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Beterschap in zicht voor 
de gezondheidssector?

 We blijven geloven in aandelen 

08:30
De vakantie begint rustig. 

10:00
Klaar voor vertrek?

Teken voor een zorgeloze 
vakantie met Belfius Mobile.

Sluit een reisbijstandsverzekering af bij  

een laatste koffietje voor uw vertrek.

‘t Is beslist, dit jaar leert u surfen! Maar eerst denkt 

u aan uw veiligheid. Met Belfius Mobile sluit u in  

1, 2, 3 uw verzekering af en de dag nadien bent u  

al verzekerd!

Ontdek meer

Activeer uw bankkaarten voor gebruik in het buitenland  
terwijl u op de vlieger stapt.

In uw enthousiasme uw bankkaarten vergeten te activeren voor het 
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kennen geen grenzen meer. Met Belfius Mobile houdt u uw uitgaven altijd 
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06:00
Vertrek met een helder overzicht.

Check uw saldo op weg naar de luchthaven.  
Snel en eenvoudig.

De dag van uw vertrek kan niet vroeg genoeg 
beginnen! Met de ene hand rolt u uw koffertje over 
het perron. En met de andere checkt u het saldo van 
uw zichtrekening met de Belfius Mobile app. 

Ontdek alle mogelijkheden van de app door ‘m nu  
te downloaden. Meer info op belfius.be/digital
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Beterschap in zicht voor de 

gezondheidssector?02

Moeten we beleggen in goud?06

De zomer is al halfweg… Hoog tijd dus om werk 
te maken van het halfjaarlijkse onderhoud 
van uw beleggingsportefeuille. Hebt u nog 
vakantieplannen? Ga dan zeker ook na of uw 
portefeuille bestand is tegen een paar weken 
afwezigheid. Zo hoeft u tijdens uw vakantie 
niet wakker te liggen van de evoluties op de 
financiële markten. 

Overloop alvast even deze checklist: 
→  is uw portefeuille nog aangepast aan uw 

risico-appetijt?
→  surft u voldoende mee op het economische 

herstel in de eurozone en hebt u het gewicht 
van Europese aandelen wat opgetrokken?

→  hebt u winst genomen op Amerikaanse 
aandelen?    

→  hoe zit het met de ‘exotische’ toets in uw 
portefeuille? Belegt u al in groeilandaandelen 
en -obligaties?

→  is uw portefeuille tenslotte voldoende bestand 
tegen mogelijke zomer- of najaarsstormen? 
Hebt u voldoende gespreid over verschillende 
beheerstijlen? Kan uw portefeuille tegen forse 
koersschommelingen? 

Twijfelt u of uw portefeuille wel ‘vakantieproof’ 
is, maak dan zeker een afspraak met uw financieel 
adviseur om alles samen te overlopen. Zo kan 
u bijsturen waar nodig. En hebt u meteen uw 
‘halfjaarlijks onderhoud’ achter de rug. Ter 
voorbereiding kan u alvast de maandelijkse 
strategie lezen op p.4-5. 

Op p. 2-3 leest u alles over de vooruitzichten voor 
de farmasector. En als u een belegging in goud 
overweegt als spreiding in uw portefeuille, kan u 
onze visie hierop lezen op p.6.

Veel leesplezier en een fijne vakantie!

Is uw portefeuille 
wel ‘vakantieproof’?

Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Bernard 
Bemelmans, Olivier Fumiere, Guy Vanroten, Els Vander Straeten, Nadine 
De Baere en Alain Beernaert.
Verantwoordelijke uitgever : Belf ius Bank NV, Pachecolaan 44, 
1000 Brussel – Tel.: 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – 
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Is op lange termijn beleggen in de gezondheidszorg een verstandige keuze? Te oordelen naar de prestaties van de 
MSCI A/C World Healthcare (referentie-index van de gezondheidszorgsector) en de MSCI World (algemene index) over 
de laatste 15 jaar wel.  

Over de laatste 10 jaar valt dat nog meer op: +8,66% voor de gezondheidszorg 
t.o.v. +4,44% in het algemeen. Maar in 2016 kreeg de sector klappen (-6,35%), 
terwijl de MSCI World dat jaar 8,15% hoger afsloot.

Hoe kan u slim beleggen in deze sector? We vroegen het aan Rudi Van den 
Eynde, verantwoordelijke voor het beheer van thematische aandelen bij 
Candriam.

Prestatie 15 jaar 
(op jaarbasis)

10 jaar 
(op jaarbasis)

2016

MSCI AC World/Health Care 8,41% 8,66% -6,35%

MSCI World 7,31% 4,44% 8,15%

Wie gezondheidszorg zegt, zegt farmacie. Maar 
is de sector eigenlijk niet veel ruimer? 
Inderdaad. We onderscheiden 2 groepen:
→   gezondheidsuitrusting en -verstrekking zijn goed voor een kwart van de 

sector, en omvatten:
 > de zorgverstrekkers
 > de fabrikanten en distributeurs van uitrusting
 > en de leveranciers van informatietechnologie

→  farma, biotechnologie en fundamenteel onderzoek nemen de overige 
driekwart voor hun rekening: ondernemingen betrokken bij het onderzoek, 
de ontwikkeling, de productie en de verkoop van farmaceutische en bio-
technologische producten

Beterschap in zicht voor de 

gezondheidssector? 

Welke structurele elementen pleiten voor een 
betere prestatie van de gezondheidssector op 
lange termijn?
De uitgaven in de gezondheidszorg stijgen en zullen op lange termijn blijven 
toenemen om 3 redenen.
→  De demografie: het aantal bejaarden in verhouding tot de totale bevolking 

neemt gestaag toe. De vergrijzing, in combinatie met de explosie van de 
medische kosten vanaf 60 jaar, zorgen voor een blijvende sterke vraag. 

→  De toenemende rijkdom in de opkomende landen: het bruto binnenlands 
product per inwoner blijft er maar stijgen. Ook hun inwoners, die hun 
levensstandaard zien verbeteren, consumeren meer en meer gezond-
heidsproducten.

→  De technologische vooruitgang: deze innoverende sector creëert een 
hoge toegevoegde waarde. Het aanbod aan steeds doeltreffender pro-
ducten zal afname vinden, want het zorgt voor meer welzijn en verlengt 
de levensverwachting. Het gaat niet om louter consumptieproducten, maar 
om producten die ‘vitale’ behoeften dekken. Gezondheid is leven, en een 
goede gezondheid heeft een prijs. Dat beseft de consument maar al te goed. 

2016 was een moeilijk jaar. Gaat het om een 
technische correctie of is de omgeving minder 
gunstig geworden? 
Na een periode van forse groei, van 2011 tot 2015, kan een banale gebeurtenis 
winstnemingen ontketenen. Dat was het geval in 2016, toen men vreesde 
voor een daling van de geneesmiddelenprijzen in de Verenigde Staten.

FOCUS



3Belfius Bank & Verzekeringen

Trump ondertekende een decreet tegen de 
gezondheidszorgwet ‘Obamacare’. Wat vindt u 
daarvan?
Het wetsontwerp van de regering Trump zou de innovatie ten goede komen 
door de bescherming van de intellectuele rechten te garanderen. Tegelijkertijd 
zou het een logische en ethische keuze voor een prijsvermindering beteke-
nen door de concurrentie voor oudere geneesmiddelen op te voeren. Het 
wetsontwerp voorziet ook in een versoepeling van de regelgeving, wat tot 
uiting zal komen in een kostendaling.

Buiten de VS is de druk om te besparen in de gezondheidszorg groot, maar 
ik ben ervan overtuigd dat de regeringen uiteindelijk geen andere keuze 
zullen hebben dan het aandeel ervan in hun begroting te verhogen. Anders 
zouden sommige groepen wel eens kunnen besluiten hun producten niet te 
verkopen op bepaalde markten.

De generische geneesmiddelen zijn aan een 
opmars bezig. Vormen ze een bedreiging voor de 
farmaceutische marktleiders? 
De traditionele generica deden de prijzen van de geneesmiddelen al gevoe-
lig dalen. In het domein van de ‘biosimilars’1 daarentegen ondervinden de 
beschikbare geneesmiddelen weinig concurrentie. Dit segment vergt enorme 
investeringen, maar biedt een veelbelovende markt voor innoverende onder-
nemingen. 

Geeft u de voorkeur aan biotechnologie of aan 
klassieke farmacie? 
Biotechnologiebedrijven zijn doorgaans klein en hun succes staat of valt met 
een beperkt aantal producten. De koersschommelingen zijn er dus groter. 
Ze houden een groter risico in, maar bieden op lange termijn een hoger 
winstpotentieel. 

Zijn er nog andere uitdagingen voor de 
gezondheidssector?
Het grootste risico is politiek. De prijzen absoluut willen doen zakken zou geen 
goede zaak zijn, noch voor de sector, noch voor de consument. Het zou de 
innovatie en dus het algemeen welzijn alleen maar verminderen. De politieke 
wereld moet beseffen dat gezond blijven een prijskaartje heeft. 

De Belgische markt valt voor farmacie- of 
biotechnologieaandelen. De koersval van 
UCB met -13,8% op 22 mei bewijst dat zelfs 
kwaliteitsaandelen niet zonder risico zijn. 
Hoe slim beleggen in deze sector? 
De kernwoorden blijven voor ons:
→  actief beheer: in de gezondheidssector bestaan er grote verschillen tussen 

de prestaties van de verschillende ondernemingen en is het essentieel de 
risico’s en uitdagingen te begrijpen en de juiste aandelen te kiezen

→  diversificatie: de sector wordt gekenmerkt door een hoog techniciteits-
gehalte, waardoor zelfs de specialisten voor onaangename verrassingen 
kunnen komen te staan. Diversifiëren is dus de boodschap

Surf dan naar:
→  belfius.be/aandelenfonds-gezondheidszorg 
→  belfius.be/aandelenfonds-biotechnologie 

Meer info?

PRESTATIES MSCI WORLD VS. MSCI 
AC WORLD HEALTH CARE IN USD

  MSCI World Index - Total Return
  MSCI AC World / Health Care - SEC - Total Return
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-6,35%
DALING VAN DE MSCI AC WORLD 
HEALTHCARE INDEX IN 2016.

1 ‘biosimilars’ zijn geneesmiddelen, ontwikkeld door de biotechsector, waarvan het 
brevet is verlopen.

LEEFTIJDSPIRAMIDE IN VERSCHILLENDE JAREN 
 (IN DUIZENDEN)
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In 1950 ziet de leeftijdspiramide eruit als een echte piramide, met 
een brede basis gevormd door een jonge bevolking. In 2050 zakt de 
piramide in mekaar en wordt het aandeel van de oudere bevolking 
verhoudingsgewijs groter.
Bron: VN
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STRATEGIESTRATEGIE

Midden juni doken de eerste 
krantenkoppen over een ‘nakende 
beurscorrectie’ op, met een paar 
kwakkelende beursweken tot 
gevolg. Maar is het beursfeest 
echt voorbij? Volgens ons niet. 
We blijven dan ook geloven in 
aandelen.  

Waarom?
Een voorwaarde voor een  beursstijging is dat de 
bedrijfswinsten positief evolueren. En op dat vlak 
zit het wel goed. 

Laat ons starten met de eurozone. Wie de eco-
nomische gang van zaken een beetje volgt, las de 
voorbije weken vooral positief nieuws. Zo kende de 
industrie haar beste periode in 6 jaar – toch volgens 
de enquêtes. Dit was o.m. het geval in Duitsland en 
Frankrijk. Voor analisten een positieve verrassing, 
zeker na de politieke onzekerheid van de voorbije 
maanden (Franse verkiezingen en brexit-perikelen). 
Meer en meer zien we voor dit jaar een economisch 
groeicijfer van 2% opduiken, een stuk hoger dan 
initieel ingeschat door economen. Voor de bedrijfs-
winsten oogt dit beloftevol.

Eenzelfde scenario speelt zich af in de VS. Ook daar 
is de industrie in goeden doen, met de snelste groei 
in 3 jaar. Hoewel deze sector maar een beperkt 
deel uitmaakt van de totale economie, geven de 
goede cijfers toch een boost aan het algemeen 
vertrouwen. Het consumentenvertrouwen viel 
weliswaar een beetje terug, maar blijft op een zeer 
hoog niveau. De Amerikaanse economie vertoont 
misschien de eerste tekenen van een lichte vertra-
ging, maar de bedrijven slagen er nog altijd in hun 
winstcijfers op een hoog niveau te houden. Positief 
is ook dat de plannen voor extra bedrijfsinveste-
ringen meer en meer naar boven komen.

Vrees voor ‘zomerblues’  
op de beurzen?
Een beurskoers komt tot stand door de waarde 
van toekomstige bedrijfswinsten naar vandaag te 
herrekenen, door die toekomstige winst te delen 
door de rente. Hoe hoger de rente, hoe lager de 
huidige waarde van die winsten en hoe lager dus 
ook de beurskoers. En daar wringt het schoentje. 
Toen de centrale bankiers in juni zinspeelden op 
een afbouw van hun ‘goedkoop geld’-programma’s, 
ging bij sommige analisten een oranje – of zelfs 
rood – licht branden. Want dan is een algemene 
rentestijging niet veraf, met een daling van de 
beurskoersen tot gevolg.

Voor ons lijkt dat voorlopig echter nog een brug te 
ver. Neem nu de VS, waar de centrale bank (Fed) 
de markt inderdaad zou kunnen verrassen met 
sneller dan verwachte rentestijgingen. Al lijkt dat 
ons weinig waarschijnlijk. De Fed is zich immers 
maar al te goed bewust van het risico van ren-
teverhogingen voor de financiële markten en zal 
bijgevolg zeer voorzichtig tewerk gaan.  Zo zal hij 
de kortetermijnrente maar heel geleidelijk blijven 
optrekken, om in 2018 de kaap van 2% te ronden. 
Een beslissing waar we al lang op vooruitlopen, 
waardoor we het gewicht van Amerikaanse aande-
len in onze referentieportefeuilles in het verleden 
al een stuk afbouwden.

We blijven geloven   
in aandelen

+2%
ECONOMISCH GROEICIJFER 
VERWACHT IN 2017 VOOR DE 
EUROZONE, EEN STUK HOGER 
DAN INITIEEL INGESCHAT DOOR 
ECONOMEN. 
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In Europa maakten de uitspraken van Mario Draghi, 
voorzitter van de Europese Centrale Bank (ECB), 
de beurswereld nerveus. Hij liet verstaan dat ook 
de ECB haar ‘goedkoop geld’-politiek stilaan zou 
moeten herzien. Maar onmiddellijk volgden er extra 
verklaringen dat het zo’n vaart niet zou lopen. Zo 
zei Peter Praet, hoofdeconoom van de ECB, dat 
“de onderliggende inflatie laag blijft en de ver-
wachtingen nog een heel eind naar boven moeten 
opschuiven”. Een rentestijging staat voorlopig dus 
nog niet op het programma in de eurozone en de 
rente-evolutie zien we niet direct als een stoor-
zender voor de aandelenmarkten. 

We blijven dan ook volop de kaart trekken van 
aandelen uit de eurozone:
→  correcte waardering (niet goedkoop, maar ook 

niet te duur)
→ verder aantrekken van de bedrijfswinsten 
→  politieke onzekerheid meer en meer op de ach-

tergrond

Voor wie veel Amerikaanse aandelen heeft, kan 
een switch richting eurozone zeker een valabele 
keuze zijn.

Onheil vanuit het oosten?
Sommige analisten wijzen naar de Chinese schul-
denproblematiek als het zwaard van Damocles 
dat boven de aandelenmarkten hangt. Maar ook 
dat lijkt ons overdreven. We gaan ervan uit dat de 
Chinese overheid de zaken strak regisseert en de 
juiste maatregelen neemt om de schuldenopbouw 
af te remmen. Ondertussen gaat de transitie van 
industriële fabriek naar dienstengerichte econo-
mie gestaag verder. De groei vertraagt, maar veel 
minder sterk dan verwacht en zeker tot eind dit 
jaar gaan we uit van een zachte landing van de 
economie. Zelfs al is er een onderneming of bank 
die gaandeweg in de problemen komt, weet dan dat 
de Chinese overheid geld genoeg ter beschikking 
heeft om die bedrijven af te wikkelen waar nodig. 

We behouden dan ook onze positieve visie op de 
Chinese aandelenmarkt, en op groeilandaandelen 
in het algemeen. 

Globaal kunnen we stellen dat de 
voorwaarden voor het bedrijfsleven in de 
meeste continenten positief blijven:
→  goedkoop geld (voor de financiering 

van overnames of investeringen)
→  consumentenvertrouwen op een 

hoog niveau (dalende werkloosheid, 
aandelenportefeuilles op hoog niveau)

→  dalende inflatie in de groeilanden, 
waardoor ze ook daar de rente laag 
kunnen houden (of zelfs verlagen 
indien nodig)

→  relatief stabiele olieprijs binnen een 
vork van 45 tot 55 dollar per vat

Uiteraard zijn er spelbrekers, zoals Noord-
Korea. Een politieke escalatie is nooit 
uit te sluiten. Toch rekenen we op een 
diplomatieke aanpak, ook vanuit de VS. 
Uw beleggingen goed spreiden blijft dan 
ook onze boodschap. Spreid zeker ook uw 
instapmomenten in de tijd: een gouden 
raad, zeker bij een tijdelijke beursterugval. 

Besluit

HOE ERIN BELEGGEN? 
U vindt meer info op: 
→  belfius.be/groeilandaandelenfonds-china 
→  belfius.be/groeilandaandelenfonds

OP ZOEK NAAR EUROPESE 
AANDELENFONDSEN?
Surf dan naar belfius.be/europese-aandelen-
sustainable of vraag naar ons aanbod bij uw 
financieel adviseur. 

EVOLUTIE VAN DE AMERIKAANSE EN EUROPESE 
BEURSINDEX SINDS BEGIN DIT JAAR

 Amerikaanse S&P500-index
 Europese Stoxx 600-index

1 2 /16 01 /17 02 /17 0 3/17 0 4 /17 0 5/17 0 6 /17
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Ontdek alle mogelijkheden van 
de Belfius Mobile app door ‘m nu 
te downloaden.

https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=LU1313771187&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=LU1313771187&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=lu0056053001&component=allwh23&iwsuniverse=retail&document.referrer=https:%2F%2Fwww.belfius.be%2Fgroeilandaandelenfonds
https://www.belfius.be/retail/nl/producten/sparen-beleggen/beleggen/fondsen-beveks/fiche-fondsen/index.aspx?id=BE0945530716&component=ALLWH23&iwsuniverse=retail


Moeten we  
beleggen in goud? 

FOCUS

Heel wat beleggers beschouwen 
goud als een vluchtwaarde voor 
als ‘het fout loopt’. Want in 
tegenstelling tot beleggingen 
in aandelen en obligaties 
loopt een belegging in goud 
geen gevaar bij een risico op 
wanbetaling door de emittent, 
noch bij het faillissement van een 
onderneming. 

Historisch gezien heeft de 
goudprijs de neiging te stijgen 
in volgende gevallen:
→  de economische en/of (geo)politieke situatie 

verslechtert, zoals tijdens de zware financiële 
crisis van 2008-2009 of de schuldencrisis in 
Griekenland, die het spook van het einde van 
de eurozone opriep. Momenteel staan alle sig-
nalen vanuit economisch oogpunt veeleer op 
groen. Zo keerden de kiezers de populistische 
en eurosceptische partijen de rug toe tijdens 
de recente verkiezingen (Oostenrijk, Nederland 
en Frankrijk), waardoor de vrees voor het uit-
eenspatten van de eurozone voor een poos is 
afgewend. De huidige spanningen op interna-
tionaal vlak verontrusten de financiële markten 
(momenteel) niet.

→  de inflatie dreigt op hol te slaan. Een zeer hoge 
inflatie knabbelt aan de obligatierendementen of 
aan de spaartegoeden, waarvan goud doorgaans 
concurrentie ondervindt. In die omgeving kan 
goud, de stabiele en niet-bederfbare actief-
waarde bij uitstek, rekenen op de gunsten van 
de beleggers, die hun koopkracht proberen te 
vrijwaren. 

     We kunnen echter niet spreken van een hoge 
inflatie in de industrielanden. Ze nam de voor-
bije maanden wel toe, in het zog van de hogere 
olieprijzen, maar schommelt momenteel rond de 
2%. In de VS ligt de 10-jaarsrente licht boven 
de 2% en wellicht zal ze nog stijgen door de 
maatregelen van de centrale bank (Fed). 

      In de eurozone ligt de situatie gevoeliger, omdat 
de inflatie er een stuk hoger ligt dan de 10-jaars-
rente (+/- 0,60% in de eurozone en 0,86% in 
België). Die situatie zou kunnen veranderen, 
want in mei maakte de centrale bank (ECB) 
bekend dat ze haar interventie op de financiële 
markten wil terugschroeven, waardoor de ren-
tevoeten zouden kunnen stijgen. Stilaan terug 
concurrentie van de obligaties voor goud dus.

→  de dollar verzwakt. Net als de meeste grond-
stoffen wordt goud verhandeld in dollar. En 
wordt goud goedkoper zodra de dollarkoers daalt 
(zie grafiek), waardoor de vraag toeneemt en de 
goudprijs stijgt.

      Ondertussen trekt de Fed de kortetermijnrente 
terug op en wil hij de omvang van zijn balans 
aanpakken. Elementen die wellicht zullen zorgen 
voor een (gecontroleerde) rentestijging in de 
VS, en dus van de dollar, wat kan wegen op de 
goudprijs.

EVOLUTIE VAN HET GOUD EN DE DOLLAR1

  Goud
  US$

05/2012 05/2013 05/2014 5/2015 05/2016 05/2017
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85 →  Een positieve economische situatie

→  Een inflatie onder controle
→  Een dollar die wellicht zal aansterken
Factoren die de komende maanden 
zouden moeten leiden tot een prijsdaling 
van goud. We geven dan ook geen 
koopaanbeveling.

Besluit

1 De dollarkoers wordt hier weergegeven 
door de index van de effectieve 
wisselkoers, gewogen volgens het 
handelsverkeer. Deze index weerspiegelt 
de evolutie van de dollar ten opzichte 
van een muntkorf, waarvan het gewicht 
afhangt van de omvang van de handel 
tussen de Verenigde Staten en elk land/
munt.



Belfius Bank & Verzekeringen

08:30
De vakantie begint rustig. 

10:00
Klaar voor vertrek?

Teken voor een zorgeloze 
vakantie met Belfius Mobile.

Sluit een reisbijstandsverzekering af bij  

een laatste koffietje voor uw vertrek.

‘t Is beslist, dit jaar leert u surfen! Maar eerst denkt 

u aan uw veiligheid. Met Belfius Mobile sluit u in  

1, 2, 3 uw verzekering af en de dag nadien bent u  

al verzekerd!

Ontdek meer

Activeer uw bankkaarten voor gebruik in het buitenland  
terwijl u op de vlieger stapt.

In uw enthousiasme uw bankkaarten vergeten te activeren voor het 
buitenland? Geen probleem. In enkele seconden is dat geregeld. Vakanties 
kennen geen grenzen meer. Met Belfius Mobile houdt u uw uitgaven altijd 
onder controle!

06:00
Vertrek met een helder overzicht.

Check uw saldo op weg naar de luchthaven.  
Snel en eenvoudig.

De dag van uw vertrek kan niet vroeg genoeg 
beginnen! Met de ene hand rolt u uw koffertje over 
het perron. En met de andere checkt u het saldo van 
uw zichtrekening met de Belfius Mobile app. 

Ontdek alle mogelijkheden van de app door ‘m nu  
te downloaden. Meer info op belfius.be/digital
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http://www.belfius.be/digital


14:00
Zin in een uitje naar een naburige stad?

16:00
Deel de rekening met  

de glimlach.

Stem de limiet van uw kredietkaart af  

op uw vakantieplannen.   

De zon heet u welkom! Nu nog een huurauto 

kiezen. Berline? Stadswagen? Cabrio? Of toch 

maar een scooter? Pas makkelijk de limiet van 

uw kredietkaart aan uw plannen aan. Terwijl 

een zomerbriesje door uw haar danst.

Betaal uw vrienden terug met 
een QR-code.

Na een gezellig etentje met 
vrienden vraagt u de rekening. 
Geen hersengymnastiek nodig,  
‘t is vakantie voor iedereen! U 
regelt alles zonder cash en deelt 
makkelijk de rekening door een 
QR-code te scannen met uw 
smartphone! 

Shop online zonder 
kaartlezer!

Na al die mooie verhalen 
over dat ene stadje in de 
buurt boekt u er wat graag 
een begeleide tour. Gewoon 
de QR-code op de site van 
de touroperator inscannen 
en ‘t is betaald, zelfs zonder 
kaartlezer!

11:30
Geef uw ideeën meer vrijheid.
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Belfius Bank & Verzekeringen

17:00
Eindig de namiddag in  

schoonheid met een aperitiefje.

Betaal uw drankje met uw 
smartphone in één simpel 
gebaar. 

Op het strand, in een winkel, 
ja, ook op café! U hebt geen 
portefeuille meer nodig. Eén 
eenvoudig gebaar met uw 
Android-smartphone en uw 
drankje is betaald nog voor u 
‘santé’ kan zeggen. Het enige 
waar u nog op hoeft te wachten, 
is de zon die in de zee zakt.

21:45
Zicht op zee. Maar hebt u ook zicht  

op uw beleggingen?
Altijd en overal. 

Even tijd voor jezelf en zin om je beleggingen 
te raadplegen? Dankzij Belfius Mobile hebt u 
steeds een helder en compleet overzicht, zelfs 
wanneer uw kantoor gesloten is. En wil u een 
afspraak boeken in de agenda van uw financieel 
adviseur, dan kan dat eenvoudig via de app.  

Ontdek alle mogelijkheden van de 
Belfius Mobile app door ‘m nu te 
downloaden. 
Meer info op  belfius.be/digital 

22:15
Beheer uw beleggingen  
wanneer u het uitkomt. 
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Ontdek alle mogelijkheden van 
de Belfius Mobile app door ‘m nu 
te downloaden.

http://www.belfius.be/digital
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