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De banksector haalde de jongste tijd weer de voorpagina’s van alle kran-
ten. Het belangrijkste onderwerp: de ‘stresstests’. Dat zijn  oefeningen die 
de EBA (Europese Bankenautoriteit) doet om de betrouwbaarheid van de 
financiële instellingen te toetsen in geval de financiële markten nieuwe 
schokken zouden krijgen. Het doel van die aanpak is om spaarders te 
beschermen, zoals al het geval was met de BBRD-richtlijn of met de ver-
strengde eisen op het vlak van solvabiliteit en liquide middelen. 

Wat hebben we geleerd uit deze tests? Enerzijds toonden de simu-
laties aan dat de Europese sector in zijn geheel vandaag standvastiger 
is dan voorheen. Dit is uitstekend nieuws voor de Europese economie. 
Anderzijds hebben Deutsche Bank en de andere banken die actief zijn 
in België het ondanks de strengere voorwaarden beter gedaan dan 
tijdens de eerste vergelijkbare oefeningen in 2014. Hieruit blijkt dat hun 
betrouwbaarheid erop is vooruitgegaan.

Zo kunnen we de spaarders en beleggers geruststellen, die zich 
– terecht – de gewoonte aangemeten hebben om de betrouwbaarheid 
van de bank te onderzoeken waaraan ze hun geld toevertrouwen. Op die 
manier kunt u zich concentreren op de essentie: voordeel halen uit het 
persoonlijke advies van onze experten, kiezen uit een breed aanbod van 
financiële oplossingen op uw maat en genieten van voordelige tarieven 
dankzij de afschaffing van onnodige kosten. 

Daarbovenop zal uw relatie met Deutsche Bank geleidelijk nog hechter 
worden dankzij de ontwikkeling van onze onlinediensten, waarin we 
zwaar investeren. Zo leert u Deutsche Bank op een nieuwe manier ken-
nen en gebruiken. Onze aanwezigheid op het internet heeft hoegenaamd 
geen negatief effect op het advies in onze kantoren, want we hebben 
ook onze openingsuren uitgebreid. Onze adviseurs ontvangen u met veel 
plezier en helpen u uw levensprojecten te verwezenlijken. De snelle reac-
tietijd van onlineadvies combineren met het persoonlijke, rechtstreekse 
contact in onze kantoren: dat wordt een van de uitdagingen waar we de 
komende maanden al onze energie in zullen blijven steken.

Gezien deze recente ontwikkelingen hebt u zonder twijfel de juiste 
keuze gemaakt toen u voor Deutsche Bank koos. En zodra u dit nieuwe 
nummer van Money Expert hebt gelezen, zult u nog sterker achter uw 
beslissing staan.

Veel leesplezier.

Alain Moreau
Voorzitter
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De federale overheid 
 belast beursspeculatie 
sinds 1 januari 2016.
Wat is de impact voor 
beleggers? Om welke 
producten en transacties 
gaat het? 
Elsa Garcia Blanco: “Sinds begin 
dit jaar heft de federale overheid 
een belasting op de gerealiseerde 
meerwaarde bij de verkoop of 
overdracht onder bezwarende 
titel van aandelen (of van andere 
beursgenoteerde financiële 
instrumenten waarvan de onder-
liggende activa uitsluitend zijn 
samengesteld uit beursgeno-
teerde aandelen of certificaten van 
aandelen) binnen zes maanden 
na aankoop ervan (die na 1 januari 
2016 plaatsvond). Op die manier 

wil de overheid speculatief gedrag 
inperken. Deze maatregel die in 
het kader van de taxshift werd 
ingevoerd, kan gevolgen voor u 
hebben indien u van plan bent 
om recent gekochte aandelen 
te verkopen. Deze ‘belasting op 
speculatie’, die 33 % bedraagt, is 
verschuldigd op de gerealiseerde 
meerwaarde en wordt door de 
Belgische financiële tussenperso-
nen aan de bron geheven.”
• Bij Deutsche Bank wordt 

het verschuldigde bedrag 
achteraf afzonderlijk op uw 
rekening geïnd. 

• Bent u van plan om, bijvoor-
beeld in het kader van effec-
tencampagnes van Deutsche 
Bank, producten over te dragen 
waarvoor deze belasting geldt? 

Dan is het essentieel dat u ons 
altijd via uw Financial Center 
het bewijs van de aankoopda-
tum en -prijs van de effecten 
in kwestie (bv. borderellen van 
de transacties) bezorgt. Zonder 
deze informatie zal de belas-
ting van 33% automatisch op 
het totale verkoopbedrag van 
toepassing zijn. Aan de hand 
van deze bewijzen kunnen wij 
in onze systemen een actueel 
overzicht van uw transacties 
opstellen en de belasting 
(indien ze van toepassing is) 
correct toepassen.

ELSA GARCIA BLANCO, 
COO OPERATIONS COUNTRY 
HEAD BELGIUM

Vragen?
De dienst Tele-Equity staat u 

met plezier te woord op het 

nummer 078 152 142.

Expertise

MAIL UW VRAAG NAAR 
WEES.VEELEISEND@DB.COM. 

WE BEANTWOORDEN HEM 
GRAAG IN DEZE RUBRIEK.

V
A

VRAAG

ANTWOORD

04 EXPERT
MONEY



Nieuw

De Financial Centers van Deutsche Bank 
houden voortaan hun deuren langer open. 
U kunt op weekdagen een afspraak heb-
ben met uw adviseur tussen 9 en 19 uur.

Ook open op zaterdag
Maar dat is niet alles. Ook op zaterdag kunt 
u voortaan persoonlijk advies bij uw advi-
seur inwinnen tussen 9 en 13 uur. Goed 
nieuws dus voor cliënten die niet op week-
dagen in hun Financial Center geraken. 

Dagelijks bankieren
Cliënten kunnen voor alle andere trans-
acties (dagelijks bankieren) terecht in het 
Financial Center op weekdagen van 9 
tot 12.30 uur. Enkel het Financial Center 
Marnix in Brussel is op weekdagen van 9 
tot 14 uur geopend. Uiteraard is het ook 
mogelijk om uw dagelijkse trans acties te 
beheren via Online Banking of MyBank 
(mobile banking). 

Meer flexibiliteit
“Meer en meer gebruiken onze cliënten 
(mobiel) internet voor dagelijks bankie-
ren,” zegt Veerle Haenebalcke, Head of 
Distribution bij Deutsche Bank. “95% van 
alle beursorders bij Deutsche Bank gebeurt 
online en ook voor aan- en verkopen 
van fondsen appreciëren onze cliënten 
duidelijk onze Online Banking. 40% van al 
die transacties gebeurt digitaal. Wanneer 
onze cliënten inlichtingen willen, kiezen ze 
graag voor de telefoon. Voor het inwinnen 

van persoonlijk advies en voor de meer 
complexere transacties, doen ze graag 
beroep op een persoonlijk contact in het 
Financial Center. We willen hen dan ook 
meer flexibiliteit geven en hen de moge-
lijkheid bieden om ook ‘s avonds of op 
zaterdagochtend langs te komen.”

De uitbreiding van de openingsuren van 
de Financial Centers is nog maar een eerste 
stap om het de cliënten van Deutsche Bank 
nog makkelijker te maken. Deutsche Bank 
blijft investeren in dagelijks bankieren via het 
internet of de smartphone en blijft daarnaast 
inzetten op advies in de Financial Centers. 
Vorig jaar werden de Financial Centers 
Kortrijk, Brasschaat en Oostende volledig 
gerenoveerd. Binnenkort volgen nog andere.

Een afspraak maken met uw Financial 
Center kan nog steeds online via 
www. deutschebank.be/contact of telefo-
nisch op het nummer van de cliëntendienst 
van Deutsche Bank: 078 156 160 (ma – vrij: 
08:30 – 19:00, zat: 09:00 – 12:00)

Nieuwe openingsuren 
Financial Centers
Advies op afspraak

Van maandag tot vrijdag: 9:00 – 19:00

Zaterdag: 9:00 – 13:00

Alle andere transacties

Van maandag tot vrijdag: 9:00 – 12:30  

(behalve het Financial Center Marnix, tot 14:00)

Deutsche Bank België is gespe-
cialiseerd in sparen en beleggen 
voor particuliere cliënten. Wat veel 
mensen niet weten, is dat we ook in 
Brussel een toonaangevende divisie 
hebben van ‘Investment Bank’. Dit 
jaar heeft onze zakenbank – voor 
de 4de keer in 6 jaar (2011, 2013, 
2014, 2016) – de award van ‘Best 
Investment Bank’ mogen ontvan-
gen van het invloedrijke financieel 
maandblad EuroMoney. 

Volgens de jury van EuroMoney 
was onze leidinggevende rol in het 
adviseren van belangrijke Belgische 
bedrijven zoals ABInbev (overname 
van SABMiller), Telenet (over-
name van Base), Balta en Delhaize 
(fusie met Ahold) de reden voor 
onze overwinning. 

Deze prijs bewijst dus dat 
we nog steeds erkend worden 
voor onze kennis en professio-
neel advies, ook als het gaat om 
 institutionele klanten.

Deutsche Bank 
België gelauwerd 
als ‘Best Invest
ment Bank’ 2016

Nog toegankelijker advies 
in Financial Centers
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STAAN DE

LICHTEN OP

Brexit: nieuwe onzekerheid voor de globale groei

De prognoses voor de wereldeconomie 
ogen iets positiever voor volgend 
jaar. Toch knipperen her en der nog 
waarschuwingslampjes. Een blik op 
’s werelds belangrijkste markten.

l van bij de start van het jaar was het 
duidelijk dat de economische groei geen 
hoge toppen zou scheren in 2016. Hoe 
meer het jaar vordert, hoe meer dat voor-
uitzicht ook werkelijkheid blijkt te worden. 
Bij de onzekerheden zoals de turbulentie 
op de financiële markten en de transitie 
van de Chinese economie, kwam er met 
de ja-stem voor de brexit nog eentje 
bovenop. Volgens vooruitzichten van 
Deutsche Bank zouden we dit jaar met 
een globale groei van 3% afsluiten, de 
laagste groei sinds de globale financiële 
crisis van 2008-2009. 2017 kondigt zich 
volgens Deutsche Bank wel iets positiever 
aan met een verwachte groei van 3,3%; 
een prognose die ook aanleunt bij die van 
het International Monetary Fund (IMF). 

Die lichte versnelling zal voorna-
melijk aangedreven worden door de 

groeilanden. Enerzijds door landen zoals 
Brazilië en Rusland die wellicht uit de 
recessie zullen krabbelen, anderzijds 
door landen die op hun elan van sterke 
groei doorgaan, zoals India. Hoewel 
de groeilanden naar verwachting 
beter zullen presteren in 2017, blijft de 
conjunctuur in vele andere markten een 
zorgenkind. Een stand van zaken en 
een vooruitblik … 

1   De Verenigde Staten 
komen op dreef

Het eerste semester van 2016 was voor 
de Amerikaanse economie vrij ontgoo-
chelend: een groei op jaarbasis met 
0,8% in het eerste kwartaal en 1,2% in 
het tweede kwartaal. De oorzaak voor 
de makke cijfers ligt onder meer in de 

hoge voorraden. Omdat ze flink wat 
reserves hebben opgebouwd, kunnen 
bedrijven makkelijk aan de marktvraag 
voldoen. Andere oorzaken zijn de sterke 
dollar en de matige globale economi-

sche groei die een rem zetten op de 
buitenlandse vraag. Komt daarbij dat 
de appetijt om te investeren in de VS 
op een historisch dieptepunt zit. In de 
VS zijn de consumenten-uitgaven en 
de  robuuster  wordende huizenmarkt 
vandaag de belangrijkste motoren van 
de economie. 

ORANJE?

Vandaag is de consument 
zelf de grote motor achter 
de Amerikaanse economie
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We verwachten dat de groei in het 
tweede semester wat zal versnellen. 
Onze prognose is dat de Amerikaanse 
economie dit jaar zal afklokken rond 
1,5%. Op dat vlak zijn we bij Deutsche 
Bank voorzichtiger dan het IMF, dat op 
een groei van 2,2% mikt. Voor 2017 
verwachten we dat de groei licht zal 
aanzwellen tot 1,7%. Het IMF voorziet 
een groei van 2,5%.

Op monetair vlak blijft de hamvraag 
wanneer de Federal Reserve (Fed) met 
een tweede renteverhoging komt. We 
geloven dat Fed-voorzitster Janet Yellen 
hiervoor nog dit jaar het licht op groen 
zet. Qua jobcreatie zitten de indicatoren 
de jongste tijd goed: de werkloosheids-
graad staat op 4,9% en het jongste 
trimester werden maandelijks gemid-
deld 190.000 nieuwe jobs gecreëerd. 
Alleen moet ook nog blijken hoe het met 
de inflatie is gesteld.

2   Eurozone – brexit: 
een lose-lose situatie

Voor de eurozone verwacht Deutsche 
Bank dit jaar een groei van 1,6%. 
Voor volgend jaar slechts een zuinige 
1,1%. Specifiek voor het VK bedraagt 
de groeiprognose voor dit jaar 1,7%. 
Voor 2017 zien we bijna een halvering 
tot 0,9%. Met de keuze om uit de EU 
te stappen, heeft het VK in eigen voet 
geschoten, en ook in die van vele andere 
landen. Zowel voor de Britten als voor 
de bedrijven is er een stuk onzekerheid 
bijgekomen, zowel op financieel als 
economisch vlak.

Bij Deutsche Bank verwachten we dat 
de officiële uitstapprocedure in de eerste 
jaarhelft van 2017 opgestart zal worden. 
Eigenlijk moeten we rekenen op een 
oplossing die zo weinig mogelijk afwijkt 

van het huidige economische kader. We 
hopen dat de onderhandelaars niet van 
een blanco blad zullen starten, maar op 
basis van de bestaande samenwerkings-
akkoorden een deal sluiten. Nog voor 
er iets structureels veranderd is, is er nu 
al een negatieve impact op de inves-
teringsgraad, op de immobiliënmarkt 
en op de inflatie. De Bank of England 
(BoE) liet de rente wel al zakken en nam 
andere maatregelen om de economie te 
ondersteunen. We verwachten echter 
dat de BoE dit jaar nog een tweede 
renteknip doorvoert. Het lagere pond 
en dus de betere exportpositie kan tot 
op zekere hoogte een tegengewicht 
bieden. Maar het zal even duren voor 
Britse bedrijven hier voordeel van 
zullen ondervinden. 

De brexit is hoe dan ook een ‘lose-lose 
situation’. De grootste verliezer op 
economisch vlak is het VK, op institutio-
neel vlak is het de EU. Er blijven 27 lan-
den over met elk hun eigen aspiraties. 

Voor bepaalde landen zoals Ierland, 
Nederland, België en Duitsland – die 
sterke economische banden hebben 
met het VK – staat er meer op het spel 
dan landen als Frankrijk en Italië die 
minder sterke economische linken met 
het VK hebben. Het wordt uitkijken of 

Op monetair vlak verwacht Deutsche 
Bank dat de ECB zijn ultrasoepel beleid 
aanhoudt en de maatregelen zal verlen
gen, zeker omdat de inflatie onder de ver
wachtingen blijft. Het inkoopprogramma 
loopt in principe tot maart 2017, maar we 
gaan ervan uit dat de ECB dit met 9 tot 
12 maanden zal verlengen. Het aanbod 
van geschikte vastrentende effecten 
zal dan wel verder opdrogen, maar we 
vermoeden dat de ECB zijn aankoopcri
teria zal versoepelen om toch voldoende 
waardepapier te kunnen inslaan. Een 
renteverlaging zit er niet meer in, denken 
we, omdat de enorme druk op de banken 
dan alleen nog hoger zou worden. Dat 
is des te belangrijker omdat bedrijven 

in de eurozone erg afhankelijk zijn van 
bankkredieten om zich te financieren, 
en slechts in mindere mate van de 
kapitaalmarkten. 

Hoe goedkoop het aanbod aan geld 
ook is, als bedrijven niet investeren en 
particulieren niet consumeren, dan blijft 
het probleem onopgelost. Daarom gaan 
er stemmen op om het monetaire beleid 
helemaal om te gooien: in plaats van de 
rente te verlagen, moet je ze verhogen, 
klinkt het devies. Die piste zou natuurlijk 
heel veel slachtoffers maken. Maar hoe 
verder we gaan in het ultrasoepele beleid 
en hoe minder blijkt dat het écht werkt, 
hoe meer die tegenbeweging aan stem
men zal winnen.

Wat als de ECB de rente 
nu eens stevig verhoogt?

Wellicht komt er dit 
jaar nog een tweede 
renteknip in het VK
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de EU wordt opgelegd, is beperkt. 
Bovendien liggen er in enkele landen 
(Frankrijk, Nederland, Duitsland) ver-
kiezingen in het verschiet en heeft men 
schrik om onpopulaire maatregelen te 
nemen. Feitelijk blijft de eurozone heel 
erg afhankelijk van de monetaire politiek 
van de ECB. 

 

3   Emerging markets: 
Groei, maar aan 
verschillende snelheden

Voor de groep van zogenaamde 
groeilanden verwacht Deutsche Bank 
volgend jaar een gemiddelde groei van 
4,7%. Achter dat gemiddelde gaan wel 
uiteenlopende cijfers schuil, met aan de 
ene kant landen als Rusland en Brazilië 
die uit een lange periode van inkrimping 
komen, en aan de andere kant eco-
nomieën zoals India die aan een hoog 
toerental draaien. We gaan dieper in op 
China en India.

De Zwitserse agrovoedingsgroep 
Syngenta, de Duitse robotbouwer Kuka, 
de Italiaanse voetbalclub AC Milan,… 
allemaal passen ze in het rijtje van recen
te Chinese overnames in Europa. De 
jongste tijd duiken dergelijke acquisities 
steeds vaker in het nieuws op. Nochtans 

is die overnamegolf helemaal niet nieuw; 
China is al langer actief op de Aziatische 
overnamemarkt. Alleen neemt het aantal 
overnames nu dichter bij huis forser toe. 
De directe buitenlandse investeringen 
zijn ondertussen al goed voor een waarde 
van zo’n 120 miljard dollar per jaar. 

Chinezen op overnamepad 
in Europa

China:
zachte landing in zicht
Bij Deutsche Bank verwachten we 
dat de Chinese groei stapsgewijs zal 
afkalven. Door de gigantische omvang 
van de economie zal dat wel met enkele 
milde turbulenties gepaard gaan, maar 
we voorzien geen bruuske terugval. 
Het eerste semester was er een groei 
van 6,7%, voor het tweede semester 
verwachten we een beperkte terugval 
tot onder 6,5%. Het feit dat de groei wat 
daalt, is trouwens volkomen normaal en 
gezond. Een dubbelcijferig groeipercen-
tage is definitief verleden tijd.

De Chinese economie ondergaat 
langzaamaan een gedaanteverandering: 
de focus verschuift van een investe-
rings- en exporteconomie, naar een 
economie met toenemende binnen-
landse afzet en diensten. Een economie 
van die omvang heroriënteer je niet 
zomaar, maar tot nu toe blijkt dat vrij 
aardig te lukken. Een recente depreciatie 
van de yuan in augustus ging zelfs bijna 
onopgemerkt voorbij. Knipperlichten 
die wel de nodige aandacht verdienen 
zijn de hoge schuldenlast bij bedrijven 
die (deels) in staatseigendom zijn en de 
afkoelende huizenmarkt. 

India: 
het nieuwe China?
Bij de groep van grotere groeilanden 
is India het land dat volgens Deutsche 
Bank de grootste groeicijfers zal kunnen 
voorleggen. India is de weg ingeslagen 
die China lange tijd geleden insloeg, met 
een focus op industrialisatie, verstede-
lijking en sterke overheidsinvesteringen 

het gezond verstand bij alle partijen de 
bovenhand zal halen.

Behalve de brexit heeft Europa nog 
andere kopzorgen. Momenteel is 10,1% 
van de actieve bevolking in de euro-
zone werkloos (in de VS is dat minder 
dan 5%). Die 10,1% is het laagste peil in 
vijf jaar, maar is nog altijd zorgwekkend 
hoog. Zeker omdat de economische 
groei niet aanzwengelt, zal de werkloos-
heid niet spectaculair dalen. Voorts 
wegen ook de politieke onzekerheid, 
de gezondheid van enkele Italiaanse 
banken en de beperkte budgettaire 
beweegruimte van de EU-landen op het 
sentiment. Vergeten we ook de migran-
tencrisis niet en de financiële perikelen 
in Griekenland die nu wat op de achter-
grond zijn beland. Naast een krachtig 
beleid van de Europese Centrale Bank 
zouden de nationale overheden ook een 
duwtje kunnen geven door extra fiscale 
en budgettaire herstelmaatregelen te 
nemen. Maar de speelruimte die door 

De vertraagde groei 
in China is volkomen 
normaal en gezond
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Groeiverwachtingen

Groei bruto binnenlands product (bbp) in procent. Groeiverwachtingen 
volgens Deutsche Bank augustus 2016.

2016 2017

Globaal 3,0 3,3

VS 1,5 1,7

Eurozone 1,6 1,1

VK 1,7 0,9

Japan 0,5 0,9

Emerging markets 4,1 4,7

China 6,6 6,5

India 7,5 7,6

Brazilië 3,2 1,0

Rusland 1,8 0,8

in infrastructuur. We verwachten zowel 
voor dit als volgend jaar een groei van 
ongeveer 7,5%. Het land voert momen-
teel hervormingen door. Op fiscaal vlak 
zijn al enkele horden genomen, al duurt 
het wellicht nog enkele jaren voor die 
inspanningen ook echt zichtbaar zullen 
zijn. De Indiase economie profiteert 
daarnaast van de lijn die uitgestippeld is 
door Raghuram Rajan, de gouverneur 
van de centrale bank van India. Sinds 
zijn aantreden halveerde hij het inflatie-
peil, stabiliseerde hij de roepie en wak-
kerde hij het vertrouwen bij buitenlandse 
investeerders fors aan. Jammer genoeg 

stopt hij in zijn functie; de grote vraag is 
of zijn opvolger Urjit Patel dezelfde posi-
tieve lijn zal kunnen doortrekken.

Een meevaller voor de economische 
vooruitzichten is de landbouwoogst 
dit jaar. Die ziet er veelbelovend uit, na 
twee slechte jaren. Ruim de helft van de 
gezinsinkomsten in het land is immers 
gerelateerd aan landbouw. Hoe beter de 
oogst, hoe hoger de koopkracht dus. 

4   Japan:  
een nieuw herstelplan

Voor Japan voorziet Deutsche Bank dit 
jaar nauwelijks groei (slechts 0,5%). 
Voor volgend jaar kondigt zich lichte 

beterschap aan met een groeiprognose 
van 0,9%. Premier Shinzo Abe heeft 
moeite om de groei op gang te trek-
ken. Het inflatiepeil vooropgezet door 
de Bank of Japan zal ook niet gehaald 
worden en de monetaire politiek stoot 
op zijn limieten. De premier besliste de 
geplande btw-verhoging uit te stellen 
tot oktober 2019 en stelde een nieuw 
herstelplan voor in augustus. Dat plan 
(ter waarde van 240 miljard euro) bevat 
onder meer investeringen in infrastruc-
tuur, sociale maatregelen en ingrepen 
om de werkgelegenheid te verhogen. 
Of dat plan succesvol wordt, is maar de 
vraag. Slechts een kwart van de 240 mil-
jard euro zijn puur nieuwe maatregelen. 
Toch is het de verdienste van Abe dat 
hij iets probeert. Het op elkaar afstem-
men van fiscale stimuli, soepel monetair 
beleid en structurele hervormingen, 
zou een inspiratiebron kunnen zijn voor 
andere landen.  

De globale economie 
zal in 2017 vooral 
door de groeilanden 
gestut worden
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KIEZEN VOOR

De wereldwijde economische 
groei is over het algemeen vrij 
zwak. Wat zijn de verwach-
tingen voor de nabije toekomst 
en hoe reflecteert zich dat 
in de beleggingsportefeuille?

EEN DEFENSIEVERE

e beurzen hebben al een 
volatiel parcours achter de 
rug in 2016. Bezorgdheid over 

vertraagde groei en dalende olieprijzen 
veroorzaakten een eerste dip in janu-
ari. Betere vooruitzichten in de VS en 
nieuwe stimuli in China zorgden er ver-
volgens voor dat het verlies werd goed-
gemaakt. Na een stabilisering in maart 
en april volgde nog een tegenvaller met 
de vrij onverwachte overwinning van 
het Leave-kamp tijdens het brexit-refe-
rendum in Groot-Brittannië. De beurzen 
reageerden ontzet na de bekendmaking 
van deze uitslag, waarna ze herstelden 
en de FTSE 100 (de belangrijkste index 
van de Londense aandelenmarkt) de 
verliezen zelfs in minder dan een week 
goedmaakte. De DJ Euro Stoxx 50 (een 
aandelenindex die de 50 bedrijven bevat 
met de grootste marktkapitalisatie in de 
eurozone) deed daar 6 weken over.

De beurzen toonden in 2016 tot nu toe 
een wereld met verschillende snelheden. 
De Amerikaanse aandelenmarkten slaag-
den er veel sneller in dan de Europese 
om uit de dalen te klimmen. Afgelopen 
zomer leidde dat in de VS tot een mooie 
rally, mede dankzij beter dan verwachte 
bedrijfsresultaten in het tweede kwartaal. 
In vergelijking met het begin van 2016 
staan de Europese aandelenkoersen 
trouwens nog altijd op min. 

Actualiteit
BELEGGINGSTENDENSEN

010 EXPERT
MONEY
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Vooruitblik
Deutsche Bank verwacht globaal een 
zwakke groei van zo’n 3% voor 2016 
en een lichte stijging tot 3,3% in 2017. 
Daarmee bevinden we ons onder-
aan de groeivork van de jongste jaren. 
Daarnaast blijkt dat de kwantitatieve ver-
soepeling waartoe de centrale banken 
van Europa en Japan zich verbonden 
hebben er voorlopig niet in slaagt om 
de inflatie op te krikken. Maar dat wil 
niet zeggen dat aan deze maatregelen 
spoedig een einde zal komen. Van de 
Europese Centrale Bank (ECB) wordt 
verwacht om de kwantitatieve versoe-
peling met nog eens negen à twaalf 
maanden extra te verlengen. Om die 
belofte te vervullen, zal de ECB niets 
anders kunnen dan de huidige aankoop-
criteria te versoepelen. Een gevolg van 
het gevoerde beleid is dat de historisch 
lage rente in Europa nog verder onder 
druk komt te staan en laag zal blijven.

Dat de aandelenkoersen na een tri-
mester van zwakke groei toch stijgen, is 
te danken aan twee factoren. Ten eerste 
zijn er de macro-economische cijfers die 
beter zijn dan verwacht, onder andere 

omdat de impact van de brexit zich nog 
niet laat voelen in de cijfers: die sijpelt 
wellicht pas begin volgend jaar door. 

De tweede factor is een schoolvoor-
beeld van hoe markten op verwachtingen 
reageren, waarbij minder slecht nieuws 
in de praktijk goed nieuws wordt. De 
Europese bedrijfswinsten zijn met 15% 
gezakt in vergelijking met het tweede 
kwartaal van 2015. Dat is slecht nieuws in 
absolute termen, maar het is een opluch-
ting tegenover de voorspelde daling van 
22%. Die beter dan verwachte prestatie 
leidt er op zijn beurt dan weer toe dat ana-
listen hun cijfers bijstellen en de lat hoger 
leggen voor de volgende periode.

Het koersherstel tijdens de zomer-
maanden voltrok zich echter in dunne 
handelsvolumes. Een of andere gebeur-
tenis of nieuwsfeit kan voldoende zijn 
om een correctie in te leiden. Zo blijft 
de politieke onzekerheid hoog, zeker in 
Europa. Daarnaast is het onzeker wan-
neer de Amerikaanse Federal Reserve 
(Fed) een nieuwe renteverhoging zal 
doorvoeren. Bovendien lijken in China 
de autoriteiten in vergelijking met begin 
2016 minder geneigd tot het nemen van 

steunmaatregelen. Een en ander zou er 
toe kunnen leiden dat de groei onder de 
6,5% uitkomt. Voor de Chinese overheid 
komt het er nu op aan om de markten 
ervan te overtuigen dat zij de situatie in de 
hand heeft. En ten slotte blijft de globale 
geopolitieke toestand vrij instabiel, wat 
altijd onrust op de markten kan veroor-
zaken. Bijgevolg hebben de beurzen 
een positieve katalysator nodig om hen 
verder naar boven te stuwen tijdens het 
vierde kwartaal. 

Defensieve aanpak
Wat betekenen een macro-economisch 
kader van zwakke groei, lage rente en 
de aangegeven risicofactoren voor de 
structuur van een gezonde beleggings-
portefeuille? In die omstandigheden is het 
aangewezen om zich iets defensiever te 
positioneren. Concreet vertalen we dat 
door een afbouw van het aandelenpakket, 
waarbij we waken over een goed gesprei-
de blootstelling aan diverse regio’s: VS, 
Europa, Azië, Japan. We hebben een 
lichte voorkeur voor de Amerikaanse 
aandelenmarkt omdat de volatiliteit er 
lager is en omdat Amerikaanse bedrijven 
er steeds opnieuw in slagen om mooie 
resultaten te genereren.

Dividendaandelen
In de huidige context blijft ook ons 
advies gehandhaafd om te kiezen voor 
dividendaandelen. Deze zijn over het 
algemeen minder volatiel dan de markt 
en passen dus beter in een defensieve 
strategie. Het dividend vertegenwoor-
digt ook een aanzienlijk deel van de 
totale prestaties op lange termijn. Het 
is daarbij verstandiger om te kiezen 
voor dividend growers (bedrijven die 
er historisch in zijn geslaagd om een 

EEN DEFENSIEVERE
AANPAK

Aandelenmarkten aan 
verschillende snelheden

Bron: Bloomberg
31/12/2015
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Kandidaat Hillary Clinton Donald Trump

Partij Democraten Republikeinen

Economisch 
programma

•  grote infrastructuurwerken
•  het inzetten op technologie en 

hernieuwbare energie
•  verhoging van het minimumloon

• investeringen in infrastructuurwerken
•  focus op de interne markt
•  zwaardere taxatie import uit 

bepaalde landen (China)
•  strenger migratiebeleid

Buitenlandse 
betrekkingen

•  eerder geneigd de aanpak van 
Obama voort te zetten

•  zet de deur naar Rusland op een kier 
•  overweegt NAVOlanden te 

laten betalen voor Amerikaanse 
bescherming

Belastingen •  extra bijdrage inkomens boven 
de 5 miljoen dollar

•  wie meer dan 732.000 dollar per 
jaar verdient, zal iets meer aan 
de staat moeten afstaan

•  vereenvoudiging van het  aantal 
belastingschijven 

•  verlaging van de 
vennootschapsbelasting

Gezondheids-
zorg

•  voor behoud Obamacare
•  wil prijzen doen dalen

•  wil Obamacare afvoeren
•  prijzen drukken via competitie

model voor medicijnen

EXPERT
MONEY
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In de Verenigde Staten vinden op 8 novem
ber 2016 presidents verkiezingen plaats. De 
uitslag valt op dit moment onmogelijk met 
zekerheid te voorspellen. Hoe de kandida
ten hun verkiezingsbeloften in daden zullen 
omzetten is evenzeer koffiedik kijken. Maar 
op basis van hun programma’s en hun ach
tergrond kunnen wel inschattingen worden 
gemaakt over hun mogelijke impact. 

De grote verschillen in visie kunnen ook 
belangrijke gevolgen hebben. Een overwin
ning van Donald Trump – met zijn extre
mere standpunten, zijn onvoorspelbaarheid 
en protectionisme – zal ongetwijfeld meer 
economische onzekerheid brengen en een 
grotere volatiliteit op de aandelenmarkten 
genereren. Indien Hillary Clinton de nieuwe 
bewoner wordt van het Witte Huis zal de 
impact veel gematigder zijn. 

mooi, regelmatig en groeiend dividend 
te genereren) dan voor dividend yielders 
(bedrijven die momenteel een hoog 
maar naar de toekomst toe onhoudbaar 
dividend uitkeren).

Obligaties
De afbouw van de blootstelling aan de 
categorie aandelen wordt gecompen-
seerd door de opbouw van posities 
in zorgvuldig gekozen bedrijfsobliga-
ties. Vanwege de extreem lage rente 
zijn kwaliteitsvolle obligaties met een 
aantrekkelijke vaste coupon praktisch 
onvindbaar in de Eurozone. Aan de 
overkant van de Atlantische Oceaan 
zijn er wel koopwaardige ‘investment 
grade’1 bedrijfsobligaties van degelijke 
en solvabele bedrijven te vinden. Door 
de grote vraag naar deze obligaties is de 
opbrengst wel aan het afkalven. 

U laat zich best niet verleiden door high 
yield-obligaties uit de VS, die veelal uit-
gegeven zijn door bedrijven uit de ener-
giesector. Zeker in de oliesector hebben 
heel wat bedrijven het moeilijk om aan 
hun financiële verplichtingen te voldoen, 
wat deze obligaties te risicovol maakt. 

Daarnaast zijn er ook interessante 
obligaties te spotten in de groeimarkten, 
waar de kredietwaardigheid de jongste 
jaren een stuk beter werd en het ren-
dement doorgaans hoger ligt dan in de 
ontwikkelde landen. Onze voorkeur gaat 
daarbij uit naar obligaties uitgegeven in 
Amerikaanse dollar. Dit sluit naadloos 
aan bij onze visie op de dollar die wij ten 
opzichte van euro verder zien evolueren 
naar pariteit in de loop van 2017. Wij steu-
nen daarbij op het divergerend beleid van 
de Fed, die in tegenstelling tot de ECB de 
rente wel geleidelijk wil laten stijgen.

Flexibele fondsen
In volatiele tijden zijn spreiding, timing 
en flexibiliteit des te belangrijker 
voor het rendement van uw beleg-
gingen. Beleggers die daar noch de 
tijd, noch de kennis voor hebben, 
kunnen het best beleggen in flexi-
bele gemengde fondsen2. Dergelijke 
professionele beheerders zorgen 
binnen hun beleggingspolitiek voor de 
juiste activa-allocatie aangepast aan 
de marktomstandigheden.

Door de wereldwijde lage rente wordt 
het voor de beleggers die op zoek zijn 
naar een regelmatig inkomen steeds 
moeilijker om dit objectief in te vullen. 
De categorie ‘income generators’ binnen 
het gamma flexibele fondsen verdient in 
dat kader de nodige aandacht. Dergelijke 
fondsenbeheerders willen niet zozeer 
eventuele schokken opvangen, maar 
gaan voortdurend op zoek naar mooie 
opportuniteiten die hun doelstelling, 
namelijk het uitkeren van een aantrekke-
lijk dividend, kunnen vervullen. 

VS naar de stembus

1 Investment Grade obligaties hebben een rating gelijk aan of hoger dan BBB- bij 
Standard & Poor’s of een gelijkaardige rating bij Moody’s of Fitch. 2 De term ‘fonds’ 
is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging 
(ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-
UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB 
kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen 
zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers het bedrag van 
hun belegging niet recupereren. Onder gemengde fondsen verstaan we de ICB’s 
die beleggen in aandelen en obligaties.
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BANK
SECTOR:
GERUSTSTELLENDE 

STRESSTESTS

Afgelopen 
maanden 
sijpelde in de pers 
wat ongerustheid door 
over de gezondheid van de 
Europese banksector. Begrippen 
als rentabiliteit, kredietwaardigheid en 
liquiditeitspositie van de financiële instellingen 
passeerden de revue. Maar waar staan die 
begrippen eigenlijk voor? Of in welke mate 
hebben ze een impact op spaarders en 
beleggers? En hoe staat het vandaag met 
de sector en Deutsche Bank in het bijzonder 
als het over die drie aspecten gaat? 
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n 2016 staat de Europese bank-
sector voor heel wat uitdagingen. 
Journalisten plaatsen af en toe – en 

terecht – vraagtekens bij de ene of ande-
re bank, waardoor er twijfels ontstaan 
over de hele sector. Beoordelen we de 
Europese banken enkel op basis van hun 
beursprestaties, dan ziet het er inder-
daad allemaal niet zo rooskleurig uit. 
Sinds 1 januari dit jaar verloor de Stoxx 
600 Banks-index, die de koersen van de 
belangrijkste Europese banken bevat, 
ongeveer een vijfde van zijn waarde1.

Beurskoersen weerspiegelen de per-
ceptie van de markt over de rentabiliteit 

Uw spaargeld bij Deutsche 
Bank geniet vandaag een 
verhoogde bescherming

85
118

Situatie van kracht in 
Duitsland vanaf januari 2017
Bron: Deutsche Bank AG

Beschikbare TLAC in verhouding tot 
wettelijke vereisten (in miljard euro)
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Deutsche Bank 

heeft 33 miljard 

euro overschot 

ten opzichte van 

de wettelijke 

vereiste 

tegen 2019

Deposito’s ≤ 100.000 euro

Deposito’s > 100.000 euro
Particulieren, kmo

Andere schulden 
Gestructureerde schulden, belasting- en pensioen-

schulden, deposito’s van financiële instellingen

Niet-gewaarborgde senior schulden 
(obligaties, schuldbewijzen)

Achtergestelde schulden (T2)

Junior Achtergestelde schulden (AT1)

Eigen vermogen (CET1)

59

10
5

44
 Beschikbare 

TLAC
Wettelijk 
 minimum

op één bepaald moment. Daarom is het 
nuttig om de gezondheid van banken te 
meten op basis van objectieve indica-
toren. De rentabiliteitsproblemen van 
banken bij een lage of zelfs negatieve 
rente, hebben geen rechtstreekse gevol-
gen voor hun kredietwaardigheid of 
liquiditeitspositie. In dat opzicht moeten 
we vaststellen dat er sinds de crisis van 
2008 enorme vooruitgang is geboekt 

wat de stabiliteit van de banksector 
betreft. Dat gebeurde onder meer met 
de goedkeuring van strengere richtlijnen 
en beoordelingscriteria, en duidelijkere 
procedures voor de ondersteuning van 
noodlijdende banken. De uiteindelijke 
bedoeling van al deze maatregelen is 
eenvoudig: sterkere financiële instel-
lingen bieden spaarders en belasting-
plichtigen extra bescherming. 

BRRD-richtlijn:  
beter beschermde spaarders
De Europese richtlijn over het  herstel 
en de afwikkeling van banken (BRRD- 
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Rentabiliteit
De rentabiliteit (in het Engels ‘profitability’) 
duidt op het vermogen van een bedrijf om 
winst te maken en hangt af van verschil
lende factoren. Onder meer de commerciële 
dynamiek van het bedrijf – meer bepaald 
de capaciteit om innoverende producten 
en diensten voor te stellen die waarde 
genereren – of nog kostenbeheersing. Om 
rendabel te zijn, moet een product of een 
dienst op de markt gebracht worden tegen 
een prijs die hoger ligt dan de kostprijs, 
alle kosten inbegrepen. Voor banken speelt 
ook de economische en financiële context 
een cruciale rol in de berekening van de 
rentabiliteit. Het beroep van bankier hangt 
nauw samen met de conjuncturele evolutie, 
de rentestand, enz. 

Hoe wordt ze berekend? De rentabi
liteit van een bank wordt uitgedrukt door 
de publicatie van de resultaten (kwartaal, 
halfjaar en jaarresultaten). Het ‘volstaat’ 
rekening te houden met de winsten die een 
bank in de beschouwde periode boekt. Die 
winsten kunnen bezwaard worden met een 
aantal zogenaamde ‘nietrecurrente’ elemen
ten. Analisten houden bijgevolg nog andere 
indicatoren zoals het bedrijfsresultaat, de 
cashflows of de exploitatiecoëfficiënt (d.w.z. 
de verhouding tussen de exploitatiekosten 
en alle opbrengsten) in de gaten.

Wie is betrokken? De rentabiliteit van 
een bank betreft in de eerste plaats de aan
deelhouders en de gemeenschap van beleg
gers in brede zin. De rentabiliteit is met 
name een van de elementen die een bedrijf 
in aanmerking neemt om een dividend uit te 
keren aan de aandeelhouders. 

Kredietwaardigheid
De kredietwaardigheid van een bedrijf 
duidt op het vermogen om zijn verbintenis
sen na te komen wanneer die op vervaldag 
komen. Voor een bank gaat het om de 
betaling van de beloofde rente op spaarre
keningen of obligatiecoupons, of gestructu
reerde schuldinstrumenten die de instelling 

heeft uitgegeven, of het terugbetalen van 
zijn leningen. 

Hoe wordt ze berekend? De krediet
waardigheid van een bank kan aan de hand 
van verschillende reglementaire ratio’s 
worden beoordeeld. De meest gangbare is 
de ‘Common Equity Tier 1 Ratio’, die de som 
van het eigen vermogen van een bank toetst 
aan de risico’s waaraan ze is blootgesteld. 
Europese bankregulatoren leggen steeds 
strengere minimumratio’s op. 

Wie is betrokken? Een bank met een 
kredietwaardigheidsprobleem brengt haar 
aandeelhouders en schuldeisers in gevaar, 
onder wie de spaarders en beleggers. De 
recente Europese BRRDrichtlijn beschermt 
de spaarder en belastingbetaler echter in 
grote mate. Een eventuele reddingsoperatie 
van een bank in moeilijkheden moet voort
aan gebeuren door eerst de kapitaalinstru
menten of beschikbare interne schulden aan 
te spreken, en in ruimere zin alle mogelijke 
steun uit privéhoek, alvorens het geld bij de 
belastingbetaler te gaan zoeken.

Liquiditeitspositie
De liquiditeitspositie duidt op het vermo
gen van een bank om te voldoen aan haar 
verplichtingen op korte termijn. Een bank 
moet ook beschikken over stabiele financie
ringsbronnen om haar activiteit te kunnen 
voortzetten in geval van aanhoudende 
spanningen op de markt.

Hoe wordt ze berekend? Een van de 
belangrijkste ratio’s om uit te maken of 
een bank over voldoende liquide mid
delen beschikt, is de Liquidity Coverage 
Ratio (LCR). Deze ratio meet of een bank 
voldoende cash en hoogwaardige liquide 
activa heeft om haar verbintenissen gedu
rende 30 dagen te kunnen nakomen als 
er zich een ernstige crisis voordoet op de 
financiële markten. 

Wie is betrokken? Een bank met liquidi
teitsproblemen brengt haar aandeelhouders 
en schuldeisers in gevaar, onder wie de 
spaarders en beleggers. 

Rentabiliteit, kredietwaardigheid, 
liquiditeitspositie… zegt u?

richtlijn) heeft banken aangezet hun 
kapitaal te verstevigen om het risico 
op een faillissement te verkleinen. Een 
sterkere kapitaalstructuur impliceert 
de facto een grotere bescherming voor 
spaarders. En voor de cliënten van 
Deutsche Bank dan?
• Uw spaargeld is beter beschermd 

dankzij een buffer tegen verliezen 
(TLAC) van 118 miljard euro, dat is 
33 miljard meer dan wettelijk vereist.

• De wet die de Europese richtlijn 
omzet in Duits recht biedt extra 
bescherming voor spaarders dankzij 
een automatische achterstelling van 
houders van klassieke obligaties 
vanaf 1 januari 2017.

Ook de specifieke rating (kredietwaar-
digheidsbeoordeling) die het rating-
bureau Moody’s toekent aan de depo-
sito’s van de bank (A3) wijst op een hoge 
kredietwaardigheid (categorie A).

Anders gezegd: uw spaargeld bij 
Deutsche Bank geniet vandaag een 
verhoogde bescherming.

Kredietwaardigheid 
en liquiditeits positie: 
 sterkere banken
Andere maatregelen stabiliseren de 
banksector doordat ze de oorzaken van 
de bankencrisis van 2008 direct aanpak-
ken: de zwakke positie van sommige 
instellingen inzake kredietwaardigheid 
en liquiditeit zorgden er namelijk voor 
dat ze snel failliet gingen.

Politici en marktregulatoren hebben 
conclusies getrokken uit die crisis en 
veel strengere regels en controles uitge-
vaardigd om banken te versterken. Dit 
mondde onder meer uit in de internatio-
nale Bazel III-akkoorden. 

Deutsche Bank heeft de voor-
bije jaren om te beginnen duidelijk 

15 



BANKSECTOR
Actualiteit

EXPERT
MONEY

vooruitgang geboekt op het gebied van 
kredietwaardigheid. Het eigen vermo-
gen van de bank is bijna verdubbeld, van 
37 miljard in 2008 naar 62 miljard euro 
in 2016. De groep kan bovendien een 
‘Common Equity Tier 1 Ratio’ (zie p. 15) 
voorleggen van 10,8%, wat beantwoordt 
aan de eisen van de regulatoren.

Daarenboven heeft Deutsche 
Bank zijn liquiditeitsreserves sinds 
de financiële crisis verviervoudigd 
(223 miljard euro). Zijn liquiditeits-
ratio op korte termijn (LCR – zie p. 15) 
bedraagt momenteel 124%, wat nu al 
38 miljard euro hoger is dan wettelijk 
vereist tegen ... 2018! Ook de financie-
ringsbronnen zijn vandaag stabieler en 
meer gediversifieerd.

Stresstests:  
aanvullende bescherming
Om de sterkte van de hele bankensector 
in Europa te testen, voert de Europese 
Bankautoriteit (EBA) sinds 2014 stabili-
teitstests uit, de zogenaamde ‘stresstests’. 
De EBA heeft op die manier een extra stap 
gezet in vergelijking met de regulatoren 
door de banken onder druk te zetten en 
na te gaan of ze voldoende draagkracht 
hebben om een grote schok te boven te 
komen. De test gaat na in welke mate 
banken weerstand kunnen bieden aan 
enerzijds een basisscenario en anderzijds 
een ongunstig scenario. Bij elke nieuwe 
oefening worden de eisen strenger.

Op 29 juli van dit jaar publiceerde 
de EBA de resultaten van de jongste 
stresstests. Met uitzondering van een 
Italiaanse bank, hebben alle Europese 
banken hun eigen vermogen opgetrok-
ken en zijn ze financieel gezonder dan 
2 jaar geleden. Dat is goed nieuws voor 
de spaarder, voor de belastingplichtige 
en voor de economie in haar geheel. 

Deutsche Bank komt ook sterker uit 
de stresstests. In het ongunstig scenario 
van de EBA zou de ‘Common Equity Tier 
1 Ratio’ uitkomen op 7,8%, wat een stuk 
beter is dan de 7% bij de tests in 2014.

Common Equity Tier 1 Ratio van Deutsche Bank 
in de stresstests van de EBA van 2014 en 2016

Stresstest Uitgangspunt Basisscenario Ongunstig 
scenario

2014 9,20% 10,50% 7,00%

2016 11,10% 12,10% 7,80%

EBA - Lijst van banken met 
internationaal systemisch belang

Stresstest 
2014

Stresstest 
2016 Verschil

Banque Populaire – 
Caisse d’Epargne 

6,4% 9,5% 3,1%

Royal Bank of Scotland 5,7% 8,1% 2,4%

Nordea 12,0% 14,1% 2,1%

Crédit Agricole 8,6% 10,5% 1,9%

Banco Santander 7,3% 8,2% 0,9%

BNP Paribas 7,6% 8,5% 0,9%

Deutsche Bank 7,0% 7,8% 0,8%

ING 8,2% 9,0% 0,8%

Unicredit 6,5% 7,1% 0,6%

Société Générale 7,1% 7,5% 0,4%

Barclays 7,1% 7,3% 0,2%

HSBC 9,3% 8,8% 0,5%

Common Equity Tier 1 Ratio (%) in het ongunstig scenario van de EBA
Evolutie tussen 2014 en 2016

Standard Chartered werd niet onderworpen aan de stresstests van de EBA in 2016. Bron: Standard Chartered werd niet onder-
worpen aan de stresstests van de EBA in 2016. Bron: rapport stress test EBA 2014, rapport stress test EBA 2016, 29 juli 2016

Bron: rapport stress test EBA 2014, rapport stress test EBA 2016
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1 - 20,28% sinds 1 januari 2016, cijfers per 07/09/2016. 
Bron: www.stoxx.com
Tenzij anders vermeld, zijn de in dit artikel vermelde bedra-
gen en percentages van toepassing op 30-06-2016.

Graag meer info? 
Neem zeker contact op met onze 

specialisten op 078 153 154.

Liquiditeitsratio (LCR) 
van Deutsche Bank (%)

0%

20%

40%

EIND 2015 T1 2016 T2 2016

60%

80%
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140%

119% 119% 124% Deutsche Bank heeft 

38  miljard euro overschot ten 

opzichte van het wettelijk 

vereiste minimum van 100% 

tegen 2018

Bron: Deutsche Bank AG

Context niet bevorderlijk 
om winst te maken
We hebben net gezien dat de banksec-
tor en Deutsche Bank in het bijzonder de 
voorbije jaren hun draagkracht hebben 
aangetoond. Toch staan banken op de 
beurs onder druk en zien ze hun koersen 
dalen. Hoe dat te verklaren valt? We 
moeten met twee elementen rekening 
houden. Aan de ene kant dwingen de 
nieuwe regels banken om hun eigen 
vermogen te verhogen. Die maatre-
gelen zijn gunstig op langere termijn 
voor spaarders en beleggers, maar ze 
beperken de manoeuvreerruimte om op 
korte termijn winsten te genereren voor 
de aandeelhouders. Aan de andere kant 

Sterkere financiële 
instellingen bieden 
spaarders en 
belastingplichtigen 
extra bescherming

heeft de lage rente een impact op de 
rentabiliteit van de banken, want de mar-
ges hangen af van het verschil tussen de 
korte- en langetermijnrente. Beide facto-
ren samen maken dat  beleggers niet zo 
enthousiast zijn en meer  interesse tonen 
voor andere  sectoren. Al zegt dat natuur-
lijk niets over de  financiële draagkracht 
van de banken.

Welke lessen kunnen  
we hieruit trekken? 
De stresstests hebben enerzijds 
 aangetoond dat de Europese bank-
sector in zijn geheel veel sterker 
is dan  voorheen. Dat is uitstekend 
nieuws voor de Europese economie. 
Anderzijds hebben Deutsche Bank 
net als de Belgische grootbanken 
betere resultaten geboekt dan tijdens 
de eerste soortgelijke  oefeningen in 
2014 en dus hebben ze een grotere 
financiële draagkracht. 

Een hele geruststelling voor spaar-
ders en beleggers die – volledig 

terecht – naar de degelijkheid peilen van 
de banken waaraan ze hun geld toever-
trouwen. Zo kunt u zich concentreren 
op de essentie: profiteren van het advies 
op maat van onze experts – met name 
dankzij de nog ruimere openingsuren, 
kiezen uit een nog breder scala finan-
ciële oplossingen afgestemd op uw 
behoeften, profiteren van voordelige 
tarieven dankzij de afschaffing van onno-
dige kosten. Kortom, alles wat maakt 
dat u op een dag voor Deutsche Bank 
hebt  gekozen. 
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LAGE RENTES
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TERMIJN DILEMMA
VAN BELEGGERS

Lage rentes en volatiele markten: 
beleggers staan voor grote 
uitdagingen. Vooral het zwakke 
groeipotentieel in geïndustrialiseerde 
landen stelt hen voor een dilemma. 
Op lange termijn zijn structurele 
hervormingen de enige manier om 
deze situatie te doorbreken. Maar die 
moeten nog worden verwezenlijkt.

e feiten zijn duidelijk: enerzijds 
bieden Investment Grade-
obligaties* niet langer een 

interessant rendement. Sommige heb-
ben zelfs een negatief rest rendement, 
wat betekent dat het rendabeler is om 
ze nu te verkopen dan te wachten tot de 
terugbetaling op vervaldag. En ander-
zijds zijn aandelenmarkten momenteel 
zeer volatiel. 

Veel beleggers voelen de directe 
impact van deze ontwikkelingen: hun 
inkomsten komen onder druk terwijl de 
risico’s en de tijd, inspanningen en het 
geld om hun portefeuilles te beheren 
aanzienlijk toenemen.

Lage rentes
De huidige lage renteniveaus kunnen 
worden toegeschreven aan de zwakke 
groeivooruitzichten en de onzekerheid 
over het toekomstige economische 
en monetaire beleid. In dit klimaat 

zijn bedrijven terughoudend om te 
investeren en dit – in tegenstelling tot 
wat sommige economische model-
len poneren – ongeacht de gunstige 
financieringsvoorwaarden, aangezien 
hun voornaamste opdracht is om de 
overcapaciteit te verminderen die ze in 
de jaren voor de crisis hebben opge-
bouwd. Gegeven de huidige macro-
economische omstandigheden is dit een 
proces dat dus lang kan duren. 

Tegelijkertijd daalt de spaarneiging 
van de gezinnen niet, onder meer 
door een toenemende spaarbehoefte 
voor het pensioen. Daarnaast zijn de 
overheidsuitgaven gedaald omdat de 
meeste geïndustrialiseerde landen liever 
focussen op een geleidelijke consolida-
tie van hun begrotingen die soms grote 
tekorten vertonen. 

Alles samen vertraagt deze situatie 
aanzienlijk de wereldgroei en zet ze de 
rentevoeten onder druk. Met veel geld 

HET LANGE
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beschikbaar (sterkere spaarneiging) en 
een in vergelijking lage vraag (terughou-
dendheid om te investeren) dalen de 
leenkosten. Omdat ze het leningvolume 
– ondanks de betere financieringsvoor-
waarden – niet zien stijgen, gaan cen-
trale banken door op dezelfde weg die ze 
al jaren volgen. Met enorm veel vrijheid 
en flexibiliteit door de zwakke inflatiever-
wachtingen zetten ze hun onconventio-
nele monetaire beleid wereldwijd voort 
om de stagnerende geldstroom opnieuw 
in beweging te krijgen. Sindsdien heb-
ben ze de rentes nog verder doen dalen, 
vooral via hun opkoopprogramma’s van 
vastrentende effecten.

Ruime waaier aan 
oplossingen voor beleggers
Deze situatie houdt belangrijke uit-
dagingen in voor beleggers. Maar is 
geen reden om te berusten. Ondanks 
de moeilijke omgeving is het met de 
juiste strategie nog steeds mogelijk om 
aantrekkelijke rendementen te genere-
ren. De wijze waarop een portefeuille is 
gestructureerd en een actieve beleg-
gingsstrategie – waaronder de gerichte 
selectie van individuele activa en de 
juiste timing – worden steeds belang-
rijker. Beleggers die menen dat ze 
hiervoor niet de juiste tools hebben of 
dat een dergelijke aanpak te veel tijd en 

*Investment Grade obligaties hebben een rating gelijk aan of hoger dan BBB- bij 
Standard & Poor’s of een gelijkaardige rating bij Moody’s of Fitch.

portefeuille willen samenstellen. De 
beleggers van vandaag hebben meer 
informatie binnen handbereik dan ooit 
tevoren, maar dat maakt het voor hen 
daarom niet gemakkelijker om beleg-
gingsbeslissingen te nemen. Uiteindelijk 
moeten beleggers al die informatie opne-
men en er uithalen wat voor hen relevant 
is, de juiste conclusies trekken voor 
hun portefeuilles en op gepaste wijze 
reageren. Dit vergt een grote expertise in 
financiële markten en is tijdrovend.

Specifieke 
beleggingsbeslissingen 
delegeren
Beleggers die niet bereid zijn om de vele 
uren en inspanningen te leveren, kunnen 
kiezen voor actief beheerde fondsen. 
Dergelijke fondsen beleggen flexibel 
in een ruime waaier aan activaklassen 
zodat de risico’s worden gespreid. Er 
zijn twee categorieën: zij die als primaire 
doelstelling hebben regelmatige inkom-
sten te genereren en zij die binnen de 
beleggingspolitiek van het fonds via een 
actieve assetallocatie op zoek gaan naar 
opportuniteiten, waarbij ze het algeme-
ne marktrisico zoveel mogelijk beperken. 
We raden u dan ook aan om de verschil-
lende concepten te vergelijken met uw 
persoonlijke beleggingsdoelstellingen 
voor u een specifiek fonds kiest. 

inspanningen 
vergt, kun-
nen kiezen 
voor beheer-
oplossingen. 

Maar welke 
mogelijkheden 

hebben beleg-
gers om zich aan dit 

nieuwe klimaat aan te passen en toch 
inkomsten te genereren? In feite zijn 
aantrekkelijke rendementen tegenwoor-
dig enkel haalbaar door meer risico’s 
te nemen. Op pagina’s 26-28 biedt 
Deutsche Bank een van de mogelijke 
oplossingen aan om een potentieel 
hogere rente te genereren als u in euro 
wilt beleggen. Als u het valutarisico er 
bij wil nemen, kunt u hogere rende-
menten vinden in de Verenigde Staten. 
Dit geldt ook voor staatsobligaties uit 
opkomende markten. 
 
Volatiele aandelenmarkten 
vereisen een 
nauwgezette opvolging
Hoge eisen om portefeuilles samen 
te stellen gelden tegenwoordig niet 
enkel voor de obligatiemarkten. Ook 
voor beleggingen in aandelen zijn een 
intensief beheer en snelle reacties 
vereist. Vele aandelenindexen wereld-
wijd zijn zeer volatiel. Gelet op de vele 
politieke en economische uitdagingen 
in Europa en daarbuiten, zullen mark-
ten wellicht niet snel een duurzame 
stabiliteit kennen. 

In de toekomst wordt het voor beleg-
gers waarschijnlijk nog belangrijker om 
de ontwikkelingen in de kapitaalmark-
ten nauwlettend op te volgen als ze 
in deze omgeving een veelbelovende 

Op zoek naar een oplossing?
Op pagina’s 26-28 biedt Deutsche Bank een 

van de mogelijke oplossingen aan om een 

potentieel hogere rente te genereren als u 

in euro wilt beleggen.
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Hoe heeft de digitalisering de relatie tussen 
cliënten en de banken veranderd? En hoe 
speelt Deutsche Bank België hierop in? 
Een gesprek met Oliwia Berdak van Forrester 
Research en Achiel Keppens, Head of 
Direct Channels bij Deutsche Bank België.

“De digitale technologie heeft 
cliënten gedrag veranderd. Hoe 
we reizen, winkelen, we kun-
nen online een kamer boeken,… 
Maar ook ons financieel leven en 
hoe we dat managen is erdoor 
gewijzigd. Digitale interacties zijn 
ondertussen goed voor 80 pro-
cent van de interacties tussen een 
cliënt en de bank. 25 procent van 
de Europeanen gebruikt mobiel 
bankieren,” zegt Oliwia Berdak van 
Forrester Research. 

“Digitaal is meer dan apps en 
websites. Het zorgt ervoor dat de 
cliënt een gepersonaliseerd finan-
cieel plan kan ontvangen op maat. 
Dat plan kan continu geüpdatet 
worden. De cliënt kan in real time 
in interactie gaan met zijn financieel 
adviseur dus het geeft u als cliënt de 
kracht om betere en persoonlijkere 
financiële diensten te ontvangen,” 
aldus Berdak.

Voor Deutsche Bank betekent 
digitaliseren meer dan louter auto-
matiseren. Deutsche Bank kiest 
voor een digitaal verhaal omdat dit 
het leven van haar cliënten mak-
kelijker maakt. Maar daarnaast blijft 
de bank inzetten op persoonlijk 
advies op maat vanuit haar Financial 
Centers. Het menselijke aspect 
blijft dus de sleutelfactor tussen u 
en uw bank. Zelfs in een financiële 
wereld die in sneltempo digitali-
seert, blijft de vraag naar persoonlijk 
contact  tussen mensen onderling 
zeer groot. 

80% digitale interacties
Achiel Keppens, Head of Direct 
Channels bij Deutsche Bank stelt dat 
meer en meer interacties met cliën-
ten digitaal verlopen, en dit sinds de 
introductie van DB M@X in 2007.

“Vandaag verlopen vier op vijf 
van de interacties met hen digitaal. 
Deutsche Bank kiest dus al een tijd 
om naast face to face persoonlijk 
advies ook digitale toepassingen 
voor te stellen aan haar cliënten. 
Wanneer we het Financial ID 
van onze cliënt bepaald hebben, 
begrijpen we beter dan ooit zijn 
behoeften. Onze beleggingscliënten 
hebben toegang tot een digitale 
portefeuille manager (via Online 
Banking). Daarmee kunnen ze hun 
portefeuille in detail opvolgen. Via 
een systeem van alerts brengen we 
hen op de hoogte als er gebeurte-
nissen zijn die niet stroken met hun 
doelstellingen zoals bepaald in hun 
Financial ID (ofwel: “die aandacht 
vragen”). De adviseur beschikt over 
dezelfde informatie en kan zodoende 
bijkomend advies verlenen waar 
nodig. Er is dus een duidelijke link 
tussen het ‘digitale’ en het ‘fysieke’. 
En dat is een meerwaarde,” zegt 
Achiel Keppens.

Digitale technologie wordt vaak 
aangewend om fysieke kantoren te 
sluiten en kosten te drukken. Onze 
voornaamste drijfveer is om digitale 
en fysieke interacties complementair 
te maken. Als het geen zin heeft 
voor de cliënt, dan doen we het niet. 

Achiel Keppens: “Deutsche Bank 
gaat steeds erg beredeneerd te werk 
vooraleer de bank iets nieuws lan-
ceert op digitaal vlak. Gezien het bij 
beleggingen sowieso om gevoelige 
materie gaat en het woelige tijden 
op de beurs zijn, heeft de cliënt geen 
nood aan de zoveelste flashy app. 
Wat wel belangrijk is, is de gebruiks-
vriendelijkheid en het overzicht dat 
een mobiele functie aan onze cliën-
ten kan geven.”

Deutsche Bank zet dus in eerste 
instantie in op kwalitatief beleg-
gingsadvies, via haar digitale 
kanalen én uiteraard ook via haar 
Financial Centers die hun advise-
rende rol blijven spelen. Op dat 
vlak gaat Deutsche Bank verder op 
de ingeslagen weg die het al jaren 
bewandelt: een degelijk beleg-
gersplatform aanbieden, offline 
en online. Omdat beleggingsad-
vies aanbieden géén of of-verhaal 
is, maar een én én-verhaal zoals 
Forrester Research ook zegt. “We 
zullen pas iets nieuws uitrollen wan-
neer we ervan overtuigd zijn dat het 
de relatie met de cliënt verbetert, 
dat het bijdraagt tot een nog betere 
dienstverlening op adviserend vlak 
met de cliënt. Ons beleggersplat-
form is daar een mooi voorbeeld 
van. Het is nu al goed voor 40 pro-
cent van de transacties in fondsen 
en 90 procent van de transacties in 
aandelen. Cijfers waar veel groot-
banken voor zouden willen teke-
nen,” concludeert Achiel Keppens.

OLIWIA BERDAK
FORRESTER RESEARCH

ACHIEL KEPPENS
HEAD OF DIRECT 
CHANNELS, 
DEUTSCHE BANK 
BELGIË
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Deze zomer lanceerde Deutsche Bank 
zijn Summer Deals. Daarbij hoorde 
ook een campagne die we lanceerden 
op Facebook en een die exclusief te 
zien is voor mobiele gebruikers van dit 
sociale netwerk. Deutsche Bank zal 
in de komende weken en maanden 
zijn sociale media meer inzetten om 
in dialoog te gaan met zijn cliënten en 
mensen die geïnteresseerd zijn om cliënt 
te worden. Omdat we in alle openheid 

en transparantie willen communiceren. 
Uiteraard blijven de andere kanalen zoals 
de cliëntendienst ook telefonisch en 
via de website bereikbaar. Last but not 
least blijft uw financieel adviseur steeds 
beschikbaar in uw Financial Center wan-
neer u face to face advies wenst.

Om u nog beter te informeren en 
indien u wenst een gesprek aan te gaan 
met ons, vindt u ons terug op verschil-
lende netwerken. Tot uw dienst!

Waar vindt u ons?

 LinkedIn  

www.linkedin.com/company/deutsche-bank-belgium

 Facebook 

facebook.com/deutschebankbe 

 Twitter  
twitter.com/deutschebankbe

 YouTube  

www.youtube.com/user/DeutscheBankBelgium

Deutsche Bank 
op social media

  Er 2,31 miljard actieve gebruikers van social media 
zijn wereldwijd?
  Dit 31% van de hele wereldbevolking is?
  1,97 miljard gebruikers via hun smartphone of tablet 
social media consulteren?
  Facebook maandelijks 1,35 miljard actieve 
 gebruikers telt?
 YouTube er maandelijks 1 miljard heeft?
  Instagram 300 miljoen actieve gebruikers kent?
  Er elke maand 255 miljoen actieve Twitteraars zijn?
  Op LinkedIn 187 miljoen mensen gebruik maken van 
het sociale netwerk om CV’s, vacatures, te raadple
gen, posts te lezen of boodschappen te versturen?
  U in België via Facebook potentieel 
6,2  miljoen  mensen kan bereiken? 
  De gemiddelde leeftijd op Facebook en Twitter 
22 jaar is?
  De gemiddelde leeftijd 44 jaar is voor gebruikers 
van LinkedIn?
  Er dagelijks 4 miljard video’s bekeken worden 
op YouTube?

Wist u dat

Bron: wearesocial.com & stratenet.com
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Bron: We are social – Digital in 2016

  SOCIAL MEDIA GEBRUIK
  INTERNET GEBRUIK

NOORD- 
AMERIKA

CENTRAAL 
AMERIKA

ZUID- 
AMERIKA

WEST-
EUROPA

OOST-
EUROPA

CENTRAAL
AZIË

OOST-
AZIË

ZUID
AZIË

MIDDEN-
OOSTEN

OCEANIË

AFRIKA

59%
88%

40%
44%

50%
60%

11%
29%

48%
83%

45%
64%

6%
40%

48%
54%

11%
27%

37%
41%

45%
68%

26%
53%

Het saldo van uw rekeningen 
raadplegen en overschrijvingen 
uitvoeren. Dat kan u al bij MyBank, 
de app voor mobiel bankieren van 
Deutsche Bank. 

Deutsche Bank koos ervoor om de 
app eerst uit te brengen voor iPhone. 
Sinds begin augustus is MyBank ook 
beschikbaar voor Android-gebruikers.

Verder lanceerde Deutsche Bank 
de nieuwe functie ‘Custody account’ 
binnen de MyBank app. Daar kunt u 
uw effectenrekening en bijhorende 
posities raadplegen.

Bedoeling is om de app verder uit te 
breiden en er een platform van te maken 
waar u zowel uw rekeningen als uw 
beleggingen kan beheren. 

Betalen met uw bankkaart  wanneer 
u gaat shoppen in uw favoriete 
 winkelstraat, naar de bakker, slager, 
groentenwinkel of supermarkt om de 
hoek gaat? Dat behoort straks mis-
schien tot het verleden voor u. Wordline 
introduceerde namelijk SmartPay in de 
Bancontact app. 

Het principe is eenvoudig. Betalen 
doet u door met uw smartphone via 
de Bancontact app de unieke QR-code 
in te scannen die u van de verkoper 
ontvangt. De aankoop bevestigen, doet 
u door op “OK” te drukken wanneer de 
naam van de winkel verschijnt en het 
te betalen bedrag. Vervolgens geeft 
u uw pincode van de Bancontact app 
in en wordt de betaling geregistreerd. 
Wordline, het bedrijf achter Bancontact, 
verzekert dat u in 2017 op haar hele 
netwerk mobiel zal kunnen betalen. 
Nu zijn er al zo’n 130 grote winkels 
aangesloten op dit systeem dat even 
veilig is als betalen met een bankkaart, 
volgens Worldline. 

Vervangt SmartPay 
uw portefeuille straks?

MyBank nu ook
beschikbaar voor Android
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financiële planning op lange termijn 
naar de kinderen en kleinkinderen 
toe. Wij hebben daar ook regelmatig 
advies voor gevraagd en gekregen 
van onze adviseur. (nvdr. bij Deutsche 
Bank wordt dit voorzien door het Wealth 
Structuring team)”

De heer Pierre Marchant uit Waver 
is 15 jaar cliënt bij Deutsche Bank: “De 
reden waarom we zo lang cliënt zijn, is 
de open architectuur die zij aanbieden 
en de lage kosten voor hun producten 
in vergelijking met andere banken. Bij 
Deutsche Bank hebt u toegang tot de 
grote spelers op de wereldmarkt. Dat 
is een grote troef. De instapkosten van 
heel wat financiële producten zijn er nul. 
Dat zijn heel wat troeven om met die 
mensen samen te werken. Het wordt 
natuurlijk ook aangenaam wanneer het 

Info
Bekijk de volledige 

getuigenissen van deze 

DB Personal cliënten op  

deutschebank.be/uwleven 

TABLETS

5%

SMARTPHONES

39%

ANDERE TOESTELLEN

0,1%

LAPTOPS & DESKTOPS

56%

 Deutsche Bank  
laat u aan  
het woord

Deutsche Bank interviewde drie 
 cliënten. Over hun leven. De ervarin-
gen met de bank die ze hebben binnen 
DB Personal. Echte mensen zoals u en 
ik die de vrijheid kregen om openlijk hun 
mening te geven. Zonder script waar 
ze zich aan moesten houden. Het levert 
zeer authentieke interviews op.

Mevrouw Josiane Vincent uit 
Oostende is tevreden dat ze ondertus-
sen al twaalf jaar geholpen wordt door 
dezelfde financieel adviseur. “Zij is 
deskundig. Heel objectief. En wat voor 
ons zeer belangrijk was: zij luistert naar 
ons. Op 12 jaar tijd is er veel veranderd. 
De kinderen zijn het huis uit. Er komen 
kleinkinderen. Automatisch moet je 
met je financiële situatie een beetje 
rekening houden bij dergelijke verande-
ringen. Dus zijn we op zoek naar onze 

Hoe surfen we op het internet?

Bron: We are social – Digital in 2016

personeel goed opgeleid is en u daar-
mee een goed contact hebt. Ik denk dat 
dat een samenvatting is van de troeven 
van Deutsche Bank.”

Mevrouw Marie-Christine Tonet uit 
Stokkel is ongeveer 15 jaar cliënt bij 
Deutsche Bank: “Ik ben via een vriend 
die cliënt was en zeer tevreden was bij 
Deutsche Bank bij de bank terechtgeko-
men. De mensen zijn heel sympathiek 
en heel professioneel. Het is een plezier 
om langs te komen.”
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Info
Ontdek ze in  

deze video op 

deutschebank. be/ waarom

Een nieuwe video legt in geuren en 
kleuren uit waarom beleggen bij 
Deutsche Bank interessant is. Zo 
ontvangt u persoonlijk advies op basis 
van uw unieke financiële identiteit 
(Financial ID). U krijgt toegang tot een 
breed scala van financiële oplossingen 
en geniet van de beste voorwaarden 
op de markt. En dat met een set aan 
gespecialiseerde hulpmiddelen zoals 
de Online Portfolio Manager of de 
app MyBank. 

Waarom Deutsche Bank 
kiezen voor  
uw beleggingen?

deutschebank.be/nieuws

Afspraak op

Vernieuwde webpagina  
Nieuws & Advies

Cliënten van Deutsche Bank zijn vaak 
lovend over de expertise en de adviezen 
die ze ontvangen van hun financieel advi-
seur. Om u bijkomend te informeren over 
de jongste trends in de financiële sector 
én om korter op de bal te spelen, ontwik-
kelde de bank recent een vernieuwde 
webpagina op  deutschebank. be, 
“Nieuws & Advies”. Daarop kunt u onder 
andere de analyses nalezen van Deutsche 
Bank over actuele thema’s, zoals recent 
de uitslag van het brexit-referendum. 
Ook een selectie van persartikelen van 
Deutsche Bank kunt u er rustig nalezen.

  in Silicon Valley een Digitaal Innovatielab 
geopend heeft?
  dit lab als doel heeft om nieuwe en verbeterde 
processen,  producten en diensten te lanceren 
en de  efficiëntie te verbeteren?
  de bank daarmee betere  relaties wil aangaan 
met digitale startups?
  er al twee Deutsche Bank Labs waren: in 
Berlijn en Londen?
  Deutsche Bank 1 miljard euro wil investeren in 
de volgende vijf jaar voor digitale initiatieven?

Wist u dat de  
Deutsche Bank Group
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GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN
Oplossingen

VAN LAGE RENTES?

HOE RENDEMENT 
HALEN IN TIJDEN

Producten met vaste rente, 
(staats)obligaties, klassieke 
spaarrekeningen, … brengen nog 
nauwelijks iets op. Zelfs in een 
moeilijke context, met lage rentes, 
kan Deutsche Bank verschillende 
soorten oplossingen aanbieden. 

n deze editie leggen we de focus op 
onze gestructureerde producten. 
Dat zijn innovatieve beleggings-

oplossingen die Deutsche Bank België 
al vele jaren aan haar cliënten aanbiedt. 
Een gesprek met Anthony Van Impe, 
Head of Product Management.

Welk doel hebben 
gestructureerde producten?
Deutsche Bank heeft elke maand vier 
tot zes gestructureerde producten met 
verschillende doelstellingen in haar 
aanbod ter beschikking. Zij kunnen een 
antwoord bieden voor beleggers die ook 
in tijden van lage rentes hun geld graag 
zien aangroeien en/of een regelmatig 
inkomen willen. Beleggers krijgen allerlei 
mogelijkheden en kunnen op verschillen-
de strategieën inspelen (bv. op stijgende 
rente, stijgende markten,…) om één of 
meerdere doelstellingen te bereiken. 

Een gestructureerd product kan ofwel 
een ‘gestructureerd schuldinstrument’ 

of een ‘afgeleid instrument’ zijn. Bij 
een gestructureerd schuldinstrument 
verbindt de uitgever zich ertoe het inge-
schreven kapitaal (zonder kosten) terug 
te betalen op eindvervaldag (behalve in 
geval van faillissement of risico op fail-
lissement van de uitgever). Bij afgeleide 
instrumenten verbindt de uitgever zich 
er daarentegen niet toe om het volledige 
ingeschreven kapitaal (zonder kosten) 
terug te betalen op eindvervaldag. 
Gestructureerde producten zijn com-
plexe instrumenten waarvoor een zekere 
kennis en ervaring noodzakelijk is. 

EXPERT
MONEY
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Het verschil tussen de opbrengst van 
het financiële product in kwestie in een 
negatief scenario vergeleken met het 
alternatief op de markt van dezelfde 
uitgever met een vaste rente (bv. het 
rendement van een obligatie met een 
vaste coupon uitgegeven door dezelfde 
uitgever met dezelfde looptijd).

Opportuniteitskost?

Door de lage rente is 
de cliënt meer bereid om 
in een gestructureerd 
product te beleggen want 
de opportuniteitskost is 
zeer beperkt

in euro zijn ook voor hen een moge-
lijke oplossing omdat zij kapitaals-
bescherming bieden. 

Zelfs in de huidige markt
omstandigheden en met de lage 
intresten zoals we ze nu kennen?
In deze marktomstandigheden iets 
aanbieden voor een defensief profiel dat 
tevens de mogelijkheid op een positief 
rendement biedt, is erg moeilijk maar 
niet onmogelijk. In de huidige tijden van 
onzekerheid (volatiele marktomstan-
digheden, politieke risico’s in Europa, 

Deutsche Bank heeft veel cliënten die 
in zo veel mogelijk omstandigheden 
beschermd willen zijn en een regel-
matig inkomen willen genereren. 
Gestructureerde schuldinstrumenten 
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GESTRUCTUREERDE PRODUCTEN
Oplossingen

  Beleggen is al mogelijk vanaf 
1.000 euro al naargelang het 
type product.
  De opportuniteitskost is laag. 
  Hoger potentieel rendement dan 
een spaarrekening of een obligatie. 
  Verschillende beleggingshorizonten 
mogelijk.
  Mogelijkheid om te  kiezen 
voor  producten met een 
kapitaalsbescherming.
  Mogelijkheid om producten te kiezen 
die een regelmatig inkomen bieden.
  Open architectuur, waarbij ook 
producten voorgesteld worden van 
andere financiële instellingen. Zo 
bestaat de mogelijkheid het krediet
risico te spreiden.

Eigenschappen van 
een gestructureerd 
product?

Meer info?
Alle producten 

en informatie zijn 

beschikbaar op  

www.deutschebank.be  

Voor bijkomende 

informatie kunt u terecht 

in uw Financial Center. 

veranderend beleid van de centrale 
banken,…), kan het zijn dat beleggers 
graag voor een beursgelinkt product 
willen kiezen maar aan de andere kant 
de schommelingen en risico’s eigen aan 
de beurs enigszins willen opvangen. Een 
mogelijke oplossing is kiezen voor een 
gestructureerd schuldinstrument met 
een look back-functie. Op die manier kan 
een belegger optimaal profiteren van 
een potentieel rendement door het start-
niveau van de onderliggende waarde te 
bepalen als het laagste niveau tijdens 
een bepaalde periode in het begin van 
de looptijd van het gestructureerd pro-
duct,” zegt Anthony van Impe.

Hoe komt het dat de interesse 
in gestructureerde producten 
is toegenomen?
“In het verleden waren de rentes op 
een spaarrekening en op obligaties veel 
hoger: rond de 4 à 5 procent zelfs. Stel 

Wat? Waarom?

Renteproduct gekoppeld aan de evolutie 
van een rentevoet

om een regelmatig inkomen te genereren via een 
vaste of variabele coupon wanneer de rentevoe
ten zouden stijgen

Beursgelinkt product gekoppeld aan de presta
tie van een index, zoals de 
Euro Stoxx 50 (de 50 groot
ste aandelen in Europa) 

om te kunnen profiteren van een eventuele 
stijging van de aandelenindex, mogelijks 
gecombineerd met een volledige of gedeelte
lijke kapitaalbescherming en, desgevallend, het 
genereren van een regelmatig inkomen

Fondsgelinkt product gekoppeld aan de prestatie 
van een fonds 

om te kunnen profiteren van een eventuele 
stijging van de waarde van het fonds, mogelijks 
gecombineerd met een volledige of gedeelte
lijke kapitaalbescherming en, desgevallend, het 
genereren van een regelmatig inkomen 

Producten in 
vreemde munt

één van de producten zoals 
hierboven omschreven, 
maar uitgedrukt in een 
vreemde munt

om een beleggingsportefeuille te diversifiëren 
wat betreft de valuta

Welke soorten gestructureerde producten 
biedt Deutsche Bank aan?

dat een gestructureerd product elk jaar 
nul procent zou genereren op basis van 
de prestatie van de onderliggende waar-
de terwijl de rente op een spaarrekening 
bijvoorbeeld 4 procent is, dan zou een 
belegger elk jaar 4 procent verliezen. De 
opportuniteitskost was vroeger dus veel 
hoger dan nu, gezien de rentes nu lager 
zijn,” zegt Anthony Van Impe. 
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FIDELITY FUNDS – GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND
Oplossingen

Global Multi Asset Income Fund 
is een compartiment van de bevek 
Fidelity Funds dat zich richt tot 
beleggers die graag een potentieel 
regelmatig inkomen opbouwen via 
hun beleggingen. De gediversifieerde 
aanpak van het compartiment is immers 
op dividenden en coupons gericht.

IN HET HUIDIGE KLIMAAT?

HOE 
INKOMSTEN 
OPBOUWEN

A-QINCOME(G)-Euro (hedged)
Beheerd door FIL Investment Management 
(Luxemburg) SA

op activa die meer kunnen opbrengen 
(Speculative Grade-obligaties*, obliga-
ties uit de opkomende markten enz.) 
wagen ze zich op glad ijs en moeten ze 
al een stevige marktkennis hebben om 
niet onderuit te gaan.

Negatieve rente
De aanhoudende onzekerheid op de 
markten drijft de beleggers nog altijd 
massaal naar kwaliteitsvolle activa, 
namelijk obligaties met de beste ratings. 
Onvermijdelijke gevolg van die toeloop: 
hoe meer een obligatie in trek is op de 
markten, hoe lager het rendement. Dat 
wordt nog eens versterkt door het soe-
pele monetaire beleid van de centrale 
banken die hun rentetarieven op een 
bodempeil houden in de hoop de econo-
mie zo weer op gang te krijgen.

Rechtstreeks gevolg voor de beleg-
gers: een kwaliteitsobligatie met 
een negatieve rente is helemaal niet 

uitzonderlijk meer. Zo hebben Belgische 
staatsobligaties op vijf jaar een negatief 
rendement van zowat -0,50% (bron: 
Bloomberg). Voor een positief rende-
ment op Belgische staatsobligaties 
moeten we al uitzien naar looptijden van 
minstens negen jaar! In Duitsland is het 
met de Bund nog erger gesteld: begin 
juli bood 90% van de Duitse staatsobli-
gaties een negatief rendement, 73% 
had een rente van minder dan -0,40% 
(bron: Bloomberg)!

Waar is er rendement?
In een klimaat met zo weinig rendement 
moeten we op zoek naar groei bij de 
risicovollere activa. Maar dat is bijzonder 

articuliere beleggers die vandaag 
een regelmatig inkomen uit hun 
geld willen halen om hun koop-

kracht te vergroten, staan vandaag voor 
een dilemma: het rendement van de 
activa die traditiegetrouw ideaal waren 
voor een dergelijke strategie (zoals kwa-
liteitsobligaties) staat vandaag op een 
historisch laag peil. Maar als ze mikken 

Fidelity Funds – Global 
Multi Asset Income Fund 
wil vooral inkomsten 
opbouwen en uitkeren

Fidelity Funds –  
Global Multi Asset Income Fund
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FIDELITY FUNDS – GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND
Oplossingen

riskant voor een particuliere belegger. 
Aandelen die dividenden uitkeren, zijn niet 
altijd even makkelijk te vinden. Bovendien 
moet dat dividend ook hoog genoeg … 
en houdbaar blijven. Bij de obligaties valt 
er rendement te halen bij de High Yield-
obligaties, de zogenaamde Speculative 
Grade-obligaties*. Ook dat is een moei-
lijke klus, want aan die instrumenten zijn 
meer risico’s verbonden. Obligaties uit 
de opkomende markten ten slotte lijken 
op het eerste zicht soms aantrekkelijk. Ze 
kunnen echter ook veel onaangename 
verrassingen in petto hebben voor wie 
niet goed op de inflatie of wisselkoers let.

Een multi-assetaanpak 
Welke activa genieten de voorkeur in het 
huidige klimaat? Economisch onder-
zoek van FIL Investment Management 
(beheerder van het compartiment 
Fidelity Funds – Global Multi Asset 
Income Fund) bracht een recurrent en 
eenvoudig gedragspatroon aan het licht. 
Veranderingen in de inflatie en eco-
nomische groei zijn verbonden in een 
tegengesteld golfpatroon. Aandelen en 
obligaties van bedrijven uit verschillende 
sectoren of geografische regio’s zullen 
voor- en tegenspoed kennen afhankelijk 
van de fase waarin de globale economie 
zich bevindt.

Zo kan beleggen in slechts één sector 
op een verkeerd gekozen tijdstip ern-
stige verliezen met zich meebrengen die 
pas na jaren weer zijn ingelopen. Sterker 
nog, het is heel goed mogelijk dat de 
beste activaklassen van het ene jaar een 
jaar later de zwakste prestaties leveren.

Een multi-assetaanpak vermin-
dert in belangrijke mate de globale 
volatiliteit, en daardoor het risico van 
uw portefeuille.

Specialisten inschakelen 
Om overeind te blijven in het huidige kli-
maat kunt u nog altijd beter vertrouwen 

Waarom kiezen voor 
een gemengd fonds dat 
inkomsten opbouwt?
Gemengde fondsen die inkomsten voort
brengen bieden meerdere voordelen:

1  
 Ze hebben de mogelijkheid om 
eventueel (elke maand, elk kwar
taal of elk jaar) het merendeel van 
de coupons en dividenden die ze 
mogelijk innen uit te keren.

2   
De uitgekeerde inkomsten zijn defini
tief verworven door de belegger. 

3  
 Ze maken gebruik van verschillen
de potentiële inkomstenbronnen, 
zowel wat de activaklassen (aan
delen, obligaties) als wat de geo
grafische zones of sectoren betreft. 
Een grotere diversificatie garan
deert dan een grotere stabiliteit 
van de opgebouwde inkomsten.

 

4  
 Dankzij de diversificatie van de 
activaklassen zijn de potentiële 
prestaties ook stabieler in de tijd. 
Het komt immers zelden voor dat 
een bepaalde activaklasse jaar in 
jaar uit uitstekende prestaties laat 
optekenen. Met een gediversifi
eerde aanpak is het mogelijk om 
de volatiliteit van die verschillende 
activaklassen af te zwakken.

*Speculative Grade-obligaties keren hoge coupons uit, wat 
evenwel gepaard gaat met het risico dat de uitgevende 
onderneming haar betalingsverplichtingen niet nakomt. 
Speculative Grade-effecten hebben een rating lager dan 
BBB- bij Standard & Poor’s of een gelijkwaardige rating bij 
Moody’s of Fitch. Raadpleeg de website deutschebank.be/
rating voor meer informatie over de ratings.

Enkele nuttige definities
Volatiliteit: verwijst naar de onzekerheids- of risicograad 
verbonden aan de omvang van de koersschommelingen 
van financiële activa. Algemeen geldt: hoe hoger de vola-
tiliteit van de activa, hoe meer risico ze inhouden.
Fonds: de term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming 
voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die 
kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of 
een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan 
aannemen (bevek, GBF, …). Een ICB kan compartimenten 
bevatten.
Opkomende markten: landen of regio’s die een achter-
stand hebben in hun economische ontwikkeling maar 
waarvoor een snelle economische groei wordt verwacht.

op echte marktspecialisten, zoals de 
beheerders van het compartiment 
Fidelity Funds – Global Multi Asset 
Income Fund. Dat compartiment wil zo 
mogelijk vooral inkomsten opbouwen en 
uitkeren. De beheerders selecteren aan-
delen op basis van hun dividendrende-

ment. Ze opteren ook voor Speculative 
Grade-obligaties en obligaties uit de 
opkomende landen die mogelijk hoge 
coupons uitkeren. Ze selecteren boven-
dien alternatieve beleggingen die inkom-
sten voortbrengen. Het gaat vooral om 
activa die een blootstelling aan vastgoed 
of infrastructuur bieden.

Het compartiment tracht het meren-
deel van de potentiële inkomsten van die 
beleggingen driemaandelijks uit te keren 
in de vorm van dividenden. 

Een multiassetaanpak 
verkleint in grote mate
de globale volatiliteit
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Streeft naar inkomsten en een matige kapitaalgroei op middellange tot lange termijn. 

Belegt in een ruim scala van markten over de hele wereld die een blootstelling bieden 

aan obligaties van Investment Grade-kwaliteit, hoogrentende obligaties, obligaties van 

opkomende markten en aan aandelen van bedrijven. Tot 10% van de activa kan belegd zijn 

in deelbewijzen van andere beleggingsfondsen. Tot 50% kan belegd zijn in wereldwijde 

overheidsobligaties. Tot 30% kan belegd zijn in activa die een blootstelling bieden aan 

vastgoed. Tot 30% kan belegd zijn in activa die een blootstelling bieden aan infrastructuur. 

In normale marktomstandigheden mag het compartiment tot 100% van zijn activa beleg-

gen in internationale ‘Investment Grade’-obligaties, tot 50% in internationale aandelen, tot 

50% in obligaties van de opkomende markten en tot 60% in hoogrentende internationale 

obligaties. In een ongunstig marktklimaat mag het compartiment meer dan 10% liquiditei-

ten, geldmarktinstrumenten en geldmarktfondsen aanhouden. Kan beleggen in obligaties 

uitgegeven door staten, ondernemingen en andere entiteiten. Kan gebruikmaken van deri-

vaten om de risico’s te beperken, de kosten te verlagen of om extra kapitaal of inkomsten 

voort te brengen naargelang het risicoprofiel van het compartiment. Het compartiment 

kan zijn beleggingen volledig vrij kiezen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. 

De valuta-afdekking wordt gebruikt om het risico op verlies door ongunstige wisselkoers-

schommelingen op activa in andere valuta’s dan de valuta van de transactie te beperken. 

De afdekking heeft eveneens tot gevolg dat potentiële valutawinsten worden beperkt. 

Inkomsten worden doorgaans uit de bruto beleggingsinkomsten aan de aandeelhouders 

betaald. Het compartiment tracht een stabiele betaling per aandeel te handhaven, voor 

zover dit redelijk is. De betaling is niet vast en varieert naargelang de economische en 

andere omstandigheden en het vermogen van het compartiment om stabiele betalingen 

te verrichten zonder dat dit op lange termijn een positieve of negatieve invloed heeft op 

zijn kapitaal. Dat kan er soms toe leiden dat er inkomsten uit het kapitaal worden betaald. 

Aandelen kunnen op elke werkdag van het compartiment worden gekocht en verkocht. 

Dit compartiment is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun aandelen 

in het fonds binnen vijf jaar te verkopen. Een belegging in het compartiment moet als een 

langetermijnbelegging worden beschouwd.

Deelbewijzen	 Distributie

ISIN	 LU0987487419

Munteenheid	 EUR

Juridische aard	 	Compartiment	van	de	bevek	naar	Luxemburgs	recht	Fidelity	Funds

De NIW is consulteerbaar via	 www.beama.be

Minimuminleg	 1	deelbewijs	bij	Deutsche	Bank

Instapkosten	 Max.	5,25%	–	0%	bij	Deutsche	Bank

Uitstapkosten	 0%

Lopende kosten	 1,66%

Land van herkomst Luxemburg

Looptijd Onbeperkt

Beurstaks bij instap 0%

Beurstaks bij uitstap 0%

Roerende voorheffing  • dividend	27%	

• afkoop	27%.	Als	het	compartiment	meer	dan	25%	van	zijn	

vermogen	in	schuldbewijzen	belegt,	betaalt	de	belegger	27%	

roerende	voorheffing,	berekend	op	de	inkomsten	die	in	de	vorm	

van	intresten,	meer-	of	minwaarden	afkomstig	zijn	van	die	

beleggingen	in	schuldbewijzen.
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FICHE
Technische

RISICO’S VERBONDEN AAN HET FONDS

KREDIETRISICO
Het fonds kan een deel van zijn activa in obligaties beleggen. De uitgevers van die obli-

gaties kunnen bijvoorbeeld insolvent worden, waardoor de waarde van de obligaties 

volledig of gedeeltelijk verloren gaat.

LIQUIDITEITSRISICO
Er is een liquiditeitsrisico wanneer het moeilijk is om specifieke beleggingen te verkopen 

of te kopen. Dat kan het rendement van het compartiment verlagen als het niet mogelijk 

is om transacties te sluiten tegen gunstige voorwaarden.

TEGENPARTIJRISICO
Het fonds kan verschillende verrichtingen afsluiten met contractuele partners. 

Indien een contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het 

fonds niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

WISSELKOERSRISICO
Het risico op verlies dat voortvloeit uit schommelingen in de wisselkoers of de regelge-

ving op de wisselkoerscontrole.

RISICO DOOR HET GEBRUIK VAN DERIVATEN
Het risico op verlies dat aan een instrument is gekoppeld wanneer een geringe waarde-

schommeling van de onderliggende belegging een grotere impact op de waarde van 

dat instrument kan hebben. Aan derivaten kan daarnaast ook een liquiditeits-, krediet- 

en tegenpartijrisico verbonden zijn.

MARKTRISICO
Dat is het risico verbonden aan de beleggingen van het compartiment overeenkomstig 

zijn beleggingsbeleid. De in de portefeuille aangehouden posities zijn onderhevig aan 

een risico op verlies of waardevermindering. Die verliezen of waardeverminderingen zijn 

het gevolg van prijsschommelingen (koers, rente) van die beleggingen.

OPERATIONEEL RISICO EN BEWARINGSRISICO
Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het kan 

verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleggings-

maatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeurtenissen 

zoals natuurrampen. Aan de bewaring van vermogensbestanddelen kan vooral in het 

buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, onzorgvuldigheid 

of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.

Voordat u inschrijft, dient u kennis te nemen van het prospectus en het document 

’Essentiële beleggersinformatie’. Wij verzoeken u ook om het prospectus en de laatste peri-

odieke verslagen van de bevek / het compartiment te lezen. Die documenten zijn beschikbaar 

op onze site www.deutschebank.be en kunnen ook gratis worden geraadpleegd in de Financial 

Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel (als verdeler) en bij de financiële dienstverlener. 

Voor eventuele klachten kunt u terecht bij onze dienst ‘Client Solutions’ – tel.: + 32 2 551 99 34; 

fax + 32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com of bij OMBUDSFIN: tel.: + 32 2 545 77 70; 

fax + 32 2 545 77 79; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be, website: www.ombudsfin.be.

ALGEMENE INFORMATIE

1 2 3 4 5 6 7

 Mogelijk kleinere opbrengst 
 Kleiner risico

Mogelijk grotere opbrengst  
Hoger risico 

Risico- en opbrengstprofiel

Het fonds is aan verschillende risico’s blootgesteld. U vindt een uitvoerige beschrijving van die risico’s in het verkoopprospectus dat op de website www.deutschebank.be beschikbaar is.

De synthetische risico-indicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de belegging in een instelling 
voor collectieve belegging is verbonden. Hij waardeert het risico op een schaal van 1 (kleinste risico) 
tot 7 (hoogste risico). De laagste risicocategorie wijst er niet op dat de belegging zonder risico is. De 
indicator maakt gebruik van gegevens uit het verleden en kan geen betrouwbare aanwijzing voor het 
toekomstige risicoprofiel van het fonds vormen. De aangeduide risicocategorie wordt niet gewaarborgd 
en kan veranderen in de tijd.
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Overwinteren in Toscane? 
Of tijdens de weekends 
uitwaaien aan de Belgische 
kust? Met de aankoop van 
een tweede verblijf worden 
die dromen werkelijkheid. 
Maar hoe pakt u dat aan? 

EEN TWEEDE VERBLIJF

TWEEDE VERBLIJF

ZORGELOOS GENIETEN VAN

eer en meer Belgen gun-
nen zichzelf een tweede 
verblijf. Zo kocht in 2015 een 

recordaantal van 2.907 landgenoten een 
buitenverblijf in Spanje, ruim 3,5 keer 
meer dan in 2010. Daarmee prijken de 
Belgen internationaal op de vierde plaats 
van de vastgoedkopers in Spanje. Alleen 
Britten, Fransen en Duitsers kopen 
in absolute cijfers nog meer Spaans 
vastgoed. Dat blijkt uit statistieken van 
de Spaanse registratiekantoren die Azull, 
de Belgische marktleider in Spaans vast-
goed, kon inkijken. Niet alleen Spanje 
is populair. 

Volgens cijfers van WES Research & 
Strategy is het aantal vakantiewoningen 

in bezit van Belgen, zowel in het bin-
nenland als in het buitenland, vorig jaar 
opgelopen tot 275.000. Elke eigenaar 
van een tweede verblijf heeft zo zijn 
eigen redenen voor die investering: een 
passie voor een vakantieoord, een resi-
dentiële woning om het pensioen door 
te brengen of gewoon een belegging 
in huurvastgoed. Net die veelzijdigheid 
maakt een tweede verblijf de droom van 
velen. “Er zijn wel heel wat aspecten 
waarmee je rekening moet houden bij 
de aankoop van een tweede verblijf. 
Zeker als je naar het buitenland trekt, 
kan je je maar beter goed informeren en 
laten begeleiden”, zegt Alain Van Geel, 
advocaat bij Tiberghien. 
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EEN TWEEDE VERBLIJF
ZORGELOOS GENIETEN VAN

Eigendomstitel en fiscaliteit 
Het eerste heikele punt bij een vastgoed-
aankoop in het buitenland is zekerheid 
over de eigendomstitel. In België is het 
maar logisch dat een notaris de eigen-
domsoverdracht in goede banen leidt 
en vooraf de nodige opzoekingen doet. 
Dus wanneer u een lap grond of een 
huis koopt, bent u er ook helemaal zeker 
van dat u daar de rechtmatige eigenaar 
van bent. “Maar dat is niet in elk land zo 
vanzelfsprekend. De rol van een notaris 
verschilt van land tot land. In Turkije, 
Spanje, Italië en Portugal gaat een nota-
ris de eigendomsoorsprong niet steeds 
grondig na of zorgt niet automatisch 
voor de registratie van de aankoopakte. 

van Deutsche Bank

1  
 Maak dat u bij de aankoop van onroe
rend goed in het buitenland er altijd 
100 procent zeker van bent dat het niet 
bezwaard is met schulden en claims. 
Niet in elk land kun je daarvoor rekenen 
op hulp van de notaris.

2   
Denk bij de aankoop van een tweede 
verblijf ook na hoe u dat aanpakt op het 
vlak van vermogensplanning. Overweeg 
bijvoorbeeld een schenking met voor
behoud van vruchtgebruik of een 
gesplitste aankoop. 

3  
 Informeer bij een aankoop in het buiten
land ook naar de fiscale gevolgen. 

3 tips 
Ik krijg regelmatig mensen over de 
vloer die daarmee in de problemen zijn 
gekomen: hun vastgoedaankoop blijkt 
achteraf bezwaard met allerlei claims en 
schulden. Maak dus dat je in het buiten-
land perfect weet of de eigendomstitel 
helemaal in orde is,” zegt Van Geel. 

Nog een aandachtspunt is de fisca-
liteit, want ook daar bestaan er grote 
verschillen. Van Geel: “Eigenlijk moet 
je je voor elke aankoop – zowel in het 
buitenland als in België – vijf vragen 
stellen over de fiscaliteit. Hoe zit het met 
de inkomstenbelasting? Geldt er een 
meerwaardebelasting? Is er een vermo-
genswinstbelasting? Hoe zit het met de 
aankoopkosten en -rechten? En welke 
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DB Investment Loan is een consumentenkrediet onder 
de vorm van een lening op afbetaling. Kredietgever: 
Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt 
am Main, Germany, HR/RC Frankfurt am Main/Francfort-
sur-le-Main. HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor 
Brussel/Succursale de Bruxelles, avenue Marnixlaan 13-15, 
1000 Brussel/Bruxelles, België/Belgique, RPR/RPM Brussel/
Bruxelles, BTW/TVA BE0418.371.094

Zorgeloos genieten van 
een tweede verblijf ?
Met de juiste financieringsoplossing maakt u uw 
dromen misschien sneller waar. Ontdek de tips 
van Deutsche Bank en ontvang uw gratis ticket 
voor de Second Home Expo, in Brussels Expo 
van 1 tot 3 oktober. Het is de beurs bij uitstek 
voor al wie droomt van een tweede verblijf.

Download uw gratis ticket via  
deutschebank.be/secondhome.

Let op, geld 
lenen kost 
ook geld

met het behoud van het vruchtgebruik. 
Het buitenverblijf is dan van de kin-
deren, maar de ouders kunnen er wel 
blijven wonen of er de huurinkomsten 
van innen. 

Een andere mogelijkheid is om de 
kinderen meteen te betrekken bij de 
aankoop van het tweede verblijf. Dat 
kan met een zogenaamde gesplitste 
aankoop, waarbij de ouders het vrucht-
gebruik kopen en de kinderen de blote 
eigendom. De ouders schenken dan 
vooraf het geld om de blote eigendom 
te betalen. “Je weet dat zo’n tweede 
verblijf een belangrijk deel kan uitmaken 
van de nalatenschap. Dan is het toch 
zinvol om er minstens over na te denken 
om de aankoop te optimaliseren,” 
besluit Van Geel.  

hun kinderen bij hun overlijden daarvoor 
geen erfbelasting zullen moeten betalen. 
Alleen vergeten ze dat die woning in 
Portugal voor de Belgische fiscus deel 
zal uitmaken van de nalatenschap, en 
dat de Belgische fiscus dus wel erfbelas-
ting zal aanrekenen voor de woning. 

Vermogensplanning
De aankoop van een tweede verblijf 
gebeurt meestal op een moment dat 
mensen stilaan oog hebben voor hun 
vermogensplanning. Dat heeft ook een 
impact op de manier waarop een bui-
tenverblijf het best wordt aangekocht. 
Stel dat ouders volledig op hun eigen 
naam een tweede verblijf kopen, dan 
moeten de kinderen bij het overlijden 
van de ouders erfbelasting betalen voor 
die woning. Om dat te vermijden, kiezen 
ouders er vaak voor om het buitenverblijf 
te schenken aan de kinderen, maar wel 

Een tweede verblijf 
kan een belangrijk 
deel uitmaken van 
de nalatenschap
Alain Van Geel, advocaat Tiberghien

successierechten gelden er?”, zegt Van 
Geel. En ook: hou rekening met de com-
binatie van buitenlandse en Belgische 
regels. Zo kent Portugal bijvoorbeeld 
geen erfbelasting, waardoor sommige 
mensen ervan uitgaan dat ze een twee-
de verblijf in dat land even goed op hun 
eigen naam kunnen laten staan en dat 
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“Iedereen heeft wel een droom
project dat hij ooit wil realiseren: 
van de zon genieten in een tweede 
verblijf, met een oldtimer het land 
doorkruisen of een eigen zaak 
oprichten. Met de juiste finan
cieringsoplossing kunnen die 
dromen misschien veel sneller dan 
verwacht worden gerealiseerd.” 
Dat zegt Michiel van den Heuvel, 
Regional Head of Distribution bij 
Deutsche Bank België. 

Daarvoor ontwikkelde de 
bank de lening op afbetaling 
DB Investment Loan. Stel dat u de 
aankoop van een tweede verblijf 
zelf wenst te financieren, dan moet 
u waarschijnlijk een deel van uw 
effectenportefeuille van de hand 
doen. “Dat zou jammer zijn, zeker 
nu. Met de recente rentestanden 
is het goed mogelijk dat u de kost
prijs van een lening kan dekken 

met de opbrengst die u kan halen 
uit een beleggingsportefeuille,” 
zegt van den Heuvel. 

Met de DB Investment Loan 
kunnen cliënten in een financie
ringsbehoefte voorzien en toch hun 
beleggingsportefeuille behouden. 
Dat zit zo: met een DB Investment 
Loan is het volledige bedrag dat u 
leent, gedekt door de effectenre
kening (en eventueel tegoeden op 
een geldrekening). “De effecten
rekening is met andere woorden 
het onderpand van de lening. De 
portefeuille wordt geanalyseerd en 
gewaardeerd naargelang van de 
kwaliteit, de looptijd, de volatiliteit 
en het risiconiveau van elke beleg
ging waaruit hij is opgebouwd. 
De waarde van de portefeuille, het 
onderpand, bepaalt het maximum
bedrag dat kan worden geleend,” 
zegt van den Heuvel.

Voor de terugbetaling van de 
lening zijn er twee formules. 
Cliënten die kiezen voor een lening 
op afbetaling met bulletformule 
betalen enkel de intresten perio
diek af, waarna het kapitaal in één 
keer op de eindvervaldag van de 
lening wordt terugbetaald. Die 
formule is mogelijk voor leningen 
met een looptijd tussen zes maan
den en vijf jaar. Bij de klassieke 
lening op afbetaling kiest de cliënt 
ervoor maandelijks een deel van 
de intresten en een deel van het 
kapitaal af te lossen. Die formule 
is beschikbaar voor leningen met 
looptijden tussen één en tien 
jaar. “De DB Investment Loan 
is wel alleen toegankelijk voor 
DB Personal en Private Banking 
cliënten met een portefeuille van 
minstens 100.000 euro,” stipt van 
den Heuvel nog aan. 

“ Met de juiste financierings
oplossing maak je je dromen 
misschien sneller waar”
MICHIEL VAN DEN HEUVEL, REGIONAL HEAD OF 
DISTRIBUTION BIJ DEUTSCHE BANK BELGIË©
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Team Advisory Portfolio Management 

EEN COPILOOT
VOOR UW BELEGGINGEN

U wilt zelf als kapitein het laatste woord hebben over uw 
beleggingen? Maar u wilt ook kunnen terugvallen op het 
advies van een ervaren stuurman aan boord? In dat geval 
is het team Advisory Portfolio Management van Private 
Banking uw geknipte partner.

Focus
HET DEUTSCHE BANK-TEAM

egin augustus. Terwijl de verhandelde 
volumes op de beurzen aan de lage 
kant zijn, is er van een vakantiesfeertje 
geen sprake bij het team van Advisory 
Portfolio Management (ook wel het 
adviesteam genoemd). De bulk aan 
informatie die binnenstroomt, wordt 
met zorg geanalyseerd. Een koersdoel-
verhoging, de uitgifte van een nieuwe 
obligatie, een onverwachte nieuwe dip 
in de olieprijs, … Het team van vier por-
tefeuillebeheerders pluist alles uit. Met 
één vraag in het achterhoofd: is dit een 
opportuniteit voor de portefeuille van 
mijn cliënten?

Het team van portefeuillebeheerders 
(Senior Portfolio Managers) bestaat uit 
Jean Marc Colyn, Robert Coppieters, 
Frederic Van Parijs en hun verantwoor-
delijke Patrice Gensse. Allemaal hebben 
ze minstens vijftien jaar ervaring in 
verschillende functies: als portefeuil-
lebeheerder, als fondsenbeheerder, als 

risicoprofiel die zijn afgesproken hebben 
met hun Private Banker.

De Portfolio Manager formuleert 
gepersonaliseerde aanbevelingen die 
stroken met de strategie van de bank en 
kan de cliënt ook adviseren bij bepaalde 
meer persoonlijke keuzes. Het verschil 
met discretionair beheer is dat de cliënt 
veel meer betrokken is bij het beheer 
van zijn portefeuille. Hij bespreekt met 
zijn Portfolio Manager hoe de activa en 
risico’s worden verdeeld, formuleert 
zijn wensen en drukt duidelijk zijn eigen 
stempel op de portefeuille. Zoals de 
gezagvoerder wordt bijgestaan door zijn 
copiloot, zo houdt de cliënt altijd de con-
trole over zijn beleggingsbeslissingen.”

Dat concept vraagt om een heel 
sterke vertrouwensband?
“Klopt. De cliënt wordt ook niet zomaar 
aan een van ons vier gekoppeld. In 
samenspraak met zijn Private Banker 
gaan we op zoek naar de beste match. 
Een cliënt met een agressief risicopro-
fiel die graag aan stock picking doet 
(die belegt in individuele aandelen) in 
volatiele aandelen, zullen we niet kop-
pelen aan een portefeuillebeheerder 
die van nature een meer defensieve 
aanpak hanteert. De Advisory Portfolio 
Managers en de Private Bankers werken 
dus nauw samen.

financieel analist enz. Ze werken in team 
en beheren de portefeuilles in samen-
spraak met hun respectieve cliënten. 

Voor wie zijn jullie diensten 
 precies bedoeld? 
Patrice Gensse: “Adviesbeheer is bij 
Deutsche Bank een van de beheers-
vormen die wordt aangeboden door 
Private Banking. Het is bedoeld voor 
cliënten met een vermogen van meer 
dan 1.000.000 euro. We houden het 
aantal cliënten per portefeuillebeheerder 
bewust beperkt, kwestie van een erg 
gepersonaliseerde dienst te kunnen 
aanbieden. Cliënten die kiezen voor 
adviesbeheer zijn doorgaans mensen 
die de ontwikkelingen op de markten en 
het beheer van hun portefeuille van heel 
nabij opvolgen. Ze willen daarbij kunnen 
steunen op een expert die hen helpt 
de portefeuille op te bouwen en op te 
volgen volgens de doelstellingen en het 
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Ons advies houdt 
altijd rekening met het 
belang van de cliënt 
en is altijd onpartijdig. 
In die zin ontwikkelde 
Deutsche Bank 
een open architectuur

JEAN MARC COLYN, ROBERT 
COPPIETERS EN PATRICE GENSSE 

VAN HET TEAM ADVISORY 
PORTFOLIO MANAGEMENT

Daarnaast passen wij ons aan het profiel 
van de cliënt aan en met name aan zijn 
risico-appetijt. Zowel zijn algemene risi-
co-appetijt als zijn risicobereidheid van 
dat moment. Als bijvoorbeeld een heel 
dynamische belegger al zijn aandelen wil 
verkopen en een tijdje alleen in defen-
sieve producten wil investeren, dan 
gaan we daarin mee. Wij stippelen een 
route uit, maar als de cliënt liever een 
andere weg inslaat, dan volgen we hem. 
Maar nooit zonder dat we hem eerst op 
de mogelijke voor- en nadelen hebben 
gewezen. Ten slotte hebben wij regel-
matig contact met onze cliënten. Op den 
duur bouw je hierdoor een vertrouwens-
relatie op, maar de cliënt heeft altijd het 
laatste woord. Hij beslist uiteindelijk of 
hij meegaat in ons advies of niet.”

Hoe werkt dat precies 
in de praktijk?
“Regelmatig formuleren we aanbeve-
lingen op maat. Zodra de portefeuille 
is opgebouwd, stellen we de cliënt 
verschillende keuzes voor op basis van 
zijn doelstellingen, zijn risico-appetijt, 
de ontwikkelingen op de markten en de 
strategie van de bank. Ook hier willen 
we benadrukken dat uiteindelijk altijd de 
cliënt de eindbeslissing neemt. Als hij 
bijvoorbeeld alleen Belgische aandelen 
in zijn portefeuille wil, dan zullen we 
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bezorgen zij ons dagelijks hun visie 
op de lokale markten, de economie, 
beursgenoteerde bedrijven enz. 
Daarnaast kunnen we  terugvallen op 
de externe en interne expertise van de 
groep Deutsche Bank, en met name 
die van de afdeling ‘Research’. Ook in 
België kunnen we rekenen op experts in 
alle activaklassen: 
• Het fondsenselectieteam kiest 

uit de vele beheershuizen de 
beste leerlingen in hun categorie, 
volgens de  geografische zones of 
bepaalde thema’s. 

hem daarin volgen. Maar we zullen 
hem zeker ook uitdagen om verder te 
kijken. Voor onze cliënten is dat ook een 
meerwaarde: ze willen graag worden 
uitgedaagd. We discussiëren vaak heel 
intensief met elkaar.”

Waarop zijn jullie 
adviezen gestoeld? 
“Op verschillende zaken. Eerst en 
vooral staan we dagelijks in contact 
met de strategen, analisten en eco-
nomen van Deutsche Bank. Vanuit 
de verschillende regio’s in de wereld 

Focus
HET DEUTSCHE BANK-TEAM

We houden het 
aantal cliënten per 
portefeuillebeheerder 
bewust beperkt, 
kwestie van een erg 
gepersonaliseerde dienst 
te kunnen aanbieden
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• Het obligatieteam analyseert 
het risico van de uitgevers en de 
risico-rendementsverhouding 
om de beste opportuniteiten te 
kunnen voorstellen. 

• Het team gestructureerde produc-
ten werkt producten op maat uit die 
perfect beantwoorden aan de vraag 
van de cliënten. 

• Wat de individuele aandelen betreft, 
zitten we regelmatig samen met 
het team van discretionair beheer 
om ideeën, tips en denkpistes uit 
te wisselen en in alle openheid 
beleggingskansen te bespreken. 
Beursgenoteerde bedrijven wor-
den regelmatig gescreend en hun 
strategie en resultaten geanalyseerd. 
We volgen natuurlijk ook beleggers-
evenementen en meetings voor 
beleggers. Dankzij die verschillende 
informatiestromen hebben we de 
bagage om onze cliënten op het juiste 
ogenblik onpartijdig te adviseren. 
Uiteraard kunnen we ons elk ook 
beroepen op onze eigen ervaring.”

2016 verliep tot nog toe woelig. Bij 
veel beleggers gingen geregeld de 
waarschuwingslampjes branden. 
Wat als een cliënt in paniek schiet?
“Een van de schakels in onze vertrou-
wensband is dat we een cliënt informe-
ren over mogelijke risico’s, zodat het 
risico op onaangename verrassingen 
zo laag mogelijk is. Maar dat neemt niet 
weg dat de paniek cliënten soms om het 
hart slaat. Onze rol is ook om goed te 
luisteren en cliënten te helpen om dan 
over hun emoties heen te kijken. En als 
een cliënt wakker ligt van bepaalde risi-
covolle blootstellingen of allocaties, dan 
adviseren we hem gewoon om minder 
risico in te bouwen in zijn portefeuille.” 
“Op gemoedsrust staat geen prijs. 
Iedere Senior Portfolio Manager van 
het team heeft meer dan vijftien jaar 
ervaring in het vak. We hebben door de 
jaren heen al heel wat woelige wate-
ren doorzwommen. Of het nu gaat 
om de brexit, de situatie in Turkije of 

Interesse in adviesbeheer?
Neem gerust contact op met onze 

diensten van Private Banking op 

02 551 60 20.

de presidentsverkiezingen in de VS, er 
zullen altijd nieuwe factoren komen die 
onrust veroorzaken. 2016 is daar geen 
uitzondering op. Dat neemt niet weg 
dat we natuurlijk heel alert blijven, zeker 
voor ontwikkelingen op lange termijn. 
Neem nu bijvoorbeeld het monetaire 
beleid van de centrale banken. Niemand 
weet vandaag echt de uitgang te tonen 
uit die vicieuze cirkel. Maar die com-
plexiteit creëert precies onze meer-
waarde en maakt van beleggen net zo’n 
interessante uitdaging. Dat hebben we 
trouwens ook gemeen met onze cliënten 
bij Advisory Portfolio Management: 
beleggen is een passie.”

Waarin onderscheidt het 
 maatwerk van Deutsche Bank 
zich van andere banken?
“Ons advies houdt altijd rekening met 
het belang van de cliënt en is altijd 
onpartijdig. In die zin ontwikkelde 
Deutsche Bank een open architectuur. 
Wij zoeken de fondsen met het beste 
potentieel bij de verschillende beheers-
huizen, en dus niet alleen bij Deutsche 
Bank. Als we vinden dat een bepaald 
fonds niet relevant is en geen toege-
voegde waarde biedt aan de belegging 

1 Een tracker of indexfonds (ook ETF genoemd, wat staat 
voor Exchange-Traded Fund) is een soort beleggingsfonds 
in effecten dat de evolutie volgt van een beursindex (‘index-
fonds’), een activa of gewoon een strategie, en dat kan 
worden verhandeld op de beurs.

binnen een bepaald thema, dan maken 
we doorgaans gebruik van trackers1. 
Een andere onmiskenbare troef die wij 
in handen hebben, is dat we meer aan 
stock picking doen dan onze concurren-
ten. Ons team heeft een solide ervaring 
in aandelen en wij kunnen terugvallen op 
de groep Deutsche Bank en op de vele 
analisten over de hele wereld.” 

Zoals de gezagvoerder 
wordt bijgestaan door 
zijn copiloot, zo houdt de 
cliënt altijd de controle over 
de beleggingsbeslissingen
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ZONDER CARTE BLANCHE
Het is een mooie gedachte om een deel van uw 
vermogen te schenken aan uw kinderen en ze 
zo vooruit te helpen in het leven. Vermijd wel dat 
die schenking later een heleboel ongewenste 
neven effecten veroorzaakt.

SCHENKEN

e schenking is een van de 
meest populaire instrumenten 
van vermogensplanning. Veel 

ouders willen nu eenmaal hun kinderen 
helpen, bijvoorbeeld wanneer ze een 
huis kopen. Maar achter veel schen-
kingen schuilt een andere drijfveer: de 
factuur van de erfbelasting milderen op 
het moment van de erfenis. “Veel men-
sen worden afgeschrikt door de tarieven 
van erfbelasting. Maar die vrees is niet 
altijd terecht,” zegt Alain Van Geel, advo-
caat bij Tiberghien.

Veel gezinnen verkijken zich op de 
hoogste schijf van de erfbelasting. Die 
bedraagt 65 procent in Vlaanderen en 
80 procent in Brussel en Wallonië. Maar 
die tarieven gelden enkel voor erfenis-
sen tussen vreemden en dan nog alleen 
voor bedragen hoger dan 125.000 euro 
in Vlaanderen, 75.000 euro in Wallonië 
of 175.000 euro in Brussel. Voor wie 
erft in rechte lijn, is het hoogste tarief 
in Vlaanderen 27 procent voor de schijf 
boven 250.000 euro. In Brussel en 
Wallonië is dat 30 procent voor de schijf 
boven 500.000 euro. Het bedrag in de 

laagste schijf voor wie erft in rechte 
lijn wordt in elk gewest belast tegen 3 
procent. In Vlaanderen geldt bovendien, 
voor wie erft in de rechte lijn, dat roeren-
de en onroerende goederen afzonderlijk 
worden belast, telkens te beginnen bij 
het laagste tarief. “Wie zijn vermogen 
eens grondig analyseert, komt vaak tot 
de conclusie dat de fiscale factuur bij 
een erfenis nog goed meevalt,” zegt 
Van Geel.

Eigen noden
“Mensen mogen bovendien ook hun 
eigen noden niet uit het oog verliezen. 
Ze leven langer en hebben dus meer 
kapitaal nodig voor hun oude dag. 
Bovendien kunnen de zorgkosten oplo-
pen. Het heeft geen zin om een deel van 
je vermogen weg te schenken, om dan 
vele jaren later vast te stellen dat je zelf je 
rekeningen niet meer kunt betalen,” zegt 
Van Geel. Want vergeet niet: geschon-
ken is geschonken. Tenzij je natuurlijk 
een uitdrukkelijke clausule voorziet om 
dat rampscenario te vermijden. “Ouders 
kunnen afdwingen dat belangrijke 
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onvoorziene uitgaven – zoals medische 
kosten – door de kinderen betaald 
moeten worden met het geschonken 
kapitaal,” zegt Van Geel.

Het is niet de enige fout die vaak 
wordt gemaakt bij schenkingen. Vaak 
kiezen ouders ervoor om vermogen te 
schenken, maar wel onder voorbehoud 
van het vruchtgebruik. Zo kunnen de 

ouders toch nog rekenen op de inkom-
sten van het geschonken vermogen. 
“Zonder verdere bepalingen omvat 
het vruchtgebruik van een effecten-
portefeuille enkel de dividenden en 
intresten. Maar in de huidige econo-
mische omstandigheden kunnen die 
heel mager uitvallen,” zegt Van Geel. 
“Daarom kan het verstandig zijn om 
in een aparte clausule de definitie van 
het vruchtgebruik uit te breiden met 
gerealiseerde meerwaarden.”

Voorwaarden
Sommige ouders voelen ook om andere 
redenen enige terughoudendheid tegen-
over schenkingen. Want wat als zoonlief 
de dag na de schenking zijn pakket aan-
delen inruilt voor een blitse wagen? En 
dreigt de schoonzoon bij een echtschei-
ding niet met een deel van de schenking 

Het heeft geen zin om een 
deel van je vermogen weg 
te schenken, om dan vele 
jaren later vast te stellen 
dat je zelf je rekeningen 
niet meer kunt betalen

Alain Van Geel, advocaat Tiberghien

van Deutsche Bank

1  
 Doe geen schenking enkel 
en alleen omdat je een hoge 
erf belasting vreest voor je 
nabestaanden. Breng eerst je 
vermogen in kaart en maak de 
berekening. Vaak blijkt de fis
cale factuur bij een erfenis beter 
mee te vallen dan gedacht.

2   
Voorzie bij een schenking altijd de 
nodige clausules om onvoorziene 
omstandigheden op te vangen.

3  
 Laat een schenking registre
ren bij de Belgische notaris 
als je wakker zult liggen van 
de onzekerheid over de drie
jaarsregel, die stelt dat er toch 
erfenisbelasting is verschuldigd 
op een nietgeregistreerde 
schenking wanneer de schen
ker sterft binnen de drie jaar na 
de schenking.

3 tips
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Dit artikel maakt deel uit 
van een reeks die deze 
zomer elke zaterdag 
verscheen in de Tijd.
Hebt u een artikel gemist tijdens uw 

vakantie? Of wenst u de reeks door 

te nemen? Dat kan. Afspraak op 

deutschebank.be/summeredition

Sinds vorig jaar zijn de gewesten 
bevoegd voor de inning van erfbelas
ting. Stilaan brengt dat nieuwe regels 
met zich mee. Een van de meest bespro
ken wijzigingen is de beslissing van 
de Vlaamse fiscus om de zogenaamde 
‘kaasroute’ te sluiten. Nogal wat Belgen 
kozen er vroeger voor om hun schen
kingen te regelen bij een Nederlandse 
notaris. Die is, in tegenstelling tot zijn 
Belgische collega, niet verplicht een 
schenking van cash, beleggingsporte
feuilles, kunst, aandelen in familiebe
drijven of andere roerende goederen 
in België te registreren. Er moet in dat 
geval dus ook geen schenkbelasting 
worden betaald. “Sinds 1 juni wordt in 
Vlaanderen de schenking van effecten 
of geldbeleggingen met voorbehoud 
van vruchtgebruik waarvoor geen 
schenkbelasting werd betaald, bij het 
overlijden van de schenker toch aan 
de nalatenschap toegevoegd. Er geldt 
dan toch erfbelasting op, zelfs als de 
schenker pas na meer dan drie jaar 
overlijdt. Tenzij natuurlijk de schenking 
voor een Nederlandse notaris spontaan 
is bekendgemaakt en er ook schenkbe
lasting over is betaald,” zegt Philippe 
Baervoets, Head of Wealth Structuring 
bij Deutsche Bank.

In Wallonië en Brussel verandert er 
(voorlopig) niets voor wie een schen
king regelt via een Nederlandse notaris. 

Daar blijft het mogelijk om langs die 
weg schenkbelasting te vermijden en 
tevens de erfbelasting als de schenker 
pas na meer dan drie jaar overlijdt. 
Maar de beslissing van de Vlaamse 
fiscus heeft ook in de andere gewesten 
een impact. “Wie in Wallonië en Brussel 
woont, kan nu zijn vermogensplan
ning regelen volgens de regels van die 
gewesten. Maar wie later verhuist naar 
Vlaanderen, moet er wel rekening mee 
houden dat de opgezette vermogens
planning ineens andere gevolgen kan 
hebben,” zegt Baervoets.

“In functie van de doelstellingen 
van de klant zijn er alternatieven voor 
de traditionele schenking met voor
behoud van vruchtgebruik mogelijk,” 
stipt Baervoets aan. Hij verwijst naar de 
mogelijkheid om in de schenkingsakte 
de definitie van het vruchtgebruik uit te 
breiden naar gerealiseerde meerwaar
den (en dus niet alleen de intresten of 
dividenden) of om financiële lasten op 
te nemen in de schenkingsakte. Daarbij 
kan de schenker zich bijvoorbeeld 
periodiek een bepaald percentage van 
de schenking laten uitkeren om in zijn 
levensonderhoud te voorzien. Voor 
wie liever niet werkt met een notariële 
schenkingsakte: via een pacte adjoint 
bij een bankgift kan aan de schenking 
ook een last tot afstand van de vruchten 
aan de schenker worden gekoppeld.

te gaan lopen? Ook dergelijke scenario’s 
kan je voorkomen door niet ‘carte blan-
che’ te schenken, maar aan een schen-
king specifieke voorwaarden te koppe-
len. Zo is het perfect mogelijk om geld 
te schenken, met de voorwaarde dat het 
enkel wordt gebruikt voor de aankoop 
van een huis of de financiering van een 
eigen zaak. Het is ook mogelijk om als 
ouder op te leggen dat het geschon-
ken goed tot het eigen vermogen van 
het kind blijft behoren. Dat mag dan 
nog altijd het geld gebruiken, maar bij 
een echtscheiding is er wel een bewijs 
dat het geen deel uitmaakt van het 
gemeenschappelijk huwelijksvermogen. 

Dan is er ook nog het beding van 
terugkeer bij vooroverlijden. Dat stipu-
leert dat bij een vroegtijdig overlijden 
van het kind het geschonken vermogen 
terugkeert naar de ouders. “Dergelijke 
clausules kunnen veel ellende vermij-
den. Spring dus nooit lichtzinnig om met 
een schenking. Want zodra een schen-
king is gebeurd, kan je er later geen 
nieuwe voorwaarden meer aan koppe-
len,” besluit Van Geel. 

“  Er zijn alternatieven 
voor schenkingen 
met vruchtgebruik”
PHILIPPE BAERVOETS,  
HEAD OF WEALTH STRUCTURING BIJ DEUTSCHE BANK BELGIË©
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Het Belgische bedrijf I-Movix is 
wereldleider in beelden in ‘extreme 
slow motion’. Met hun haarscherpe 
kwaliteit maken ze vooral furore 
tijdens grote sportevenementen: 
EK voetbal, Olympische Spelen, 
MotoGP enz. 

enzij u de afgelopen tien jaar 
op een andere planeet verbleef, 
hebt u minstens één keer beel-

den gezien op basis van de technologie 
van I-Movix. Vertraagde beelden met 
een chirurgische precisie, dat zijn het. 
De systemen van I-Movix worden vooral 
ingezet tijdens grote sportwedstrijden. 
In high definition filmen ze 75 tot wel 
5.000 beelden per seconde. Het resul-
taat is verbluffend: bijzonder soepele en 
haarscherpe vertraagde beelden waar de 
kijker met volle teugen van kan genieten. 
De tijd van de schokkerige slow motion, 
waarbij in een hoek van het scherm 
een gepixeleerde ‘R’ knipperde, ligt ver 

ENKELE BEWEGING TE SNEL

achter ons. Tegenwoordig ontsnapt 
geen enkel detail nog aan de camera’s.

Vanop een paard naar de 
Olympische Spelen in Peking
Het verhaal van I-Movix is hoogst origi-
neel. CEO en oprichter Laurent Renard 
ontvangt ons op de maatschappelijke 
zetel van het bedrijf. Ver weg van alle 
camera’s heeft het bedrijf zijn intrek 
genomen in een woonwijk aan de rand 
van Bergen. Van de extravagantie die 
andere hightech start-ups tentoonsprei-
den, is hier geen spoor. Laurent Renard 
leidt ons naar het kantoor dat hij deelt 
met zijn echtgenote, die de financiële 

VOOR I-MOVIX GAAT GEEN
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seconde aankon. In die tijd duurde het 
ongeveer een halfuur om slechts één 
seconde HD-beelden te downloaden 
die met zo’n camera waren gedraaid. 
“In drie dagen had ik een oplossing 
klaar. Diezelfde avond nog kreeg ik een 
telefoontje uit de Verenigde Staten met 
de vraag hoe ik dat had klaargespeeld. 
Zonder het te beseffen had ik een tool 
ontwikkeld waardoor deze camera’s 
zestig keer meer beelden konden 
opslaan! Toen besloot ik om er mijn 
beroep van te maken.”

Na een prospectiefase richtte Laurent 
Renard in 2005 I-Movix op. Aanvankelijk 
verhuurde het bedrijf vooral camera’s 
die de downloadtijd voor de beelden met 
vijf tot zes keer verminderen. Een eerste 
fondsenwerving leverde … 78.000 euro 
op. “De behoefte bestond wel, maar er 
was nog geen vraag,” verklaart Laurent 
Renard. “De investeerders hadden nog 
niet door wat deze technologie in haar 
mars had. We werkten namelijk voor 
een nichemarkt.” 

Zes maanden nadat een Japanse 
ingenieur het team kwam versterken, 
bracht het bedrijf een camera op de 
markt die rechtstreeks, met een tempo 
van 25 beelden per seconde, beelden 
uitzond die waren gedraaid aan dui-
zend beelden per seconde. Kortom, 
een camera die zowel rechtstreeks 
als in realtime vertraagde beelden van 
haarscherpe kwaliteit kon uitzenden. 
Het bedrijf was ervan overtuigd dat deze 
technologie furore zou maken en stelde 
zich daarom een ongelofelijk ambitieus 
doel: de Olympische Spelen van Peking 
in 2008. En het was meteen bingo: 
I-Movix haalde een contract binnen van 
meer dan een half miljoen euro. Het suc-
cesverhaal kon beginnen …

LAURENT RENARD
CEO EN OPRICHTER

De kracht van een kmo
Vandaag is I-Movix het enige bedrijf 
dat een camera aanbiedt die een hele 
voetbalwedstrijd kan filmen en recht-
streeks kan uitzenden aan een ritme 
van zeshonderd beelden per seconde. 
Toch heeft het bedrijf zijn kmo-structuur 
behouden: het telt twintig medewerkers 
die allemaal vanuit Bergen opereren en 
werkt samen met achttien verdelers over 
de hele wereld. Resultaat: de vertraagde 
beelden van de wedstrijden van de 
MotoGP, van de Amerikaanse National 
Football League of van het jongste EK 

voetbal droegen allemaal de stempel 
van I-Movix. De beelden zijn niet nood-
zakelijk bestemd voor het grote publiek: 
tijdens rugby- en baseballwedstrijden 
gebruiken scheidsrechters ze ook om 
geschillen op te lossen. De renstallen in 
de MotoGP ontleden ze dan weer om 
de aerodynamica van hun uitrustingen 
te bestuderen. 

Toch is de concurrentie behoorlijk 
zwaar. “Met twintig personen halen we 
een omzet van rond de 3 miljoen euro. 
Ter vergelijking: Sony heeft onlangs 
3 miljard geïnvesteerd in een nieuwe 
beeldsensor voor zijn ultra HD-camera’s. 
Maar als kmo zijn wij wel erg flexibel. 
Welke vraag een klant ook heeft, wij 
kunnen er onmiddellijk op inspelen. Wil 
de NBA, de Amerikaanse professionele 

Destijds duurde het 
ongeveer een halfuur om 
slechts één seconde HD
beelden te downloaden 
die waren gedraaid voor 
ultra slow motion. 

kant voor haar rekening neemt. En om 
het huiselijke tafereel helemaal compleet 
te maken, komt ook de hond des huizes 
Félix er gezellig bij.

“Ik ben begonnen als rijkswachter, 
zonder dat ik mijn middelbare school 
had afgemaakt. Ik was toen lid van de 
bereden rijkswacht in Brussel. Maar mijn 
grote passie was informatica. Na mijn 
jaren als rijkswachter werd ik zelfstandig 
programmeur. En toen ging alles plots 
heel snel…,” blikt hij terug.

Een vriend die bezig was met een 
reportage belde hem op. Hij wou beel-
den opslaan die waren gedraaid met 
een camera die duizend beelden per 
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Chinese lokale tv-zenders die vaak 
meer middelen hebben dan de RTBF, 
aan de telenovelles in Zuid-Amerika of 
aan universiteitssporten.”

Rest nog de vraag of I-Movix de 
investeerders zal kunnen overtuigen 
om mee te gaan in dit nieuwe avontuur. 
Het gaat namelijk om een markt die nog 
helemaal moet worden opgebouwd. 
Dat geldt ook voor de nieuwe camera’s, 
waarvan I-Movix de hele productie-
keten zal beheren. Een primeur voor 
het bedrijf. 

Een camera zoals er nog nooit 
een werd ontwikkeld
Tot nu toe deed I-Movix vooral aan 
camera-integratie. I-Movix koppelt zijn 
systeem rechtstreeks aan de sensor 
van een al bestaand product (een 
crashtestcamera) om er een maximum 
aantal beelden per seconde uit te halen 
en er de uitzend- en opslagflow van te 
garanderen. Voor de nieuwe generatie 
producten zal I-Movix volledig zelf zijn 
eigen camera ontwikkelen.  

FOCUS
SUCCESS STORY

Zou u zichzelf  eerder 
een voorzichtig 
 spaarder noemen of 
een actieve belegger?
Laurent Renard: “Ik moet 
zeggen dat ik een ondernemer 
ben die er tegenaan gaat. Ik 
heb niet het minste gevoel of 
talent voor financieel manage
ment. Daarvoor kan ik rekenen 
op mijn echtgenote, die bij de 
oprichting van ons bedrijf al 
meer dan tien jaar ervaring 
had met boekhouding.”
Nathalie Vinchent: “Ik zou ons
zelf eerder spaarders noemen. 
Maar alles wat we verdienen, 
investeren we onmiddellijk 

opnieuw in het bedrijf. Daarom 
zijn we nog niet echt rijk gewor
den van ons bedrijf.”

Beheert u uw financiën 
weleens online?
Nathalie Vinchent: 
“Absoluut. Ik doe zelfs bijna 
alles online. Elke dag ben ik 
in de weer met de tools. Dat is 
makkelijker en ook veel prak
tischer. Op elk ogenblik weet 
ik perfect hoe onze financiën 
eraan toe zijn.”

Vraagt u soms het advies 
van een expert?
Nathalie Vinchent: “Wij 

doen regelmatig een beroep 
op specialisten. Het is 
belangrijk om te kunnen 
rekenen op mensen die 
je vertrouwt.”
Laurent Renard: “We 
hebben ons altijd goed 
omringd. Dat heeft te maken 
met ons karakter, maar 
ook met de weg die we 
hebben afgelegd. Wij zijn 
geen experts met tal van 
diploma’s. Wie zich goed 
weet te omringen, trapt niet in 
dezelfde val als diegenen die 
denken dat ze alles weten en 
uiteindelijk met hun kop tegen 
de muur lopen.”

Onder ons …

om investeerders aan te trekken en blijft 
het kampen met een tekort aan kapi-
taal. Oorzaak: het bedrijf werkt op een 
nichemarkt met weliswaar veel afzetmo-
gelijkheden, maar die zijn maar weinig 
zichtbaar voor het grote publiek. 

Om die situatie te verhelpen, onder-
nam het bedrijf zelf actie en doet het een 
beroep op participatieve financiering. Dit 
financieringsmodel is snel en er komen 
geen tussenpersonen aan te pas. Het 
past dan ook perfect bij de filosofie van 
het bedrijf. De bedoeling is om vol-
doende fondsen bij elkaar te krijgen om 
de toekomst van I-Movix te garanderen. 
Zo wil het bedrijf een nieuwe generatie 
professionele camera’s ontwikkelen en 
op de markt brengen die zijn uitgerust 
met alle technologieën voor haarscherpe 
slow motion. 

“In dit nieuwe hoofdstuk in de 
geschiedenis van I-Movix zullen we 
aanzienlijke volumes kunnen gene-
reren en nog andere afzetmarkten 
kunnen aanboren,” zegt Laurent 
Renard. “Ik denk bijvoorbeeld aan de 

basketballiga, een nieuwe functie toe-
voegen aan onze producten? Dan bellen 
ze onze ontwerpingenieurs rechtstreeks 
op hun gsm en gaan we meteen aan de 
slag. Geen enkele multinational kan zo 
snel reageren.” 

Een wereldleider … op zoek 
naar nieuwe investeerders
Ondanks het gigantische succes van zijn 
producten slaagt I-Movix er maar niet in 
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De selectie van compartimenten van beveks en gemeenschappelijke 
beleggingsfondsen van Deutsche Bank als distributeur:
Aandelen Gemengde fondsen
•  DEGROOF EQUITIES US FLEXIBLE  

(Degroof Petercam Asset Managers S.A.)
•  DEUTSCHE INVEST I – Top Dividend  

(Deutsche Asset Management S.A.)

•  PRIVATE INVEST BEST MANAGERS  
(Luxcellence Management Company S.A.)

•  FLOSSBACH VON STORCH – MULTIPLE OPPORTUNITIES II RT 
(Flossbach von Storch Invest S.A.)

FICHES
Technische

Het Fonds belegt voornamelijk in andere instellingen voor collectieve belegging 

(ICB). Het doel van het Fonds is kapitaalgroei op middellange termijn door min-

stens 70% van zijn nettotegoeden te beleggen in andere gemengde ICB’s met 

een variërend risicoprofiel en flexibel beheersbeleid en die worden beheerd door 

gerenommeerde beheerders. De selectie van de ICB’s wordt uitgevoerd op basis 

van een analyse van externe kwantitatieve modellen (Morningstar) en een eigen 

kwantitatieve studie van de beheerder van het Fonds. Het saldo van zijn activa kan 

ook worden belegd in rechten van deelneming van andere ICB’s met een stabiel 

risicoprofiel die hun activa beleggen in aandelen, obligaties en geldmarktinstru-

menten. Het Fonds kan aanvullend en tijdelijk liquide middelen houden. Het Fonds 

kan beleggen in alle economische en geografische sectoren. Het Fonds kan zijn 

wisselkoersrisico indekken. Het Fonds kan tot maximum 8% van zijn activa beleg-

gen in ICB’s die worden gepromoot door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 

of door een entiteit die deel uitmaakt van de Deutsche Bank groep. U kunt elke 

werkdag in België de terugbetaling van uw rechten van deelneming aanvragen. De 

sluiting van de terugbetalingsaanvragen vindt elke bankwerkdag plaats te Brussel. 

Als die dag te Brussel geen bankwerkdag is, wordt de datum voor afsluiting van 

de orders vervroegd tot de eerste voorafgaande bankwerkdag. Aanbeveling: dit 

Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 

5 jaar op te nemen.

Deelbewijzen	 Kapitalisatie

ISIN	 BE0949074265

Munteenheid	 EUR

Financiële dienstverlening	 Deutsche	Bank	AG

Juridische aard	 	Compartiment	van	de	Belgische	BEVEK	

PRIVATE	INVEST

De NIW is consulteerbaar via	 www.beama.be

Instapkosten	 Max.	2%	–	0%	bij	Deutsche	Bank

Uitstapkosten	 0%

Lopende kosten	 2,05%

Minimum inleg 1	deelbewijs	bij	Deutsche	Bank

Land van herkomst België

Risico’s gelinkt aan het fonds*   wisselkoersrisico,	concentratierisico

Looptijd onbeperkt

SRRI 4

PRIVATE INVEST – BEST MANAGERS (LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY S.A.)

Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waardetoename 

van het kapitaal op middellange tot lange termijn. Om dit te bereiken wordt het 

fonds voornamelijk belegd in aandelen van binnen- en buitenlandse emittenten 

waarvan een hoger dan gemiddeld dividendrendement wordt verwacht. Bij de 

aandelenselectie is de hoogte van het dividendrendement een belangrijk criterium. 

De dividendrendementen moeten echter niet in ieder geval boven het marktge-

middelde liggen. Binnen dit kader ligt de selectie van de individuele beleggingen 

in handen van de fondsbeheerder. De valuta van het compartiment is de EUR, 

de valuta van de shareclass is de EUR. U kunt op iedere beursdag uw stukken 

aankopen. Slechts in uitzonderlijke gevallen mag de inkoop, rekening houdend 

met de belangen van de beleggers, worden opgeschort. Door de samenstelling 

van zijn portefeuille is de netto-inventariswaarde van het fonds vatbaar voor een 

hoge volatiliteit.

Deelbewijzen	 Kapitalisatie

ISIN	 LU0507265923

Munteenheid	 EUR

Financiële dienstverlening	 Deutsche	Bank	AG

Juridische aard	 	Compartiment	van	de	BEVEK	naar	Luxemburgs	recht	

Deutsche	Invest	I	

De NIW is consulteerbaar via	 www.beama.be

Instapkosten	 Max.	5%	–	0%	bij	Deutsche	Bank

Uitstapkosten	 0%

Lopende kosten	 1,59%

Minimum inleg 1	deelbewijs	bij	Deutsche	Bank

Land van herkomst Luxemburg

Risico’s gelinkt aan het fonds*   marktrisico,	aandelenrisico,	dividendrisico

Looptijd onbeperkt

SRRI 5

DEUTSCHE INVEST I – TOP DIVIDEND (DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A.)

1 2 3 4 5 6 7

 Mogelijk kleinere opbrengst
 Kleiner risico

Mogelijk grotere opbrengst  
Groter risico  

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

 Mogelijk kleinere opbrengst
 Kleiner risico

Mogelijk grotere opbrengst  
Groter risico  

Risico- en opbrengstprofiel
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DEGROOF EQUITIES US FLEXIBLE (DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGERS S.A.)

FLOSSBACH VON STORCH – MULTIPLE OPPORTUNITIES II RT (FLOSSBACH VON STORCH INVEST S.A.)

Het compartiment heeft tot doel de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal 

resultaat te bieden. Het compartiment belegt in beursgenoteerde Amerikaanse 

aandelen. De risico’s worden ruim gespreid, onder andere door een ruime sector-

diversificatie. De allocatie van de portefeuille zal veranderen in functie van de 

inschatting van de macro-economische vooruitzichten en de toestand op de finan-

ciële markten. Zo kan het compartiment bepaalde sectoren of beleggingsstijlen 

verkiezen of vermijden op basis van onder andere conjunctuurvooruitzichten.

Deelbewijzen	 Kapitalisatie

ISIN	 BE0947853660

Munteenheid	 EUR

Financiële dienstverlening	 Bank	Degroof	Petercam

Juridische aard	 	Compartiment	van	de	BEVEK	naar	Belgisch	recht	

Degroof	N.V.

De NIW is consulteerbaar via	 www.beama.be

Instapkosten	 Max.	1,5%	–	1%	bij	Deutsche	Bank

Uitstapkosten	 0%

Lopende kosten	 0,99%

Minimum inleg 1	deelbewijs	bij	Deutsche	Bank

Land van herkomst België

Risico’s gelinkt aan het fonds*   marktrisico,	wisselkoers-	of	valutarisico,	

rendementsrisico,	kapitaalrisico

Looptijd onbeperkt

SRRI 6

De doelstelling van het beleggingsbeleid van Flossbach von Storch – Multiple 

Opportunities II (‘het compartiment’) is, met inachtneming van het beleggingsri-

sico, het behalen van een redelijke waardetoename van de valuta van het compar-

timent. De beleggingsstrategie wordt op basis van de fundamentele analyse van 

de globale financiële markten bepaald. Het compartiment belegt zijn vermogen 

in allerlei soorten effecten, waaronder aandelen, rente, geldmarktinstrumenten, 

certificaten, andere gestructureerde producten (bv. aandelenleningen, warrant-

leningen, converteerbare leningen), doelfondsen, derivaten, liquide middelen en 

vastetermijndeposito’s. Maximaal 20% van het nettocompartimentvermogen mag 

indirect in edelmetalen worden belegd. De belegging in een ander fonds mag niet 

meer bedragen dan 10% van het vermogen van het compartiment. Ter dekking of 

stijging van het vermogen mag het compartiment financiële instrumenten inzet-

ten waarvan de waarde afhangt van toekomstige prijzen van ander vermogens-

waarden (‘derivaten’).

Deelbewijzen	 Kapitalisatie

ISIN	 LU1038809395

Munteenheid	 EUR

Financiële dienstverlening	 CACEIS	Belgium	S.A.

Juridische aard	 	Een	compartiment	van	het	gemeenschappelijk	

beleggingsfonds	(GBF)	naar	Luxemburgs	recht

De NIW is consulteerbaar via	 www.beama.be

Instapkosten	 Max	5%	–	1%	bij	Deutsche	Bank

Uitstapkosten	 0%

Lopende kosten	 1,78%

Minimum inleg 1	deelbewijs	bij	Deutsche	Bank

Land van herkomst Luxemburg

Risico’s gelinkt aan het fonds*   Kredietrisico,	liquiditeitsrisico’s,	tegenpartijrisico’s,	

risico’s	door	het	gebruik	van	derivaten,	operationele	

risico’s	en	bewaringsrisico’s	

Looptijd onbeperkt

Jaarlijkse prestatievergoeding  Maximaal	10	%	waardeontwikkeling	van	

het	aandeel,	op	voorwaarde	dat	eerdere	

waardeverminderingen	zijn	vereffend.	De	betaling	

gebeurt	driemaandelijks.	In	het	laatste	boekjaar	

bedroeg	de	van	de	waardeontwikkeling	afhankelijke	

vergoeding	0,94%.

SRRI 5

1 2 3 4 5 6 7

 Mogelijk kleinere opbrengst
 Kleiner risico

Mogelijk grotere opbrengst  
Groter risico  

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7

 Mogelijk kleinere opbrengst
 Kleiner risico

Mogelijk grotere opbrengst  
Groter risico  

Risico- en opbrengstprofiel
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*RISICO’S GELINKT AAN HET FONDS

KREDIETRISICO
Het fonds kan een deel van zijn vermogen beleggen in obligaties. In bepaalde 

omstandigheden kunnen de emittenten van deze obligaties insolvabel worden, 

waardoor de waarde van de obligaties volledig of deels verloren kan gaan.

LIQUIDITEITSRISICO
Het liquiditeitsrisico bestaat wanneer specifieke beleggingen moeilijk te kopen of 

te verkopen zijn. Dit kan de rendementen van het compartiment benadelen in geval 

het onmogelijk blijkt om de transacties te voltooien tegen gunstige voorwaarden.

 
TEGENPARTIJRISICO
Het fonds kan verschillende transacties afsluiten met contractpartners. Indien een 

contractpartner insolvabel wordt, kan hij openstaande vorderingen van het fonds 

niet meer, of slechts gedeeltelijk, betalen.

 
RISICO DOOR HET GEBRUIK VAN DERIVATEN
Het verliesrisico in een instrument waar een kleine verandering in waarde van de 

onderliggende investering een grotere impact kan hebben op de waarde van dit 

instrument. Derivaten kunnen bijkomende liquiditeit, krediet- en tegenpartijrisico’s 

inhouden.

 

MARKTRISICO
Dit is het risico met betrekking tot de beleggingen door het compartiment in over-

eenstemming met haar beleggingsbeleid. Deze gehouden posities in de porte-

feuille zijn onderworpen aan het risico van verlies of devaluatie. Deze verliezen of 

waardeverminderingen zijn het gevolg van prijswijzigingen (prijzen, tarieven) in 

deze beleggingen.

WISSELKOERSRISICO
Het verliesrisico ten gevolge van koerswisselingen of ten gevolge van de regel–

geving met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen.

PRESTATIERISICO
Dit is het risico verbonden aan de volatiliteit van de prestaties van het comparti-

ment. Deze prestatie is rechtstreeks gerelateerd aan de beleggingen uitgevoerd 

door het compartiment, in overeenstemming met haar beleggings beleid ten 

opzichte van de markt onder dit beleid.

BEHEERRISICO
In abnormale marktomstandigheden kunnen de gebruikelijke beheertechnieken 

inefficiënt of ongunstig blijken.

CONCENTRATIERISICO
In de mate dat het compartiment zijn investeringen concentreert in een land, 

markt, sector of aandelenklasse, kan dit leiden tot een verlies in kapitaal ten gevol-

ge van bepaalde negatieve evenementen die een impact hebben op dit specifieke 

land, markt, sector of aandelenklasse.

 

ECONOMISCHE, FINANCIËLE EN POLITIEKE RISICO’S
Financiële instrumenten worden beïnvloed door diverse factoren, waaronder o.a. 

(niet exhaustief) de ontwikkelingen op de financiële markten, de economische 

ontwikkelingen van de emittenten die op hun beurt beïnvloed worden door de 

wereldwijde economische situatie, maar ook door de economische en politieke 

omstandigheden in ieder land.

RISICO DOOR DE DISCRETIONAIRE BEHEERSTIJL
Discretionair beheer betekent: anticiperen op de evolutie van de financiële mark-

ten. De prestatie van de ICB zal afhangen van de door de beheersmaatschappij 

geselecteerde ondernemingen. Er bestaat een risico dat de beheersmaatschappij 

de best presterende ondernemingen niet behoudt.

INFLATIERISICO
Na verloop van tijd tast de inflatie de koopkracht, verbonden aan het houden van 

beleggingen, aan.

AANDELENRISICO
Aandelen zijn over het algemeen volatieler dan obligaties. Op de markten voor 

kleine en middelgrote kapitalisaties is het volume van de beursgenoteerde effecten 

bovendien beperkt, zodat er snellere en meer uitgesproken neerwaartse markt-

fluctuaties optreden dan bij grote kapitalisaties.

OPERATIONELE RISICO’S
In elke markt, en vooral in de opkomende markten, kan het compartiment een deel 

van of al zijn geld verliezen in geval van nalatigheid bij het bewaren van de activa, 

fraude, corruptie, politieke acties of elk andere ongewenste gebeurtenis.

OPERATIONELE RISICO’S EN BEWARINGSRISICO’S
Het fonds kan ten prooi vallen aan fraude of andere criminele handelingen. Het 

kan verliezen lijden door misverstanden of fouten van medewerkers van de beleg-

gingsmaatschappij of van derden, of schade lijden als gevolg van externe gebeur-

tenissen zoals natuurrampen. Met de bewaring van vermogensbestanddelen kan 

vooral in het buitenland een verliesrisico verbonden zijn als gevolg van insolventie, 

onzorgvuldigheid of misbruik van de bewaarder of een onderbewaarder.

KAPITAALRISICO
Het compartiment geniet geen ‘kapitaalwaarborg’ of ‘kapitaalbescherming’. De 

belegger kan dus zijn kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen.

DIVIDENDRISICO
Het fonds streeft inkomsten uit dividenden na, m.a.w. uit verwachte uitkeringen 

per aandeel. Wanneer een onderneming een kleiner dan verwacht of zelfs hele-

maal geen dividend uitkeert, kan dit een negatieve weerslag hebben op de waarde 

van de aandelen of afgeleide producten.

RENDEMENTSRISICO
Voor dit compartiment is het rendementsrisico direct verbonden aan het markt-

risico en aan een actief beheer. Het rendement kan dus geringer dan dat van de 

markt zijn dat zelf sterk negatief kan zijn zoals hierboven vermeld in de rubriek 

‘marktrisico’.
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FICHES
Technische

Bel onze specialisten van Tele-Invest op het nummer 078 153 154 of maak een 

afspraak in uw Financial Center. U kunt eveneens rechtstreeks intekenen via uw 

Online Banking.

Denk eraan om de vragenlijst ‘Mijn Financial ID’ in te vullen in uw Online Banking 

vooraleer u begint te beleggen. Zo kunt u genieten van onze  gepersonaliseerde 

adviezen. 

GEÏNTERESSEERD IN DE FONDSEN IN DIT MAGAZINE?

Voordat u inschrijft, dient u kennis te nemen van het prospectus en het 

document ‘Essentiële beleggersinformatie’. Wij verzoeken u ook om de 

laatste periodieke verslagen van de bevek/het compartiment te lezen. Deze docu-

menten zijn in het Nederlands en het Frans raadpleegbaar op de website www.

deutschebank.be of zijn gratis verkrijgbaar in de Financial Centers van Deutsche 

Bank AG Bijkantoor Brussel (als verdeler) en bij de financiële dienstverlener. Aan 

beleggingsproducten zijn risico’s verbonden. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en 

mogelijk krijgen beleggers het bedrag van hun belegging niet terug. Huidig docu-

ment bevat geen fiscaal noch juridisch advies. Geïnteresseerde beleggers moeten 

hun fiscale raadsman raadplegen omtrent een eventuele belegging en de invloed 

hiervan op hun persoonlijke fiscale situatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 

ontvangt van de beheerder van de ICB een percentage van zijn beheersvergoeding 

in de vorm van retrocessies. Over het algemeen varieert dat percentage tussen 

50% en 60%. Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de datum 

van deze brochure; andere informatie eveneens up-to-date op diezelfde datum. 

Voor eventuele klachten kunt u zich wenden tot de dienst ‘Client Solutions’ – tel.: 

+32 2 551 99 34; fax: +32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com of tot 

OMBUDSFIN – tel.: +32  2 545 77 70; fax: +32 2 545 77 79; 

e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be.

ALGEMENE INFORMATIE

WOORDENLIJST

Beurstaks bij toetreding	 0%	(voor	niet-beursgenoteerde	fondsen)

Beurstaks bij uittreding	

 Gemeenschappelijke  

 beleggingsfondsen (voor  

 niet-beursgenoteerde fondsen) 0%

 Bevek

  ·	Kapitalisatie	 1,32%	(Max.	2.000	EUR)

  ·	Distributie	 0%	(voor	niet-beursgenoteerde	Bevek)

FISCAAL REGIME IN BELGIË VAN TOEPASSING OP GEMIDDELDE BELEGGERS, 
FYSIEKE PERSONEN, BELGISCHE RESIDENTEN DIE ONDERWORPEN ZIJN AAN 
DE BELGISCHE PERSONENBELASTING OP HET MOMENT VAN DEZE PUBLICATIE

De informatie hieronder kan van toepassing zijn op alle beveks of gemeenschappelijke beleggingsfondsen op de vorige drie pagina’s.

Roerende voorheffing
 · Op uitgekeerde  

  inkomsten	 27%

 · In geval van verkoop  

  of terugkoop van delen	 	27%.	

Als	het	fonds	meer	dan	25%	van	zijn	activa	belegt	in	schuldinstrumenten,	betaalt	de	belegger	

27%	roerende	voorheffing	op	de	rentecomponent	van	de	meerwaarde	(afkomstig	van	deze	

beleggingen	in	schuldeffecten).

Fonds: De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor 

Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) 

of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, 

GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan 

risico’s. Ze kunnen zowel in waarde stijgen als dalen en mogelijk kunnen beleggers 

het bedrag van hun belegging niet recupereren.

Volatiliteit: De term ‘volatiliteit’ verwijst naar de mate van onzekerheid ofwel het 

risico dat verbonden is aan de omvang van de waarde schommelingen van een 

effect. In het algemeen geldt: hoe hoger de volatiliteit van een effect, hoe hoger het 

daaraan verbonden risico.
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DB Investment Loan is een krediet zonder notariskosten, met competitieve tarieven en 
sneller dan een hypothecair krediet. Bij deze formule gelden uw beleggingen als waarborg, 
waardoor u hun potentieel rendement niet verliest.

Deutsche Bank is partner van Second Home Expo, de beurs voor de aankoop van uw 
2de verblijf. Bezoek ons van 1 tot 3 oktober in Brussels Expo.

Met DB Investment Loan
investeert u in vastgoed
dankzij uw effectenrekening.

Investeer in uw leven

DB Investment Loan is een consumentenkrediet onder de vorm van een lening op afbetaling. 
Kredietgever: Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR 
Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 
1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, 
IHK D-H0AVL0HOD-14. 

Let op, geld lenen kost ook geld.

Meer info: deutschebank.be/krediet-invest
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Ontdek de  
MyBank Belgium app
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