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Het fondsengamma in 
beleggingsverzekering KITE

Brexit, Italië, de ‘shutdown’ of 
tijdelijke sluiting van de Amerikaanse 
overheidsdiensten, de handelsoorlog 
tussen de Verenigde Staten en China, de 
klimaatcrisis… De lijst met uitdagingen is lang. 
Om tot duurzame oplossingen te komen, is 
sterk en moedig leiderschap nodig. Jammer 
genoeg ontbreekt het daar vandaag de dag 
soms aan. Die onzekerheid woog het voorbije 
jaar op de financiële markten. Op pagina’s 
3 en 4 leest u wat de gevolgen zijn voor de 
economische groeivooruitzichten.
Sterk leiderschap zien we vaak wel in goed 
geleide topondernemingen. Ze hebben oog 
voor de lange termijn, wat zich onder meer uit 
in een sterke innovatiecultuur. Deze ‘leading 
brands’ verdienen een plaats in uw portefeuille 
en legden de afgelopen 10 jaar een mooi 
beursparcours af. U leest er meer over op 
pagina’s 6 en 7. 
Leiderschap betekent ook de behoeften 
van klanten tijdig inschatten. Zo zien we bij 
Belfius de noden van onze klanten, jong en 
oud, wijzigen. Digitalisering is voor ons geen 
modewoord, maar wel een antwoord op die 
noden. Met de lancering van onze betaalapp 
waren we pioniers. Vandaag gaan we met ons 
nieuw beleggingsproduct Belfius Track verder op 
de ingeslagen weg. Kom er alles over te weten op 
pagina’s 8 en 9.
Bent u iets minder jong, dan is de financiële 
bescherming van uw naasten wellicht belangrijk. 
Een beleggingsverzekering kan hiervoor een 
oplossing zijn. Op pagina’s 10 en 11 komt u 
meer te weten over ‘KITE’. Onder deze paraplu 
bieden we een ruim aanbod beleggingen aan die 
aansluiten bij uw behoeften qua risicospreiding, 
rendement en bescherming van uw naasten. 
U ziet het, leiderschap is belangrijk op elk niveau. 
Veel leesplezier!
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ACTUA

Een nieuw jaar betekent nieuwe maximumbedragen voor fiscaal sparen. Samen met een nieuwe fiscale belegging 
voor werknemers vormen ze de belangrijkste nieuwigheden op het vlak van fiscaal sparen voor particulieren 
in 2019. 

Voor de opbouw van uw aanvullend pensioen is fiscaal sparen een 
uitstekende keuze. Door de belastingvermindering op de stortingen 
stijgt het finaal rendement immers gevoelig. Zelfs als we rekening 
houden met de latere taxatie. U krijgt hier een overzicht van de 
nieuwe grensbedragen.  

Pensioensparen 
Als belastingplichtige kan u kiezen tussen 2 systemen: 
→  het standaardsysteem, waarbij u maximaal 980 euro stort en een 

belastingvoordeel van 30%* op uw storting(en) geniet, maximaal 
294 euro* dus.

→  het keuzesysteem, waarbij u maximaal 1.260 euro stort en een 
belastingvoordeel van 25%* op uw storting(en) geniet, maximaal 
315 euro* dus (dit is 21 euro meer dan in het standaardsysteem).

Langetermijnsparen
Als belastingplichtige geniet u een belastingvermindering van 30%* 
op uw stortingen. U betaalt er wel een taks van 2% op. Er is een fiscaal 
plafond, berekend op basis van uw netto beroepsinkomen. Voor 2019 is de 
formule: 176,4 euro + 6% x netto beroepsinkomen, met een maximum 
van 2.350 euro. Dit maximum bereikt u bij een netto beroepsinkomen van 
36.226,67 euro/jaar. Uw fiscaal voordeel bedraagt dan maximaal 705 euro*. 

Nieuw: vrij aanvullend pensioen voor 
werknemers (VAPW)
Hebt u als werknemer geen groepsverzekering via uw werkgever, 
of slechts voor een beperkt bedrag, dan kan u vanaf dit jaar zelf 
een VAPW afsluiten. Het gaat om de opbouw van uw aanvullend 
pensioen in de 2e pijler. Perfect combineerbaar met pensioen- en 
langetermijnsparen (beide onder de 3e pijler) . 

U geniet hier een belastingvermindering van 30% (+ de uitgespaarde 
gemeentebelastingen) op uw storting(en) maar betaalt er ook een 
taks van 4,4% op. De maximale premie per jaar bedraagt 3% van de 
jaarbezoldiging, met een minimale premie van 1.600 euro/jaar. Omdat 
een VAPW onder de 2e pijler voor pensioenopbouw valt, geldt ook 
hier de ‘80%-regel’. In het kort betekent dit dat het wettelijk en het 
aanvullend pensioen (onder 2e pijler) samen niet hoger mag liggen 
dan 80 % van uw laatste beroepsinkomen.

U kan bij Belfius een VAPW afsluiten vanaf het voorjaar van 2019. 
U krijgt tijdig alle info hierover.

Fiscaal sparen:   
nieuwe grensbedragen

*Te verhogen met gemeentebelastingen.

TIP
Spaar het maximumbedrag aan pensioensparen door 
maandelijks 81,67 euro (standaard) of 105 euro (keuze) te 
storten en geniet een maximaal fiscaal voordeel, terwijl u een 
mooi aanvullend pensioen opbouwt.  

TIP
Optimaliseer uw langetermijnsparen en laat uw fiscale grens 
jaarlijks berekenen door uw financieel adviseur, zeker als 
uw inkomen daalt omdat u bv. deeltijds gaat werken. Want u 
geniet geen belastingvermindering op wat u stort boven uw 
fiscale grens , maar u wordt er later wel op belast. 

GOED OM TE WETEN 
Het fiscaal voordeel van langetermijnsparen zit in dezelfde 
fiscale korf als het fiscaal voordeel van uw lopend 
hypothecair krediet voor uw gezins- of 2e woning. Hebt 
u een hypothecair krediet, dan is er waarschijnlijk weinig 
of geen fiscale ruimte meer voor langetermijnsparen. Met 
als uitzondering, met de huidige fiscale wetgeving, een 
hypothecair krediet voor de gezinswoning afgesloten vanaf 
2016 (Vlaanderen, Wallonië) of 2017 (Brussel). 
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Hoe staan de grootste 
economieën ervoor?

Na een jaar vol beursellende, lijkt de hemel op te klaren. Sinds januari kleuren de beurstabellen opnieuw 
groen. De beursindex van de ontwikkelde landen noteert 8% hoger, en ook de beurzen van de groeilanden 
zochten hogere regionen op. De vraag die op ieders lippen brandt: is dit slechts een tijdelijke verbetering en 
verschijnen er opnieuw donkere wolken aan de horizon?

De opklaring wordt in de eerste plaats gevoed door hoop. Hoop dat de 
Amerikaanse centrale bank haar renteverhogingen opbergt en hoop 
dat de Chinese economie niet te sterk vertraagt. We zoomen in op de 
grootste economieën. 

Verenigde Staten:  
groei vertraagt naar normale trend
Na een groeiversnelling naar 3% in 2018, zal de groei in 2019 terugvallen 
richting 2,5% (voorspelling Internationaal Monetair Fonds of IMF ). Een nor-
maal verschijnsel, zeker nu de Amerikaanse begrotingsstimuli grotendeels 
uitgewerkt zijn. De verlaging van de personen- en vennootschapsbe-
lastingen liggen achter de rug. Ook de rentestijging begint stilaan te 
wegen op de groei. De onzekerheid over het beleid van president Trump 
doet bedrijven hun investeringen uitstellen. Zo is het wachten op een 
handelsakkoord met China. De ‘shutdown’ of gedeeltelijke sluiting van de 
Amerikaanse federale overheidsdiensten is tijdelijk van de baan. President 
Trump stemde in met een begrotingsvoorstel voor 3 weken. Afwachten 
of er tegen 15 februari een akkoord gevonden wordt rond de bouw van 
de “muur”. Indien niet, dan dreigt een nieuwe shutdown. 

Cruciaal voor de Amerikaanse economie is de binnenlandse consumptie 
en daar zien we weinig wolken. De consumentenuitgaven blijven groeien 
aan een tempo van ongeveer 2,5%. De werkloosheidsgraad staat op het 
laagste niveau sinds 1968, waardoor de lonen aantrekken ( +3,2% t.o.v. 
vorig jaar). 

Hoop op minder rentestijgingen 
voedde de beursrally van de 

afgelopen maand.

CONSUMENTENVERTROUWEN VS
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De Amerikaanse centrale bank (Fed) verhoogde de afgelopen 3 jaar 
stelselmatig de kortermijnrente tot 2,5%. Voor 2019 plant ze wellicht 
nog 1 bijkomende verhoging, net omdat de economie stevig blijft. Uit 
recente toespraken blijkt echter dat de Fed niet gehaast is om de rente 
verder op te trekken. Ze haalt volgende redenen aan:

  → de vooruitzichten in China en Europa verslechteren, wat negatief 
is voor de Amerikaanse exporteurs

  → de forse beursverliezen in het laatste trimester van 2018 en de 
‘shutdown’ kunnen wegen op het consumenten- en ondernemers-
vertrouwen

  → de inflatie daalde licht in december (1,9%)

China: stimuleringsmaatregelen moeten 
groei opnieuw aanzwengelen
De economische cijfers sinds oktober bevestigen de geleidelijke vertra-
ging van de economie. De handelsoorlog weegt vooral op de industriële 
activiteit. Het strenger reguleren van het ‘schaduwbankieren’ of de kre-
dietverstrekking buiten de traditionele bankensector, maar ook de daling 
van de beurzen hebben dan weer een negatieve impact op de consumptie. 
Peking neemt wel maatregelen om de vertraging tegen te gaan:

  → halvering inschrijvingstak op auto’s
  → de centrale bank verleent extra liquiditeiten om de kredietverlening 
aan kleine privéondernemingen te stimuleren

  → leningen voor extra infrastructuurwerken…

De Chinese overheid blijft de economie sturen richting meer consump-
tie en minder afhankelijkheid van export. Ze handelt pragmatisch en 
stuurt bij wanneer de economie forser vertraagt dan vooropgesteld.  
Voor 2019 verwacht het IMF een groei van 6,2%. Positief is in elk geval 
de daling van de olieprijs. 

China is immers veruit de grootste olie-importeur. Ook de tijdelijke wapen-
stilstand in de handelsoorlog met de VS is een opsteker. Zowel de VS als 
China lijken stilaan meer bereid om toch wat water bij de wijn te doen 
nu de impact op beide economieën en op de financiële markten duidelijk 
begint te worden. Een akkoord tussen beide landen zou het vertrouwen 
in elk geval een forse boost geven. 

2019 2020

Verenigde Staten 2,5% 1,8%
Eurozone 1,6% 1,7%
Verenigd Koninkrijk 1,5% 1,6%
Groeilanden 4,5% 4,9%
China 6,2% 6,2%

GROEIVERWACHTINGEN IMF (JANUARI 2019)

Eurozone: groeiverwachtingen  
neerwaarts bijgesteld
Omwille van de tegenvallende Europese uitvoer werd de groei in 2018 
recht gehouden door bedrijfsinvesteringen en de consumptie door de 
overheid en gezinnen. Lage werkloosheid is doorgaans positief voor de 
consumptie, maar op de grafiek zien we dat de daling van de werkloosheid 
de afgelopen 12 maanden zich niet vertaalde in een verdere klim van het 
consumentenvertrouwen.

Het IMF verlaagde in januari de groeicijfers voor de eurozone met 0,3% 
in vergelijking met haar prognose van oktober. De redenen?

  → Brexit-onzekerheid remt investeringen
  → Problemen bij Duitse autobouwers 
  → Protestbeweging van de gele hesjes vertraagt hervormingen in 
Frankrijk

  → Zwakke consumptiecijfers in Italië en risico op hogere rentes

Het IMF verwacht in 2019 een groei in de eurozone van 1,6%. 

STERKE DALING WERKLOOSHEID, VERTROUWEN 
STIJGT MINDER DAN VERWACHT
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Overal op onze planeet spreken wij dezelfde 
taal, nl. die van de grote bedrijven. We drinken 
een Coca-Cola die we betaald hebben met 
onze Mastercard, we bestellen onze volgende 
aankopen via Amazon met onze Samsung die 
draait op Android enz.

Hoe zijn die bedrijven erin geslaagd om in ons 
leven binnen te dringen? Er is geen mirakel-
recept, maar diverse elementen kunnen naar 
voor worden geschoven (doe maar eens de 
oefening om een bedrijf aan een van deze 
elementen te koppelen, en u zal wel zien!).

  → onmiddellijke herkenning van het merk
  → innovatiecultuur
  → merkgetrouwheid
  → marktaandeel
  → distributieketen
  → reclame
  → stijgende beurskoers
  → afhankelijkheid van het product

Verdienen die topbedrijven een plaatsje in uw 
portefeuille? Natuurlijk! Om diverse redenen.

In de eerste plaats genieten zij het voordeel 
van hun naambekendheid. Hun zichtbaarheid 

Walt Disney, Facebook, Nestlé, Adidas, Colgate: stuk voor stuk namen die we niet meer uit ons leven kunnen 
wegdenken. Deze topondernemingen profiteren van hun bekendheid en dat levert hen bepaalde voordelen op die 
de moeite lonen om even bij stil te staan.

in het dagelijkse leven komt eveneens tot 
uiting in een zichtbaarheid op de financiële 
markten. Herinnert u zich nog dat Apple en 
Microsoft enkele maanden geleden de voor-
pagina’s van de kranten haalden toen zij als 
eerste twee bedrijven de symbolische grens 
van 1.000 miljard dollar aan beurswaarde 
overschreden? Om de vergelijking te maken: 
dat is zo maar eventjes tweemaal het bruto 
binnenlands product van België! 

Bovendien hebben ze een soort van ‘sympa-
thie’-kapitaal opgebouwd doorheen de jaren. 
Dat is gestoeld op:

→  hun regelmatige innovaties (Colgate, Apple, 
Microsoft enz.), 

→  de afhankelijkheid die zij teweegbrengen 
bij hun klanten, 

→  hun naambekendheid, 
→  hun marktaandeel, 
→  de onvoorwaardelijke trouw van de zeer 

talrijke fans enz. 

Zij moeten dat ‘sympathie’-kapitaal natuurlijk 
wel onderhouden d.m.v. een goede communica-
tie (t.a.v. de beleggers), een langetermijnvisie, 
een goede financiële gezondheid enz.

Waarom beleggen  
in gerenommeerde bedrijven?

Apple maakte bv. in september 2018 tijdens 
de voorstelling van de nieuwe iPhone bekend 
dat zijn fabrieken voortaan voor 100% zouden 
draaien op hernieuwbare energie. Het heeft 
zich tot doel gesteld om het verbruik van 
nieuwe grondstoffen te beperken. Anders 
gezegd: het zou niet meer nodig zijn om elke 
twee jaar een nieuwe telefoon kopen. Apple 
neemt zodoende zijn maatschappelijke rol 
zeer ernstig en richt zich veeleer op zijn klan-
ten (meer dan een miljard wereldwijd) dan wel 
op zijn producten.

Ten slotte ondervinden de sterkste bedrijven 
doorgaans minder hinder van de economische 
cycli (zie kadertje) dankzij hun vele en trouwe 
klanten. Bij een terugval van de beurs of zelfs 
een recessie zijn zij door hun omvang dan ook 
beter bestand tegen de bewegingen op de 
markt. Dat kan vandaag de dag een beslissend 
voordeel blijken.

De prestaties uit het verleden spreken dan 
ook boekdelen: over de periode van 10 jaar dat 
de MSCI AC World (de wereldwijde index bij 
uitstek) 130% vooruitgang boekte, sloopten 
die topondernemingen de grens van 200% 
(zie grafiek).
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MEER WETEN? 
Meer info over beleggen in 
gerenommeerde bedrijven? 
Contacteer uw beleggingsadviseur.

Wat is het verschil tussen cyclische en 

defensieve waarden?

Om een aandelenportefeuille goed in 
evenwicht te houden, raden wij u onder 
meer aan de verhouding rendement/risico 
te optimaliseren. De samenstelling met 
cyclische of defensieve waarden wordt 
daarin een belangrijke component.

Een cyclische waarde is heel sterk 
gekoppeld aan de economische con-
junctuur: bij een stijgende markt of een 
periode van aanhoudende groei stijgt 
het rendement van die waarde sterker, 
en omgekeerd. Typische voorbeelden 
zijn de auto-, de olie- en de bouwsector, 
want die zijn heel sterk gelinkt aan het 
economisch klimaat.

Een defensieve waarde is dan weer 
minder sterk afhankelijk van de econo-
mische context. Bij een daling van de 
markten zal ze minder sterke schom-
melingen vertonen, en omgekeerd. 
Voorbeelden hiervan zijn de sectoren 
van de voeding, de distributie, de ver-
bruiksgoederen enz.

Dit zijn de rendementen van de volgende 
indexen:

Gerenommeerde bedrijven kunnen even-
goed in defensieve (Carrefour, L’Oréal enz.) 
als cyclisch (Ford, Bouygues enz.) sectoren 
actief zijn. Maar aangezien hun omvang 
een voordeel kan zijn als de markten een 
terugval vertonen, reageren zij dus vaker 
als defensieve waarden. Er kan natuurlijk 
altijd iets gebeuren. Apple bijvoorbeeld, 
zag na het doorbreken van de grens van 
1.000 miljard $ aan beurskapitalisatie zijn 
koers op enkele weken tijd spectaculair 
dalen met -35%!

Gelet op de huidige onzekere politiek-eco-
nomische omgeving raden wij u aan het 
aandelensegment van uw portefeuille 
te versterken met defensieve waarden 
(bv. via gerenommeerde bedrijven of 
kwaliteits ondernemingen). 

AC World AC World  
Defensive

AC World  
Cyclical

2005 14,76% 15,55% 14,15%
2006 14,40% 13,80% 14,73%
2007 5,24% 14,47% 0,24%
2008 -40,94% -29,25% -48,14%
2009 26,23% 14,45% 35,90%
2010 8,33% 5,25% 10,30%
2011 -8,54% 0,89% -14,14%
2012 13,18% 6,22% 17,97%
2013 22,91% 19,79% 24,81%
2014 7,15% 6,81% 7,34%
2015 -0,70% -0,99% -0,51%
2016 6,78% 3,18% 8,77%
2017 17,49% 8,47% 22,25%
2018 -9,49% -6,07% -11,11%

RENDEMENTEN VAN DE INDEXEN

PRESTATIES MSCI AC WORLD EN 
TOPONDERNEMINGEN 
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Belfius Track: een 100% 
digitale beleggingsoplossing 
voor jong en oud

Bent u op zoek naar een hoger rendement en wil u uw beleggingen laten beheren, maar 
graag zelf opvolgen via uw smartphone, pc of tablet? Dan is Belfius Track, onze 100% 
digitale beleggingsoplossing, ideaal voor u. 

STRATEGIESTRATEGIE

Belfius Track?
Belfius Track is ontworpen voor en door ‘millen-
nials’ of de generatie geboren tussen 1980 en 
2000. Deze hyper geconnecteerde jongeren 
vertegenwoordigen 26% van de Belgische 
bevolking.

In 1e instantie voerde Belfius samen met 
Profacts/Impulse Research een innovatief 
marktonderzoek uit naar de gewoontes, de 
behoeften en vooral de verwachtingen van 
‘millennials’ op het vlak van sparen en beleggen. 
Belangrijkste resultaten:

  → ze willen hun geld kunnen beheren waar 
en wanneer ze willen, en dit in enkele kliks

  → ze verkiezen een digitale aanpak, want 
ze hebben hun smartphone altijd binnen 
handbereik

  → ze worden zich meer bewust van de kansen 
die beleggen biedt, maar toch sparen ze 
vooral via de traditionele spaarrekeningen 
en laten zo kansen liggen op een hoger 
rendement

Belfius Track biedt een antwoord op de 
behoeftes van deze groep jongeren, maar is 
ook interessant voor de meer ervaren belegger, 
als extra spreiding in zijn beleggingsportefeuille.

Eenvoudig
Beleggen was nog nooit zo makkelijk! Elke klant, 
ook u, kan Belfius Track ontdekken via Belfius 
Mobile, Tablet of Direct Net. U krijgt een per-
soonlijk beleggingsvoorstel dat rekening houdt 
met uw voorkeuren en uw persoonlijke situatie. 
En u hoeft er maar 1 vraag1 voor te beantwoor-
den: hoeveel risico wil u nemen met het oog op 
een potentieel hoger rendement? 

Belfius Track bevat 4 compartimenten, 
gerangschikt van zeer weinig tot meer risico 
en potentieel rendement: Track Stability, Track 
Balanced, Track Growth en Track Peak. We 
stellen u het compartiment voor dat het best 
aansluit bij uw voorkeur. U kan de verdeling over 
obligaties, aandelen en liquiditeiten zien. En ook 
de verwachte bruto rendementen na 1, 3, 5, 7 
en 10 jaar worden getoond. 

1  Belegt u voor de eerste keer bij Belfius, dan zal u meerdere vragen moeten beantwoorden. Zo moeten we bv. uw kennis en ervaring over fondsen testen.
2  Trackers of Exchange Traded Funds (ETF’s) zijn beursgenoteerde fondsen die beleggen in een beursindex en op die manier een goede spreiding bieden.

Het voorgestelde compartiment is een fonds 
dat uitsluitend is samengesteld uit trackers2 
(ETF’s) die beleggen in aandelen, obligaties en 
liquide middelen. Door een maximale spreiding 
over verschillende sectoren en regio’s wordt het 
potentieel rendement geoptimaliseerd. Anders 
gezegd: niet al uw eieren in hetzelfde mandje 
leggen zorgt ervoor dat uw risico gespreid is. 
Doet 1 regio het minder goed (door bv. (geo-)
politieke ontwikkelingen), wordt dat deels opge-
vangen door andere regio’s die niet of weinig 
gecorreleerd zijn en er dus minder hinder van 
ondervinden. 
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MEER INFO?  
Lees alles over deze innoverende 
beleggingsoplossing op  
belfius.be/track.

Belfius Track werd bedacht en 
ontworpen door, met en voor 
(o.a.) ‘millennials’, en wil dan ook 
beantwoorden aan hun behoeften:  
→  een eenvoudige, transparante en 

volledig digitale beleggingsoplossing
→  de mogelijkheid om te beleggen op 

lange termijn en zonder kopzorgen
→  al instappen vanaf 500 euro

Belfius Track is bedoeld voor digi-
tal-minded klanten van elke leeftijd. 
Via Belfius Mobile, Tablet en Direct 
Net kan u:
→  uw portefeuille 24/7 openen 

en raadplegen 
→  (periodiek) geld bijstorten
→  geld opnemen 
→  uw belegging stopzetten

Samengevat

De samenstelling van het compartiment (aan-
delen- en obligatiegewicht, verdeling over de 
verschillende regio’s) gebeurt in functie van het 
verwachte rendement van die verschillende 
beleggingscategorieën. De beheerders van 
Belfius Investment Partners bepalen dat 
rendement op basis van macro-economische 
criteria, zoals inflatie, groei- en winstvooruit-
zichten, rentevoeten… De portefeuilles staan 
permanent onder controle van een investe-
ringscomité bij Belfius Investment Partners. Dat 
comité herziet de samenstelling voortdurend 
en speelt kort op de bal bij belangrijke gebeur-
tenissen op de financiële markten.

Volledig digitaal, met een 
menselijke ‘touch’
Belfius is de 1e grootbank in België die een all-
in-one digitale beleggingsoplossing lanceert. 
Voor het eerst kan u zowel intekenen, opvolgen, 
bij- en verkopen via digitale weg. En als u 

binnen Belfius Track hulp nodig hebt, kan u 
op elk moment rekenen op het advies van de 
specialisten in ons callcenter Belfius Connect. 
Ze helpen u graag verder met uw vragen over 
beleggingen. Ook het beheer van Belfius Track 
is in ‘menselijke’ handen, bij de specialisten van 
Belfius Investment Partners.  

Vanaf een beperkt bedrag
De drempel om te starten met beleggen is laag: 
u kan al instappen vanaf 500 euro. En als u wil, 
kan u daar maandelijks of periodiek een bedrag 
aan toevoegen, met een minimum van 50 euro. 
Het bedrag en de periodiciteit kan u volledig aan 
uw eigen wensen aanpassen.  

MEER WETEN? 
U kan altijd een beroep doen op de 
specialisten van Belfius Connect via 
chat, video of telefoon. 

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/starten-met-beleggen/index.aspx
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Het fondsengamma in 
beleggingsverzekering KITE

STRATEGIE

Breed gamma
Binnen KITE hebt u via tak 23-fondsen de keuze uit onderliggend 
verschillende beleggingsfondsen (of portefeuilles)1, onderverdeeld in 
4 categorieën.

1) TOP FUNDS
Dit zijn fondsen van wereldwijd befaamde fondsenbeheerders, zoals 
Invesco, Franklin Templeton en Fidelity, die in het verleden mooie presta-
ties neerzetten. Ook vandaag bieden deze fondsen nog groeipotentieel.

U hebt de keuze uit:

  → aandelenfondsen die beleggen in een bepaald land of in een 
bepaalde regio, zoals Azië, Europa, VS of Japan

  → obligatiefondsen die beleggen in papier met een interessante 
rentevergoeding, zoals groeiland- of hoogrentende obligaties 

  → gemengde fondsen die zowel in aandelen als obligaties beleggen

2) TARGET RETURN
Deze fondsen van internationale beheerders streven naar een minimaal 
doelrendement (bv. 3%/jaar) over een bepaalde periode (bv. 4 of 5 jaar), 
ongeacht de evolutie van de financiële markten. Vaak proberen de beheer-
ders ook de tussentijdse koersschommelingen te beperken. Let wel, hoe 
hoger het doelrendement, hoe groter de koersschommelingen.

Er zijn 3 soorten Target Return-fondsen:

  → long/short aandelenfondsen
De beheerder neemt zowel ‘long posities’ (voor aandelen waarvoor hij 
een stijging verwacht) als ‘short posities’ (voor aandelen waarvoor hij 
een daling verwacht). 

  → long/short obligatiefondsen
De beheerder belegt in alle types obligaties, deviezen en afgeleide pro-
ducten waarmee zowel long als short posities kunnen worden ingenomen. 
Zo kan hij bv. op een verwachte rentestijging of -daling inspelen.

  → multi-asset fondsen
De beheerder belegt in een brede waaier van activa: aandelen, obligaties, 
vastgoed, grondstoffen, deviezen, afgeleide producten (long en short 
posities) enz.

Dankzij een goede spreiding en een actief beheer van deze target return-
fondsen hoeft u niet wakker te liggen van het juiste instapmoment. Door 
hun speciaal beheer hebben dit soort fondsen vaak een ander koersverloop 
dan klassieke fondsen. Daarom bieden ze een uitstekende diversificatie 
en zijn ze een ‘must ’ in uw beleggingsportefeuille.

3) BELGIAN ECONOMY
In deze categorie zitten fondsen die beheerd worden door verschillende 
fondsenbeheerders. Ze beleggen ofwel enkel in Belgische aandelen of  
ook gecombineerd met Belgische obligaties.

4) SUSTAINABLE
Deze categorie omvat een aanbod duurzame beheerde fondsen of porte-
feuilles van verschillende beheerders. Ze beleggen enkel in aandelen of in 
een combinatie van aandelen en obligaties. De gekozen effecten worden 
geselecteerd o.b.v. verschillende criteria van duurzaamheid. 

In het aanbod van fondsen zit ook een cashfonds om bv. gerealiseerde 
winsten van fondsen tijdelijk te parkeren. Een goed alternatief als de 
vooruitzichten op de aandelen- of obligatiemarkten tijdelijk wat minder 
rooskleurig zijn.

1  Het rendement en het kapitaal van deze fondsen en portefeuilles zijn niet gewaarborgd.

In het oktobernummer van vorig jaar lieten we ons licht al eens schijnen over de nieuwe 
beleggingsverzekering bij Belfius: KITE. Nu zoomen we in op het fondsenaanbod binnen KITE.
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Fondsen combineren? 
Elke categorie fondsen heeft zijn eigen kenmerken, maar hoe maakt 
u uw keuze uit zo’n ruim aanbod? Ofwel kiest u zelf fondsen op basis 
van uw profiel en wensen. Ofwel kiest u voor een modelportefeuille 
samengesteld door uw financieel adviseur. Zo hebt u meteen een goed 
gespreide portefeuille. 

Er zijn verschillende modelportefeuilles, de ene met meer risico dan 
de andere. Gemengde fondsen vormen altijd de basis, aangevuld met 
aandelen- of obligatiefondsen. Deze fondsen kunnen een long/short 
beheer toepassen. 

De samenstelling van de modelportefeuilles kan wijzigen naargelang de 
marktevoluties en de prestaties van de onderliggende fondsen. Daarom 
is het nuttig om jaarlijks met uw financieel adviseur na te gaan of uw 
portefeuille nog beantwoordt aan de door u gekozen modelportefeuille 
en aan uw noden en wensen.

We stelden een modelportefeuille samen van Target 
Return-fondsen met een risicoklasse 4, 5 of 6 op een schaal 
van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). Hieronder de 
koersgrafieken voor de periode 1/1/2017-31/12/2018.

De waarde van de modelportefeuille (een combinatie van 6 
fondsen) heeft relatief beperkte schommelingen in vergelij-
king met de schommelingen van de individuele fondsen. De 
portefeuille biedt bovendien een gemiddeld rendement van 
de gecombineerde fondsen, dat nog positief is ondanks een 
zeer moeilijk 2018. 

Begin 2019 kon de portefeuille bovendien nog wat stijgen in 
het zog van stijgende markten (situatie 31-1-2019).

Voorbeeld

Bron: Morningstar – Prestaties uit het verleden vormen geen 
betrouwbare indicator voor toekomstige prestaties.

MEER INFO? 
Wil u meer informatie over de verschillende fondsen of de 
modelportefeuilles van KITE, contacteer dan uw financieel 
adviseur of surf naar belfius.be/kite.

Dankzij een goede spreiding en een actief 
beheer hoeft u niet wakker te liggen van 
het juiste instapmoment van multi-asset 

fondsen onder Target Return.

→  KITE Bold, een tak 23-beleggingsverzekering van onbepaalde 
duur naar Belgisch recht

→  KITE Mix, een levensverzekering van onbepaalde duur naar 
Belgisch recht, samengesteld uit een tak 21-verzekering (KITE 
Safe) en een tak 23-verzekering (KITE Bold)

Beide worden gecommercialiseerd door Belfius Insurance NV, Karel 
Rogierplein 11 in 1210 Brussel, België, RPR Brussel 0405.764.064 
verzekeringsonderneming erkend onder nr. 0037.

Voor u belegt in KITE Bold of KITE Mix raden we u als potentieel 
belegger aan om de productfiche, het essentiële informatiedo-
cument (’KID’), de bijkomende precontractuele informatie, de 
algemene voorwaarden en het beheersreglement te lezen. Al deze 
documenten zijn gratis beschikbaar op belfius.be of in uw kantoor.

De KITE-beleggingsverzekering 

bestaat uit 2 producten:
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ENKELE TIPS BIJ DE KEUZE VAN FONDSEN
→  Wed niet op 1 paard en combineer daarom fondsen van 

verschillende fondsenbeheerders.
→  Zorg voor een goede spreiding over regio’s en sectoren, 

deviezen, obligatietypes enz.
→  Kies niet alleen op basis van historische rendementen. 

De winnaars van gisteren kunnen de verliezers van 
morgen zijn en omgekeerd. Laat u bijstaan door uw 
financieel adviseur.

→  Overweeg een modelportefeuille voor minder 
koersschommelingen en een gemiddeld rendement 
dankzij een combinatie van fondsen.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/beleggingsverzekeringen/kite/index.aspx
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Wij gaan
100% voor

95%
tevreden
klanten.

Meer info op belfius.be/gezondheid

Elke dag opnieuw vordert het onderzoek naar de grote gezondheidsuitdagingen
en worden er nieuwe behandelingen ontwikkeld.
Maak mee het verschil: beleg vandaag nog in technologie die morgen
levens redt.

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 19649 A.

#BelfiusHEALTH

Zet hoop om in innovatie

Beleg in de gezondheid
van morgen
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