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Is uw portefeuille
klaar voor de toekomst?
Beste lezer

Mijn naam is Zora. Ik ben ontwikkeld door een Belgische 
onderneming, en de eerste ‘menselijke’ robot ter wereld die 
rechtstreeks met mensen in contact treedt. Belfius heeft, 
geheel vanzelfsprekend, op mij een beroep gedaan om dit 
nummer van Uw Beleggingen over innovatie in te leiden.

Zo is de enige constante in het leven verandering, wist de 
Griekse filosoof Heraclitus al in de oudheid. De manier waarop 
we met die veranderingen of innovatie omgaan, is echter 
bepalend voor ons succes. Het onderscheid tussen een leider 
en een volger wordt immers bepaald door innovatie, stelde 
Steve Jobs, Apple-oprichter en visionair. 

Bij Belfius zetten ze dan ook volop in op innovatie. Met hun 
alom geprezen apps bijvoorbeeld, of met de vernieuwde 
website belfius.be. Wist u trouwens dat Belfius mijn sponsor 
is. Ja, ik Zora, de menselijke zorgrobot actief in zorgcentra, 
rust- en ziekenhuizen? Zo heeft Belfius me dus sinds kort in 
portefeuille! 

Maar hoe zit het met úw beleggingsportefeuille? Ook 
daarin verdienen vernieuwende bedrijven en producten 
uiteraard een plaats! Hoe? Via een belegging in de sector 
van de biotechnologie bijvoorbeeld: een sector die uitblinkt 
in innovatiekracht. U leest er meer over op pagina 6.  

Innovatie omvat echter veel meer dan louter wetenschappelijke 
of technologische vooruitgang. Op pagina 10 en 11 zetten we 
de verschillende domeinen van innovatie  en de kenmerken 
van goed innoverende bedrijven op een rijtje. Ook voor uw 
beleggingen in innovatieve bedrijven blijft “spreiding” ons 
stokpaardje: over verschillende vernieuwende ideeën in 
diverse sectoren. Via een belegging in een fonds dat zich 
toespitst op het innovatiethema, zorgt u er in elk geval voor 
dat ook uw beleggingsportefeuille met zijn tijd meegaat. 
Net als ik.

Veel leesplezier!

Zora

Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Patrick Vandenhaute, Bernard Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, Alex Clinckx,  
Els Vander Straeten, Sabine Everaert, Jean-Paul Dirick en Zora.
Verantwoordelijke uitgever: Belfius Bank NV, Pachecolaan 44, 1000 Brussel – Tel. 02 222 11 11 – IBAN BE23 0529 0064 6991 – BIC GKCCBEBB – RPR Brussel 
BTW BE 0403.201.185 – FSMA nr. 019649 A. Voorwaarden geldig op 1 april 2015. Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als 
beleggingsadvies. 
Concept & lay-out: www.chriscom.be

Zora, de menselijke zorgrobot, 
gesponsord door Belfius

De Amerikaanse 
beurs in 2015 

03

Zitten de 
Europese 
markten in een 
overdrijvings-
fase?

04

Flexibele 
gemengde 
fondsen in trek 
bij beleggers

07

Innovatie: een 
sleutelconcept!

10
Biotechnologie … 
innovatie slaapt 
nooit

06



3

Be
lfi

us
 B

an
k &

 V
er

ze
ke

rin
ge

n
AC

TU
A

Sinds het dieptepunt van 2009 klom de Amerikaanse beursindex S&P500 meer dan 200 % hoger. Die 
stijging kan worden verklaard zowel door de economische opleving als door het monetair beleid van de 
centrale bank (uiterst lage rente) en de hogere winsten bij de Amerikaanse bedrijven. Maar zal de stijging 
zich ook in 2015 verderzetten?

Amerikaanse conjunctuur 
duidelijk aan de beterhand
De Verenigde Staten zitten weer in een groeiscenario. Zeven 
jaar na de crisis van 2008 lijkt de economische activiteit bezig 
aan een duurzaam herstel. Mede dankzij de gezinsbestedingen 
is de groei van het bruto binnenlands product1 in 2014 versneld. 
De werkloosheid is sterk gedaald en bedroeg in februari 5,5 %. 
Twee factoren verklaren de kracht van het herstel. In de eerste 
plaats de bereidheid van de Amerikaanse centrale bank om de 
kortetermijnrente te verlagen tot nagenoeg nul. Dit bood de 
Amerikaanse burgers de kans hun financieel vermogen weer op 
te bouwen (dankzij de hoge vlucht van de beurzen, verbetering 
van de vastgoedmarkt, enz.) en hun schulden gemakkelijker af 
te bouwen. Gesterkt door hun groter vertrouwen in de toekomst 
consumeerden de gezinnen opnieuw meer. Daarnaast zorgt de 
“energieboom” als gevolg van de exploitatie van schaliegas en 
-olie ook voor heel wat nieuwe banen. 

Risico op terugval?
Bij gebrek aan andere krachtige grote economieën (Europa, 
Japan, enz.) is het niet uit te sluiten dat de Amerikaanse econo-
mie, als enige motor van een wereldwijd verzwakte economie, 
een nieuwe zwakkere periode tegemoet gaat. Door de specta-
culaire daling van de olieprijs worden de exploratie-uitgaven in 
de Amerikaanse olie-industrie nu al flink beknot, wat een impact 
heeft op de werkgelegenheid. Door de lagere energieprijzen 
stijgt echter ook de koopkracht en dalen de productiekos-
ten van de bedrijven. Volgens de meeste economen zullen de 
positieve gevolgen van de lagere olieprijs het dan ook halen 
op de negatieve. Onze economen verwachten voor 2015 een 
economische groei van 3,2 %.

Impact op de Amerikaanse 
beurs? 
De uitgesproken verbetering van de economie heeft de 
Amerikaanse beurs doen opveren. Maar kan zij op haar elan 
voortgaan? Diverse elementen pleiten ervoor voorzichtig te 
zijn. De stijging van de kortetermijnrente in de VS, die er wellicht 
komt tijdens de tweede jaarhelft, of zelfs al in juni, vormt een 
bron van mogelijke volatiliteit. Een renteverhoging is nochtans 
goed nieuws voor aandelenbeleggers. Die vormt immers een 
bevestiging van het economisch herstel, dat ten goede komt 
aan de bedrijfsresultaten. Maar als de rente boven een bepaald 
niveau stijgt, worden obligaties weer interessanter voor beleg-
gers, wat het stijgingspotentieel van de aandelen beperkt. De 
recente bekendmaking van beter dan verwachte cijfers over 
de banencreatie en de werkloosheid zorgde bijgevolg voor 
zowel een stijging van de tienjaarsrente als een daling van de 
S&P 500-index.

Daarbij komt nog de stijging met meer dan 10 % van de effec-
tieve wisselkoers van de dollar2 over het voorbije jaar. Die stijging 
is negatief voor de concurrentiekracht van de Amerikaanse 
ondernemingen actief in het buitenland.

Volgens de meest recente ramingen van de financieel analisten 
(bron: IBES), zal de winstgroei in 2015 voor de Amerikaanse 
bedrijven (uit de S&P 500) waarschijnlijk uitkomen op slechts 
2,1 %. In het begin van het jaar werd nog uitgegaan van een 
toename met 10,9 %. De Amerikaanse beurs wordt momen-
teel verhandeld tegen 17,3 keer de verwachte winst voor de 
komende twaalf maanden. Daarmee ligt de waardering hoger 
dan voor de meeste Europese beursindexen.

1.  Bruto binnenlands product: probeert — voor een bepaald land 
en een bepaald jaar — een cijfermatig idee te geven van de 
totale waarde van de rijkdom die wordt voortgebracht door 
de economische agenten of actoren die verblijven op het 
grondgebied (huishoudens of gezinnen, bedrijven, openbare 
besturen).

2.  Effectieve wisselkoers: wisselkoers ten opzichte van alle 
munten van de partnerlanden.

Kan de Amerikaanse beurs
in 2015 haar prestatie 
van de voorbije jaren overdoen?

Besluit
De nakende stijging van de kortetermijnrente, 
de sterke dollar, de dure waardering en de winst-
groei die ons zou kunnen ontgoochelen tijdens 
de eerstvolgende maanden, zetten ons ertoe 
aan onze blootstelling op de Amerikaanse beurs 
te verlagen.

 Standard and Poor’s sinds het diepteunt van 2009 
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Zitten de Europese markten in
een overdrijvingsfase?

Obligatiekoersen naar  
nieuwe hoogtes 
Sinds begin maart is de “ECB-bazooka” een feit. ECB-
voorzitter Draghi startte de beloofde maandelijkse opkoop 
van 60 miljard euro aan obligaties. De Europese rentes 
daalden nog verder (bv. 10 jaarrente in Duitsland 0,19 %, 
in België 0,49 %, in Spanje 1,29 %, in Portugal 1,80 %). 
Europese obligatiehouders zien de obligatiekoersen klim-
men naar recordhoogtes. Maar de bomen groeien niet tot 
in de hemel … 

Wie zijn posities in Europese overheids- of bedrijfsobliga-
ties ondertussen nog niet heeft afgebouwd, kan best van 
de gelegenheid gebruik maken om dit toch gedeeltelijk te 
doen. Vroeg of laat zullen de rentevoeten opnieuw stijgen. 
Heel wat factoren die de rente laag houden, zijn wellicht 
van tijdelijke aard:

→  de forse daling van de olieprijzen leidt tot een verdere 
afname van de inflatie. De kans is echter klein dat de 
olieprijzen de komende 12 maanden opnieuw een der-
gelijke sterke daling zullen inzetten. Dit effect zal dus 
geleidelijk aan uit de berekening van de inflatiecijfers 
verdwijnen; 

→  de forse daling van de euro zal de inflatie aanzwengelen. 
Ingevoerde producten worden immers duurder;

→  de lage groeicijfers in de eurozone zullen geleidelijk aan 
plaats maken voor betere cijfers. Toch als we recente 
indicatoren zoals industriële productie, consumenten-
vertrouwen etc. mogen geloven;  

→  en tenslotte zal de rentestijging in de VS – wellicht in 
september 2015 – de Europese rente met wat vertra-
ging mee omhoog trekken. Want laten we eerlijk zijn: 
hoe realistisch is het dat landen als Spanje en Portugal 
goedkoper geld ontlenen dan de Amerikaanse staat?

Rentestijging?
Zelfs al verklaart de zeer lage inflatie deels de huidige 
rentestand, toch lijkt de daling van de rente in de eurozone 
overdreven. Beleggers houden te weinig rekening met 
het tijdelijke karakter van heel wat factoren. Wanneer de 
rente opnieuw zal stijgen, is koffiedik kijken. Ze kan nog 
maanden bijzonder laag blijven. Al staat buiten kijf dat ze 
ooit zal stijgen, wat nefast is voor de obligatiekoersen.

Toch blijven obligaties onontbeerlijk in uw portefeuille, al is 
het maar om koersschommelingen van de aandelenmarkten 
op te vangen. U kunt zich wapenen tegen een rentestijging, 
door te beleggen in een actief beheerd obligatiefonds dat 
een jaarlijks positief rendement nastreeft. De fondsbe-
heerder zal in deze fondsen het renterisico zoveel mogelijk 
beperken en via afgeleide producten kan hij zelfs profiteren 
van een rentestijging. Daarnaast neemt hij verschillende 
categorieën obligaties op in zijn fonds en beheert hij het 
deviezenrisico.

Hebt u obligatiefondsen die uitsluitend beleggen in over-
heidspapier van de eurozone of bedrijfspapier van goede 
kwaliteit dan is het risico reëel dat het rendement de 
komende jaren negatief zal zijn. Vandaag winst nemen op 
deze posities kan zeker geen kwaad. Obligaties die vandaag 
wél nog een interessante rentevergoeding bieden, zijn ook 
risicovoller. Obligaties uit groeilanden en obligaties van 
bedrijven met een lagere kredietwaardigheid (high yield) 
kunnen nog altijd gekocht worden. Beperkt het gewicht 
van deze obligaties tot 20 à 25 % van uw obligatieporte-
feuille. Deze obligaties zullen niet immuun zijn voor een 
rentestijging, maar dankzij de hogere rentevergoeding 
bieden ze wel een kleine buffer, wat niet het geval is bij 
andere obligaties.

Sinds het duidelijk werd dat de Europese Centrale Bank (ECB) een grootscheeps stimulerings-
programma zou lanceren, verkennen zowel de Europese rentevoeten als de euro nieuwe 
laagterecords. Europese aandelen hebben echter vleugels gekregen. Een tijdelijke opleving of hebben 
de Europese beurzen eindelijk hun langverwachte inhaalbeweging ingezet? En zijn er – na de forse 
stijging – nog opportuniteiten voor Europese aandelen- en obligatiebeleggers? 
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Euforie op de 
aandelenmarkten …
Ook op de aandelenmarkten gaat het al een paar maan-
den bijzonder hard. De Europese aandelen (Stoxx600) 
zijn sinds begin dit jaar al met bijna 16 % gestegen! 
De Amerikaanse S&P500 bleef ondertussen – in USD 
– ter plaatse trappelen. De Europese beurzen nemen 
dus eindelijk het initiatief. Maar gaat het hier om een 
inhaalbeweging of zitten we al in een overdrijvings-
fase?

We zetten alvast de steunfactoren voor de Europese 
beurzen op een rijtje:

→  de ECB overspoelt de markt met geld, dat vooral 
naar risico-activa zoals aandelen kan vloeien;

→  de euro daalde verder tegenover nagenoeg alle 
munten, en de USD in het bijzonder. Met een koers 
van amper 1,10 USD per euro, zitten we op de laag-
ste koers in 12 jaar. Een niet te onderschatten 
opsteker voor onze Europese exportbedrijven!

→  lage energieprijzen verlagen het kostenplaatje voor 
bedrijven en verhogen de koopkracht van de gezin-
nen. Ook de lage voedselprijzen geven consumenten 
meer ruimte om te spenderen aan andere goederen 
en diensten. Dit wordt bevestigd door de positieve 
cijfers over de kleinhandel in bv. Duitsland;

→  de waardering van de Europese aandelenmarkten 
is weliswaar sterk opgelopen de voorbije weken, 
maar is nog altijd lager dan die van haar Amerikaanse 
tegenhangers: de koers/winstverhouding voor de 
STOXX 600 bedraagt 16,7 tegenover 17,5 voor de 
Amerikaanse S&P500 (bron: factset). Op basis van 
de CAPE, de K/W-verhouding aangepast voor de 
conjunctuurcyclus, is de Europese beurs nog altijd 
aantrekkelijk gewaardeerd (nl. 18 versus 24 voor de 
VS, wat nog altijd zo’n 25 % goedkoper is);

→  de verwachte winstgroei voor Europese bedrijven 
is hoger dan voor Amerikaanse bedrijven: 7,7 % 
voor de STOXX 600 t.o.v. amper 2,4 % voor S&P500 
(bron: factset); 

→  het dividendrendement van Europese aandelen 
(3,25 % voor de STOXX 600) is zeer interessant;

→  en tenslotte is de Citigroup Economic Surprise 
index sinds begin dit jaar in positief territorium, 
wat betekent dat de Europese economische indi-
catoren beter uitvallen dan verwacht. Er lijkt dus 
eindelijk wat schot te komen in het langverwachte 
economisch herstel in de Eurozone. Voor 2015 zou 
de groei aantrekken tot 1,3 % (t.o.v. van 0,8 % in 
2014; bron: Belfius Research). 

Hoogtevrees?
Er zijn dus nog meer dan voldoende factoren die een 
verdere stijging van de Europese aandelenmarkten 
kunnen verantwoorden. Gezien de mooie prestaties 
van de voorbije maanden, is het echter geen slecht 
idee om wat voorzichtigheid aan de dag te leggen. 
Door bijvoorbeeld over te stappen naar een beleg-
gingsfonds dat u toelaat zijn winst veilig te stellen 
via het lock-principe. Uw financieel adviseur kan u 
meer info geven over de verschillende mogelijkheden.

Het is nog niet te laat om Europese aandelen aan 
te kopen. We raden u dan wel ten stelligste aan uw 
aankopen goed te spreiden, niet alleen over verschil-
lende sectoren en landen, maar zeker ook in de tijd! Een 
regelmatig spaarplan in een goed gespreid Europees 
aandelenfonds biedt hiervoor zeker een oplossing. 
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Besluit
We blijven positief voor aandelen, waarbij Europese aande-
len nog steeds onze voorkeur genieten. Ondanks de al mooie 
prestaties, kunnen ze hun stijging zeker nog verderzetten, al 
zijn tijdelijke koersdalingen niet uit te sluiten. Voor obligaties 
behouden we echter onze negatieve visie. De rentevergoedin-
gen zijn voor de meeste obligaties te laag; en vroeg of laat zal de 
rente toch een stijging inzetten. Een goede mix van obligaties 
is echter onontbeerlijk in elke goed gespreide portefeuille. 
Groeilandobligaties en hoogrentend papier verdienen daarbij 
in de huidige omstandigheden zeker een plaats!
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 Biotechnologie …
innovatie slaapt nooit

Welke elementen zouden 
alsnog roet in het eten kunnen 
gooien?
Sommige analisten hebben vragen bij de waardering van de 
sector — de fameuze koers-winstverhouding (K/W) —, die 
ze te hoog vinden. Gelet op de potentiële winstgroei denken 
we dat de waardering niet overdreven is in vergelijking met 
andere sectoren. De zwaargewichten van de biotechnolo-
giesector, zoals Amgen, Gilead Sciences … worden trouwens 
verhandeld tegen K/W’s die er niet boven uitsteken en 
gelijke tred houden met die van diverse bedrijven in andere 
bedrijfstakken (technologie, luxe …). 

De prijzen van de geneesmiddelen die afkomstig zijn van de 
biotechnologie vormen een ander onrustwekkend element. 
Sommige overheidsbesturen vinden de biotechgeneesmid-
delen te duur en verzetten zich hiertegen. Denken we maar 
aan de discussies in de lente van 2014 in de VS over de prijs 
van een door Gilead Sciences verkocht geneesmiddel tegen 
hepatitis C. Een dergelijk debat dreigt zich de komende 
maanden te herhalen, al is de kans klein dat de prijszetting 
door de biotechbedrijven hierdoor fundamenteel in vraag 
wordt gesteld. 

Welke motor doet de 
biotechnologiesector  
zo goed draaien?
Eerst en vooral innovatie, het resultaat van jarenlange 
research en volgehouden investeringen. Daardoor heeft 
de biotechindustrie efficiëntere geneesmiddelen kunnen 
ontwikkelen voor o.a. kanker en ook voor eerder zeldzame 
ziektes1. In 2014 was het leeuwendeel van de 41 nieuwe 
geneesmiddelen met goedkeuring van de Amerikaanse 
gezondheidsautoriteiten afkomstig van de biotechindus-
trie. De innovatiedynamiek van de sector zal niet gauw 
verslappen, in tegendeel. Denken we maar aan de gen-
therapie, die nog maar in haar kinderschoenen staat. 

Een andere groeifactor van de biotechindustrie zijn de 
hoge prijzen. Doeltreffende geneesmiddelen voor ern-
stige ziekten, zoals longaandoeningen en kanker, zijn duur. 
Bovendien zijn ze moeilijk te kopiëren door de industrie 
van de generische geneesmiddelen (die dezelfde werking 
hebben als de referentiegeneesmiddelen) en worden ze 
minder onder druk gezet door de overheid, die maar wat 
graag zou snoeien in de gezondheidszorgbudgetten. 

Ook de groeimarkten bieden kansen voor de biotechnolo-
giesector. De zogenoemde “beschavingsziekten” (hart- en 
vaataandoeningen, diabetes, obesitas, kanker …) komen 
bv. in China meer en meer voor. Doordat de bevolking een 
westerse levenswijze aanneemt, is ze kwetsbaar voor de 
snelle veranderingen die hun voedingspatroon ondermij-
nen. De ziektes verspreiden zich onrustwekkend snel. In 
combinatie met de bevolkingsaangroei ontstaat er een 
enorme markt van te behandelen ziekten. In de meeste 
groeilanden staan momenteel de patiënten zelf in voor hun 
gezondheidskosten. Eens ze ook een verzekeringsstelsel 
en een terugbetalingsregeling zullen hebben, zouden de 
opkomende markten wel eens één van de sterkste groei-
motoren voor de biotechindustrie kunnen worden. 

De biotechnologiesector heeft de voorbije drie jaar een mooi beursparcours afgelegd, met een 
verdrievoudiging van de Nasdaq-index “biotech”. Die prestatie roept echter heel wat vragen op over 
de duurzaamheid van deze stijging en de waardering van de sector. De meeste beleggers vinden 
biotechaandelen riskant, want heel volatiel, maar de jongste jaren gaat de sector steeds meer zijn 
eigen weg op de aandelenmarkt. De jongste tien jaar hebben de biotechaandelen het beduidend 
beter gedaan dan bijvoorbeeld de S&P 500-index, die de 500 grootste beurskapitalisaties van de 
Verenigde Staten bevat. 

Conclusie
De specifieke kenmerken van de biotechnolo-
giesector (winstgroei, innovatie, belang van de 
farmaceutische firma’s) maken de sector aantrek-
kelijk voor een belegging op lange termijn. Met 
het oog op een goede spreiding en risicobeheer 
is het raadzaam te beleggen in een lock-fonds dat 
toelaat het verlies te beperken in geval van forse 
koersschommelingen. We raden u aan contact op 
te nemen met uw financieel adviseur van Belfius. 

1.  Er bestaat geen universele definitie van een “zeldzame 
ziekte”. In de Verenigde Staten omvat de definitie iedere 
ziekte die minder dan 200 000 personen op het grondgebied 
treft.
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Nu de rente zo laag staat en vastrentende beleggingen bijna niets meer opbrengen zetten 
steeds meer en meer beleggers de stap naar fondsen. Ze kiezen daarbij vooral voor “flexibele” 
gemengde fondsen. Wat zijn dat voor fondsen?

Flexibiliteit tussen de activaklassen
Flexibele gemengde fondsen zijn goed gespreide fondsen die beleggen 
in aandelen, obligaties of cash en eventueel ook in grondstoffen en 
deviezen. De beheerders verhogen het gewicht van de activaklasse met 
de beste vooruitzichten en verlagen het gewicht van de activaklasse 
waarvan de verwachtingen minder positief zijn. Dankzij het flexibel beheer 
kunnen ze aantrekkelijke rendementen behalen bij stijgende beurzen; 
het gewicht van aandelen wordt dan verhoogd. Maar ze kunnen ook de 
risico’s beperken. Het gewicht van aandelen wordt verlaagd en cash wordt 
opgebouwd in periodes van kwakkelende beurzen. Zo wordt er getracht 
om de koersdalingen van het fonds te beperken. 

De beheerders verhogen en verlagen dus zeer snel zelf het risico van 
het fonds en bepalen het geschikte moment om het gewicht van een 
bepaalde activaklasse te verhogen of te verlagen. U hoeft zich daar geen 
zorgen over te maken.

Maar ook voor het obligatieluik van de portefeuille is flexibiliteit zeer 
belangrijk. Zeker gezien de huidige lage rente op staatspapier en bedrijfs-
papier van goede kwaliteit. Moet de positie van bedrijfsobligaties met 
een zwakkere kredietwaardigheid en obligaties uit groeilanden worden 
opgebouwd omdat die nog een mooi rendement bieden? Of kiezen de 
beheerders toch liever voor de zekerheid van staatspapier? Ook de gemid-
delde looptijd van de obligatieportefeuille is een belangrijk element. Moet 
deze looptijd nu verhoogd of verlaagd worden? Want als de rente stijgt, 
is er bij obligaties met een lange looptijd een groter negatief effect op de 
koers. Als de beheerders een stijging van de rente in de VS verwachten 
en niet direct in Europa, dan zal de gemiddelde looptijd van het Europees 
papier langer zijn dan van het Amerikaans papier. 

Ook voor de deviezen in de portefeuille bieden de beheerders een toe-
gevoegde waarde. Deviezen vormen door de huidige lage stand van de 
rente een extra bron van rendement voor deze fondsen. Geloven de 
beheerders nog in een verdere stijging van de dollar t.o.v. de euro? Dan 
zal het gewicht van dollar in de portefeuille worden opgebouwd.

Dit zijn heel wat vragen waarover de beheerders zich ontfermen en 
waarvan u dus niet wakker moet liggen.

Flexibele gemengde fondsen

 in trek bij beleggers

 Evolutie van overweging/onderweging van aandelen in 
 het flexibel fonds en de prestatie van de beurs 

CO
AC

HI
NG

In functie van uw risico-appetijt kiest u het fonds dat het 
beste bij u past. Dit doet u bijvoorbeeld i.f.v. het maximaal 
gewicht van aandelen waarin het fonds kan beleggen. Of 
ook i.f.v. het beleggingsuniversum van het fonds: in welke 
risicovolle activa, in welke regio wordt er belegd?

Bent u een wat oudere defensievere belegger met een 
voldoende lange beleggingshorizon? Dan zijn deze flexibele 
fondsen mogelijk een goed alternatief. U hebt immers 
uitzicht op een mooi potentieel rendement zonder te veel 
risico’s. Bovendien kunt u regelmatig deelbewijzen van het 
fonds verkopen om uw pensioen aan te vullen. 

Flexibiliteit binnen de activaklassen
Ook binnen de verschillende activaklassen hebben de beheerders een 
enorme flexibiliteit. Voor het aandelengedeelte kan het gewicht van 
bepaalde sectoren of regio’s worden op- of afgebouwd. Kiezen ze voor 
defensieve of eerder cyclische sectoren? Beleggen ze meer in Europese 
of eerder in Amerikaanse bedrijven? Het antwoord op deze vragen hangt 
o.a. af van de waardering van de aandelen, de winstverwachtingen van 
de bedrijven en het moment van de economische cyclus.

Het is niet allemaal rozengeur 
en maneschijn
Omdat de beheerders regelmatig de portefeuille bijstellen, weet u niet 
precies in welke activa u belegt. Dit is wel het geval als u bijvoorbeeld 
enkel in aandelenfondsen en obligatiefondsen belegt.

Bovendien zijn de beheerders niet feilloos en kan de uitgestippelde 
strategie niet altijd een schot in de roos zijn. Daarom is het belangrijk dat 
u de rendementen van de fondsen uit het verleden eens onder de loep 
neemt. Hoe heeft een fonds dat koersdalingen wil beperken bijvoorbeeld 
gepresteerd bij moeilijke situaties op de markt? 

Belfius biedt een ruim gamma van “flexibele” 
gemengde fondsen aan. Uw financieel adviseur 
kan u daarover meer informatie geven.

 Overweging/onderweging aandelen    Evolutie van de beurs
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Nieuw-Zeeland heeft een sterke economie en wordt 
vooral gedragen door een aanzienlijke netto-immigratie. 
De aangroei van de bevolking is de grootste in meer dan 

10 jaar. De binnenlandse vraag is krachtig en men verwacht dat 
de bouwactiviteiten dit en volgend jaar op hoog peil blijven. Maar 
hierdoor blijven ook de huizenprijzen stijgen: +7,5 % (jan ’15 t.o.v. 
jan ’14). Gouverneur Wheeler van de centrale bank waarschuwde 
tijdens een toespraak in februari dan ook voor een mogelijke 
scherpe correctie. De grootste bedreiging voor een vertraging in de 
groeivooruitzichten komt uit China (2e grootste handelspartner) en 
van een oververhitte vastgoedmarkt (vooral in de grotere steden). 

Daarnaast zal de economie, zoals elders in de wereld, ook geholpen 
worden door de lagere olieprijzen waardoor de inflatie gedaald 
is tot onder de doelvork 1-3 % van de centrale bank. Doordat de 
inflatieverwachtingen laag blijven, stijgt de kans op monetaire 
versoepeling (rentedaling). 

De rente op 5 jaar in Nieuw-Zeelandse dollar (NZD) is momenteel 
4 % hoger dan deze voor gelijkwaardige uitgevers in euro. Dit oefent 
een grote aantrekkingskracht uit op beleggers en ondersteunt de 
koers van de munt dan ook in sterke mate. De centrale bank heeft 
al meermaals laten weten dat ze de munt te duur vindt. 

Opgelet: in vergelijking met grote munten zoals de USD en de YEN, 
is het dagelijks verhandeld volume in NZD eerder beperkt wat 
bij nerveuze markten de prijszetting negatief kan beïnvloeden. 

Vragen
van onze lezers

→ Y.R. uit Itter
Wat denken jullie 
over de Nieuw-
Zeelandse dollar?

Conclusie
Door het hoger geboden rendement blijft een belegging 
in NZD aanlokkelijk en beleggers kunnen overwegen om 
een beperkte positie op te nemen in een goed gespreide 
portefeuille, maar moeten er zich bewust van zijn dat 
het wisselrisico aanzienlijk is. Het renteverschil biedt 
een bescherming (t.o.v. gelijkaardige eurobelegging), 
de koers van de munt mag met 20 % dalen t.o.v. de euro. 

Kalender  
van de maand
Datum Plaats Thema Contact

21-04-2015 Webinar Lock fondsen www.belfius.be/webinar

23-04-2015 Dworp Hoe vandaag beleggen in 
een klimaat van ongeziene 
lage rente?

erik.dewulf@belfius.be

21-05-2015 Merchtem Start to invest els.vangucht@belfius.be

26-05-2015 Roeselaere Hoe vandaag beleggen in 
een klimaat van ongeziene 
lage rente?

chris.vandendriessche@
mandat.belfius.be 
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Nieuwe maatregel in detail
Vanaf aanslagjaar 2015 is er een nieuwe interessante maatregel van kracht. Officieel is dit 
om een extra buffer via het eigen vermogen aan te moedigen. Maar in praktijk maakt deze 
maatregel beleggen van winsten in de vennootschap ook interessanter.

Kleine vennootschappen kunnen er elk jaar voor kiezen om (geheel of gedeeltelijk) de belaste 
winsten van het boekjaar (dus niet de reserves van vorige boekjaren) al dan niet aan een 
anticipatieve heffing te onderwerpen. Deze winsten moeten als een afzonderlijke, onbeschikbare 
reserve worden geboekt. Een notariële akte is niet nodig.

De anticipatieve heffing bedraagt 10 % van het bedrag van de reserve. Bij een latere uitkering 
van deze reserve als dividend aan de aandeelhouders moet er 15 % roerende voorheffing 
betaald worden bij een uitkering binnen de 5 jaar en 5 % roerende voorheffing bij een 
uitkering na 5 jaar. Dit is telkens te rekenen van de laatste dag van het boekjaar waarvoor 
de reserve werd aangelegd. Bij liquidatie van de vennootschap kan deze reserve zonder 
roerende voorheffing aan de aandeelhouders worden uitgekeerd. 

Opgelet : de winst van het jaar van de liquidatie van de vennootschap kan niet naar de 
onbeschikbare reserve worden geboekt.

Interessant om te weten is dat deze maatregel ook blijft gelden als de vennootschap later 
“groot” zou worden, na de boeking van de winsten als onbeschikbare reserve. De aanrekening 
van de dividenden op de liquidatiereserve gebeurt op basis van de FIFO-methode (First In First 
Out). Ook bij een overgedragen verlies van het vorig inkomstenjaar kan de winst van het huidig 
inkomstenjaar toch volledig naar de liquidatiereserve worden overgeboekt.

Deze maatregel is dus zeer interessant als de aandeelhouders niet direct een dividend 
wensen of als de winst in de vennootschap blijft tot liquidatie.

En de opbrengst van de belegging? 
De opbrengst van de belegging via de onbeschikbare reserve is bij realisatie wel belastbaar 
in de vennootschapsbelasting. De opbrengst na belasting kan dan via een dividend of bij 
liquidatie van de vennootschap tegen een roerende voorheffing van 25 % worden uitgekeerd. 
Maar deze opbrengst kan uiteraard op zijn beurt ook naar een onbeschikbare reserve worden 
geboekt om later fiscaal gunstig uit te keren via dividend of bij liquidatie van de vennootschap.

Zijn er ook nadelen?
Hierbij moet opgemerkt worden dat de vennootschap op de onbeschikbare reserve al direct 10 % 
belasting betaalt. De vennootschap moet dit bedrag dus cash beschikbaar hebben. Bovendien 
kan dit bedrag aan belasting niet meer belegd worden. 

De 10 % belasting is een (fiscaal niet-aftrekbare) kost, die het eigen vermogen van de 
vennootschap vermindert en dus ook haar notionele interestaftrek van de volgende jaren. 
Als er dus lang gewacht wordt met de uitkering van deze reserve kan dit nadeliger zijn dan de 
normale 25 % roerende voorheffing bij liquidatie. 

Als er bij stopzetting van de vennootschap geen roerende voorheffing op de liquidatiebonus 
verschuldigd is, bijvoorbeeld door grote verliezen, is deze nieuwe maatregel ook nadeliger.

Door niet direct de winst uit te keren via een dividend blijft deze winst ook onderworpen aan 
het ondernemingsrisico.

Uw financieel adviseur bij Belfius geeft u hierover 
graag meer informatie en bekijkt met u welke 
belegging het meest geschikt is voor uw vennootschap. 

→ L.V. uit Landen
Ik ben bedrijfsleider en aandeelhouder 
van een vennootschap. Is het door de 
nieuwe wetgeving, waarbij winsten van 
de vennootschap op een onbeschikbare 
reserve kunnen geboekt worden, nu fiscaal 
interessanter om deze winsten in de 
vennootschap te beleggen? 

 CIJFERVOORBEELD 

Uw vennootschap boekt voor het boekjaar 
2015 een liquidatiereserve van 25 000 euro. 
Hierop betaalt de vennootschap een 
heffing van 2 500 euro (10 %). Na 7 jaar 
wordt de vennootschap geliquideerd. 
Op de uitgekeerde 25 000 euro van de 
liquidatiereserve aan de aandeelhouders 
wordt geen belasting meer betaald. De 
25 000 euro werd belegd in een gemengd 
fonds zonder correctie voor de notionele 
interestaftrek. De behaalde winsten 
(na vennootschapsbelasting) op deze 
beleggingen werden regelmatig geboekt 
op de liquidatiereserve met een inhouding 
van 10 %. Bij een latere liquidatie van de 
vennootschap komen deze winsten zonder 
belasting toe aan de aandeelhouders.

 VOORDELEN VOOR DE  
 VENNOOTSCHAP OP EEN RIJ 

Door deze nieuwe maatregel is beleggen 
van winsten binnen de vennootschap fiscaal 
interessanter geworden met het oog op een 
latere liquidatie of een latere uitkering van 
een dividend. Zeker als we dit vergelijken 
met de directe uitkering van een dividend 
waarbij al direct 25 % roerende voorheffing 
wordt ingehouden. Door de winst in de 
vennootschap te houden blijft het eigen 
vermogen op peil wat positief is voor de 
berekening van de notionele interestaftrek. 
Bovendien blijft de solvabiliteit van de 
vennootschap op niveau. 

Belangrijk is wel dat u kiest voor beleggingen 
die binnen de vennootschap geen negatieve 
impact hebben op de berekening van de 
notionele interestaftrek. U hebt daarbij een 
ruime keuze uit bijvoorbeeld fondsen en 
(gestructureerde) obligaties.
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Innovatie:
een sleutelconcept!

Dit citaat van Peter Ferdinand Drucker, in zijn tijd de “managementpaus” 
genoemd en tot vandaag beschouwd als een referentie op dat gebied, 
illustreert perfect zowel de noodzaak als het doel van innovatie. Innovatie 
is immers onontbeerlijk voor iedere onderneming die wil floreren, maar 
heeft slechts zin als ze uitmondt in iets concreets en een reële toege-
voegde waarde creëert voor zowel de onderneming als de klant.

Het is trouwens precies omdat ze fungeert als de motor voor groei en 
werkgelegenheid dat de Europese Unie innovatie koos als een van de 
grote initiatieven die haar vijf doelstellingen voor 2020 moeten onder-
steunen. Dit initiatief moet een innovatievriendelijke omgeving creëren 
waarin grote ideeën gemakkelijker worden omgezet in producten en 
diensten die de economie van de EU groei en banen bezorgen.

Nu de concurrentie wereldwijd geworden is, is innovatie een onmisbaar 
wapen voor ondernemingen. Enerzijds om een duurzaam concurren-
tievoordeel op te bouwen dat tot uiting kan komen in de aangeboden 
producten of diensten of in het imago van de onderneming. Anderzijds 
om de groei van de inkomsten en de rendabiliteit van de onderneming te 
verzekeren, o.a. dankzij een grotere pricing power (prijszettingskracht), 
een belangrijke troef in een samenleving waarin de behoeften en voor-
keuren van de consumenten almaar sneller evolueren.

Voor een belegger is het dus interessant zijn portefeuille aan te vullen 
met enkele bedrijven die zich onderscheiden met innoverende goederen 
en diensten.

Welke innovaties?
Innovatie wordt vaak vernauwd tot wetenschappelijke of technologische 
nieuwigheden, maar kan ook van sociale aard zijn, bijvoorbeeld wanneer 
ze een antwoord biedt op slecht of niet- vervulde sociale behoeften. Zo 
is het bankiersvak niet nieuw, maar waren de creatie en de ontwikkeling 
in de jaren 70 van de in microkrediet gespecialiseerde Grameen Bank 
in Bangladesh baanbrekend. Het microkredietsysteem heeft immers 
miljoenen mensen uit de extreme armoede gehaald. De bank en haar 
stichter, Muhammad Yunus, ontvingen in 2006 trouwens de Nobelprijs 
voor de vrede.

Het innovatie-universum is dus veel ruimer. De Oslo manual1 onderscheidt 
in dat verband drie soorten van innovatie:

→  op productniveau: innovaties in nicheproducten voor een kleine 
gespecialiseerde en vaak zeer winstgevende markt. Daar horen ook 
de producten bij waarmee de productiviteit in een onderneming kan 
worden verhoogd, o.a. door te besparen op energie, grondstoffen 
of personeel. En tot slot producten en diensten die sterk geëvolu-
eerd zijn dankzij nieuwe technologie. In de farmaceutische industrie 
is het Zwitserse Roche wat dat betreft een schoolvoorbeeld. Hun 

“Innovatie is hét instrument van ondernemingszin. 
Ze bestaat erin de middelen een nieuwe capaciteit te 
geven om rijkdom te scheppen.”
→  Peter F. Drucker (14-04-1909 – 11-11-2005)
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Wat is een goede innoverende 
onderneming?
“Innovatie om de innovatie” kan waarde vernietigen. Denk bijvoorbeeld 
aan de Minidisc Walkman van Sony. Na de succesvolle lancering van de 
Walkman en later de Discman lanceerde Sony zijn Minidisc Walkman op 
een moment dat de MP3-spelers de markt aan het veroveren waren … 
Het is dus zaak zich ervan te vergewissen of de consument iets heeft 
aan de innovatie!

“Goede” innoverende ondernemingen zijn niet gemakkelijk te vinden. Er 
bestaat immers geen indicator om bedrijven met efficiënte innovaties 
snel te sorteren. U moet al diep graven in de geschiedenis en de strategie 
van de onderneming en op zoek gaan naar informatie. Welke informatie?
→  De innovatiehistoriek van de onderneming: welke licenties heeft 

ze in haar bezit? Welke patenten heeft ze gedeponeerd? Zijn de al 
gelanceerde producten en diensten een succes?

→  De bedrijfscultuur: bevordert die de ondernemingszin?
→  De investeringen in R&D: welk budget (bv. in procent van de omzet)? 

Maar ook het slaagpercentage van projecten in verhouding tot het 
geïnvesteerde budget …

→  De nabijheid van de eindmarkt: in welke mate houdt een onderneming 
rekening met de specifieke kenmerken van haar verschillende mark-
ten? Hoeveel speelruimte heeft ze daarin?

→  De concurrentie: is er zware concurrentie (en dus druk op prijzen en 
winstmarges)? Wordt de komst van eventuele nieuwe concurrenten 
afgeremd (door zware regelgeving, de snelle evolutie van de produc-
ten/diensten, kapitaalbehoeften …)?

→  De activiteit: heeft de markt nog groeipotentieel of is ze al verzadigd?

Na de analyse van het “innoverende karakter” van een onderneming 
moet men uiteraard ook haar “fundamentals” (financiële gezondheid, 
waardering …) onder de loep nemen.

“pipeline” (producten in ontwikkelingsfase), goed voor 72 moleculen 
in ontwikkeling, bewijst dat innovatie het bedrijf in de genen zit. Het 
R&D-budget van Roche behoort tot de grootste van de sector. Zijn 
strategie steunt bovendien niet enkel op farmaceutische innovatie, 
maar ook op vernieuwing omtrent de diagnose van een ziekte en de 
werking van een behandeling.

→  op marketingniveau: innovatie slaat hier op de manier waarop een 
product of een dienst aan de man wordt gebracht. Ze is erop gericht 
het product uniek te maken en de consument te overtuigen “meer 
dan een product” te kopen. Een mooi voorbeeld is Nespresso, dochter 
van het Zwitserse Nestlé. Met Nespresso wil Nestlé meer verkopen 
dan koffiecapsules, namelijk een “levenskunst”. Om dat te bereiken, 
ontwikkelde Nespresso naast zijn capsules ook koffiemachines met 
een verfijnd design, specifieke verkoopkanalen (exclusieve shops 
en via internet), een Nespresso Club … Zo ontstond een “premium” 
koffiemerk. Ook al gaat het uiteindelijk “maar” om koffie, dankzij de 
hele sfeer die rond het merk Nespresso wordt gecreëerd, kan Nestlé 
zijn klanten binden, maar ook hogere prijzen vragen. Nog in de koffie-
industrie vinden we diezelfde benadering terug bij Starbucks.

→  op het niveau van de productieprocessen en de organisatie 
van de onderneming: hier is de innovatie erop gericht de effici-
entie van de productie- en/of distributiecircuits te optimaliseren. 
Textielconfectiebedrijf Inditex (merken: Zara, Massimo Dutti …) bij-
voorbeeld, voert een strategie die haaks op die van haar concurrenten 
staat: daar waar de meeste spelers van de sector hun productie 
gedelokaliseerd hebben om de productiekosten te drukken, controleert 
Inditex zijn in Spanje gecentraliseerde logistieke ketting van a tot z. 
De productie gebeurt ter plaatse, hoofdzakelijk in Europa en in het 
Middellandse Zeegebied (o.a. in Turkije). De artikelen in de boetieks 
worden dus snel vervangen door nieuwe. Bovendien ligt er bij Inditex 
amper twee, drie weken tussen de beslissing om een model op de 
markt te brengen en levering ervan in de winkels, terwijl dat gemid-
deld twee maanden is!

1.  Deze studie verenigt de “basisprincipes die worden voorgesteld voor 
de verzameling en de interpretatie van gegevens over innovatie”. 
Bron: www.ocde.org

U zou graag beleggen in bedrijven die zich van hun 
concurrenten onderscheiden door het vernieuwende karakter 
van hun producten, productiemethodes of marketingvisie?
Aarzel dan niet contact op te nemen met uw financieel 
adviseur. Hij of zij zal samen met u uw beleggingsportefeuille 
analyseren en u naargelang uw strategie de meest geschikte 
alternatieven voorstellen.

Besluit
Wanneer innovatie de belangen van de consumenten dient, 
geeft ze de onderneming een concurrentievoordeel en 
creëert ze dus waarde.
Innovatie maakt het mogelijk:
→  een houdbaar concurrentievoordeel te verwerven;
→  een zekere “pricing power” (prijszettingskracht) te 

garanderen;
→  de rendabiliteit van de onderneming te verzekeren;
→  een stabiele en waarde scheppende groei te creëren.
Een deel van zijn aandelenportefeuille in innoverende onder-
nemingen beleggen kan dus verstandig zijn. 
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