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Is uw beleggingsportefeuille 
klaar voor de vakantie?
Beste lezer

De zomer staat voor de deur, het is dus hoog tijd om onze 
welverdiende vakantie voor te bereiden!

We lezen reisgidsen, boeken een hotel en kiezen misschien 
al een restaurantje uit. Vertrekken we met de wagen, dan 
controleren we de bandenspanning, het reservewiel … En ook 
de faciliteiten (zwembad!) voor de kinderen verliezen we niet 
uit het oog. Een goede voorbereiding om optimaal te kunnen 
genieten van een zorgeloze vakantie. 

Maar is dit ook niet het ideale moment voor een check-up 
van uw financiën? Zo lijkt het ons beter om ontvangen 
interesten, dividenden of vakantiegeld niet op uw zicht- of 
spaarrekening achter te laten. Met de huidige lage rente zoekt 
u beter een andere bestemming. Misschien zijn Europese 
kwaliteitsaandelen wel iets voor u? U leest er meer over op 
pagina 10 en 11.

Ook de beleggingen van uw kinderen of kleinkinderen 
verdienen een kritische blik. Wist u dat er oplossingen bestaan 
om regelmatig kleine bedragen te beleggen waarbij u de 
volledige controle behoudt? Meer hierover op pagina 6 en 7.

Uw beleggingsportefeuille verdient een regelmatig nazicht 
en daarvoor kunt u uiteraard een beroep doen op de ervaren 
gidsen in uw kantoor. 

Ik wens u alvast veel leesplezier en een fantastische vakantie. 

Werkten mee aan dit nummer : Jan Vergote, Isabelle Bohets, Patrick Vandenhaute, Bernard Bemelmans, François Groessens, Guy Vanroten, Alex Clinckx, 
Els Vander Straeten, Sabine Everaert en Jean-Paul Dirick.
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 juni 2015. Dit document is marketingcommunicatie en kan niet beschouwd worden als 
beleggingsadvies. 
Concept & lay-out: www.chriscom.be

François Groessens, 
Senior Advisor Investment 
Strategy
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Via de beleggingsverzekeringen bood Belfius al een selectie van interessante, goed presterende fondsen 
van verschillende beheerders aan. Deze selectie werd sinds begin mei aangevuld met een wereldwijd 
obligatiefonds van Franklin Templeton, een Europees aandelenfonds van Invesco, en twee flexibele 
gemengde fondsen van Flossbach von Storch en van Ethenea. Vier internationaal gerenommeerde 
beheerders, die u waarschijnlijk niet onbekend in de oren klinken. We zetten de fondsbeheerders zelf 
even in de kijker! 

Franklin Templeton
Franklin Templeton is een wereldleider in vermogensbeheer, met 
klanten in meer dan 150 landen. Door diverse beleggingsteams 
van wereldklasse samen te brengen, heeft Franklin Templeton een 
expertise opgebouwd in uiteenlopende stijlen en activaklassen. 
Elke sector wordt door een aangewezen team gevolgd en door de 
aanwezigheid van lokale teams in tal van landen, wordt hun blik op de 
wereld verscherpt. Risicomanagement is een essentieel onderdeel 
van de beleggingsfilosofie, sinds de oprichting van de firma in 1947 
tot op vandaag. De portefeuillebeheerders van Franklin Templeton 
analyseren de risico’s even grondig als het potentieel voor beloning.

Invesco
Invesco is één van de meest vooraanstaande mondiale vermogens-
beheerders, met als doelstelling uitstekende fondsprestaties te 
behalen binnen een uitgebreide reeks van beleggingsproducten. 
De beheerder stelt meer dan 6 000 mensen, waaronder 740 beleg-
gingsdeskundigen, te werk in 55 kantoren wereldwijd. Invesco 
combineert dan ook het beste van twee werelden: sterke lokale 
teams en de globale expertise en vakkennis van een mondiaal 
geïntegreerd netwerk. Dankzij hun lokale verankering hebben de 
specialisten altijd toegang tot informatie uit de eerste hand over 
politieke, culturele en markt-economische bewegingen.

Flossbach von Storch
Dit is misschien de minst gekende naam uit het lijstje, maar daarom 
niet minder kwalitatief. Het bedrijf werd opgericht in 1998 door 
Bert Flossbach en Kurt von Storch. De Duitse vermogensbeheer-
der baseert alle beleggingsbeslissingen op een eigen visie op de 
wereld, die vooral rekening houdt met de linken tussen economi-
sche, politieke en demografische parameters. De marktspecialisten 
detecteren belangrijke investeringsthema’s en zetten die op conse-
quente wijze om in beleggingsopportuniteiten. Alle gedetecteerde 
opportuniteiten worden daarbij steeds getoetst aan vijf basisprinci-
pes: diversificatie, kwaliteit, flexibiliteit, solvabiliteit en waardering. 

Ethenea
Deze Luxemburgse vermogensbeheerder heeft kantoren in 
Frankrijk, Duitsland, Italië, Zwitserland en Oostenrijk en kan daar-
bij rekenen op een team met vele jaren ervaring in de financiële 
sector. Met hun gamma van actief beheerde gemengde fondsen, 
mikken ze vooral op beleggers die belang hechten aan stabiliteit, 
waardebehoud en liquiditeit, en daarbij een correct rendement 
wensen te behalen. Integriteit, vooruitziendheid, duurzaamheid en 
verantwoordelijkheid dragen ze hoog in het vaandel. De beheerders 
investeren trouwens hun eigen kapitaal in de fondsen; ze werken 
dus deels met eigen geld. 

Nieuwe namen in het gamma  
beleggingsverzekeringen! 

Wenst u meer informatie over deze 
beleggingsverzekeringen? Aarzel dan niet de financieel 
adviseur van uw kantoor te contacteren!

Wenst u meer informatie over de beleggingspolitiek 
en de samenstelling van de geselecteerde fondsen? 
Lees dan de Flash die binnenkort verschijnt en volledig 
gewijd is aan deze vier ‘nieuwelingen’ in ons gamma! 

 VOORDELEN VAN  BELEGGEN IN FONDSEN  
 VAN GERENOMMEERDE BEHEERDERS  
 VIA EEN BELEGGINGSVERZEKERING BIJ BELFIUS? 
→  U kunt al voor kleine bedragen beleggen en ook regelmatig vaste 

bedragen beleggen via een spaarplan.

→  U kunt automatisch uw mogelijke verliezen beperken of uw mogelijke 
winsten verankeren door respectievelijk een stop-loss of lock-win 
toe te voegen. 

→  U kunt in functie van uw risico-appetijt een goed gespreide 
portefeuille samenstellen die volgens de beleggingsspecialisten van 
Belfius de beste vooruitzichten geeft op een mooi rendement.

→  U kunt 2 keer per jaar uw portefeuille automatisch ‘herbalanceren’: 
zo wordt het gewicht van elk onderliggend fonds opnieuw in lijn 
gebracht met uw oorspronkelijke beleggingsstrategie. 

→  Met de huidige fiscale regels betaalt u geen roerende voorheffing bij 
een afkoop van uw tak 23-contract.

→  Bovendien kunt u ook periodiek bedragen opnemen zonder roerende 
voorheffing en zonder kosten; interessant voor beleggers die door de 
huidige lage rente op vastrentende beleggingen toch willen genieten 
van een behoorlijk periodiek inkomen. 

→  Een beleggingsverzekering is ideaal voor successieplanning. Als 
verzekeringnemer hebt u de touwtjes in handen. U hebt immers alle 
rechten op het contract. U kunt bijvoorbeeld afkopen, u bepaalt de 
beleggingsstrategie enz. En als de verzekerde tijdens de looptijd 
van het contract overlijdt, wordt de waarde van het contract 
uitbetaald aan de pers(o)on(en) die u als begunstigde(n) hebt 
aangeduid. Zo kunt u bijvoorbeeld uw kleinkinderen al betrekken in de 
successieplanning. 

→  Bovendien  betaalt u op stortingen tot  31-07-2015  
geen instapkosten voor de dynamische versies!  
(Belfius Bank kan deze actie vroegtijdig stopzetten).
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Onze 10 voorspellingen
    voor 2015: een tussenstand! 

1.  In 2015 zal de olieprijs schommelen tussen 
60 en 80 dollar per vat.

De gedaalde olieprijs was de verrassing van 2014. Het herstel van de 
olieprijs is al één van de verrassingen van 2015. Midden januari werd 
voor een vat Brent-olie slechts 46,5 dollar betaald, vandaag is dat 
65 dollar. Door de sterke dollar bedraagt de prijsstijging in euro maar 
liefst 50 %.

De olieprijs is gestegen door de toegenomen vraag en door de speculatie 
over het feit dat het aanbod in de VS fors zou zijn gedaald. Ook de 
toenemende geopolitieke instabiliteit in Libië (rijk aan olie) en in het 
strategisch gelegen Jemen beroerden de oliemarkten. 

We blijven bij onze voorspelling, al zal de bovenzijde van de vork wellicht 
niet gehaald worden. Zeker niet als de internationale gemeenschap erin 
slaagt een akkoord met Iran af te sluiten over zijn atoomprogramma. 
Dan zouden de sancties voor Iran opgeheven worden en kan het land 
opnieuw olie exporteren. 

De eerste jaarhelft zit er bijna op. In ons januari-nummer deden we 10 voorspellingen voor 2015. 
Tijd om een tussenstand op te maken. Blijven we bij onze voorspellingen of dienen we ze bij te sturen?
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2.  Wie kiest voor een spaarrekening, verliest 
ook in 2015 geld. Spreiden over obligaties en 
aandelen blijft de boodschap.

We blijven erbij dat de rente op een spaarrekening in 2015 niet zal 
stijgen. Wie sinds begin dit jaar voor ongeveer 50 % in aandelen en 50 % 
in obligaties heeft belegd, behaalde al een rendement van zo’n 7 %. Niet 
te verwonderen dat onze klanten vooral kiezen voor gemengde fondsen! 

3.  De 10-jaarsrente zal uiterst laag blijven.
Hoewel we voor de eerste helft van dit jaar een daling van de 
langetermijnrente verwacht hadden, heeft de grootte van de beweging 
ons toch nog verrast. Het aankoopprogramma van de Europese 
Centrale Bank (ECB) duwde de Europese obligatierentes tot ongeziene 
dieptepunten. Zo daalde de Belgische 10-jaarsrente van 0,83 % begin 
2015 naar 0,33 % midden april.  

Eind april stopte de dalende tendens abrupt. Aanleiding was de publicatie 
van Duitse inflatiecijfers. In april versnelde de Duitse inflatie tot 0,3 % 
en ook voor de hele eurozone was de inflatie voor het eerst in 4 maanden 
niet negatief. De duurdere olie en de zwakke euro hebben duidelijk hun 
impact. De ECB kan dus tevreden zijn: met haar aankoopprogramma wil 
ze immers de economie reanimeren en inflatie (dicht bij 2 %) creëren. 
Het wordt steeds duidelijker dat de economie in de eurozone aan de 
beterhand is:
→  kijk maar naar de exportsector, die een duw in de rug krijgt door de 

zwakke euro. Niet alleen Duitsland maar ook bijvoorbeeld Spanje en 
Italië  zien hun export aantrekken. 

→  verder worden bepaalde groeivooruitzichten voor 2015 verhoogd. 
Berlijn trok die op van 1,5 naar 1,8 %, door de toenemende export, 
door de betere kleinhandelsverkopen en door het herstel van de 
arbeidsmarkt. Ook de Spaanse overheid verhoogde de groeicijfers 
voor 2015 van 2,4 naar 2,9 %.

→  de kredietvoorwaarden voor leningen aan bedrijven en gezinnen zijn 
in de eurozone versoepeld, en er worden meer kredieten toegekend. 
Dat blijkt uit het driemaandelijkse rapport Bank Lending Survey van 
de ECB. 142 banken uit de eurozone werden daarin ondervraagd over 
de toekenning van kredieten. 

De positievere groei- en inflatievooruitzichten maken dat we bij ons 
standpunt blijven dat de rente in de eurozone tegen eind 2015 nog 
licht kan stijgen. Onze prognose van 1,20 à 1,35 % voor de Belgische 
rente op 10 jaar eind 2015 zal misschien iets te hoog zijn. De ECB zal 
wellicht tot september 2016 obligaties blijven opkopen waardoor een 
sterke stijging van de rente weinig waarschijnlijk is.

De obligatiebelegger die kiest voor overheidspapier van ontwikkelde 
landen zal in 2015 mogelijk een negatief rendement realiseren. We zijn 
dan ook geen koper hiervan.

 Prijs voor vat Brent-olie in USD

 Fors herstel van de olieprijs in 2015 
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4.  Aandelen starten 2015 in poleposition 
en blijven een must voor de 
langetermijnbelegger.

Vooral de Europese beurzen hebben de race sterk ingezet. De Europese 
aandelenindex Stoxx 600 noteert sinds begin dit jaar maar liefst 17 % 
hoger. De Amerikaanse S&P 500 moet met een stijging van slechts 
2,7 % genoegen nemen. Ondanks de inhaalbeweging verkiezen we 
nog altijd Europese aandelen boven Amerikaanse.
 
De verbetering van de bedrijfsresultaten zet zich intussen door. Meer 
dan 60 % van de bedrijven uit de Stoxx 600 die hun resultaten al hebben 
gepubliceerd, realiseerde een hoger dan verwachte omzet. 57 % kon 
bovendien positief verrassen op winstniveau. Een verdere verbetering 
van de Europese bedrijfswinsten moet de aandelenmarkten verder 
ondersteunen.

Azië kan ons nog altijd bekoren. De regio profiteert als invoerder van 
olie van de lagere prijzen en door de gedaalde wisselkoersen blijft Azië 
competitief op de wereldmarkten. De Chinese lokale aandelen zijn goed 
op weg om eind dit jaar bovenaan in de rangschikking te prijken van de 
sterkst gestegen beurzen in 2015. Zolang de Chinese centrale bank een 
soepel monetair beleid voert, blijven we koper van Chinese aandelen. 

Ook de Japanse beurs zal sterk blijven presteren in 2015. Sinds 
nieuwjaar staat de Nikkei 12,5 % hoger. Door de daling van de euro 
tegenover de yen komt het rendement zelfs uit op 24 %. We blijven 
nog altijd koper.

5.  We trekken de kaart van cyclische aandelen 
en meer bepaald bedrijven uit de technologie- 
en industriële sector.

De technologieaandelen hebben er een sterke jaarhelft opzitten. In mei 
hebben we ons ‘kopen’-advies verlaagd naar ‘houden’. De resultaten 
van de vooral Amerikaanse IT-bedrijven lijden onder de sterke dollar. 
De verwachtingen voor de winstgroei zijn bovendien hooggespannen 
waardoor de kans op teleurstellingen groter wordt. Ons advies voor 
de industriële sector wordt verlaagd naar ‘verkopen’. We vinden de 
sector al duur.  

Voor de farma-en biotechsector blijven we positief. Het resultatenseizoen 
was eerder positief voor de gezondheidssector en de Amerikaanse 
farmabedrijven lijken de sterke dollar beter te verteren dan hun collega’s 
uit andere sectoren. De biotechaandelen zijn volatieler. Daarom kopen 
we biotechaandelen met een lock-bescherming1. 

6.  De yen zal verder dalen. De Amerikaanse 
dollar zal verder versterken.

De Japanse yen daalde sinds oktober 2012 met 35 % tegenover de 
dollar. Tegen de verwachtingen in verzwakte de yen niet veel verder 
sinds begin 2015. Tegenover de euro steeg hij zelfs met 7 %. De euro 
is dan ook fors gedaald tegenover bijna alle munten. Sinds april is de 
trend wat gekeerd en vooral tegenover de Amerikaanse dollar werd de 
euro opnieuw wat sterker. Minder goede economische cijfers in de VS 
en betere uit de eurozone verklaren de ommekeer. Toch zal de euro ook 
de komende maanden zwak blijven door het verschillende monetaire 
beleid: in de VS is er al sprake van een eerste renteverhoging, terwijl 
dat in de eurozone niet aan de orde is. Tegen eind 2015 zou de pariteit 
of ‘1 euro is 1 dollar’ wel eens in zicht kunnen zijn.

7.  De motor van de groeilanden sputtert.  
China groeit met 7 % in 2015.

We blijven bij onze voorspelling. De groeilanden staan voor uitdagende 
tijden. Grondstofprijzen zijn laag, de Chinese motor sputtert, Brazilië is 
in de ban van het corruptieschandaal bij Petrobras en economisch zit 
het land in een recessie, de Russische economie is ineengestort ... En 
toch verdienen groeilanden een plaats in uw beleggingsportefeuille. 
De groeilanden zijn de voorbije 10 jaar immers sterker geworden 
dankzij de verbetering van hun economische fundamenten (hogere 
groeivooruitzichten dan de westerse landen, schuldafbouw, stevige 
deviezenreserves) en ze kunnen externe schokken beter opvangen. 

8.  High Yield-obligaties bieden nog steeds 
rendement, we verkiezen Europese.

High Yield-obligaties krijgen van de ratingbureaus een score die lager 
is dan Investment Grade (kredietwaardig). Het risico op wanbetaling is 
groter dan bij een bedrijf met een hoge kredietwaardigheid. Europese 
High Yield-bedrijven betalen nog steeds een extra rentevergoeding 
van ± 4 %. We blijven koper van deze obligaties maar werken voortaan 
wel met een lock1. 

9.  Het is niet al goud wat blinkt. We hebben 
geen goud in onze portefeuilles.

We blijven bij onze visie. De goudprijs noteert dit jaar status-quo in 
USD. Dankzij de appreciatie van de dollar werd het goud in euro zo’n 
10 % duurder.

10.  De Vlaamse huisprijzen zetten in 2015 
een daling in. Kies voor goed gespreide 
vastgoedbeleggingen.

De prijsdaling heeft zich in Vlaanderen nog niet ingezet. De sterk 
gedaalde hypothecaire rente verhinderde dit. De prijzen van zowel 
huizen als appartementen noteerden voor het hele land gemiddeld 0,3 % 
hoger dan een jaar eerder. Toekomstige rentestijgingen of mogelijke 
wijzigingen van het belastingstelsel kunnen de vastgoedprijzen negatief 
beïnvloeden. We blijven dus bij onze visie.
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1.  Wil u meer weten over de lock-bescherming, lees dan p. 8-9.
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Hoe beleggen voor   

een minderjarige? 

Een Flex Invest Plan op naam  
van uw kind
U belegt voor uw kinderen regelmatig kleine bedragen in beleg-
gingsfondsen via Flex Invest Plan. Worden de beleggingsfondsen 
ingeschreven op het effectendossier van uw kind, dan gelden de regels 
zoals eerder beschreven. U kunt de fondsen dus niet verkopen zonder 
toestemming van de vrederechter. U kunt wel beslissen om het Flex 
Invest Plan aan te passen (bedrag, frequentie, keuze fondsen) of het 
plan stop te zetten.

Welke beleggingen zijn mogelijk  
voor een minderjarige?
De wetgever legt geen beperkingen op de beleggingsproducten die voor 
een minderjarige gekocht kunnen worden, maar voorziet wel dat u de 
tegoeden van uw minderjarige kinderen moet beheren als een goede 
huisvader. Uit voorzorg krijgen minderjarigen bij Belfius standaard een 
defensieve beleggersstrategie. Dit betekent dat er maximaal 15 % 
belegd kan worden in dynamische producten zonder enige vorm van 
kapitaalbescherming. U kunt als ouder wel afwijken van deze strategie. 

Kan een minderjarige zelf beleggen?
Een minderjarige is volgens de wet handelingsonbekwaam. Hij kan zijn 
vermogen dus niet zelf beheren. Een minderjarige kan geen effecten-
dossier openen en kan geen aandelen of beleggingsfondsen kopen of 
verkopen. Op die regel bestaat een beperkte uitzondering: uw kind kan 
zelf een spaarrekening openen, waarop het geld mag storten. Op zijn 
zestiende mag het, zonder uw toestemming, maximaal 125 euro per 
maand opvragen van dit spaarboekje. 

Zodra uw kind achttien is, kan het u om verantwoording vragen voor 
het beheer van zijn vermogen. Strikt genomen zou uw meerderjarig kind 
naar de vrederechter kunnen stappen als hij vaststelt dat een groot 
deel van zijn kapitaal is weggesmolten. Bij slecht beheer riskeert u dan 
op te draaien voor de schade. Een courant scenario is het niet, maar 
het toont wel dat er bij beleggingen op naam van uw kind valkuilen zijn. 

Behoud bewegingsvrijheid
Hoe kunt u het spaargeld van uw kinderen aan het werk zetten zonder in 
bovenstaande valkuilen te trappen? Als u als ouder beleggingsfondsen 
of aandelen voor uw kinderen wilt kopen, dan doet u dit best met uw 
eigen middelen en bewaart u deze effecten best in een effectendos-
sier op uw eigen naam. Zodra uw kind meerderjarig is, kunt u via een 
bankgift de effecten overzetten op de effectenrekening van het kind. 
Op die manier behoudt u alle bewegingsvrijheid.

De wet bepaalt dat ouders het geld van hun minderjarige kinderen als 
een goede huisvader moeten beheren. Voor daden van vervreemding, 
zoals een verkoop, is de toestemming van de vrederechter vereist. 
Maar wat betekent dit concreet? 

Spaarrekening op naam van uw kind
Kunt u zonder toestemming van de vrederechter geld opnemen van 
de rekening van uw kind? Ja dit kan. Volgens de rechtspraak is afha-
ling van geld door de ouders geen vervreemding, maar slechts een 
overgang van ‘giraal’ naar ‘cash’ geld. De ouders hebben uiteraard wel 
nog de verantwoordelijkheid om dit geld te gebruiken in het beste 
belang van het kind.  

Effectendossier op naam van uw kind
Als u effecten (bv. beleggingsfondsen, aandelen) van uw kinderen zou 
willen verkopen, gaat het wel om vervreemding. Hiervoor is altijd de 
tussenkomst van de vrederechter nodig. Als u dus beleggingsfondsen 
koopt en deze plaatst in het effectendossier van uw minderjarige 
kinderen, mag u deze niet meer verkopen zonder toestemming van 
de vrederechter. Zelfs niet als u met de opbrengst van de verkoop, 
andere fondsen voor uw kind koopt. Bij een vervaldag kan het geld 
op een spaar- of zichtrekening van de minderjarige gestort worden.

Bij de geboorte van uw kinderen opende u een spaarrekening waarop u de nieuwjaars- en andere ‘centjes’ 
stort. Misschien schrijft u zelf maandelijks een vast bedrag over op hun rekening. Nu de spaarrekening 
weinig opbrengt, vragen veel ouders zich af of een belegging in een beleggingsfonds geen beter alternatief 
is. Maar kan dit wettelijk wel?



7

Be
lfi

us
 B

an
k &

 V
er

ze
ke

rin
ge

n

Voor meer informatie over onze 
beleggingsplannen surf naar belfius.be of ga 
langs in uw kantoor. Uw financieel adviseur 
helpt u graag verder.

1.  Dit voorbeeld is louter illustratief. De in het verleden behaalde resultaten 
zijn geen betrouwbare indicator, kunnen misleidend zijn en bieden geen 
garantie voor toekomstige rendementen.

Sparen zonder risico of toch liever 
actief beleggen voor kinderen?
Jonge kinderen hebben een lange beleggingshorizon. Specialisten 
kiezen dan voor aandelen. Emotioneel ligt dat vaak moeilijker want de 
slechte beursjaren (2000, 2008) zitten nog in ons geheugen gegrift. Dat 
is onterecht. Hoewel aandelen op korte termijn volatieler zijn, kunnen ze 
op lange termijn gemiddeld beter renderen. Nu de spaarrente historisch 
laag is, kan het dus interessant zijn om uit te kijken naar meer risicovolle 
alternatieven. Gespreide fondsen die zowel in aandelen als in obligaties 
beleggen, zijn volgens ons het meest aangewezen. 

Kan ik kleine bedragen beleggen?
Wenst u een mooi bedrag op te bouwen voor uw kinderen, dan belegt u 
best regelmatig kleine bedragen. In het beleggingsplan van Belfius kan 
dit al vanaf 25 euro per maand. Geheel volgens uw eigen tempo belegt u 
op regelmatige basis een voor u financieel haalbaar bedrag in fondsen. 
Door gespreid in de tijd te beleggen vlakt u ook de risico’s af omdat u 
zowel investeert op hoogte- als op dieptepunten. U kunt per kind een 
plan afsluiten. Open per beleggingsplan een effectendossier op uw 
eigen naam, zo behoudt u alle vrijheid om achteraf transacties te doen.

Een voorbeeld zegt zoveel meer …1 
In de lente van 1999 wordt mijn dochter geboren. Op 30 september 
1999 open ik een beleggingsplan en beslis ik om maandelijks 50 euro 
te storten. Ik kies voor een gemengd beleggingsfonds dat voor 70 % in 
aandelen belegt en voor 30 % in obligaties. Mijn timing leek niet schit-
terend want de eerste jaren kende het fonds een moeilijke periode. In 
2000 barste de technologiezeepbel en daalden de beurzen sterk. Pas 
vanaf 2003 zien we een herstelbeweging die in 2008 opnieuw stopt. 
Een failliete Amerikaanse zakenbank en de eurocrisis zijn de schuldigen. 
Vanaf de lente van 2009 keert het tij. 

Gelukkig kon mijn financieel adviseur me telkens overtuigen om verder 
te sparen en geduld te hebben. Op haar 16de verjaardag overlopen we 
samen het resultaat. Ik heb met een kleine maandelijkse inspanning 
een kapitaal van 13 789 euro opgebouwd.  Hiervan heb ik 9 350 euro 
zelf bijgedragen, dus een opbrengst van 4 439 euro of een jaarlijks 
rendement van 4,87 %1. 

Nu haar 18de verjaardag nadert, bekijk ik samen met mijn financieel 
adviseur of het nog aangewezen is om 70 % in aandelen belegd te zijn. 
Ik beslis om het kapitaal dat ik zelf bijgedragen heb veilig te stellen. 
Ik verkoop 9 350 euro en schrijf die som over op haar spaarrekening. 
De rest beleg ik voortaan iets voorzichtiger in een fonds dat nog voor 
slechts de helft in aandelen belegt. Ook mijn nieuwe stortingen gaan 
naar dat fonds. Aangezien het beleggingsplan gekoppeld is aan mijn 
effectendossier kan ik deze beslissingen nemen zonder tussenkomst 
van de vrederechter.

CO
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Op de uitgekeerde coupons houdt de bank een bevrijdende 
roerende voorheffing (rv) van 25 % in. Belastingplichtigen met 
een vervangingsinkomen, zoals een pensioen, genieten een 

belastingvermindering op dat inkomen. Daardoor kan het zijn dat uw 
moeder op dat vervangingsinkomen een lager belastingpercentage 
moet betalen dan de 25 % roerende voorheffing die ze betaalde op 
de coupons. Door de netto ontvangen roerende inkomsten, zoals de 
nettocoupons, mee aan te geven in de personenbelasting kan (een 
deel van) de ingehouden rv via de personenbelasting gerecupereerd 
worden. Die roerende inkomsten worden dan immers, samen met o.a. 
het vervangingsinkomen, belast tegen een feitelijke aanslagvoet onder 
de 25 %. Uw moeder heeft dan voorheen te veel belastingen op de 
coupons betaald, die ze terug zal krijgen.

Vragen
van onze lezers

→ J.V. uit Luik
Mijn moeder is alleenstaande en heeft 
een beperkt pensioen. Vorig jaar 
ontving ze een paar mooie coupons 
op haar obligaties en fondsen in 
portefeuille, waarop ze roerende 
voorheffing betaalde. Kan ze die bij de 
fiscus recupereren?

U hoeft niet het volledige bedrag aan netto roerende 
inkomsten aan te geven in de personenbelasting. Bereken 
het ideaal aan te geven bedrag proefondervindelijk via de 
belastingsimulator op belfius.be.

Interessant om te weten
→  De borderellen met de afrekening van de roerende voor-

heffing moet u niet meesturen met de aangifte. U moet 
ze wel ter beschikking houden als de fiscus erom vraagt. 

→  Bij code 1170 kunnen ook nog de eventuele innings- en 
bewaringskosten van de beleggingen waarvoor het roerend 
inkomen werd vermeld, worden aangegeven. Deze worden 
afgetrokken van het belastbaar roerend inkomen als dit 
globaal belast wordt. Voor beleggingen gepromoot door 
Belfius betaalt u deze kosten normaal niet.

 CIJFERVOORBEELD 
Stel dat uw moeder in 2014 op jaarbasis een pensioen 
had van 10 000 euro en 3 000 euro aan nettocoupons 
ontving na inhouding van de rv.

Uw moeder kan die roerende voorheffing optimaal 
recupereren door 2 740 euro netto roerend inkomen aan 
te geven in de personenbelasting. Ze recupereert dan 
maar liefst 390,53 euro, of meer dan een derde, van de 
ingehouden rv.

Mocht uw moeder de volledige 3 000 euro aan 
nettocoupons aangeven, zou ze maar 295,69 euro aan rv 
recupereren, dus 94,84 euro minder. 

Het pensioen van 10 000 euro moet worden aangegeven 
bij code 1228 en het nettobedrag aan ontvangen roerend 
inkomen in 2014, namelijk 2 740 euro, bij code 1160.

Mocht uw moeder een hoger pensioen hebben van 
bijvoorbeeld 20 000 euro per jaar, dan ligt de feitelijke 
aanslagvoet op dit pensioen boven het tarief van 25 % 
van de ingehouden rv en heeft het aangeven van het 
netto roerend inkomen uiteraard geen zin.
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Lock-fondsen hebben inderdaad een aparte ISIN-code. 
ISIN staat voor International Securities Identification 
Number. Het is een alfanumerieke code bestaande uit 

12 posities die verhandelbare financiële effecten wereldwijd 
uniek identificeert.

In Belfius Direct Net vindt u een handig overzicht van alle 
Lock-fondsen die u in portefeuille hebt. Daarnaast geven we 
per effectendossier een rangschikking met alle aankopen in 
een specifiek Lock-fonds. U kunt immers op verschillende 
tijdstippen hetzelfde Lock-fonds kopen (dus met dezelfde 
ISIN-code), maar met een andere activeringskoers. 

→ W. VDB uit Londerzeel
Hebben Lock-fondsen een aparte 
ISIN-code? Hoe kan ik Lock-fondsen 
met verschillende lock-percentages 
opvolgen? Hoe kan ik de lock-
instructies aanpassen?

 VOORBEELD 
Op 15 januari 2014 kocht u een gemengd fonds medium aan 700 euro per 
deelbewijs met een lock-niveau aan 85 % of een activeringskoers van 595 euro.

Op 2 maart 2015 kocht u opnieuw deelbewijzen van het gemengd fonds 
medium aan 800 euro per deelbewijs met een lock-niveau aan 85 % of een 
activeringskoers van 680 euro.

Op 30 april 2015 bedraagt de inventariswaarde van het gemengde fonds medium 
830 euro. U wenst uw lock-percentages op te trekken zodat u een deel van uw 
winsten wat veilig kan stellen. Hoe doet u dat? Uw financieel adviseur  in uw 
kantoor kan u helpen of u doet het zelf via Belfius Direct Net (BDN): u kiest Mijn 
Producten/Beleggingen > Diensten en Tools > Lock-Instructies beheren  > Kies een 
effectendossier. Op het overzicht kiest u lijn per lijn het gewenste lock-niveau.

Hoe? 

Wijzigen  > Volgende  en Berekenen

Let wel: het lock-niveau moet steeds liggen tussen het minimum en maximum 
% dat aangeduid is. Voor het gemengde fonds medium uit ons voorbeeld ligt het 
minimum/maximum op 75-85 %. U wenst uw winst zoveel mogelijk te beschermen 
en u kiest het maximum lock-percentage van 85 %. Dit betekent een nieuwe 
activeringskoers van 705,50 euro (85 % van 830 euro, de laatste gekende koers 
van 30 april 2015).

Klik op OK om te bevestigen en Onderteken.
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Hoe kwaliteitsvolle aandelen 
selecteren?
Een grondige analyse van het historische rendement en de fundamentele 
achtergrond van de bedrijven is cruciaal bij de samenstelling van uw aan-
delenportefeuille. Focus u echter niet alleen op de behaalde resultaten in 
het verleden. Neem ook de tijd om het jaarverslag van een onderneming 
te bestuderen. Bestudeer ratio’s zoals koers/winst, schuldgraad…

Een studie van de fondsenbeheerder Candriam wees uit dat kwaliteits-
volle bedrijven op langere termijn beter presteren dan bedrijven van 
minder kwaliteit. In de studie wordt gebruik gemaakt van drie basiscriteria 
namelijk ‘winstgevendheid, cashflowgeneratie en financiële situatie’ om 
kwaliteit te definiëren.

1.  De winstgevendheid wordt onderzocht aan de hand van het rende-
ment op geïnvesteerd vermogen voor niet-financiële bedrijven en het 
rendement op eigen vermogen voor financiële aandelen. 

2.  Om de cashflowgeneratie te onderzoeken baseert Candriam zich op 
de operationele cashflow over een periode van zeven jaar. De ope-
rationele cashflow is de cash die de onderneming uit haar normale 
activiteiten haalt. Men gaat de operationele cashflow in het licht van 
de toekomst grondig analyseren:

 →  Welke inkomsten en uitgaven komen periodiek terug?
 →  Welke inkomsten en uitgaven zijn aan verandering onderhevig?
 →  Is de onderneming voldoende winstgevend?
 →  Investeert de onderneming een deel van haar inkomsten in toekom-

stige groei, hetzij door te investeren in onderzoek en ontwikkeling, 
hetzij door nieuwe markten te veroveren?

3.  Last but not least wordt er onder meer gekeken naar de schuldgraad 
om de financiële gezondheid te beoordelen. 

De langetermijnprestatie van aandelen die het best scoren op boven-
staande drie criteria is beduidend beter dan die van minder kwaliteitsvolle 
bedrijven. 

Na de sterke beursprestaties van de afgelopen 
maanden, valt een kleine correctie niet uit te sluiten. 
Hoog tijd dus om uw aandelenportefeuille onder de 
loep te nemen. We kiezen alvast voor kwaliteitsvolle 
aandelen die iets minder schommelen, want die 
presteren beter op lange termijn.

OP
TIMUM QUALITY

OPTIMUM QUALITY

OPTIMUM 

QUALITY
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Kwaliteit 
loont, 
ook op de beurs Deutsche Wöhnen

Deutsche Wöhnen is een Duits residentieel vatgoedbedrijf met meer dan 
150 000 gebouwen waarvan zo’n 75 % in Berlijn. Het bedrijf is zowel 
actief in nieuwbouw als op de verhuurmarkt. Terwijl de bevolkingsgroei 
in Duitsland is stilgevallen, blijft hij sterk in grote steden, waaronder 
Berlijn. Slechts 16 % van de inwoners van Berlijn heeft een eigen huis, 
ten opzichte van 43 % in heel Duitsland. Bovendien zijn de prijzen in 
Berlijn aan zo’n 4000 euro per vierkante meter nog relatief goedkoop ten 
opzichte van andere Duitse steden en Europese hoofdsteden. Hetzelfde 
kan worden gezegd van de huurprijzen. Daarbovenop is er een groot 
tekort aan appartementen en huizen: de groei van de gezinnen in Berlijn 
is groter dan het aantal nieuwe huizen dat wordt afgewerkt.

Reckitt Benckiser
Reckitt Benckiser is wereldleider op vlak van huishoud-, gezondheids- 
en hygiëneproducten. De Britse onderneming verbeterde over de jaren 
heen de kwaliteit van haar business model dankzij duurzame innovatie 
en een strategische herpositionering van een deel van haar activiteiten.

Een sterke focus werd hierbij gelegd op de uitbouw van haar Over-
The-Counter (OTC) gezondheidsafdeling met producten zoals Nurofen, 
Strepsils enz. Die divisie heeft namelijk een fantastisch groeipotentieel 
en is tegelijk enorm winstgevend. Gesteund door een gezonde financiële 
balans verhoogt Reckitt Benckiser haar activiteiten in de groeimarkten 
door zeer gerichte investeringen in die regio’s. Bovendien toonde het 
bedrijf zich altijd succesvol in de integratie van diverse overnames wat 
een extra boost gaf aan het groeiprofiel van de onderneming en de 
winst per aandeel.

Minder volatiel
Kwaliteitsaandelen schommelen bovendien vaak minder sterk. Als de 
beurzen dalen, vallen die aandelen dikwijls minder sterk terug. Omgekeerd 
kan de stijging ook minder uitgesproken zijn bij een herstel van de mark-
ten. 

Bekijken we een volledige economische cyclus dan presteren kwali-
teitsaandelen degelijk en vergelijkbaar, maar met minder volatiliteit of 
schommelingen.

Historische cijfers zijn geen 
toekomstgarantie
Zoals al gezegd is het niet voldoende om enkel op zoek te gaan naar 
minder risicovolle aandelen met een sterke historiek, aangezien het 
verleden niet noodzakelijk de toekomst voorspelt. Zo kan een stabiel 
aandeel in de tijd volatieler worden als de markt waarin het bedrijf actief 
is, verandert. Denk bijvoorbeeld aan Nokia dat door de evolutie van de 
markt van mobiele telefonie fors onder druk kwam te staan. Een aandeel 
kan ook meer koersschommelingen vertonen als het management een 
verkeerde strategie kiest of als er zich problemen op de balans voordoen, 
zoals het geval was in de bankensector tijdens de kredietcrisis. 

Omgekeerd kan een volatieler aandeel stabieler worden met de tijd.

Daarbovenop staat een lager risico niet altijd garant voor een goede 
prestatie. Een goed voorbeeld is de Europese nutssector die werd 
beschouwd als een ‘goede huisvadersector’, maar die het sinds 2009 
beduidend minder goed deed. Laat de selectie van kwaliteitsaandelen 
dan ook over aan specialisten. Candriam houdt naast de al vernoemde 
basiscriteria ook rekening met de kwaliteit van het management en gaat 
na of het bedrijf een duidelijk en duurzaam competitief voordeel heeft 
in een groeiende markt.

Enkele voorbeelden
Graag geven we ter illustratie nog enkele aandelen mee met een laag 
risico die correct gewaardeerd zijn en die voldoen aan de strenge selec-
tiecriteria van Candriam.

 BRENG UW GELD NAAR BELFIUS,  
 BELEG HET EN GENIET 1 % CASH BACK! 
Ontvang tot 2 500 euro cash back voor elk bedrag dat u 
van bij een andere bank rechtstreeks overmaakt naar een 
Belfius-spaarrekening en vervolgens bij Belfius belegt. 
Deze actie loopt tot en met 31 juli 2015. Schrijf u in via 
belfius.be/cashback of in uw Belfius-kantoor.  
Aanbod onder voorwaarden. Meer informatie vindt u in het reglement. 

Besluit
Wenst u te beleggen in een goed gespreide portefeuille van 
dergelijke kwaliteitsvolle aandelen? Vraag ernaar bij de financieel 
adviseur van uw kantoor! En profiteer zeker ook van de nieuwe 
cash back-actie van Belfius...
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Wij gaan 
100 % voor

95 %
tevreden
 klanten.

Beperk uw risico, 
niet uw potentieel rendement.

Belfius Lock-fondsen:
Belfius Lock-fondsen:

beleg met een gerust gemoed.*

* Informeer u over het Lock-mechanisme in uw kantoor of op belfius.be/lock.

Uw spaargeld beleggen? Met de Belfius Lock-fondsen 
geniet u het potentieel rendement, maar houdt u het 
risico altijd in de hand.

Teken in bij uw Belfius-agent of ga naar belfius.be/lock.
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