
• Mei 2019 •

Gezondheidszorg,  
sector van de toekomst

Hoe uzelf een periodiek inkomen  
toekennen als aanvulling op uw pensioen?

Vind de juiste balans binnen  
onze balanced beleggingen

Beleggingen
Uw



→Uw Beleggingen  | Mei 2019

Volgt u de beurs? Dan hebt u vast opgemerkt dat het dit jaar 
behoorlijk vooruitgaat. De verliezen die we moesten incasseren eind 
2018 liggen duidelijk achter ons. Toch doet deze stijgende tendens 
ook de wenkbrauwen fronsen, nu de economie in de eurozone sla-
bakt en die in de VS vertraagt. Voor ons een reden om de nodige 
voorzichtigheid in te bouwen in ons beheer en te streven naar het 
juiste evenwicht tussen veiligheid en opbrengst.

In onze Flash Actua van 7 mei die u hier kan nalezen wezen we 
voor nieuwe aankopen al in de richting van gemengde fondsen. In 
deze editie van Uw Beleggingen lijsten we de pro’s en contra’s op 
van de verschillende mogelijkheden om ‘gemengd’ te beleggen. 
Zoekt u een belegging die inspeelt op langetermijntrends, dan is de 
gezondheidssector misschien iets voor u. Ontdek waarom deze 
sector een aanzienlijk potentieel biedt op lange termijn. 

U blijft ons ook regelmatig vragen stellen over uiteenlopende 
onderwerpen, waarvoor onze dank. Deze keer geven we duiding 
over de fiscaliteit van beleggingsverzekeringen (tak 23) en 
bancaire fondsen en leggen we uit hoe u een periodiek inkomen 
kan verwerven als aanvulling op uw pensioen. Voor de onderne-
mers onder u lichten we toe welke impact de nieuwe regels rond 
erfrecht hebben op het schenken van een familiale onderneming 
aan de kinderen. 

Een gevarieerd nummer dus dat u hopelijk kan boeien. Wij wensen 
u alvast veel leesplezier en aarzel niet om ons uw vragen te blijven 
sturen. Deze ‘Uw Beleggingen’ maken wij ten slotte voor u!

JAN VERGOTE,  
HEAD OF 

INVESTMENT 
STRATEGY

Ga voor evenwicht tussen  
veiligheid en opbrengst

https://www.belfius.be/imagingservlet/GetDocument?src=mifid&id=FLASHACTUA_NL
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Vorige maand belichtten we een reeks erfrechthervormingen die op 1 september 2018 in werking traden. 
Maar hoe zit het met de schenking van een familiale onderneming aan de kinderen? Wat is daar gewijzigd en 
waar moet u rekening mee houden in uw successieplanning? 

Nieuws over de schenking van een 
familiale onderneming aan de kinderen

Bij een schenking van een familiale onderneming voor 1 september 
2018 aan één van de kinderen, werd de waarde van de onderne-
ming ‘vastgeklikt’ op het ogenblik van de schenking. Die waarde 
was de basis om de aanspraken van de verschillende erfgenamen 
op de nalatenschap te berekenen bij het overlijden van de schenker. 
Zo werd vermeden dat het harde werk van het kind dat de onder-
neming had overgenomen later gedeeld moest worden met broers 
en zussen. De waarde waar rekening mee gehouden werd bij de 
verdeling van de nalatenschap en de beoordeling of een eventuele 
reserve werd aangetast, was dus de waarde op het ogenblik van 
de schenking. Deze vastklik-regel werd toegepast ongeacht hoe 
de onderneming werd geschonken, in volle eigendom dan wel met 
voorbehoud van vruchtgebruik. 

Voor 1 september 2018 
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De hervorming van het erfrecht heeft bepaald dat de waardering 
moet gebeuren op het ogenblik van de schenking (weliswaar geïn-
dexeerd tot het overlijden van de schenker) voor alle schenkingen. 
De vastklik-regel die voor familiale ondernemingen gold, is dus 
de algemene regel geworden. Daarom vond de wetgever het niet 
langer nodig deze uitzondering voor familiale ondernemingen te 
behouden. 

Na 1 september 2018
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Schenking onder voorwaarden
Een groot aantal familiale ondernemingen zijn echter geschonken 
met voorwaarden die de schenker het nodige comfort geven, wat 
belangrijke risico’s inhoudt voor de gelijkheid tussen de kinderen! 
Denk bijvoorbeeld aan een schenking met voorbehoud van vrucht-
gebruik. Niet om de opvolger te beletten hard te werken, maar 
eerder als stok achter de deur of om nog enige inkomsten van de 
onderneming te genieten. Het probleem is nu dat alle schenkingen 
volgens de nieuwe regel gewaardeerd worden op het ogenblik 
van schenking, tenzij de begiftigde niet onmiddellijk vrij kon 
beschikken over de geschonken goederen. 

Onbillijke situatie
Het typevoorbeeld van een schenking waarbij iemand niet meteen 
vrij kan beschikken over de geschonken goederen, is een schen-
king met voorbehoud van vruchtgebruik. In dat geval wordt de 
onderneming dus pas gewaardeerd op het ogenblik dat de 
begiftigde er vrij over kan beschikken. Dat is dus meestal bij 
overlijden van de vruchtgebruiker. En op dat ogenblik heeft de 
onderneming mogelijk een waarde die veel hoger is dan de waarde 
op het ogenblik van schenking. 

De nieuwe waarderingsregels zijn onmiddellijk van toepassing sinds 
1 september vorig jaar, ook voor oude schenkingen. Dat betekent 
dat als de schenkende ondernemer nog leeft na die datum, zijn 
kind-opvolger de meerwaarde van de geschonken onderneming 
moet delen met broers en zussen. En dat kan zeer onbillijk zijn.

Hoe onbillijkheid vermijden? 
De schenker kan een situatie van onbillijkheid vermijden, maar hij 
moet dan wel meteen in actie schieten. Tot 31 augustus 2019 kan 
de schenker namelijk een eenzijdige notariële verklaring afleggen, 
een zogenaamde verklaring tot behoud. Daarin staat dat alle oude 
schenkingen behouden blijven onder de oude waarderingsregels, 
met inbegrip van de ‘vastklik-regel’ (dus niet geïndexeerd). Als de 
schenker na deze verklaring overlijdt, zal het alsnog de waarde op 
het ogenblik van de schenking zijn die meetelt voor de verdeling 
van de nalatenschap. 

Een groot aantal 
familiale ondernemingen 

zijn geschonken met 
voorwaarden, wat belangrijke 

risico’s inhoudt voor de 
gelijkheid tussen de kinderen!
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Welke keuze het best aansluit 
bij uw wensen, hangt af van uw 

beleggersprofiel en risicobereidheid.

Vind de juiste balans binnen onze 
balanced beleggingen
Hoewel de beurs zich mooi herstelde, kiezen we 
vandaag toch nog voor enige voorzichtigheid.  
Beleggingen met een lager risicogehalte, zoals 
balanced producten, spelen daar mooi op in. Een klein 
geheugensteuntje: comfort beleggingen bieden veel 
bescherming, balanced beleggingen hebben een 
matig risicogehalte en dynamic beleggingen zijn 
risicovoller.  

In tijden van voorzichtigheid zijn deze balanced beleggingen dus 
een ideaal veiligheidskussen voor u als belegger. Ze bieden een 
evenwicht tussen veiligheid en opbrengst, ondanks de vrij lage 
rente en het beperkte rendement op de obligatiemarkt. 

Het gamma balanced beleggingen dekt vele ladingen. U vindt er 
klassieke gemengde fondsen met een medium-label, maar evengoed 
tak23 – portefeuilles. Welke keuze het best aansluit bij uw wensen, 
hangt af van uw beleggersprofiel en risicobereidheid. 

De keuze voor aandelen afremmen, betekent voor ons alvast niet 
passief worden. Integendeel! Actief beheerde fondsen bieden 
in dat geval een zeer mooi alternatief. We zetten de troeven en 
aandachtspunten van onze balanced beleggingen voor u op een rij. 
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Fondsen Troeven Aandachtspunten

Klassieke gemengde 
fondsen met medium-
label

→ Min of meer vaste verdeling obligaties en aandelen
→��Actief�beheerd:�in�functie�van�de�marktomstandigheden�krijgen�bepaalde�

aandelen en obligaties een iets kleiner/groter gewicht dan normaal
→   Alle soorten obligaties en aandelen op basis van een referentiekader  

(bv. vast percentage aandelenregio’s/sectoren  en kwalitatief staats-  
en bedrijfspapier)

→  Lage rente is een handicap voor het 
obligatiegedeelte

→ Beperkte vrijheid van beheer 

Gemengde fondsen met 
beheer aangepast aan 
koersschommelingen*

→  Geen vaste verhouding obligaties en aandelen
→  Volatiliteit (d.i. mate van koersschommelingen) is richtinggevend voor 

opbouw portefeuille
→ Spelen actiever in op de marktomstandigheden

→  Lage rente is een handicap voor het 
obligatiegedeelte

Beleggingsverzekeringen 
tak 23 – klassieke 
gemengde fondsen

→  Goede spreiding en vrij vaste verdeling aandelen en obligaties
→  Optimalisatie mogelijk dankzij doordachte aandelen- en obligatieselectie 

van de beheerder
→  Keuze uit brede waaier aan gemengde fondsen van diverse bekende 

fondsenbeheerders met elk hun eigen specialisatie en knowhow

→  Lage rente is een handicap voor het 
obligatiegedeelte

Beleggingsverzekeringen 
tak 23 – alternatief 
beheerde gemengde 
fondsen

→  Streven naar een bepaald minimaal doelrendement op een bepaalde 
beleggingshorizon, ongeacht de evolutie van de financiële markten

→  Streven ernaar de koersschommelingen, gemeten door de volatiliteit, 
onder een bepaalde limiet te houden

→  Beleggen in een brede waaier activa: aandelen, obligaties, vastgoed, 
grondstoffen, deviezen, afgeleide producten (bv. opties en futures), cash 

→  Beheerder maakt expliciete keuzes. Bv. munten uitsluiten of naar voor 
schuiven, inzetten op looptijden van bepaalde obligaties, bepaalde 
aandelensectoren of -regio’s een groter gewicht toekennen of niet in de 
portefeuille opnemen…

→  Dankzij goede spreiding en actief beheer hoeft u niet wakker te liggen van 
het juiste instapmoment

→  Noodzaak van een goede spreiding  over 
verschillende fondsbeheerders, in de juiste 
verhoudingen. Onze specialisten doen dat 
voor u

 

Troeven en aandachtspunten  
van onze Balanced beleggingen

* In financieel jargon spreken we van ‘managed volatility’.

MEER WETEN?  
Is tak 23 nog onbekend terrein voor u, maar hebt u 
wel interesse om meer te weten, neem zeker contact 
op met uw financieel adviseur. Hij geeft u met plezier 
uitleg. Of surf naar belfius.be/beleggingsverzekeringen
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https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/beleggingsverzekeringen/index.aspx
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Ons land telt heel wat bedrijven die zich focussen 
op gezondheidszorg. UCB, Mithra, Celyad e.a. zijn u 
wellicht niet onbekend. Ook wereldwijd zijn er tal van 
ondernemingen die op medisch of farmaceutisch 
gebied gespecialiseerd zijn en allemaal hun eigen 
troeven kunnen voorleggen. 

Gezondheidszorg,  
sector van de 
toekomst

De wereldbevolking groeit steeds verder aan (we zijn nu al met  
7,6 miljard) en ook de levensverwachting blijft toenemen. Hierdoor 
zijn de uitdagingen op het vlak van geneeskunde enorm. Denken 
we maar aan ziektes zoals diabetes en kanker. Bovendien ontstaat 
in de opkomende landen een nieuwe middenklasse, die haar eigen 
behoeften heeft. De verwachtingen zijn dus navenant. 

Candriam, onze partner voor activabeheer, volgt al meer dan  
20 jaar de sector van de gezondheidszorg en verwierf in de loop 
der jaren een erkende expertise in de selectie en follow-up van 
ondernemingen met hoog groeipotentieel. Het beheert momenteel 
een portefeuille van nagenoeg 2 miljard dollar aan activa op het 
vlak van gezondheidszorg en biotechnologie. 

De ondernemingen die deel uitmaken van de Candriam-portefeuilles 
worden uitgekozen op basis van financiële criteria maar ook (en 
vooral) op grond van elementen specifiek voor de sector: wat leve-
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ren de klinische tests op, in welke fase van ontwikkeling bevindt zich 
het product of de technologie, staan de kosten van het departement 
onderzoek & ontwikkeling in verhouding tot de verwachtingen, 
quid de intellectuele eigendom en de potentiële afzetmarkten … ?

Op de internationale financiële markten doet de sector van de 
gezondheidszorg het in de regel goed. Zo presteert de MSCI World 
Healthcare, de index die overwegend uit Amerikaanse bedrijven 
bestaat, over een periode van 20 jaar bijna 70% beter dan de brede 
wereldindex. Het bewijst hoe sterk hij met het leven verweven is 
en hoeveel hoop erop berust. 

 
Waarom beleggen in  
de sector gezondheidszorg?   

Om volgende redenen is het dus verstandig om in uw por-
tefeuille producten aan te houden gelinkt aan deze sector: 

→ de sector vertoont een regelmatige groei

→  de sector heeft een aanzienlijk potentieel op lange termijn, 
gezien de hoge noden van de bevolking op dit vlak  

→  de Verenigde Staten, op dit terrein toonaangevend, beschik-
ken over enorme middelen om de activiteit te ondersteunen. 
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Kanker in cijfers

Kanker is de tweede belangrijkste doodsoorzaak in 
België. Elk jaar worden in ons land 68.000 nieuwe geval-
len vastgesteld. Deze ziekte is verantwoordelijk voor 
1600 overlijdens per dag in de VS en 2 op 5 personen 
worden er tijdens hun leven mee geconfronteerd. Het 
aantal vrouwen dat aan kanker lijdt, verhoogt sterk vanaf 
40-jarige leeftijd, terwijl bij mannen de stijging zich later 
voordoet (vanaf 50 jaar), maar veel spectaculairder is.

Sinds enkele decennia maken zowel chemo- als celthe-
rapie nochtans grote vorderingen in de bestrijding van 
de ziekte. De geneeskunde gaat er sterk op vooruit, 
bijvoorbeeld qua diagnose (vloeibare biopsie), profilering 
van het type van kanker (wat een gerichte behandeling 
mogelijk maakt), chirurgie, radiotherapie of immunonco-
logie … Momenteel is 83% van de remissies te danken 
aan nieuwe innoverende behandelingen.

Voortaan kan u het kankeronderzoek en de behandeling 
van deze ziekte steunen door via een gespecialiseerd 
fonds te beleggen in oncologie. Zo’n fonds belegt in 
ondernemingen die baanbrekend werk verrichten in 
het kankeronderzoek op alle niveaus: diagnose, biotech, 
geneesmiddelen, artificiële intelligentie, robotica, big 
data, enz. 

Bovendien krijgen diverse instellingen die zich toe-
leggen op kankeronderzoek, zoals Stichting tegen 
Kanker, op die manier een duwtje in de rug. Want 
een deel van de beheerskosten van de fondsen die zich 
richten op kankerbehandeling en –onderzoek, wordt aan 
de Stichting tegen Kanker doorgestort.

Uw belegging tracht dus potentiële financiële ren-
tabiliteit te koppelen aan maatschappelijk nut dat de 
samenleving van morgen ten goede komt.

MEER WETEN? 
Lees meer op belfius.be/gezondheid

EVOLUTIE VAN DE MSCI WORLD EN DE MSCI WORLD 
HEALTHCARE OVER DE VOORBIJE 5 JAAR
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https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/gezondheid/index.aspx
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Hoe uzelf een periodiek inkomen toekennen 
als aanvulling op uw pensioen?

Door de lage rente is het inderdaad zeer moeilijk om 
via vastrentende beleggingen nog een mooi periodiek 
inkomen te bekomen. Wat zijn dan de oplossingen? 
En hoe kan u fiscaal optimaliseren?

Hoger rendement
Wie momenteel nog behoorlijke potentiële rendementen wil 
halen, moet ook wat risico nemen. We denken dan aan aandelen 
en bepaalde obligaties met een hoge coupon, zoals groeilandobli-
gaties. Omdat een goede spreiding erg belangrijk is, zijn fondsen 
een goede oplossing. Belfius biedt u een ruim gamma aandelen-, 
obligatie- en gemengde fondsen aan.

Hoeveel risico u wil nemen (bv. hoeveel procent aandelen in uw 
portefeuille), hangt af van uw persoonlijke situatie. U kiest ook 
best fondsen met het hoogste potentieel rendement in de huidige 
markten, waarbij u uw portefeuille later regelmatig bijstuurt. Uw 
financieel adviseur zal u hierbij graag helpen.

Ik heb een mooi bedrag geërfd en ga over enkele jaren 
met pensioen. Hoe kan ik hier met de huidige lage rente 
toch een behoorlijk inkomen uithalen als aanvulling op 
mijn pensioen?
L. F. uit Genk
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Hoe een periodiek inkomen bekomen?
Bij een periodiek inkomen denken velen aan een jaarlijks dividend 
of een coupon. Maar deze vormen van uitkering worden helaas 
zwaar belast met een roerende voorheffing van 30%, wat fors op 
het uiteindelijke rendement weegt. Een fiscaal beter alternatief zijn 
fondsen zonder uitkering waarbij u op periodieke basis, bv. elke maand, 
trimestrieel of zelfs jaarlijks, automatisch deelbewijzen verkoopt. 

Deze verkoop van deelbewijzen is bij Belfius mogelijk voor zowel 
bancaire fondsen als voor fondsen onder de vorm van een beleg-
gingsverzekering (tak 23). Uw financieel adviseur zal u graag meer 
info geven over het verschil in fiscale regels tussen deze 2 soorten 
fondsen. Verder in deze publicatie vindt u ook al een vergelijking.

 

Enkele tips
→  U start best pas met de verkoop van deelbewijzen als u wat 

meerwaarde hebt opgebouwd. Anders begint u al direct uw belegd 
kapitaal af te bouwen.

→  Bij deze automatische verkopen kan u het bedrag van uw perio-
dieke inkomen altijd laten aanpassen. Zo kan u bij gunstige markten 
wat meer verkopen en dus een hoger inkomen genieten en bij 
zwakke markten wat minder. Zo vermijdt u in mindere beursja-
ren eventuele verliezen ten gelde te maken via de verkoop van 
deelbewijzen.    

TIP 
Uw financieel adviseur maakt graag samen 
met u een simulatie die volledig op uw 
situatie afgestemd is. Contacteer hem dus 
gerust voor een afspraak.
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1% verwacht rendement,  
waarbij u uw belegd bedrag… 

Te beleggen 
bedrag

- voor 100% wil opnemen €220.000 
- voor 50% wil opnemen  €370.000
- wil behouden  €1.200.000

3% verwacht rendement,  
waarbij u uw belegd bedrag…
- voor 100% wil opnemen €184.000
- voor 50% wil opnemen €254.000
- wil behouden €412.000

5% verwacht rendement,  
waarbij u uw belegd bedrag…
- voor 100% wil opnemen €157.000
- voor 50% wil opnemen €194.000
- wil behouden €252.000

Een cijfervoorbeeld
Stel dat u maandelijks een bruto rente-uitkering van 1.000 euro 
wil, en dit gedurende 20 jaar. Hieronder ziet u dan hoeveel kapi-
taal u ongeveer zou moeten beleggen. Er zijn telkens 3 scenario’s, 
afhankelijk van het verwachte rendement. En tevens afhankelijk van 
hoeveel van het belegde kapitaal u wil behouden en dus pas na 20 
jaar wil opnemen. Deze beslissing zal o.a. afhangen van hoeveel u uw 
erfgenamen wil nalaten of van de buffer die u graag wil inbouwen.

Kort samengevat

→  Uw voorkeur voor het behouden van uw belegd 
kapitaal of niet, maakt een groot verschil voor het 
te beleggen bedrag.

→  Een hoger rendement verlaagt het te beleggen 
bedrag gevoelig voor hetzelfde periodieke inkomen.

→  Een inkomen van 1.000 euro zal u door de inflatie 
over 20 jaar heel wat minder koopkracht bieden. 
Als u dit wil opvangen, zal u ook een hoger bedrag 
moeten beleggen.   

→  Wil u een groter of kleiner periodiek inkomen, dan 
stijgt of daalt het te beleggen bedrag evenredig. Bij 
een kortere of langere horizon dan 20 jaar zal ook 
het te beleggen bedrag lager of hoger zijn. 

SIMULATIE

- 
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KITE is een flexibele beleggingsverzekering die toegang geeft tot 
een ruim en gevarieerd aanbod tak 23-fondsen. Er is geen kapi-
taalbescherming en ook het toekomstig rendement is niet gekend. 
De fiscale regels zijn eenvoudig. U betaalt enkel een premietaks 
van 2% op uw stortingen. Nadien betaalt u geen enkele belas-
ting (roerende voorheffing of taks) meer. Noch bij verkoop en 
noch bij een switch naar een ander tak 23-fonds op gelijk welk 
moment binnen hetzelfde contract. 

Dat is anders bij bancaire fondsen en meer in het bijzonder bij 
kapitalisatiedeelbewijzen van een bevek*. Daar betaalt u op het 
moment van verkoop of een switch naar een ander fonds een 
beurstaks van 1,32%. Bij gemengde fondsen die o.a. aandelen en 
obligaties combineren en bij obligatiefondsen betaalt u bovendien 
30% roerende voorheffing op de meerwaarde van het obliga-
tie-gedeelte van het fonds. De beurstaks bent u dan verschuldigd 
op het verkoopbedrag na roerende voorheffing.
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Tak 23- 
verzekeringen  
versus bancaire 
fondsen

*  Er zijn ook een beperkt aantal gemeenschappelijke beleggingsfondsen (zonder 
vennootschapsstructuur) op de markt met andere fiscale regels.

Kan u wat meer informatie geven over de huidige fiscale regels van 
tak 23-fondsen die nu zo populair zijn bij Belfius via het product KITE? 
En waar zitten de verschillen t.o.v. de bancaire fondsen?
L.M. uit Voeren
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Periodieke uitkering
Via de tak 23-fondsen onder KITE kan u ook gratis, op een flexibele 
manier en zonder taxatie van een periodieke uitkering genieten. 
Dat gebeurt via gedeeltelijke afkopen. Uw financieel adviseur geeft 
u hier graag meer informatie over. 

Bij een bancair fonds kan dat via een uitkering van een dividend 
van een distributieversie. Maar hier betaalt u 30% roerende voor-
heffing op. Ook het gedeeltelijk verkopen van deelbewijzen is hier 
een optie, maar dan betaalt u bij gemengde fondsen en obligatie-
fondsen 30% roerende voorheffing op het gedeelte obligaties in de 
portefeuille. Bovendien betaalt u hier ook een beurstaks van 1,32% 
bij verkoop van kapitalisatiebeveks (zonder uitkering dividend).
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Interessant om te weten

→  De premietaks van 2% op de stortingen bij een tak 23-fonds 
weegt normaal iets zwaarder door op het finaal rendement 
dan de 1,32% taks bij de verkoop van bancaire fondsen. 
Dat is echter niet altijd het geval. De premietaks voor een 
tak 23-verzekering wordt immers maar één keer betaald 
en dat is bij de instap. Terwijl de beurstaks van 1,32% (met 
een maximum van 4.000 euro) bij elke verkoop van een 
bevek verschuldigd is. Interessant als u uw portefeuille met 
tak 23-fondsen wil herschikken door bv. winst te nemen op 
bepaalde fondsen. Of als u uw risico wil afbouwen en de 
reserve van de verkochte fondsen wil switchen naar meer 
defensieve fondsen. 

→  Ook als u de reserve van een andere tak 23-verzekering 
of een tak 21-verzekering (verzekering met kapitaalbe-
scherming en gewaarborgd rendement) overhevelt naar 
uw tak 23-verzekering onder KITE, moet u de premietaks 
van 2% niet opnieuw betalen. Zorg er wel voor dat u uw 
tak 21-contract pas overdraagt na 8 jaar. Anders betaalt 
u roerende voorheffing.

→  De roerende voorheffing van 30% bij sommige bancaire 
fondsen (gemengde fondsen en obligatiefondsen) weegt 
vooral bij obligatiefondsen zwaar door op het finaal ren-
dement. U betaalt immers 30% roerende voorheffing op 
de meerwaarde van het obligatie-gedeelte. Voor obligatie- 
fondsen met nog opwaarts potentieel zijn tak 23-fondsen 
daarom fiscaal zeer interessant.
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MEER WETEN?
Wil u graag meer info over de fiscaliteit van 
tak 23-verzekeringen? Contacteer gerust uw 
financieel adviseur.  
Of surf naar belfius.be/beleggingsverzekeringen

Open tak 23-fondsen Open bancaire fondsen (bevek)

Steeds kapitalisatiefondsen Kapitalisatie-deelbewijzen Distributiedeelbewijzen 

Bij aankoop 2% taks op instapbedrag Geen taks Geen taks

Bij verkoop of 
switch (binnen 
hetzelde contract)

Geen taxatie 1,32% (max. 4.000 euro) taks 
op verkoopbedrag na roerende 
voorheffing
30% roerende voorheffing op 
meerwaarde van obligatie-gedeelte 

Geen taks

30% roerende voorheffing op 
meerwaarde van obligatie-gedeelte

Uitkering van een 
dividend of coupon?

Neen, wel periodieke afkopen 
mogelijk zonder roerende 
voorheffing

Neen, wel periodieke verkopen 
mogelijk met roerende voorheffing 
op obligatie-gedeelte

Ja, 30% roerende voorheffing 
verschuldigd

Interessant om te weten

Voor de klanten met een groot vermogen is de 
jaarlijkse taks op de effectenrekening (minstens 
500.000 euro) niet van toepassing op levensver-
zekeringen. 

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/beleggingsverzekeringen/index.aspx
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