuwe verkiezingen? 

→  Oostenrijk: heeft de extreem rechtse kandidaat het gehaald? Of toch niet?
→  Frankrijk, Nederland, Duitsland: verkiezingen in 2017. 

Deze politieke onzekerheid vertaalt zich naar de beurs: op basis van de rente en de 
bedrijfswinsten staat ze te goedkoop. Oorzaak is dat men een hoge risicopremie 
vraagt, wat de prijs drukt. Mocht Renzi het tegen de verwachtingen in toch halen, 
dan is een scherp herstel van aandelen uit de eurozone zeker mogelijk.  

Maar dat is vandaag koffiedik kijken. Gezien de politieke onzekerheden lijkt een 
neutraal gewicht voor de eurozone ons meer dan verantwoord.

Groeilanden
Daar heeft de verkiezing van Trump de aandelenkoersen onderuit gehaald:
→  de schrik voor invoertarieven, die de exporterende groeilanden zwaar kunnen 

treffen
→  de duurdere dollar, die dollarschulden voor sommige groeilanden zwaarder maakt

Toch zit er iets contradictorisch in zo’n evolutie: als Trump er effectief in slaagt 
de groei naar een hoger niveau te tillen, dan moeten ook de groeilanden daar van 
kunnen profiteren. Bovendien kennen groeilandobligaties zeer aantrekkelijke 
rentevoeten en zijn groeilandaandelen goedkoper dan de rest. Om snel hogere 
niveaus op te zoeken, is een hogere winstgroei gecombineerd met verdere struc-
turele hervormingen noodzakelijk. 

We geven tijdelijk een neutraal gewicht aan zowel groeilandobligaties als -aandelen, 
in afwachting van meer duidelijkheid over de koers die Trump zal volgen.

SECTORALE VERDELING AANDELEN

9% • 
CYCLISCHE 

CONSUMPTIE

11% • INDUSTRIE 

13% • FARMA 

11% • 
DEFENSIEVE 

CONSUMPTIE

19% • FINANCIËLE SECTOR 

4% • NUTSBEDRIJVEN 

12% • TECHNOLOGIE 3% • 
TELECOM  

6% • 
BASISMATERIALEN

12% • ENERGIE

20% • 
NOORD-AMERIKA

65% • EUROPA

5% • AZIE-OCEANIE

10% • 
GROEIMARKTEN

ALLOCATIE AANDELENREGIO'S

Onze globale portefeuilleverdeling
→  Gezien de politieke onzekerheden in Europa en de onzekerheid over het toe-

komstige beleid van Trump geven we een neutraal gewicht aan aandelen. Voor 
obligaties behouden we onze onderwogen positie.

→  We schuiven nog steeds hoogrentende obligaties naar voor. Wie erin belegt, 
moet wel beseffen dat het verwachte rendement bescheiden zal zijn, zeker in 
vergelijking met het recente verleden. De huidige rentevoeten zijn immers te laag. 

→  We diversifiëren verder in Noorse kroon, Britse pond (voor de meer dynamische 
belegger) en Amerikaanse dollar. Hoe lang de dollar nog zal stijgen, is niet te 
voorspellen. Veel analisten zien de dollar de pariteit bereiken (1 dollar gelijk aan 
1 euro). Op basis van historische cijfers kan de munt tijdelijk zelfs nog hoger 
doorschieten. Maar hoe duurder de dollar, hoe pijnlijker voor de exporteurs en 
dus voor de Amerikaanse groei.

→  Vastgoed wordt onderwogen. Een rentestijging is immers negatief op korte 
termijn. 

2017 wordt opnieuw een uitdagend beleggingsjaar. Volg dus 
zeker het volgende webinar op 17 januari om 19 uur. We starten 
met een korte terugblik op 2016 en geven u onze tips mee 
waarmee uw portefeuille de uitdagingen voor 2017 aankan!
Schrijf u in via belfius.be/webinar.

Benieuwd naar onze 
beleggingstips voor 2017? 
Bekijk het webinar!
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→  Wilt u zelf simuleren, volg dan onderstaande 
stappen. 

→  Komt u liever naar een Belfius-kantoor om de 
simulatie samen te doen, lees dan verder om te 
weten welke documenten u best meeneemt.

Aanmelden
Hou alvast volgende documenten bij de hand: 
→  een loonfiche
→  de recentste afrekening van uw groepsverze-

kering via uw werkgever (indien van toepassing)
→  het recentste overzicht van de producten voor 

fiscaal sparen die u bij een andere bank dan 
Belfius hebt (indien van toepassing)

Zag u de reportage ‘Gerust met 
pensioen’ van het één-programma 
Voor hetzelfde geld1? Een jong koppel 
liet hun financiële situatie doorlichten. 
Vandaag sparen ze ongeveer 100 euro/
maand. Om na hun pensioen dezelfde 
levensstandaard te behouden, 
moeten ze voortaan 460 euro/maand 
opzijzetten. Schrok u hiervan en wilt 
u weten waar u aan toe bent? Belfius 
ontwikkelde een handige simulator die 
alvast een tip van de sluier licht.

Zonder geldzorgen op pensioen… 

Hoeveel moet ik sparen?
Meld u eerst aan in Belfius Direct Net, zodat alle door 
Belfius gekende gegevens (geboortedatum, bedragen 
van pensioensparen) automatisch worden ingevuld. 
U vindt de simulator terug via Sleutelmomenten > 
Pensioen. De simulatie duurt ongeveer 10 minuten.

Stap 1: persoonlijke gegevens
Bij ‘De beoogde pensioenleeftijd’ vult u uw wettelijke 
pensioenleeftijd in. De simulator veronderstelt dat 
u tot die leeftijd beroepsinkomsten hebt.

Stap 2: inkomsten
Om uw maandelijks inkomen te berekenen vult 
u uw huidig nettoloon in. Bent u werknemer dan 
kunt u aanduiden of u eventueel recht hebt op een 
13e maand en/of vakantiegeld. 

Vul het bedrag in dat u als pensioen vandaag zou 
ontvangen. Het pensioenbedrag is afhankelijk van: 
→  type loopbaan: werknemer, zelfstandige of 

ambtenaar 
→  duurtijd: het aantal gewerkte jaren
→  weddecategorie: uw bruto-inkomen

Wist u dat het minimumpensioen van zelfstandigen 
tegenwoordig hetzelfde is als dat van werknemers?

Via mypension.be kunt u vanaf uw 55e een raming 
aanvragen van het bedrag van uw wettelijk 
pensioen.

Tegen eind 2017 moet iedereen, ook wie jonger is 
dan 55 jaar, op mypension.be een raming van zijn 
latere pensioen kunnen maken. Meer nog: iedereen 
zal via die simulator ook de impact van bepaalde 
loopbaankeuzes kunnen nagaan.

Verwacht u nog uitzonderlijke inkomsten vóór 
uw pensioenleeftijd (erfenis, verkoop van een 
onroerend goed), geef die dan ook in. De simulator 
houdt er rekening mee.

Alleenstaand2

Werknemer Minimum
Maximum

1.169 euro
2.294 euro

Zelfstandige Minimum
Maximum

1.169 euro
1.593 euro

Ambtenaar Minimum
Maximum

1.313 euro
6.410 euro

COACHING

1 U kunt de reportage herbekijken op één.be.
2 De bedragen (bruto) gelden voor wie een 
volledige loopbaan van 45 jaar achter de rug heeft.

Wie vóór 1960 geboren is, kan op zijn 65e 
stoppen met werken. Geleidelijk aan wordt 
de wettelijke pensioenleeftijd verhoogd: 
66 jaar in 2025 en 67 jaar in 2030. Voor een 
volledig pensioen zijn 45 gewerkte jaren 
nodig. Wie minder jaren werkte, krijgt minder 
pensioen.

Wettelijke 
pensioenleeftijd
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TIP! 
Benut steeds het volledige fiscale 
voordeel van pensioensparen en 
langetermijnsparen.

TIP! 
Hoe vroeger u start met sparen voor 
uw pensioen, hoe beter. De som van de 
gestorte bedragen is groter en u geniet 
maximaal van het effect van rente op 
rente. 
 

TIP! 
Maak regelmatig een nieuwe bere-
kening. Uw financiële situatie wijzigt 
voortdurend, waardoor tijdig bijsturen 
noodzakelijk is.
 

3  78,33 euro/maand voor pensioensparen en 188,33 euro/maand voor langetermijnsparen. Dit laatste bedrag is afhankelijk van uw 
netto beroepsinkomen. Een correcte berekening in functie van uw persoonlijke situatie is dus noodzakelijk. Hebt u een hypothecair 
krediet, dan is er misschien onvoldoende ruimte voor langetermijnsparen. In uw kantoor kijken we het graag voor u na.

Stap 3: sparen en beleggen
→  Hebt u een groepsverzekering via uw werkgever, 

een vrijwillig aanvullend pensioen (VAP) of 
een individuele pensioentoezegging (IPZ) als 
zelfstandige of bedrijfsleider? Vul dan het 
verwachte eindkapitaal op de pensioenleeftijd 
in. Doet u aan pensioensparen via Belfius en hebt 
u zich aangemeld, dan is de huidige waarde van 
uw pensioenspaarpot automatisch ingevuld. De 
simulatie houdt geen rekening met toekomstige 
stortingen. 

→  Doet u aan pensioensparen via een maandelijkse 
opdracht, dan mag u dit bedrag in mindering 
brengen van de toekomstige gevraagde 
maandelijkse spaarinspanning. 

→  Vult u het bedrag van uw huidige beleggingen 
in, vul dan alleen de sommen in waarvan u zeker 
weet dat u ze de komende jaren niet nodig hebt.

Stap 4: resultaat
Voor een goed begrip van het resultaat is het 
belangrijk te weten dat de simulatie veronderstelt:
→  dat uw gewenst maandelijks inkomen na uw 

pensioen even hoog is als uw geschat laatste 
nettoloon

→  dat uw levensverwachting na uw pensioenleeftijd 
nog 20 jaar is (dus 85 jaar bij een pensioenleeftijd 
van 65 jaar)

→  dat uw kapitaal over 20 jaar afgebouwd wordt 
naar 0

De simulator rekent telkens met een rendement 
en een inflatie van 2%, wat betekent dat uw 
kapitaal (pensioensparen, beleggingen) elk jaar 2% 
opbrengt. Uw huidig maandelijks netto-inkomen 
wordt geïndexeerd aan 2% om zo, bij benadering, 
uw laatste nettoloon te kennen.

U kunt deze parameters zelf aanpassen. Hebt u 
kinderen, dan wilt u hen wellicht iets nalaten en is 
uw eindkapitaal niet 0, maar een bepaald bedrag 
dat u voor ogen heeft. 

Stap 5: hoe optimaliseren? 
Is het maandelijks te sparen bedrag niet haalbaar? 
Geen paniek! Beleg dan het bedrag dat wél haalbaar 
is. In de loop van uw leven verandert uw financiële 
situatie; herhaal op dat moment de simulatie. 
→  Krijgt u bv. een loonsverhoging, dan kunt u uw 

spaarinspanning wat verruimen. 
→  Na uw pensioen vallen heel wat uitgaven 

weg: kinderen zijn het huis uit en kredieten 
zijn afbetaald. Verlaag de parameter ‘behoud 
inkomen’ naar bv. 90% (i.p.v. 100%) en uw 
maandelijkse spaarinspanning daalt.

→  Als uw pensioen nog ver af is, belegt u wellicht 
meer in risicovollere activa (aandelen, obligaties 
in vreemde munt) met een hoger verwacht 
netto rendement (t.o.v. de 2% in de simulatie). 
Door de parameter ‘rendement voor pensioen’ 
iets te verhogen, daalt uw maandelijkse 
spaarinspanning. Hoe jonger u bent, hoe 
groter de impact. Wees wel realistisch in uw 
verwachtingen: toekomstige rendementen van 
meer dan 5% zijn onwaarschijnlijk! 

Probeer elk jaar het fiscale maximumbedrag3 te 
storten, via een doorlopende opdracht, ongeacht 
het resultaat van de simulatie. U geniet immers 
een belastingvermindering op deze stortingen. 

Probeer elk 
jaar het fiscale 

maximumbedrag te 
storten.
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Hebt u net een pensioensimulatie gedaan? Bent u 
geschrokken van de maandelijkse spaarinspanning of viel 
het mee? Hoe dan ook, start eerst met pensioensparen 
en als er ruimte is, ook met langetermijnsparen. De 
overheid stimuleert deze spaarvormen immers met een 
belastingvoordeel. Laat dit niet liggen! 

Pensioensparen en 
langetermijnsparen:  
het loont de moeite!

Voor wie?
Iedereen die ouder is dan 18 en jonger dan 65 jaar kan aan pensioen- en 
langetermijnsparen1 doen. U geniet hierop een belastingvermindering indien 
u personenbelasting moet betalen. 

Pensioensparen: mogelijke formules bij Belfius
1. Beleggingsverzekering met kapitaalwaarborg
Uw gestorte bedragen brengen gedurende de ganse looptijd een gega-
randeerde – momenteel lage – minimuminterest op. Daarbovenop krijgt u 
meestal ook een jaarlijkse winstdeelname in functie van de winstcijfers van 
de verzekeraar, maar dit is niet gegarandeerd. 

2. Pensioenspaarfonds
Dit bestaat zowel uit aandelen als uit obligaties. Er is geen kapitaalbescherming, 
noch een vooraf gekende opbrengst. Bij Belfius hebt u de keuze uit 
3 compartimenten: 
→  één dat overwegend in aandelen belegt (dynamisch)
→  één dat overwegend in obligaties belegt (defensief)
→  één met een evenwichtige mix van aandelen en obligaties

FOCUS

Het historisch rendement bedraagt voor de dynamische pensioenspaar-
fondsen voor de volledige looptijd 5 à 6% per jaar. Dit is geen garantie voor 
de toekomst, maar wie een lange beleggingshorizon heeft, mag toch uitgaan 
van een beter resultaat dan met een veilige pensioenspaarverzekering. 
Over een lange periode compenseren de goede beursjaren de slechte 
ruimschoots. Op korte termijn riskeert u wel koersdalingen. 

In 2008 daalden de dynamische pensioenspaarfondsen met meer dan 
25%. Het duurde enkele jaren voor dat verlies was weggewerkt. Daarom 
is het verstandig het aandelenrisico, eens de pensioenleeftijd nadert, af 
te bouwen door te switchen naar een defensiever fonds.

Opbrengst 
pensioenspaarfondsen? 

TIP! 
→  Voor jonge mensen is een dynamisch pensioenspaarfonds aange-

wezen. Op lange termijn kunt u met aandelen immers de hoogste 
opbrengsten realiseren. 

→  Eens u ouder bent dan 55, kunt u uw opbrengsten veiligstellen 
door het accent te verschuiven naar zekerheid (meer obligaties).

1 In het kader van langetermijnsparen moet de verzekeringnemer op de begindatum 
van het contract jonger zijn dan 65 jaar, maar de einddatum mag na de 65e 
verjaardag vallen.
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Langetermijnsparen: mogelijke formules bij 
Belfius
1. Beleggingsverzekering met kapitaalwaarborg
Dit was tot voor kort de enige mogelijkheid om aan langetermijnsparen te doen. 
U hebt een gewaarborgde rente, eventueel aangevuld met een winstdeelname. 

2. Beleggingsverzekering zonder kapitaalwaarborg. Nieuw 
vanaf november 2016.
U kunt kiezen uit aandelen-, obligatie- of gemengde fondsen van bekende 
fondsenhuizen. Ofwel kiest u 1 specifiek fonds, ofwel stelt u uw ideale 
portefeuille samen. Die kan bestaan uit verschillende fondsen, of kan een 
combinatie zijn van een beleggingsverzekering met kapitaalwaarborg en één 
zonder. Aanpassingen aan uw portefeuille zijn op elk moment mogelijk. Meer 
weten? Lees het artikel ‘Langetermijnsparen via een tak 23-verzekering bij 
Belfius’ in het vorig nummer van Uw Beleggingen.

Elk jaar het maximale fiscale voordeel
1. Pensioensparen
U kunt jaarlijks tot 940 euro fiscaal in mindering brengen op uw belastingbrief. 
In principe geniet u dan een belastingvermindering van 30% van uw stortingen 
of maximaal 282 euro (te verhogen met gemeentebelastingen). Stort u minder 
dan het maximum, dan verliest u mogelijks een deel van het fiscale voordeel. 

2. Langetermijnsparen
Het bedrag dat u fiscaal kunt inbrengen, wordt als volgt berekend: 169,20 euro 
+ 6% van uw netto belastbaar inkomen, met een maximum van 2.260 euro. 
U geniet een belastingvermindering van in principe 30% van uw stortingen 
of maximaal 678 euro (+ de gemeentelijke opcentiemen).

Let wel: ook de woonbonus en de premies van uw schuldsaloverzekering 
vallen onder het maximum van 2.260 euro. Starten met langetermijnsparen 
is vaak pas interessant als uw hypotheek is afgelost. In uw kantoor kan men 
nagaan of en hoeveel ruimte u hebt om aan langetermijnsparen te doen.

Wanneer krijg ik mijn geld terug?
1. Pensioenspaarfonds
Een pensioenspaarfonds heeft geen einddatum. U kunt dus zelf beslissen 
wanneer u verkoopt. Eens de eindbelasting betaald is, kunt u uw spaarpotje 
(gedeeltelijk) opvragen2. Wanneer u uw pensioensparen begon voor 55 jaar en 
geen verhogingen deed van uw stortingen vanaf 55 jaar, dan zijn de stortingen 
tussen uw 60e en 65e verjaardag fiscaal interessant, want u kunt t.e.m. uw 
64e aan pensioensparen blijven doen en de belastingvermindering blijven 
genieten, terwijl de eindbelasting al betaald is. U vraagt uw pensioensparen 
dus best op na uw 65e.

2. Beleggingsverzekering
Een contract kan ten vroegste op uw 65e verjaardag eindigen en heeft een 
minimumlooptijd van 10 jaar. Vroegtijdig opvragen is mogelijk, maar kan 
fiscaal zeer nadelig zijn2.

NEEM EEN DATUM NA UW 65E VERJAARDAG  
ALS EINDDATUM VOOR UW CONTRACT 
LANGETERMIJNSPAREN 
Voor langetermijnsparen kunt u na uw 64e immers nog blijven 
storten en dus nog een belastingvermindering3 genieten, 
terwijl u geen eindbelasting betaalt op de stortingen na uw 
60e verjaardag (enkel van toepassing wanneer u uw langeter-
mijnsparen begon voor 55 jaar en geen verhogingen deed van 
uw stortingen vanaf 55 jaar). Na uw 65e (of na de minimumloop-
tijd van 10 jaar indien u startte na uw 55e) kunt u nog steeds 
op elk moment beslissen om uw contract langetermijnsparen te 
beëindigen. 

2 Voor meer details i.v.m. de eindbelasting verwijzen we u graag door naar uw Belfius-
kantoor. Momenteel is in de meeste gevallen op uw 60e bij pensioensparen een 
eindbelasting van 8% verschuldigd en bij langetermijnsparen 10%. Let wel: de overheid 
wil mensen via deze formules aanmoedigen te sparen voor hun ‘oude dag’. Het opnemen 
van deze tegoeden vóór uw pensioenleeftijd wordt dan ook fiscaal bestraft. 
3 Ook wie op pensioen is, betaalt meestal nog personenbelasting.

€2.260
MET LANGETERMIJNSPAREN 
KUNT U JAARLIJKS MAXIMAAL 
2.260 EURO FISCAAL IN 
MINDERING BRENGEN.

€940
MET PENSIOENSPAREN KUNT U 
JAARLIJKS 940 EURO FISCAAL 
IN MINDERING BRENGEN.

18 65
IEDEREEN OUDER DAN 18 EN JONGER 
DAN 65 KAN AAN PENSIOEN- OF 
LANGETERMIJNSPAREN DOEN. 
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Er tekent zich een revolutie af 
met grondige veranderingen voor 
ons professioneel en privéleven, 
waarbij robots steeds onmisbaarder 
worden. De komende 10 jaar zal de 
roboticamarkt jaarlijks met 10% 
groeien met toepassingen zowel in 
de industrie- als in de dienstensector. 
Maar dat is nog niet alles...

Robotica: 
op weg naar een 
nieuwe revolutie?

We hadden het er al over in de Flash Actualiteit van 
17-10-2016 (belfius.be > financiële actualiteit): een 
hoge industrialiserings- en productiviteitsgraad 
stimuleren de economische groei. In vele gevallen 
maakt de samenwerking tussen mens en robot 
het mogelijk om de productiviteit op te krikken 
en hoogwaardiger banen te creëren. De Duitse 
verwerkende nijverheid (de automobielindustrie, 
de vervaardiging van IT-producten enz.) beschikt 
over 2x meer robots dan die in de Verenigde Staten, 
en de lonen liggen er 2x hoger.

In de loop van de geschiedenis heeft elke 
evolutie de productiviteit en de globale 
rijkdom doen toenemen:
→  de mens benutte de kracht van water en wind 

(molens)
→  hij gebruikte stoom om beweging te produceren 

(stoomtrein)
→  elektriciteit verveelvoudigde zijn vermogen 

(gigantische hoeveelheden energie, gecontro-
leerd door elektrische toestellen)

→  uit de combinatie van mechanica en informa-
tica ontstonden robots, die doen denken aan 
de ‘automaten’ van vroeger

FOCUS
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Er komen steeds meer nieuwe 
toepassingen van robotica:
→  voor bijstand (thuis of in het ziekenhuis)
→  in de landbouw (robots voor het melken van 

vee, om schoon te maken, voor zelfsturende 
landbouwwerktuigen)

→  in de geneeskunde (microchirurgie, bionische 
protheses1, exoskeletten2)

→  in de ruimte (op zoek naar buitenaards leven)

In de nabije toekomst zullen:
→  hypergeconnecteerde voertuigen het aantal 

ongevallen en de ernst ervan doen afnemen
→  drones het werk van humanitaire diensten en 

reddingsteams vergemakkelijken
→  complexe processen met een groot creatief 

potentieel ontwikkeld kunnen worden dankzij 
steeds performantere productiesystemen

Industriële robotica
In 2015 vertegenwoordigde de wereldwijde markt 
voor industriële robots 11,1 miljard USD, een jaar-
lijkse toename met 15%, het hoogste niveau ooit 
op jaarbasis. 

Vijf landen nemen drie kwart van de wereldwijde 
robotproductie voor hun rekening: China, Japan, de 
Verenigde Staten, Zuid-Korea en Duitsland. China 
heeft zijn positie als wereldwijde marktleider nog 
versterkt, met een aandeel van 27%. Tussen 2017 
en 2019 zal het aantal robotinstallaties toenemen 
met minstens gemiddeld 13% per jaar.

Robotica in de dienstensector
Hier is de totale waarde van in 2015 verkochte 
professionele robots met 15% gestegen tot 
4,6 miljard USD. En de prognoses voor 2016-2019 
gaan uit van een toename van de verkoopwaarde 
met 23,1 miljard USD (zie grafiek). Professionele 
robots vinden we vooral terug in: 
→  de logistiek (sorteren van postpakketjes, laden 

van goederen…) 
→  de medische sector (geassisteerde heelkundige 

ingrepen...)
→  defensie (bomrobots, gevechtsdrones…)
→  de landbouw

Ook voor huishoudelijke taken worden meer en 
meer robots ingezet: 
→  stofzuigerrobots
→  robots die zwembaden reinigen
→  automatische grasmaaiers
→  …

In 2015 werden voor 1,2 miljard USD aan robotica 
voor privégebruik verkocht. De komende 3 jaar 
(2016-2019) zou de omzet stijgen tot 13,2 miljard 
USD. Ten slotte zal de verkoop van robots voor 
vrijetijdsbesteding (speelgoedrobots, robothon-
den) wellicht stijgen van 1 miljard USD in 2015 tot 
9,1 miljard USD voor 2016-2019. 

Prognose
Robotica staat centraal in een bruisende innova-
tiecultuur. Hier vindt de kruisbestuiving plaats van 
sterk verschillende disciplines, zoals mechatronica 
(combinatie van mechanica en elektronica), bionica 
(wetenschap en levende wezens), de technologie 
van detectoren (sensorelektrodes), artificiële intel-
ligentie (oplossen van complexe problemen die de 
kennis of intelligentie van de mens nabootsen). 

Het volgende voorbeeld illustreert die evolutie. 
Robots zijn al in staat een koffieboon vast te grij-
pen zonder ze te verpletteren. Ook protheses voor 
mensen zijn sterk geëvolueerd. Een groot probleem 
was dat de drager van een handprothese bv. niet 
voelt wat hij vasthoudt. Voortaan zet een bioni-
sche hand voorzien van elektrodes de sensoriële 
informatie om in signalen voor de hersenen, zodat 

1 Die protheses zijn sterk geëvolueerd. Ze beantwoorden de boodschappen van hersenen en maken het mogelijk 
bewegingen heel nauwkeurig na te bootsen (bv. de beweging van de vingers van een kunsthand). De elektrodes 
worden geplaatst in dat deel van de hersenen dat controle uitoefent over de plek waar de prothese zich bevindt.
2  Beweegbare en gemotoriseerde uitrusting, bevestigd op het lichaam. Ze kan worden aangebracht ter hoogte 

van de benen en het bekken, of van de schouders en de armen. Ze kan o.m. worden gebruikt voor het dragen van 
zware lasten, om vermoeidheid tegen te gaan.

BRONNEN
→   International Federation of Robotics.
→   La Recherche 486, Anne Debroise, 

"Des sensations retrouvées grâce à 
une main bionique".

→  Revues Athéna.

ROBOTS VOOR PRIVÉGEBRUIK 
(MILJARD USD)

PROFESSIONELE ROBOTS  
(MILJARD USD)
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de drager ervan voorwerpen herkent zonder ernaar 
te kijken. De prothese maakt dus onlosmakelijk deel 
uit van het lichaam van de drager.

Wat tot voor kort fictie was, is nu realiteit. Toch 
lijken er beperkingen te zijn. Hoewel de mens robots 
meer taken zal kunnen toevertrouwen waarvoor 
een zekere mate van intelligentie vereist is, is het 
moeilijk zich het bestaan van robots met een gewe-
ten voor te stellen.
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