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Na 2 snikhete maanden die in het teken 
stonden van uitzonderlijke Belgische sport-
prestaties is september de ideale maand om 
de eerste balans van het jaar op te maken en 
uw persoonlijke streefdoelen eventueel aan te 
passen.
Wat moeten we onthouden van de eerste  
8 maanden van 2018? 
Eerst en vooral dat de Verenigde Staten het 
politieke, economische en financiële nieuws 
beheersten. De (verwachte) effecten van de 
Amerikaanse belastinghervorming, de douane-
muren die worden opgetrokken met de rest van 
de wereld en de presidentiële tweets hebben 
de belangrijkste beurzen grondig verstoord. De 
gevolgen voor uw beleggingsstrategie schetsen 
we op blz. 4-5.
Het grillige Amerikaanse beleid treft vooral de 
groeilanden, China op kop. Ze worden sinds begin 
dit jaar geconfronteerd met een beursinzinking, 
iets wat we al een tijdje niet meer hadden gezien. 
Moeten we ons zorgen maken? Lees het op blad-
zijde 6 tot 9.
De warmterecords van juli tonen ook dat de 
klimaatverandering een onweerlegbaar feit is, 
zelfs bij ons. Via de megatrends legde Belfius de 
nadruk op verschillende mondiale uitdagingen: de 
bevolkingsgroei, de technologische opmars en de 
opwarming van de aarde. Hoe geven uw beleg-
gingskeuzes de wereld van morgen mee vorm?  
Uw financieel adviseur vertelt u er meer over.
Kent u tot slot de fondsen met definitief belaste 
inkomsten? De fiscale benadering van deze voor 
bedrijven bedoelde fondsen kan bijzonder interes-
sant zijn. Op bladzijde 10-11 leggen we uit waarom.
Ik wens u alvast veel leesplezier!

De effecten van 
de mondialisering 
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Nogmaals, van harte bedankt
Resultaten 1e helft 2018

Dankzij uw vertrouwen heeft Belfius solide resultaten 
behaald in de 1e helft van 2018. Uw tevredenheid is en 
blijft onze drijfveer, om elke dag opnieuw het verschil te 
maken voor u én voor ons land. 

Om dit te bereiken, ondersteunen we u om uw droomprojecten waar 
te maken. Bovendien is het spaargeld dat u ons toevertrouwt hier 
maximaal geïnvesteerd en gebruikt voor kredieten aan particulieren, 
ondernemers of overheden. Op deze manier draagt u bij aan de bouw 
van scholen, sportcentra, wegen en nog veel meer, terwijl u als burger 
van deze investeringen mee geniet.

Gepersonaliseerde expertise die het verschil 
maakt
Elke dag opnieuw denken we na over hoe we u een steeds betere 
service en performante en innovatieve producten kunnen bieden. 
Dankzij onze experts, adviseurs en partners geniet u een persoonlijke 
aanpak voor uw investeringen, uw bank- en verzekeringsactiviteiten 
en uw professionele en privéportefeuille. Betrouwbaarheid, beschik-
baarheid en proactiviteit maken van onze medewerkers de perfecte 
partners om uw projecten te doen groeien.

Optimale flexibiliteit voor ongeëvenaarde 
nabijheid
Uw tevredenheid verdient al onze aandacht. Daarom bouwen we met 
u graag een persoonlijke en vertrouwelijke relatie op, om u oplossingen 
op maat te brengen. Door flexibiliteit en expertise te combineren zijn 
we er altijd om op uw vragen een antwoord te geven wanneer het voor 
u het best uitkomt. Onze experts zijn bereikbaar via telefoon, chat, 
videochat en in onze kantoren. Bovendien gaan bij Belfius digitaal en 
persoonlijk contact hand in hand, net zoals bank en verzekeringen. 

139,4 MILJARD EURO AAN SPAARGELD EN 
INVESTERINGEN  
hier opnieuw geïnvesteerd om particulieren, ondernemers en 
overheden te steunen en zo bij te dragen aan de werkgelegenheid 
in België.

9,4 MILJARD EURO AAN EIGEN FONDSEN
om samen met u aan uw succesverhaal te schrijven.

8,2 MILJARD EURO AAN KREDIETEN
om particulieren, bedrijven, de overheid en sociale sector te 
steunen en hun projecten te helpen waarmaken. Allemaal 
verwezenlijkingen die uw dagelijks leven verbeteren.

6.460 STARTERS 
hebben hun onderneming gestart om hun ambities te 
realiseren en jobs te creëren.

1,150 MILJOEN GEBRUIKERS
loggen gemiddeld dagelijks aan in onze app.

Ontdek wat deze cijfers voor u betekenen op  
www.belfius.be/open.

Enkele cijfers uit het 
1e halfjaar van 2018

Dicht bij huis of waar u ook bent, onze digitale toepassingen en apps 
vereenvoudigen uw dagelijks leven. Met deze krachtige tools volgt 
u uw portefeuille in real time op, net als uw dagelijkse activiteiten, 
kredieten en verzekeringen. Want door uw leven makkelijker te maken, 
geniet u meteen intenser van elk moment.

Met passie en energie werken we elke dag opnieuw aan uw tevre-
denheid. Dat is onze missie. Dat is ons engagement. Bedankt voor 
uw vertrouwen. 

https://www.tevredenheidsverslag.be/
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De Verenigde Staten   
zetten (en verharden) de toon  

De internationale politieke en economische actualiteit draait de jongste weken rond wat zich aan de overkant van 
de oceaan afspeelt, in de Verenigde Staten. De handelsoorlog met China en in mindere mate de rest van de wereld, 
de effecten van de belastinghervorming, de spanningen met Iran, de positieverandering tegenover Rusland… Het 
zijn allemaal tekenen dat de VS de touwtjes stevig in handen hebben. Als het daar regent, druppelt het in de hele 
wereld: zo belangrijk is het land voor de wereldeconomie. Een duidelijke lijn trekken qua rendabele en risicoarme 
beleggingen is dan ook bijzonder moeilijk. Toch zijn er wel degelijk een aantal opportuniteiten. Een overzicht.  

Renteproducten
In de Verenigde Staten maakte de Fed enkele maanden geleden al 
een einde aan het goedkoopgeldbeleid en trekt nu de basisrente 
stapsgewijs op, o.m. om de inflatie (2,9% in juli) onder controle te 
houden en een oververhitting van de economie te vermijden. De 
10-jaarsrente heeft het moeilijk om de symbolische grens van 3% 
te overschrijden. Sinds begin dit jaar is deze dan wel 0,5% gestegen, 
het feit dat de rente niet echt hoger klimt, bewijst dat het op lange 
termijn koffiedik kijken is.

In de eurozone is de ECB nog altijd niet van plan de basisrente te 
verhogen vóór de zomer van 2019 en blijft bij haar voornemen om tot 
december 2018 stapgsgewijs minder activa in te kopen. De inflatie 
in juli bedraagt 2,1%.

Gezien de lage reële rentevoeten (nominale rentevoet min inflatie:  
VS 0,07%, Duitsland -1,6%) blijven aandelen te verkiezen boven ren-
teproducten. Toch zijn er nog enkele activaklassen waar rendement te 
rapen valt, zoals in lokale munt uitgegeven obligaties van groeilanden, 
waar het renteverschil met Duitsland 6% kan benaderen (maar let op 
voor het wisselrisico met de onderliggende munten). 

Actief obligatiebeheer kan ook in een moeilijke omgeving interessante 
beleggingsopportuniteiten opleveren via een doordachte combinatie 
van: hoogrentende, converteerbare en groeilandobligaties, beheer van 
het renterisico, long/short posities, verschillende valuta’s… 

Aandelen per regio
Verenigde Staten
Tegenwoordig is het al euforie wat de klok slaat. De S&P 500 heeft 
sinds begin dit jaar meer dan 6,5% gewonnen (in USD) dankzij uit-
stekende macro-economische gegevens: 

→ een werkloosheidsgraad van 3,9%

→ een groeitempo van 4,1% jaar op jaar in het tweede kwartaal 2018

→ een winstgroei van bijna 24% in het tweede kwartaal

→ ondernemingen die blijven blaken van vertrouwen…

De keerzijde van de medaille weegt echter zwaar door: 

→  deze resultaten zijn grotendeels te danken aan de belastingher-
vorming;

→  de sterke groei is veeleer toe te schrijven aan een plotse stijging 
van de binnenlandse consumptie dan aan een groter aanbod; 

→  daarenboven zal het prijskaartje van die belastinghervorming (1.500 
miljard dollar op 10 jaar!) de overheidsschuld doen aanzwellen en 
de dollar nog meer onder druk zetten.

Bovendien zullen de handelsconflicten met China, de Europese Unie, 
Canada, Mexico, Rusland, Iran, Japan en Zuid-Korea het economisch 
landschap grondig hertekenen. De opgelegde douanetarieven zullen 
talrijke vernietigende gevolgen hebben voor ‘s werelds grootste 
economie.
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Gezien de onvoorspelbaarheid van het Amerikaanse beleid blijven we 
bij ons neutraal langetermijn advies voor de Verenigde Staten. Op 
zeer korte termijn draait de economie er echter op volle toeren en 
kan het land een plaats hebben in een portefeuille, zij het voor een 
beperkte periode. Wie wenst kan dan ook een overwogen positie 
innemen in Amerikaanse aandelen gedurende een  aantal maanden. 

Europese Unie
De EU vertoont nog altijd een solide economische groei, ondanks 
vraagtekens rond Italië en de brexit, die hoe langer hoe problema-
tischer wordt. Op de ontmoeting van 26 juli tussen de VS en de EU 
sloten Donald Trump en Jean-Claude Juncker een aantal akkoorden 
die een aanzet kunnen geven tot een dooi in de bilaterale handels-
betrekkingen. Die nog te finaliseren akkoorden hebben betrekking 
op verschillende sectoren: staal, landbouw, auto (essentieel voor 
Duitsland) en energie. Maar de vraag is of er echt iets van terecht 
zal komen.

Belfius Research heeft het groeitempo van de eurozone licht 
neerwaarts herzien naar 2,1% in 2018. De indicators van het con-
sumenten- en het ondernemersvertrouwen zijn einde juli globaal 
gezien stabiel gebleven.

Beleggen in Europa draagt nog altijd onze voorkeur weg, maar dan 
vooral in de eurozone, die beter presteert. We geven de voorkeur 
aan innovatieve bedrijven, aan kmo’s, die minder gevoelig zijn voor de 
internationale context, en zogenaamde kwaliteitsondernemingen (met 
uitstekende intrinsieke troeven in combinatie met een lage volatiliteit).

Groeilanden
We blijven optimistisch over de groeimogelijkheden op lange termijn. 
De opkomende economieën (China, Rusland, Brazilië, Zuid-Korea, 
India…) zullen de wereldeconomie de komende jaren domineren. 
Daarom raden we u een positie van 15% aan in een goed gespreide 
portefeuille. Op bladzijden 6 tot 9 gaan we hier dieper op in. 

Conclusies

Een waarheid als een koe: een hoog rendement koppelen aan 
een zo klein mogelijk risico is de droom van elke belegger, maar 
tegelijk een illusie. De economische geschiedenis leert ook 
dat aandelen, die risicovoller zijn, veel beter presteren dan 
obligaties. 

Als u rendement zoekt, hebben we naargelang van 
uw risicoprofiel meerdere oplossingen: actief beheer 
in obligatiefondsen of gemengde fondsen, actief 
overtuigingsbeheer in aandelen, actief beheer via ‘trackers’ 
(ETF)… 

Gelet op de huidige bodemrentes en de politieke onzekerheid 
vinden we beleggen

→ in een langetermijnlogica 

→ met een goede diversifiëring 

→ en gespreid in de tijd 

tot nader order het beste advies dat we u kunnen geven. Uw 
financieel adviseur staat klaar om u te helpen!

Aandelen per sector
We blijven geloven in verschillende sectoren: 

→ robotica en informatica

→ biotechnologie

→ gezondheidszorg

Deze sectoren hebben de jongste maanden hoge ogen gegooid en 
de vooruitzichten blijven zeer positief.

Index Rendement 2018 Rendement op 1 jaar

MSCI AC World Information 
Technology

14,8% 25%

MSCI AC World 
Pharmaceuticals Biotechnology 
& Life Sciences

8,8% 9,3%

MSCI AC World Health Care 11% 13%

Bovendien zijn deze sectoren terug te vinden in twee thema’s:

→  de sectoren die werken rond de demografische uitdagingen: groei en 
vergrijzing van de bevolking, opkomst van een nieuwe middenklasse

→  duurzaam beheer op gebied van milieu, sociale vraagstukken en 
deugdelijk bestuur

Beide thema’s bouwen aan de wereld van morgen. In de edities van mei 
en juni 2018 van ‘Uw Beleggingen’ kwamen duurzame beleggingen 
en megatrends al aan bod. 
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2017 was een ‘grand cru’-jaar voor groeilanden. Hun aandelen kenden een mooi herstel en ook 
hun obligaties uitgegeven in harde munten presteerden sterk. Maar in 2018 kwamen ze in woelig 
water terecht. Toch blijven ze onmisbaar in elke goed gespreide beleggingsportefeuille. Waarom?

Groeilanden tellen economisch mee 
In 2013 evenaarde het bruto binnenlands product (bbp) van de 
groeilanden voor het eerst dat van de rijke landen op het vlak van 
koopkracht. Een logisch gevolg van een proces dat al in de jaren 80 
startte. Door de globalisering van de handel konden armere regio’s 
zich meer toeleggen op industrie en export. Het belang van landbouw 
in hun economie nam dan ook af. Vooral in Azië vinden we succesver-
halen. Zo kunnen we Hong Kong, Singapore, Zuid-Korea en Taiwan 
ondertussen tot de geavanceerde landen rekenen. Bovendien boekten 
landen als China, Indonesië, Maleisië en Indië de voorbije decennia 
heel wat vooruitgang.

De groeilanden hebben uiteraard wel hun aantal mee: niet alleen een 
groot aantal landen, maar ook een grote bevolking. Liefst 85% van 
de wereldbevolking woont in een groeiland. Toch ligt de gemiddelde 
koopkracht per inwoner er nog altijd een pak lager dan die in de 
ontwikkelde landen en hebben ze op dat vlak nog een lange weg te 
gaan. De kloof wordt wel elk jaar kleiner, aangezien de economische 
groei in de groeilanden hoger ligt dan in de ontwikkelde landen. Het 
Internationaal Monetair Fonds (IMF) verwacht dat hun bbp dit jaar 
met ongeveer 5% zal groeien, bijna 2 keer het ritme van dat van de 
ontwikkelde landen. Groeilanden worden dan ook meer en meer een 
economische speler om rekening mee te houden.

Groeilanden horen thuis  
in elke portefeuille

STRATEGIEFOCUS

Het bruto binnenlands product (bbp) is de waarde van alle 
goederen en diensten die in een land geproduceerd worden 
gedurende een jaar. Die waarde kunnen we uitdrukken in 
de lokale munt, maar om de evolutie ervan te vergelijken 
tussen verschillende landen, wordt het bbp vaak omgezet in 
Amerikaanse dollar (USD). Maar dan is er het probleem van de 
wisselkoers: is de stijging van het bbp te wijten aan een toe-
name van de productie of aan een stijging van de wisselkoers? 
Om dit op te lossen, kunnen we het bbp ook uitdrukken in 
koopkrachtpariteit. Concreet kijkt men dan hoeveel eenzelfde 
korf van goederen en diensten kost in verschillende landen en 
op basis daarvan wordt een fictieve wisselkoers bepaald. Dat 
is de ’koopkrachtpariteit’.

Bbp op basis van 
koopkracht?
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Groeilanden zijn een extra diversificatie in 
uw portefeuille
De groeilanden zitten vaak op een ander moment in de economische 
cyclus dan de ontwikkelde landen. Zo bevindt een groot deel van de 
industrielanden zich vandaag in de laatste fase van de expansiecy-
clus, terwijl de groeilanden zich nog in een vroege cyclus bevinden, 
gekenmerkt door een sterke winstgroei. Een positief punt voor de 
aandelen. De beurzen zijn er wel minder ontwikkeld, waardoor hun 
gewicht in de wereldwijde beurskapitalisatie nog beperkt is. 

Een gunstig economisch 
klimaat en een sterke 

winstgroei zijn 
doorslaggevende factoren 
voor de beursprestatie van 

de groeilanden.

SINDS DE START VAN DE 21e EEUW LOPEN DE 
GROEILANDEN VOOROP (VOORSPELLING IMF)

1980 1987 1994 2001 2008 2015 2022

   REËLE BBP-GROEI GROEILANDEN
   REËLE BBP-GROEI ONTWIKKELDE LANDEN

Bron : IMF
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U mag ongeveer 15% van uw aandelenportefeuille in groeilanden 
beleggen. Weet dat veel westerse bedrijven (bv. Unilever, AB Inbev) al 
een groot deel van hun omzet in die landen halen en u onrechtstreeks 
meer blootgesteld bent.

De fundamenten (bv. groei, inflatie, schuld, politiek…) van de groeilan-
den kunnen onderling sterk verschillen. Een juiste selectie maken is 
dus cruciaal én werk voor specialisten. Voor een eerste belegging kiest 
u best een breed gespreid fonds dat zowel in Azië, Latijns-Amerika, 
Oost-Europa en Afrika belegt. Voor de meer ervaren belegger kan 
een Chinees of Aziatisch aandelenfonds een extra accent zijn in de 
aandelenportefeuille.

U mag ongeveer 25% van uw obligatieportefeuille toewijzen aan de 
groeiregio. De rente is er nog een pak hoger dan in het westen en de 
meeste centrale banken volgen hun inflatiedoelstelling rigoureus 
op. De tijden van hyperinflatie (of prijsstijgingen van 20% en meer) 
liggen voor de meeste groeilanden al ruim 2 decennia achter zich. 

Er zijn groeilandobligaties uitgegeven in harde of in lokale munt. Maar 
waarom geven groeilanden obligaties uit in harde munt, zoals de USD? 
Vaak zijn de eigen financiële markten nog niet genoeg ontwikkeld 
om voldoende financiering te vinden in de eigen munt. Meestal is de 
financieringskost in USD ook lager. Het groeiland loopt wel een risico, 
want bij een dollarstijging worden de schuld en de interestlasten in 
USD ook duurder. Daarom geven meer en meer groeilanden obligaties 
uit in hun eigen munt. Momenteel hebben we een lichte voorkeur voor 
de obligaties in lokale munt, omdat de munten goedkoop zijn en de 
rentevergoeding aantrekkelijk is.
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Je kan niet zonder China
China is een economische supermacht die het reilen en zeilen van 
de wereldeconomie bepaalt. Als belegger moet u de economische 
vooruitgang van het land in het oog houden, want de impact ervan is 
te voelen op alle financiële markten. Denken we maar aan de onver-
wachte devaluatie van de yuan in augustus 2015 die wereldwijd een 
verkoopgolf van aandelen op gang bracht. 

China blijft ondertussen wel mooi op het door de overheid uitgestip-
pelde groeipad, met een transformatie naar een economie die meer 
op consumptie gebaseerd is. Dat de groei vertraagt, is normaal na de 
economische ontwikkeling van de afgelopen 25 jaar. Het land werkt 
ook gestaag verder aan haar industriële opwaardering, o.a. door een 
specialisatie in meer gesofisticeerde exportproducten. 

Wist u trouwens dat China al een aantal jaren met Japan strijdt om de 
2e plaats op de rangschikking van de grootste beurzen ter wereld? 
De VS bekleden de 1e plaats. Door de handelsspanningen daalden 
de lokale Chinese beurzen dit jaar al met zo’n 16%, waardoor Japan 
opnieuw op plaats 2 staat.

Behoud het vertrouwen en denk op lange 
termijn
Een grotere economische groei betekent niet automatisch betere 
beleggingsresultaten. Zo waren de beursprestaties van 2011 tot 
eind 2015 eerder teleurstellend. U verloor geen geld, maar u was 
toch beter af met een belegging in westerse waarden. Begin 2016 
keerde het tij, o.a. door de stijgende grondstofprijzen. 

Begin 2018 waren de verwachtingen nog altijd hooggespannen, maar 
vanaf april stak er tegenwind op.

→  De wereldhandel vertraagt door een minder sterke groei van de 
Europese en de Japanse economie in het 1e semester, en een 
Chinese overheid die de economie een versnelling lager laat scha-
kelen. Minder handel is negatief voor groeilanden die hun inkomsten 
vooral uit export halen.

→ De sancties die de VS opleggen aan Rusland en Iran.

→  De invoertarieven die Trump oplegt aan China en de dreiging van 
een handelsoorlog.

→  De hogere Amerikaanse rente zorgt ervoor dat beleggersgeld 
terugvloeit naar de VS, weg van de risicovollere groeimarkten. Ook 
een duurdere dollar is minder goed nieuws.
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OP 15 KALENDERJAREN PRESTEERDE DE MSCI EMERGING 
MARKETS 10 KEER BETER DAN DE MSCI WORLD
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Dat er van tijd tot tijd tegenwind opsteekt, is een normaal fenomeen. 
Een langdurige beursstorm zit er wellicht niet aan te komen, omdat 
de fundamentals sterk blijven. Op langere termijn blijven we dus 
optimistisch. Zoals gezegd zitten de groeilanden nog in het begin van 
de economische cyclus en kunnen de bedrijven een sterke winstgroei 
voorleggen. Door de gunstige demografische trends – jonge bevolking, 
opkomende middenklasse – zal de consumptie blijven toenemen, 
waardoor ook de handel tussen de groeilanden onderling verder aan 
belang zal winnen.

TIP
Beleggingen uit de groeilanden schommelen vaak meer, 
maar daar kan u voordeel uit halen. Werk met een regelmatig 
beleggingsplan en beleg elke maand een vast bedrag in de 
regio. Heb geduld en na 10 of 20 jaar zal u wellicht een aardig 
appeltje voor de dorst opgebouwd hebben. 
Ontdek de voordelen van een regelmatig beleggingsplan op  
belfius.be/fip.

MEER INFO?
Wil u meer weten over de groeilanden? Neem alvast een 
kijkje op belfius.be/groeilanden.

En t.e.m. 4 november 2018 zijn er geen instapkosten voor al 
onze fondsen waarmee u belegt in groeilanden.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/campagne-flex-invest-plan/index.aspx?document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Ffip
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/emerging/index.aspx
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DBI-bevek:  
ideaal voor een vennootschap 
die in aandelen wil beleggen 

Geïnteresseerd in een goed gespreide 
aandelenbelegging voor uw vennootschap? Dan is de 
DBI-bevek fiscaal gezien de interessantste formule!

Een DBI-bevek is een aandelenfonds speciaal ontwikkeld voor ven-
nootschappen, waarbij de uitgekeerde dividenden en de gerealiseerde 
meerwaarde bij verkoop recht geven op DBI-aftrek (Definitief Belaste 
Inkomsten). De belangrijkste voorwaarden hiervoor zijn: 

→  het fonds moet beleggen in vennootschappen die onderworpen 
zijn aan een aanvaardbaar belastingregime 

→  het fonds moet minstens 90% van de inkomsten (ontvangen divi-
denden en gerealiseerde meerwaarden op aandelen in portefeuille) 
uitkeren als dividend 

Er zijn geen voorwaarden over hoe lang de vennootschap de bevek 
in zijn bezit moet houden.

Waarom fiscaal interessant?
Door deze DBI-aftrek zijn het overgrote deel (+/-98%) van de uitge-
keerde dividenden van deze bevek en de meerwaarde bij verkoop van 
deelbewijzen niet belastbaar in de vennootschap. Dit zijn de zoge-
naamde ‘goede’ inkomsten die worden aangetoond door een fiscaal 
attest. Bijgevolg is enkel een heel beperkt deel van de inkomsten 
belastbaar (zgn. ‘slechte’ inkomsten, bv. het deel van de opbrengst 
afkomstig van interesten of derivaten).

Doordat uw vennootschap geen vennootschapsbelasting moet beta-
len op dividenden of meerwaarden, doet u met de DBI-bevek een 
fiscale besparing van 29,58% (normaal tarief vennootschapsbe-

lasting). Heeft de vennootschap recht op het Verlaagd Opklimmend 
Tarief, dan is de besparing wat lager. Tot 100.000 euro winst is de 
belasting beperkt tot 20,4%. Vanaf inkomstenjaar 2020 bedraagt de 
besparing respectievelijk 25 en 20%. Zo wordt vermeden dat een 
grote hap van de opbrengsten naar de fiscus vloeit.

Voor het meer risicovolle gedeelte van de vennootschapsportefeuille 
is (gedeeltelijk) beleggen in een DBI-bevek dus zeker een interessante 
optie.

OPMERKING
De ingehouden roerende voorheffing (30%) op het 
uitgekeerde dividend kan in principe verrekend worden met 
de vennootschapsbelasting. 

Andere fiscale regels rond de DBI-bevek
→ Bij de verkoop van deelbewijzen is geen beurstaks verschuldigd.

→  De gerealiseerde minwaarden bij een verkoop ervan zijn niet aftrek-
baar in de vennootschapsbelasting.

→  Bij een belegging in de DBI-bevek is er een negatieve impact op 
de berekening van de notionele intrestaftrek, maar doordat die 
quasi afgeschaft is sinds inkomstenjaar 2018, is die impact zeer 
beperkt. De notionele intrestaftrek wordt nog berekend op de 
gemiddelde aangroei van de reserve in de afgelopen 5 jaar, en 
dit tegen een tarief van momenteel 0,746 of 1,246% (voor kleine 
vennootschappen).

→  Bij een belegging in de DBI-bevek kan de toepassing van het ver-
laagd opklimmend tarief in gevaar komen (50%-regel). 

STRATEGIEFOCUS
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DBI-bevek versus individuele aandelen 
Bij individuele aandelen zijn de gerealiseerde meerwaarden sinds 
inkomstenjaar 2018 belastbaar in de vennootschapsbelasting, 
behalve:

→  bij een participatie van minstens 10% in de vennootschap die de 
aandelen uitgeeft, of bij een aanschaffingswaarde van de parti-
cipatie van minstens 2.500.000 euro

→  en die aandelen minstens 12 maanden in volle eigendom werden 
aangehouden

Meestal is niet voldaan aan deze strenge voorwaarden, zodat de 
meerwaarden vaak belastbaar zijn in de vennootschap. Voor DBI-aftrek 
op dividenden van individuele aandelen gelden dezelfde voorwaarden, 
zodat ook zij meestal belast worden in de vennootschap.

Daarom is de DBI-bevek fiscaal een veel beter alternatief dan een 
portefeuille van individuele aandelen. Bovendien is de goede spreiding 
een bijkomende troef. 

Fiscaal voordeel nog verhogen via de 
liquidatiereserve
Het via de DBI-bevek opgebouwde vermogen moet later ook nog uit 
de vennootschap gehaald worden en worden overgebracht naar het 
privévermogen. Liefst op een fiscaalvriendelijke manier. Het boeken 
van de winst als liquidatiereserve die (gedeeltelijk) belegd wordt in een 
DBI-bevek, is dan een goede oplossing. Want na een eenmalige taxatie 
van 10% is het bedrag van de liquidatiereserve later belastingvrij bij 
liquidatie van de vennootschap. En na het uitkeren als dividend na  
5 jaar wordt enkel nog 5% roerende voorheffing betaald. 

Dit geldt niet voor de meerwaarden van deze belegging bij liquidatie. 
Hierop wordt vennootschapsbelasting betaald en op het saldo bij 
liquidatie (of bij uitkering van een dividend) normaal nog 30% roerende 
voorheffing. Een oplossing kan zijn om de gerealiseerde meerwaarden 
en dividenden op gepaste tijdstippen te boeken als liquidatiereserve. 
Bij een DBI-bevek zijn deze meerwaarden en dividenden bovendien 
quasi belastingvrij. 

DBI-BEVEKS BIJ BELFIUS?
Voor meer informatie hierover: surf naar 
www.belfius.be/beleggen-op-lange-termijn. 

Extra voordelen van een fonds
→  Door te beleggen in een DBI-bevek geniet de vennootschap ook 

alle voordelen van een fonds. Zo kan ze voor een beperkt bedrag 
in een goed gespreide aandelenportefeuille beleggen.

→  Bovendien kan er ook automatisch gespreid in de tijd belegd worden, 
voor vaste bedragen en op vaste tijdstippen. Op die manier ver-
laagt u het risico van instappen op de top van de aandelenmarkten 
gevoelig. Want u stapt een keer in als de aandelenmarkten hoog 
staan en dan weer als ze laag staan, en zo krijgt men een gemiddeld 
rendement over de ganse periode. 

→  Tenslotte beheren professionals de portefeuille actief en moet 
u zich dus geen zorgen maken over welke aandelen u best koopt 
of verkoopt.

LET OP!
→  Vanuit het standpunt van diversificatie is het allicht niet 

aangewezen om de ganse vennootschapsportefeuille 
in aandelen te beleggen. Overweeg ook andere activa, 
zoals obligaties, via bv. gestructureerde obligaties 
of obligatiefondsen met nog rendementspotentieel 
(bv. groeilandobligatiefondsen of flexibel beheerde 
obligatiefondsen). Een portefeuille van gemengde fondsen 
naast uw DBI-bevek kan ook een interessante piste zijn.

→  Wil de vennootschap beleggen in aandelen van specifieke 
regio’s (bv. groeilanden) of sectoren (bv. technologie) 
of in aandelen die inspelen op bepaalde thema’s (bv. 
demografische uitdagingen), dan zal een gewoon 
aandelenfonds aangewezen zijn. De meerwaarden zijn dan 
wel belastbaar in de vennootschap. 

Stel: de winst van een vennootschap (inkomstenjaar 2018) 
wordt volledig belegd in een DBI-bevek. We gaan er voor 
de eenvoud vanuit dat de winst in het verleden elk jaar gelijk 
was. Er is een jaarlijks rendement (dividenden en gerea-
liseerde meerwaarde) van 5%, waarvan 98% bestaat uit 
goede inkomsten. Rekening houdend met de correctie voor 
de notionele intrestaftrek (tegen de huidige tarieven) is het 
uiteindelijke rendement (na belasting):
→  voor een gewone vennootschap:
  5% - 1/5 x 0,746% (impact notionele intrestaftrek) x 

29,58% - 2% x 5% x 29,58% (impact slechte inkomsten) 
= 4,93%

→  voor een kleine vennootschap (met Verlaagd Opklimmend 
Tarief):

  5% - 1/5 x 1,246% (impact notionele intrestaftrek) x 20,4% 
(VOT) - 2% x 5% x 20,4% (impact slechte inkomsten) = 
4,93%

Door de verlaging van de vennootschapsbelasting vanaf 2020 
ligt het uiteindelijke rendement in de toekomst nog iets hoger.

CIJFERVOORBEELD

Voor een vennootschap die 
goed gespreid in aandelen 

wil beleggen, is de DBI-bevek 
fiscaal de meest interessante 

formule. 

https://www.belfius.be/professional/nl/producten/sparen-beleggen/liquiditeiten-lange-termijn/index.aspx


Groeilanden koppelen technologische vooruitgang aan 
economische groei. Tegen 2035 staan ze naar verwachting 
voor 60% van de wereldeconomie. Bijna dubbel zoveel als 
vandaag. Speel hier nu op in en profiteer van onze tijdelijke 
aanbieding: geen instapkosten t.e.m. 4 november 2018! 

Meer info over dit beleggingsaanbod?  
Surf naar belfius.be/groeilanden of vraag advies in uw kantoor.

Wij gaan 
100 % voor

95 %
tevreden
 klanten.

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.

Nu zonder instapkosten!

Beleg in markten  
die sterk groeien.

Bron: rapport Wereldbank 02-2018
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https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/emerging/index.aspx
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