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Bij beleggen is tijd  je belangrijkste bondgenoot: 
hoe vroeger je begint, hoe beter. Een levensles 
die ik oppik als stagiair bij Investment Strategy. 

Beleggen lijkt soms een grote stap, zeker voor 
een jongere. Je wil de nieuwste smartphone, een 
eigen auto of zelfs een eigen huis. Je wil bouwen 
aan je toekomst, maar dat kost (veel) geld. 

Toch kom je met een kleine inspanning al 
ver: 25 euro per maand volstaat om een Flex 
Invest Plan te openen. Zo’n automatisch 
beleggingsplan levert je vaak meer op dan alles 
in 1 keer te beleggen.  En het heeft daarnaast 
nog vele andere voordelen. Welke? Je leest ze op 
pagina 10 en 11. 

Beleg je een klein (of iets groter) bedrag? 
Dan geef ik nog een tip: spreid je beleggingen. 
Jongeren focussen misschien graag op een paar 
hippe aandelen zoals Apple of Facebook. Maar dat 
is niet de ideale manier om te beleggen. Spreiding 
is dé sleutel tot een lager risico, bijvoorbeeld 
via een beleggingsfonds. En maak je het leven 
gemakkelijk: intekenen en opvolgen doe je bij 
Belfius via de mobiele apps.  Zo beheer je snel én 
eenvoudig je beleggingsportefeuille.  

Weet je niet meteen welke beleggingen te kiezen? 
Geen nood. Kijk op pagina 4 en 5 en ontdek onze 
huidige voorkeuren.

En tot slot: een woordje uitleg bij de techniek van 
'generation skipping' op pagina 3. Als grootouders 
bouw je zo rechtstreeks aan de toekomst van jullie 
kleinkinderen. Genoeg stof tot nadenken dus.

Veel leesplezier!

DAAN DE MEYER,  
STUDENT MASTER 
HANDELSWETENSCHAPPEN 
UGENT
STAGIAIR INVESTMENT 
STRATEGY BIJ BELFIUS
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Bij een verzekering kunt u ook voor uw overlijden 
de waarde van het contract al (gedeeltelijk) 
overdragen aan uw kleinkinderen. Het volstaat om 
uw contact af te kopen en de tegenwaarde via een 
schenking of gift over te maken aan uw kleinkind.

Interessant om te weten
Belegt u niet via een levensverzekering en wilt 
u een deel van uw vermogen bij uw overlijden 
overdragen aan uw kleinkinderen, dan zult u een 
testament moeten opmaken. 

Bij leven kunt u ook hier een deel van uw vermogen 
overdragen aan uw kleinkinderen via een schenking 
of gift. 

3

Als grootouder wilt u graag dat uw kleinkinderen niets tekort komen. Om ze 
een financieel steuntje in de rug te geven, kunt u een deel van uw vermogen 
rechtstreeks aan uw kleinkinderen overmaken. Dit wordt ‘generation 
skipping’ genoemd. Bovendien kan dit op de successierechten een mooie 
besparing opleveren.

Wettelijke reserve 
respecteren
U moet opletten indien u een groot deel van uw 
vermogen aan uw kleinkinderen wilt overmaken. 
Uw kinderen hebben bijvoorbeeld recht op de 
zogenaamde wettelijke reserve. Dit deel van de 
nalatenschap kunnen ze opeisen. Hoe groot dit 
deel is, hangt af van het aantal kinderen dat u hebt. 
Hebt u bijvoorbeeld één kind, dan heeft dit recht 
op minstens de helft van uw nalatenschap. Hebt 
u twee kinderen, dan hebben ze recht op ieder 
minstens 1/3.  Bij 3 of meer kinderen is het wettelijk 
deel voor de kinderen 3/4 van de nalatenschap.  

Generation skipping via een 
levensverzekering 
Een ideaal instrument om aan ‘generation skipping’ 
te doen is een levensverzekering. Daarbij duidt u uw 
kleinkinderen aan als begunstigden bij overlijden. Er 
moet wel de nodige aandacht besteed worden aan 
deze begunstigingsclausule zodat elk kleinkind bij uw 
overlijden het vermogen krijgt dat u voor ogen had.

Wat bijvoorbeeld als uw kinderen zelf niet allemaal 
evenveel kinderen hebben, maar u wilt er toch 
voor zorgen dat elk van uw kinderen – samen met 
hun nakomelingen – evenveel zal erven? En wat 
met kleinkinderen die bij het afsluiten van de polis 
nog moeten geboren worden? Of hoe zit het met 
de kinderen of stiefkinderen van uw kinderen bij 
verschillende partners? Wilt u ook de stiefkinderen 
van uw kinderen begunstigen, wetende dat ze van 
u erven tegen de hogere tarieven van vreemden? 
Uw financieel adviseur bij Belfius kan u hierover 
meer informatie geven.

Een generatie overslaan
We leven alsmaar langer. Uw eigen kinderen hebben 
daarom vaak al een eigen vermogen opgebouwd en 
hebben uw vermogen niet echt meer nodig. Met de 
techniek ‘generation skipping’ kunt u een deel van 
uw vermogen rechtstreeks aan uw kleinkinderen 
laten toekomen. Dit kan bij uw overlijden via 
testament of levensverzekering, of bij leven via 
een schenking of gift.

Minder successierechten 
Door een generatie over te slaan, vermijdt u dat 
er mogelijk twee keer successierechten betaald 
worden op hetzelfde vermogen. Een keer door uw 
kinderen als ze van u erven en een tweede keer 
door uw kleinkinderen als ze erven van hun ouders. 

Bovendien doet u door de progressieve tarieven 
in de successierechten nog een extra besparing. 
Door een deel van uw vermogen rechtstreeks aan 
uw kleinkinderen te laten toekomen, vermijdt u bij 
uw kinderen de hogere successietarieven die in 
Vlaanderen, Brussel en Wallonië kunnen oplopen 
tot respectievelijk 27 %, 30 % en 30 %. Terwijl 
de kleinkinderen die van u erven slechts belast 
worden tegen de lagere tarieven (vanaf 3 % in de 
drie gewesten). 

Bij overdracht van dit vermogen aan uw 
kleinkinderen bij leven via schenking of gift zijn er 
normaal zelfs geen successierechten verschuldigd. 

Ten slotte zijn er meestal meer kleinkinderen dan 
kinderen, zodat het vermogen over meerdere 
personen wordt gespreid, wat extra mogelijkheden 
biedt voor fiscale optimalisatie.
Hoe groter uw vermogen en hoe meer 
kleinkinderen u hebt, hoe groter de besparing aan 
successierechten zal zijn. 

Uw kleinkinderen betrekken bij      

successieplanning

Inhoud
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Conclusion Cijfervoorbeeld
Jean is weduwnaar en heeft twee kinderen, 
die allebei ook twee kinderen hebben. Hij laat 
bij zijn overlijden een roerend vermogen van 
600  000 euro na. Normaal erven de twee kin-
deren ieder 300 000 euro. Door echter de vier 
kleinkinderen elk 50 000 euro te laten erven 
als begunstigde van een levensverzekering 
moet er in Vlaanderen maar liefst 30 000 euro 
minder aan successierechten worden betaald. 
In Brussel en Wallonië bedraagt de besparing 
respectievelijk 36 000 euro en 33 500 euro.

Via ‘generation skipping’ kunt 
u een deel van uw vermogen al 
rechtstreeks overhevelen naar uw 
kleinkinderen. Zo geeft u ze een 
financieel duwtje in de rug en kunt u 
ook  successierechten besparen. 

Besluit
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Lente op de beurzen

De winter was barslecht. Toch voor beleggers. 
Gelukkig brengt de lente beterschap. Ten opzichte 
van april vorig jaar staan de beurzen wereldwijd 
nog altijd lager, maar beleggers hebben meer 
vertrouwen. En dat danken we vooral aan 
twee factoren:
→   De bankiers van de centrale banken blijven 

gematigde taal spreken. Obligaties en aandelen 
profiteren van de plannen van de Europese 
Centrale Bank (ECB) om ook bedrijfsobligaties 
op te kopen. En de Amerikaanse centrale bank 
stelde de renteverhoging uit, zoals verwacht. 
Bovendien plant ze de rente maar twee in 
plaats van drie keer op te trekken dit jaar én in 
bescheiden trapjes.

→   De olie- en grondstofprijzen evolueren ondertus-
sen gunstig: de bodem lijkt bereikt. Dit is vooral 
goed nieuws voor de groeilanden.

 

Begin april brak de lente door op 
de financiële markten. De meeste 
beurzen herstelden grotendeels van 
het verlies van het eerste trimester. 
Met de groeilanden op kop. Verdienen 
zij weer wat extra aandacht in uw 
portefeuille? En blijven Europese 
aandelen interessant?

Groeilanden horen 
thuis in elke goed 

gespreide portefeuille.

STRATEGIE

Groeilandobligaties? Tot nu verkozen we papier 
uitgegeven in sterke munten zoals dollar of euro. 
Maar vandaag zijn obligaties in lokale munten 
ook opnieuw interessant. De Mexicaanse peso, 
Maleisische ringgit of Zuid-Afrikaanse rand 
daalden fors de voorbije jaren en zijn nu vrij 
goedkoop. Een stijging van de grondstofprijzen 
is goed nieuws voor deze munten. En op langere 
termijn geldt: als het welvaartsniveau van een land 
verhoogt dan stijgt ook de wisselkoers. De zeer 
aantrekkelijke rentevergoeding van 7 à 8 % biedt 
tenslotte een stevige buffer tegen rentestijgin-
gen. Kortom: beleg in groeilandobligaties en spreid 
daarbij over obligaties in harde én in lokale munten.

Wat met de westerse markten?
Sterke werkgelegenheidscijfers, positieve prog-
noses over de dienstensector en een bloeiende 
huizenmarkt: de Amerikaanse economie blijft in 
goede gezondheid. Amerikaanse aandelen wonnen 
opnieuw terrein dankzij de hogere olieprijzen en 
de minder dure dollar. Daar staat tegenover dat de 
bedrijfswinsten tegenvallen en deze aandelen niet 
goedkoop zijn. We beperken hun gewicht in onze 
aandelenportefeuille. 

In Europa blijft de groei sputteren. Maar we zien 
veel lichtpuntjes. De nieuwe maatregelen van de 
ECB houden kredieten aan bedrijven en gezinnen 
goedkoop. Dat betekent gezondere bedrijfs-
balansen, hogere huizenprijzen en toenemende 
consumptie. En volgens de aankoopdirecteuren 
zal zowel de industrie als de dienstensector verder 
groeien. Belangrijk pluspunt: Europese aandelen 
zijn goedkoper dan Amerikaanse. Eurozone boven, 
blijft ons advies voor aandelenbeleggers.

Groeilanden,  
terug van weggeweest 
Sinds midden februari klimmen de aandelen- en 
obligatiemarkten van de groeilanden opnieuw 
hoger. Een welkom herstel na de ondermaatse 
prestatie, sinds 2011. Belegt u al in groeilanden? 
Ze horen thuis in elke goed gespreide portefeuille. 
In onze referentieportefeuille verhoogden we 
onlangs zelfs hun gewicht. Hun belangrijkste 
troeven? 
→   Hun opkomende middenklasse wordt cruciaal 

voor de wereldconsumptie. 
→    Hun ingeslagen hervormingspad is beloftevol: 

China stelt de kapitaalmarkten open en schakelt 
de economie om van een productie- naar een 
dienstenmodel. En India geeft buitenlandse 
investeerders meer toegang tot de markt en 
dereguleert de energieprijzen. 

→   Hun waardering is aantrekkelijk: groeilandaande-
len én -obligaties zijn op dit moment beduidend 
goedkoper dan hun Europese en Amerikaanse 
tegenhangers. 

Hoe in groeilanden beleggen? 
Bij de aandelen verkiezen we een breed gespreid 
groeilandenfonds boven een specifiek regiofonds 
(bv. Azië). Het herstel van de grondstofprijzen 
speelt vooral in de kaart van de Latijns-Amerikaanse 
en Afrikaanse groeilanden. Oost-Europa plukt de 
vruchten van het geleidelijke herstel in de euro-
zone. En de Aziatische markten profiteren van 
groeimotoren China en India en de interessante 
demografische ontwikkeling daar.
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Hebben obligaties nog nut?
Overheden en kwaliteitsvolle bedrijven lenen 
tegenwoordig aan nul- of zelfs negatieve tarieven. 
Een gevolg van de markttussenkomsten van de 
Europese en Japanse centrale banken. Beleggen 
in dergelijke obligaties levert u dus weinig of niets 
op. In onze referentieportefeuille beperken we 
hun gewicht.

Waar vindt u wel nog rendement? Bij groeiland-
obligaties, zowel in sterke als in lokale munten. En 
bij hoogrentende obligaties in euro. Door de acties 
van de ECB zijn deze niet meer zo goedkoop, maar 
in vergelijking met kwaliteitsobligaties bieden ze 
wel een meeropbrengst. Beleg hierin via een fonds: 
dankzij de ruime spreiding beperkt u zo het risico. 
En kies voor de lock-versie van het fonds. Zo bouwt 
u een extra bescherming in.  

Mogelijke stoorzenders voor 
beleggers?
Deze factoren kunnen ook in de komende maanden 
de markten parten spelen: 
→   onzekerheid over de olieprijs;
→   het Britse referendum over Brexit;
→   een nieuwe schulden- en bankenstorm in de 

zuiderse landen;
→   geopolitieke problemen (Midden-Oosten, 

Rusland, Brazilië);
→   de Chinese groeiperikelen en schuldenlast.

Beleg in 
groeilandobligaties 
in harde én in lokale 

munten.

Eurozone boven, 
blijft ons advies voor 
aandelenbeleggers.  

De koersen blijven fors schommelen. Beleg daarom gespreid: in verschillende 
beleggingscategorieën (aandelen, obligaties en gemengde fondsen), over 
verschillende looptijden én op verschillende momenten in de tijd.

Veilige, vastrentende beleggingen brengen weinig op en daar komt niet snel 
verandering in. Zoekt u een hoger rendement? Dan hoort daar meer risico bij. 

Onze voorkeuren:

→   Hoogrentende- en groeilandobligaties krikken het rendement van uw 
obligatieportefeuille op.

→   Aandelen bieden betere vooruitzichten dan obligaties.

→   Aandelen uit de eurozone verdienen een ruime plaats, vooral van sterke en 
innoverende bedrijven.

→   Buiten Europa verkiezen we aandelen van groeilanden.

→   Bedrijven die wereldwijd actief zijn in technologie, gezondheidszorg en 
biotechnologie zijn ook interessant. Beleg erin via een Lock-fonds.

Hoe beleggen vandaag?

EVOLUTIE VAN GROEILANDAANDELEN  
(MSCI EMERGING MARKETS)
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Na verschillende jaren van zwakte, steken de aandelen van de 
groeilanden terug de kop op.

REGIONALE AANDELENVERDELING  IN ONZE 
REFERENTIEPORTEFEUILLE
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12 % •  
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13 % •  
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Europese aandelen krijgen nog altijd de voorkeur.
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FOCUS

Uw beleggingen altijd bij de hand, 

met uw smartphone    

Bent u al een overtuigde 
gebruiker?
Lees dan zeker verder over de nieuwe functionaliteit! Want naast het 
gebruiksgemak en alle andere voordelen biedt de Belfius Direct Mobile 
app u nu ook de mogelijkheid om uw beleggingsportefeuille te bekijken, 
op te volgen en te beheren. En dat met één enkele swipe! 

U hebt uw beleggingen met andere woorden vanaf nu letterlijk altijd 
bij de hand. Makkelijk, snel én overzichtelijk! En dat allemaal in een 
gebruiksvriendelijk, modern en fris design. 

Hiernaast tonen we u hoe het overzicht van uw beleggingen eruitziet op 
smartphone. En wat de mogelijkheden zijn.

HOE WILT U DIT ZIEN? DAT BEPAALT U ZELF!
Om het overzicht van uw beleggingen te bekijken, gaat u in het menu van 
de app naar ‘Mijn beleggingen’.

Uw beleggingen liggen u nauw aan het hart. U wilt ze dan ook graag altijd en overal kunnen 
opvolgen. Dat kan! Op uw smartphone, met de Belfius Direct Mobile app. Inderdaad: na mobiel 
betalen, uw rekeningen en kredietkaarten opvolgen, en een spaar- en pensioenspaarrekening 
openen, kunt u nu ook uw beleggingen opvolgen via onze gratis app voor smartphone.

Dankzij het overzichtelijke taart-
diagram krijgt u meteen een 
duidelijk zicht op de verschil-
lende productcategorieën van uw 
portefeuille: uw spaargeld, pen-
sioensparen, aandelen, obligaties, 
fondsen… 

U bepaalt zelf hoe u dit wilt zien.

1)  Alleen uw eigen beleggingen, 
of ook die van uw partner en/of 
kinderen.

Via handige aan en uit-buttons 
kiest u welke informatie u op uw 
overzichtsscherm wilt zien. Dit 
kunt u nadien altijd wijzigen.

2) Algemene of gedetailleerde info. 
Vanuit het algemeen overzicht kunt 
u doorklikken naar de details per 
productcategorie en per positie, 
zoals de actuele waarde van uw 
beleggingen en hun evolutie sinds 
de aankoop. Eén blik op de grafiek 
volstaat om te zien of en hoeveel 
uw belegging u al heeft opgebracht.

3)  Evolutie per week, per maand, 
per 3 maanden.

U bepaalt zelf over welke termijn 
u de evolutie van uw beleggingen 
ziet. Daarbij kunt u kiezen tussen de 
evolutie over 1 bepaalde week, over 
1, 3 of 6 maanden of over 1 jaar.

Ook een app  
voor uw tablet

Verkiest u uw tablet boven uw smartphone om te 
bankieren, dan is er onze gratis Belfius Direct Tablet 
app. Ook daarmee bankiert u probleemloos mobiel 
zonder kaartlezer. Hij biedt dezelfde mogelijkheden 
als onze app voor smartphone, met als extra dat u op 
uw tablet ook uw beheersmandaat kunt raadplegen. 
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Uw beleggingen altijd bij de hand, 

met uw smartphone    

Bent u nog geen gebruiker?
Lees dan zeker verder en ontdek alle voordelen die de gratis Belfius 
Direct Mobile app u biedt! Zijn doel is immers ervoor zorgen dat u altijd 
en overal vlot en veilig kunt bankieren. We verbeteren de app dan ook 
voortdurend, op maat van uw wensen en behoeften. Daarbij houden 
we rekening met uw suggesties, zodat uw tevredenheid nog verbetert.

→   Uw bank altijd en overal op zak.

    Met de Belfius Direct Mobile app voor smartphone kunt u:
   -  uw saldo en de laatste 5 verrichtingen van uw zichtrekening altijd 

raadplegen, ook als u niet aangemeld bent;
   -  een overschrijving doen, een doorlopende opdracht aanmaken, de 

lijst van uw begunstigden beheren…;
   -  het saldo en de historiek van uw kredietkaart raadplegen, en de 

limieten ervan aanpassen;
   -  betalen en geld ontvangen;
   -  een spaarrekening openen;
   -  pensioensparen: u opent een pensioenspaarrekening, doet een 

storting en maakt een doorlopende opdracht aan in een handomdraai;
   -  periodiek in fondsen beleggen vanaf 25 euro/maand via een beleg-

gingsplan, zoals Belfius Flex Invest Plan;
   -  uw portefeuille snel en eenvoudig aanpassen door fondsen aan te 

kopen en te verkopen, met 10% korting op de instapkosten (behalve 
bij periodiek beleggen via een beleggingsplan, zoals Belfius Flex 
Invest Plan);

   -  een effectendossier openen;
   -  vanaf nu dus ook uw beleggingen beheren en opvolgen.

→   Veilig bankieren, zonder kaartlezer.

Uw persoonlijk paswoord beveiligt al uw verrichtingen. En als uw smart-
phone het toelaat, kunt u zich zelfs aanmelden met uw vingerafdruk.

TIP
U kunt de Belfius Direct Mobile app en de 
Belfius Direct Tablet app snel, makkelijk en 
veilig downloaden in de App Store en via 
Google Play.

UW PORTEFEUILLE SNEL  
EN MAKKELIJK AANPASSEN
Wilt u een product in detail bekijken, dan 
kan dat zonder probleem. Per product-
categorie kunt u een opsplitsing per 
product vragen, bv. uw pensioenspaar-
fonds, waarbij u kiest wat u ervan wilt zien:
→   de waarde;
→     het aantal; 
→   de koers;
→   de min- of meerwaarde. 

Voor fondsen kunt u bovendien:
→   de details van de posities opvragen;
→   er eenmalig op intekenen, eventueel 

via ons aanbod van de maand;
→   regelmatig beleggen vanaf 25 euro/

maand;
→     ze op elk moment kopen en verkopen. 

Tekent u online in, dan geniet u 10% 
korting op de instapkosten. Opgelet: 
deze korting geldt niet voor regelma-
tige beleggingsopdrachten via een 
beleggingsplan, zoals Belfius Flex  
Invest Plan noch voor een monetair 
fonds of pensioenfondsen.

We verbeteren de app 
dan ook voortdurend, op 
maat van uw wensen en 

behoeften.
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De dollar is sterk afhankelijk van het monetaire beleid van de 
Amerikaanse centrale bank. Zo daalde de dollar in maart na de toe-
spraak van voorzitster Yellen. Daarin liet ze duidelijk verstaan dat ze 
behoedzaam zal te werk gaan bij de volgende renteverhogingen en dat 
ze de rente in 2016 slechts twee in plaats van drie keer zal verhogen. 

De beslissing om de rente al dan niet te verhogen, laat ze afhangen 
van heel wat factoren:
→   de evolutie van de grondstofprijzen;
→   de huizenmarkt;
→   de inflatie;
→   de situatie op buitenlandse markten en van hun economieën;
→   en de koersevolutie van de dollar.

De Amerikaanse economie staat er ondertussen vrij goed voor. 
De arbeidsmarkt is in goede doen en de sentimentsindicatoren 
verbeteren. De ISM-indicator voor de industrie steeg in maart naar 
51.8 t.o.v. 49.5 in februari. Goed nieuws want een cijfer boven 50 wijst 
op een toename van de activiteit. Ook de dienstensector presteert 
goed: daar steeg de ISM-indicator naar 54,5 t.o.v. 53,4 in februari. 

De financiële markten gaan er momenteel van uit dat Yellen de 
rente ten vroegste in juni zal optrekken. De betere exportcijfers in 
China, de stijgende olie- en grondstofprijzen en de teruggekeerde 
rust op de markten zijn alvast positieve signalen voor een verder 
groeiherstel wereldwijd.

In de eurozone heeft de centrale bank haar monetair beleid verder 
versoepeld en haar inkoopprogramma nog uitgebreid. Het verschil 
in monetair beleid (verschil in hun kortetermijnrentevoeten) en de 
betere Amerikaanse economie, ondersteunen de dollar.  

Is het nog interessant om in dollar te beleggen?

 P.R. UIT BOOM

VRAGEN

Vragen 
  van onze lezers

Door de kans op verdere toename van het 
renteverschil (momenteel 1,5 % op 5 jaar) in het 
voordeel van de VS, blijven we positief op langere 
termijn voor de dollar. Volgt u een gematigde tot 
offensieve beleggingsstrategie? Beleg dan 7 à 8 % 
van uw obligatieportefeuille in dollarobligaties. 

Besluit
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De dollar schommelde sterk t.o.v. de euro het voorbije jaar.  
Op lange termijn blijven we koper van dollarobligaties.

Het verschil in monetair 
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DEZE MATERIE IS VRIJ COMPLEX   
Uw financieel adviseur geeft u graag meer informatie 
over de vermogensrechtelijke aspecten, maar ook over 
welke fondsen momenteel het meest interessant zijn om 
in te beleggen via een Flex Invest Plan.

De voordelen van een Flex Invest Plan, ook voor uw kinderen, door 
gespreid in de tijd te beleggen via fondsen leest u op pagina 10-11. 

Maar opent u daarvoor nu best een effectenrekening op naam van 
elk van uw kinderen of op uw eigen naam?

Effectenrekening op naam van uw kind
Staat de effectenrekening op naam van uw minderjarig kind dan 
bent u beperkt in uw bewegingsvrijheid. Om bijvoorbeeld fond-
sen te verkopen of om te wisselen naar andere fondsen om zo de 
beleggingsstrategie aan te passen, hebt u het akkoord van een 
vrederechter nodig. 

Fondsen op naam van het kind betekent een definitieve onherroe-
pelijke schenking. U kunt als ouder het geld nergens anders meer 
voor bestemmen.

Bovendien kan uw kind over de fondsen beschikken wanneer het 
18 jaar wordt en mogelijk wilt u dat niet. 

Mocht u vroeg overlijden dan zult u voor elk kind allicht ook niet 
evenveel gestort hebben door een verschil in leeftijd van de kinderen.

Het grote voordeel is hier wel dat bij uw overlijden de waarde van 
de fondsen niet in uw nalatenschap valt. Er zijn dus normaal geen 
successierechten op verschuldigd. 

Let op! De stortingen die u de laatste 3 jaar voor uw overlijden deed 
op het effectendossier van uw kind moeten worden aangegeven in 
de nalatenschap. Omdat dit meestal om kleine bedragen gaat, zullen 
de te betalen successierechten hierop wellicht beperkt zijn.

Open ik bij een Flex Invest Plan best een effectenrekening op 

naam van mijn minderjarig kind of op mijn eigen naam in het 

kader van successieplanning? 

  J.D. UIT LEUVEN

Effectenrekening op uw naam
Staat de effectenrekening op uw naam dan hebt u wel alle touwtjes in 
handen. U kunt bijvoorbeeld de fondsen verkopen en over de gelden 
beschikken. Bovendien zal bij uw overlijden het effectendossier 
bestemd voor het Flex Invest Plan samen met uw ander vermogen 
in de nalatenschap vallen volgens de wettelijke erfregels. Elk kind 
zal dus evenveel erven. Ook de langstlevende echtgeno(o)t(e)e) zal 
dan normaal van u erven.

Wilt u vermijden dat de wettelijke regels gevolgd worden dan moet 
u een testament opmaken waarin u aanduidt welk kind hoeveel van 
welke fondsen zal erven.

Het nadeel van een effectenrekening op uw naam is dat bij uw 
overlijden deze rekening in uw nalatenschap valt. Hier zijn dus suc-
cessierechten op verschuldigd. 

Wilt u dat vermijden dan moet u actie ondernemen met bijvoorbeeld 
een (bank)gift of schenking bij de notaris. Als uw kind ouder is dan 
18 jaar, kan het de (bank)gift of schenking zelf aanvaarden. Is het 
kind nog minderjarig dan moet de andere ouder of eventueel de 
grootouder de (bank)gift of schenking aanvaarden. 

Periodiek beleggen in fondsen voor uw kinderen 
doet u best op een effectenrekening op uw naam. 
Zo blijft u de controle houden over de fondsen waarin 
u belegt. U kunt ook altijd via successieplanning de 
successiefactuur voor uw kinderen verlichten bij uw 
overlijden. 

Besluit
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Beleggen tegen gemiddelde 
koersen
Instappen aan lage koersen en verkopen aan top-
koersen is voor een belegger het ideale scenario. 
De theorie is echter gemakkelijker dan de prak-
tijk. Nemen we de huidige marktomstandigheden 
als voorbeeld. Eind 2015 en begin dit jaar gingen 
de aandelenmarkten fors onderuit. Ook bedrijfs-, 
groeiland- en hoogrentende obligaties beleefden 
moeilijke maanden. Tussen midden februari en 
midden maart, zetten de markten weer een mooi 
herstel in. Is dit dan een goed moment om in te 
stappen? Of gaat het hier om een tijdelijk herstel 
en wacht u best nog even af? 

In de praktijk is het onmogelijk om te voorspellen 
wanneer u het best kunt instappen en het best kunt 
verkopen. Door uw instapmomenten te spreiden in 
de tijd omzeilt u dit probleem en hoeft u zich geen 
zorgen te maken over hét ideale instapmoment. 
Zo belegt u soms tegen hoge, soms tegen lage 
koersen. Uiteindelijk zult u belegd hebben aan een 
gemiddelde prijs. 

Voor grote bedragen…
Hebt u een groot bedrag te beleggen? Dan spreidt 
u de aankopen best over een tijdspanne van ten 
minste één jaar. Bijvoorbeeld via vier trimestriële 
stortingen, of idealiter belegt u zelfs elke maand 
een deel. Hoe talrijker uw instapmomenten, hoe 
meer u immers de pieken en dalen op de markt uit-
vlakt. Dit kan trouwens eenvoudig én automatisch 
via een regelmatig beleggingsplan.

Mochten de markten inderdaad dalen, dan gaat u 
door gespreid te beleggen ook een verlies oplo-
pen, maar dat zal normaal gezien minder groot zijn 
dan bij een grote eenmalige belegging. En eens de 
markten terug opveren, zal uw winst bovendien 
groter zijn dan bij een grote eenmalige belegging.

De eerste maanden van 2016 waren op zijn zachtst gezegd tumultueus op 
de financiële markten. Misschien lag u wakker van de bokkensprongen op 
de beurs … of twijfelde u om u aan een nieuwe belegging te wagen? Een 
gouden raad: spreid steeds uw instapmomenten in de tijd! Zo bent u minder 
onderhevig aan de grillen van de financiële markten én hoeft u uw hoofd 
niet te breken over het ideale instapmoment. Dit kan eenvoudig door te 
kiezen voor een automatisch beleggingsplan. Bovendien kunt u zo ook met 
kleine bedragen al een mooi eindkapitaal bijeen sparen. Een interessante 
formule dus voor zowel de startende als de ervaren belegger!

Gouden raad in moeilijke 
beleggingstijden?   
Een automatisch beleggingsplan!

Een voorbeeld uit het verleden:

Stel dat u 10 000 euro wilde beleggen in een 
Europees aandelenfonds in 2011 - niet meteen de 
beste periode voor de aandelenmarkten aangezien 
we toen in volle eurocrisis zaten. Belegde u alles 
in één keer, dan keek u na een jaar terug op een 
verlies van 6,3 %. Koos u er daarentegen voor om 
gespreid in de tijd in te stappen, bijvoorbeeld in vier 
keer gespreid over een jaar, dan deed u beduidend 
beter. De eerste maanden zag u uw investering ook 
in waarde dalen door de correctie op de beurzen, 
maar veel minder dan bij de éénmalige aankoop. En 
op het einde van de rit realiseerde u zelfs een posi-
tief (actuarieel*) rendement van maar liefst 7,4 %!

FOCUS

PROFITEER VAN ONZE 
CASHBACK-ACTIE 
Flex Invest Plan, uw beleggingen spreiden!**

PROFITEER VAN ONZE 
CASHBACK-ACTIE 
Flex Invest Plan, regelmatig beleggen!***

En voor kleine bedragen!
U hoeft niet over een groot bedrag te beschikken 
om de voordelen van zo’n automatisch beleggings-
plan te genieten, in tegendeel! Door regelmatig 
kleine bedragen te beleggen, kunt u over een lange 
termijn al een mooi kapitaal bijeen sparen, voor 
uzelf, uw kinderen of kleinkinderen. 

Dit is dankzij het kapitalisatie-effect – door Albert 
Einstein ooit het 8e wereldwonder genoemd: 
opbrengst brengt op zijn beurt ook opbrengst op. 
En hoe langer uw beleggingstermijn, hoe krachtiger 
dit effect … 

Een cijfervoorbeeld om dit te illustreren:

Stel dat u maandelijks 125 euro belegt gedurende 
30 jaar. U stort het geld in een gemengd fonds 
(30 % obligaties, 70 % aandelen). We schatten het 
jaarlijks potentieel rendement daarvan op 5 %. Na 
30 jaar beleggen hebt u zo een eindkapitaal ver-
gaard van maar liefst 102 337 euro. Toch werd er 
maar 45 000 euro belegd (30x12x125 euro). Uw 
eindkapitaal is dus meer dan verdubbeld!

Belegt u gedurende 15 jaar maandelijks het dub-
bele (250 euro), dan bedraagt uw eindkapitaal 
66 476  euro. Ook een mooie som, maar dit is maar 
ongeveer 50 % hoger dan het totaal geïnvesteerde 
bedrag. Door vroeger te starten is het eindkapitaal 
dus zomaar eventjes 54 % hoger! Een goede raad 
om mee te geven aan uw kinderen of kleinkinderen: 
vroeg begonnen is half gewonnen! 

SPREIDING INSTAPMOMENTEN VAN 
AUTOMATISCH BELEGGINGSPLAN
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Flexibiliteit ten top
Bij Belf ius noemen we zo’n automatisch 
beleggingsplan een Flex Invest Plan. Het is dan 
ook uiterst flexibel: 
→  Zo kunt u volledig op uw eigen tempo 

beleggen: u kiest immers zelf de frequentie 
(maandelijks, driemaandelijks …) én het bedrag 
dat u wilt beleggen. U kunt al een automatisch 
beleggingsplan starten vanaf 25 euro per 
maand! Bovendien kunt u op elk moment het 
bedrag of de frequentie aanpassen, op basis 
van uw behoeften of mogelijkheden. U kunt 
dit eenvoudig zelf doen via Belfius Direct Net, 
Belfius Direct Tablet of Belfius Direct Mobile. 

→  U hebt de keuze uit een ruime waaier van 
aandelen-, obligatie- en gemengde fondsen. 
Per beleggingsplan kunt u kiezen uit maximaal 
5 fondsen. U kiest fondsen die het best bij 
uw beleggingshorizon aansluiten en die in 
overeenstemming zijn met uw risicobereidheid. 
Bent u een beginnend belegger, dan kiest u best 
voor een gemengd fonds. Zo bent u meteen 
goed gespreid over aandelen én obligaties. 
Bent u een al meer ervaren belegger of hebt 
u grote bedragen te beleggen, dan kunt u zelf 
een gediversifieerde portefeuille samenstellen 
door verschillende fondsen te combineren. 
U kunt kiezen uit een breed gamma, gaande 
van Europese obligaties tot Chinese aandelen.

MEER WETEN? 
Herbekijk onze webinar “Tumultueuze tijden? 
Spreid uw aankopen!” via Belfius.be/webinar.  

TIP
Ook voor uw beheersmandaat kunt u uw 
bijstortingen spreiden in de tijd via een 
regelmatig beleggingsplan! Contacteer 
daarvoor uw Private Banker.

Een gemakkelijke oplossing op maat!

We zetten de troeven van zo’n 
automatisch en regelmatig spaarplan 
nog even op een rij:
→  U kunt al met een klein bedrag een 

mooi kapitaal bijeen sparen.
→  U geniet alle flexibiliteit, bv. qua 

bedrag, frequentie, samenstelling van 
uw portefeuille.

→  U hebt de keuze uit een breed gamma 
aan beleggingsfondsen.

→  En u belegt bovendien gespreid in 
de tijd, waardoor uw beleggingen 
minder gevoelig zijn voor 
marktschommelingen en u niet hoeft 
wakker te liggen van hét ideale 
instapmoment. Een grote troef in 
onzekere beleggingstijden!

Voor elk wat wils dus!

Besluit

*  Werkelijk rendement van een belegging, dat rekening 
houdt met o.a. de looptijd van de tussentijdse stortingen.

**  Per schijf van 5 000 euro aan deelbewijzen (van 
Fondsen gekocht in het kader van de actie) krijgt u een 
tegenwaarde van 50 euro aan bijkomende deelbewijzen. 
En dit van het eerste Fonds waarop werd ingetekend in 
het kader van de creatie van het Belfius Flex Invest Plan, 
met een maximum van 2 500 euro.  
Voor meer details over deze actie, zie  
Belfius.be/flexinvestcashback.

***  Indien u minstens 50 euro per maand stort gedurende 
24 maanden krijgt u 50 euro teruggestort (onder de 
vorm van deelbewijzen) in het eerste fonds waarop u 
hebt ingetekend in het kader van de creatie van het 
Belfius Flex Invest Plan. Voor meer details over deze 
actie, zie Belfius.be/flexplancashback.

KAPITALISATIE-EFFECT VAN 
AUTOMATISCH BELEGGINGSPLAN
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Wij gaan 
100 % voor

95 %
tevreden
 klanten.

Beleg daarom via Belfius Flex Invest Plan.
Bovendien krijgt u nu per 5 000 euro die u belegt,  
50 euro* die we voor u beleggen. 
Start in uw kantoor of op belfius.be/flexinvestcashback .

Een groot bedrag 
gespreid beleggen,  
een verstandige keuze.
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