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Er moet dringend werk worden gemaakt van duurzame 
ontwikkeling. Jammer genoeg is dit gevoel van urgentie 
zelden terug te vinden bij onze politici, die maar al 
te vaak aarzelen om duidelijke signalen te geven. De 
burgers zijn ontgoocheld door dergelijk immobilisme 
en ondernemen zelf steeds vaker concrete acties in hun 
dagelijks leven om het tij te doen keren.

Deze trend vinden wij bijvoorbeeld terug in de voe-
dingswaren die we consumeren, het afval dat we sor-
teren of de vervoermiddelen waaraan we de voorkeur 
geven. Ook in onze portefeuille houden we rekening 
met deze trend, met producten die beantwoorden aan 
de ESG-criteria (milieu gebonden, maatschappelijke 
en bestuurlijke criteria). Dit zijn duurzame oplossingen 
voor beleggers die begaan zijn met de impact van 
hun beleggingen. Gemiddeld zijn deze producten niet 
minder rendabel dan klassieke beleggingen. Niet alle 
‘duurzame’ fondsen zijn echter even performant.

Daarom hebben wij in onze lijst van aanbevolen 
fondsen een ‘ESG’-luik opgenomen. Onze experts 
hebben nu vijf fondsen en vier trackers (ETF’s) geselec-
teerd waarin alle kenmerken terug te vinden zijn die u 
mag verwachten van een product dat duurzaam is en 
tegelijk een aanzienlijk rendement kan opleveren. 

Als dit thema u na aan het hart ligt, neem dan con-
tact op met onze adviseurs. Zij gaan samen met u na 
of deze fondsen passen bij uw profiel en uw doelstel-
lingen, zowel voor uw portefeuille als voor de samenle-
ving waaraan wij meebouwen.

Veel leesgenot,

HET GEVOEL  
VAN URGENTIE

Edito

Alain Moreau
Voorzitter
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Nieuws

Elke week worden tientallen Belgen opgelicht. 
Dat aantal stijgt bovendien fors. Ook cliënten van 
 Deutsche Bank blijven niet altijd gespaard. Frau-
deurs slaan meestal toe op een van deze manieren:

Hacking en phishing: een tactiek waar-
bij de fraudeur via uw computer toegang 
probeert te krijgen tot uw rekeningen. Bij 
phishing probeert hij uw bankgegevens te 
bemachtigen via vervalste mails, al of niet in 
combinatie met een telefoontje of brief. 
Factuurfraude: de fraudeur onderschept 
een factuur per post en bezorgt u een replica 
met een ander rekeningnummer.
Boilerroom-fraude: een techniek waarbij 
een gehaaide ‘beleggingsadviseur’ u opbelt 
met ‘beleggingsvoorstellen’. Tijdens het 
gesprek hoort u op de achtergrond drukke 
kantoorgeluiden om de indruk te wekken dat 
u met een ernstige, succesvolle partner te 
doen hebt.

Eenmaal uw geld overgebracht is, is de kans erg 
gering dat u het ooit terugziet. Door deze 3 basisregels 
indachtig te zijn, behoedt u zich voor heel wat onheil:
• Zorg ervoor dat uw antivirusprogramma en 

firewall up-to-date zijn. 
• Geef nooit iemand toelating om uw compu-

ter over te nemen. Ook niet als die persoon 
zogenaamd voor Microsoft, Google of uw bank 
werkt. Log nooit in op uw Online Banking op 
vraag van onbekenden. 

• Factuur ontvangen? Neem contact op met de 
leverancier om het rekeningnummer te dubbel-
checken (zeker bij hoge bedragen). 

Hockey heeft in België meer dan ooit 
de zeilen in de wind. Deutsche Bank is 
dan ook fier dat ze deze sport, waarbij 
fairplay en teamspirit centraal staan, 
al jaren mag ondersteunen. Concreet 
sponsort Deutsche Bank drie gerenom-
meerde clubs: de Royal Antwerp Hockey 
Club, Indiana TC en de Waterloo Ducks. 
De bank verleent financiële steun aan 
de clubs om hun jeugdopleidingen te 
helpen ontwikkelen, uitrusting aan te 
schaffen, de coaching van de elite-teams 
te verbeteren... In ruil daarvoor prijkt 
Deutsche Bank op de sportuitrusting van 
de teams. Op die manier brengen we ons 
merk naar alle uithoeken van het land. 
Een partnerschap dat voor iedereen een 
win-win is! 

Trotse sponsor van Belgische hockey

1

2

3

Zo laat u zich niet bedotten

Nieuwe verplichtingen 
voor burgerlijke maatschap 

Burgerlijke maatschappen moeten 
op termijn aan nieuwe verplichtin-
gen voldoen. Dat is het gevolg van 
een hervorming in het onderne-
mingsrecht. Deze nieuwe spelre-
gels springen daarbij in het oog: 
 
• Registratie in de Kruispunt-

bank van Ondernemingen. 
Een deel van de gegevens over 
de burgerlijke maatschap wordt 
hierdoor publiekelijk toeganke-
lijk. Het is echter nog niet duide-
lijk om welke gegevens dat gaat. 
De inschrijvingsplicht geldt in 
principe vanaf 1 november. Voor 
maatschappen die al vòòr deze 
datum actief zijn, geldt de regis-
tratieplicht vanaf 1 mei 2019.

• De maatschap zal verplicht 
zijn om een boekhouding 
te voeren. In principe zal dat 
een dubbele boekhouding zijn. 

Als de jaaromzet maximaal 
500.000 euro bedraagt, wat 
voor de meeste maatschappen 
het geval zal zijn, volstaat  echter 
een vereenvoudigde boekhou-
ding. Het is nog onduidelijk hoe 
en in welke mate een maat-
schap haar wijze van adminis-
tratie zal moeten aanpassen 
aan deze nieuwe verplichting. 
Verder is het nog onzeker of 
een jaarrekening gehouden, 
neergelegd en/of gepubliceerd 
zal moeten worden. Er geldt 
een lange overgangs periode en 
er zijn nog veel onduidelijkhe-
den over de toepassing van de 
nieuwe wetgeving. Daarom is 
het aan te raden om geen over-
haaste beslissingen te nemen. 
Best wacht u op de verdere 
uitvoeringsbesluiten. Zelfs een 
bijsturing van de wet behoort 
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4 nieuwigheden 
voor MyBank

1

2

3

4

Download MyBank via 

de App Store 

of Google Play 

Store.

Ook een bank in 
uw binnenzak?

Een van de komende weken 
krijgt de MyBank-app er een pak 
nieuwigheden bij. Voortaan zal u 
dan met de app...

Lees het uit -

gebreide artikel op  

deutschebank.be/ubo

Meer weten?

Waar vindt u ons?

Deutsche Bank opende onlangs een gloednieuw 
 Financial Center in Beaufays, in de groene rand 
rond Luik. ”Op die manier kunnen we een groot 
aantal bestaande cliënten dichter bij huis bedienen 
en ook nieuwe cliënten aantrekken”, vertelt Veerle 
 Haenebalcke, Head of Distribution bij Deutsche Bank. 
“Niet alleen aan mobiliteit en parkeermogelijkheden is 
gedacht. Binnen maken de knusse fauteuils, verse kof-
fie, gratis kranten en wifi het huiselijke kader compleet. 
In de afgesloten ontmoetingsruimtes zijn bovendien alle 
technologische voorzieningen voorhanden. Zo kunt u 
samen met de adviseur in alle discretie en transparantie 
uw portefeuille bespreken.” In totaal zijn er vijf mede-
werkers tewerkgesteld in het nieuwe kantoor.

Deutsche Bank waardeert haar 34 kantoren verder 
op. Zo verhuisde het Financial Center van Waver 
onlangs naar een nieuw en groter onderkomen dat 
vlotter bereikbaar is. “We willen dat elke cliënt altijd 
hetzelfde hoge niveau van dienstverlening krijgt. 
Ongeacht of dit via telefoon, online of in een Financial 
Center is”, vervolgt Veerle Haenebalcke. “Daarom 
werken we ook in onze kantoren verder aan het 
comfort van elke cliënt. Het komende half jaar krijgen 
de Financial  Centers in Namen, Stokkel (Brussel) en 
Sint-Niklaas ook een upgrade.”

Kantorennet krijgt upgrade

Vrijblijvend advies over sparen en beleggen? Een overzicht 

van alle Financial Centers vindt u op deutschebank.be/fc.

nog tot de mogelijkheden.
• Het federale parlement keurde 

op 18 september 2017 een 
wet goed tot voorkoming van 
het witwassen van geld, de 
financiering van terrorisme en 
tot beperking van het gebruik van 
contanten. Eén van de gevolgen is 
dat België een register van ‘uit-
eindelijke begunstigde’ (bekend 
als UBO of Ultimate Beneficial 
Owner) invoert. Een Koninklijk 
Besluit legde de werkingsmoda-
liteiten van het Belgisch UBO-
register vast. De maatregel die 
een impact heeft op burgerlijke 
maatschappen treedt op 31 maart 
2019 in werking.

Een begunstigde kunnen 
opslaan.

De begunstigde kunnen 
opzoeken in een over-
zichtslijst.

Het meest recente 
 economische en financiële 
nieuws raadplegen. U hoeft 
dan niet meer speciaal naar 
deutschebank.be te surfen.

Uw gebruikersnaam (om 
in te  loggen op Online 
Banking) raadplegen.
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Nieuws

3 handige gratis 
financiële apps 

Wally Next
Wally Next is een 
gebruiksvriendelijke 
app om persoonlijke 
inkomsten en uitgaven 
te beheren. Het helpt 
u om uw inkomsten 
te vergelijken met uw 
uitgaven, te begrijpen 
waar uw geld naartoe 
gaat en om financië-
le doelen te stellen. 
De app helpt u bij te 
houden wat, waar, 
wanneer, waarom 
en hoeveel u uitgeeft 
en ontvangt. 

Bloomberg Business 
News 
Als Engels geen strui-
kelblok is, dan is deze 
app wellicht het beste 
wat u kunt vinden op 
vlak van internationaal 
financieel nieuws. Een 
24/7 nieuwsstroom, 
een overzicht van 
koersen en marktdata, 
het Bloomberg-radio-
kanaal, Bloomberg TV 
streamen ... Hou er wel 
rekening mee dat u in de 
gratis versie maximaal 
10 artikels per maand 
kunt lezen. 

Bancontact app
Geen bankkaart of cash 
op zak, maar wel uw 
smartphone? In steeds 
meer winkels kunt u met 
uw toestel betalen. Dat 
kan op 2 manieren: door 
uw smartphone vlakbij de 
betaalterminal te houden 
(enkel voor Android-smart-
phones) of door de 
QR-code op de terminal 
te scannen (voor alle 
smartphones). Het enige 
wat u moet doen? De 
 Bancontact-app installeren 
en uw Deutsche Bank-
kaart koppelen aan de app. 

VOOR
ANDROID

EN iOS

Wie bij Deutsche Bank aan de slag gaat, volgt 
een solide opleidingstraject. Om hun vaardig-
heden aan te scherpen krijgen onze mede-
werkers een gereedschapskist vol relevante 
opleidingen ter beschikking. Op die manier 
kunnen ze de best mogelijke service en kwaliteit 
leveren aan elke cliënt. Een van de opleidingen 
handelt rond Financial Planning. Deutsche Bank 
organiseert die opleiding al meer dan 10 jaar in 
samenwerking met de Antwerp Management 
School. Het is een op maat gemaakt en steeds 
geactualiseerd programma voor medewerkers 
in de  Financial Centers en op de cliënten-
dienst. Op het menu? Fiscaliteit, wetgeving, 
economie... De training duurt enkele maanden 
en stoomt onze adviseurs klaar op het vlak 
van  portefeuillebeheer.

Ontdek onze vacatures op 

linkedin.com/company/deutsche-bank

Een job bij Deutsche Bank?

Deutsche Bank zet in
op gedegen opleidingen

Top 10 meest gelezen 
nieuwsartikels op 
deutschebank.be

De positie van de langstlevende 
in het nieuwe erfrecht?

Vernieuwd erfrecht: wie krijgt 
welk deel van de koek?

Hoe rendement halen in tijden 
van lage rentes?

3 potentiële risico’s voor de  
beurzen in de komende maanden

Uw geld op vakantie: 
6 tips

Wat zijn de vooruitzichten voor  
de Amerikaanse dollar?

Special CIO Insights - Voorzich-
tigheid geboden: blijf belegd 
maar dek risico’s af

Wanneer stijgt de rente 
op mijn spaarboekje?

Een regelmatig inkomen 
uit uw kapitaal verkrijgen? 
Een handleiding.

De 10 geboden van de belegger

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

tussen 15 juni 2018  
en 15 september 2018

Volg alle nieuwsupdates op deutschebank.be/nieuws

Blijf op de hoogte
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Zo’n 100 mensen waren hiervoor 
afgezakt naar de Royal Golf Club van 
België in Tervuren. Het evenement werd 
georganiseerd door Funds For Good Phi-
lanthropy en kreeg financiële steun van 
Deutsche Bank, hoofdsponsor van het 
evenement. Doel van het initiatief: extra 
geld inzamelen om nieuwe maatschap-
pelijke projecten te financieren en haar 
acties meer naambekendheid geven.

Deutsche Bank verdeelt twee pro-
ducten van Funds For Good en het is 
via deze stichting dat Funds For Good 
werkloze kandidaat-ondernemers helpt 
om hun projecten te financieren via 
renteloze leningen. “Wij zijn de enigen in 
België die renteloze leningen toekennen 

Wanneer maatschappelijk verantwoord ondernemen 
van de partij is op de golfbaan

Geïnteresseerd?

Ontdek het gamma duurzame beleggings-

oplossingen die Deutsche Bank verdeelt op 

deutschebank.be/esg

Op 14 september bracht 
Funds For Good Philanthropy 
een honderdtal institutionele 
partners en cliënten samen op 
het prestigieuze parcours van 
de Royal Golf Club van België. 
Doel: geld inzamelen om nieuwe 
maatschappelijke projecten 
te financieren.

aan gedreven ondernemers die opnieuw 
aan de slag willen op de arbeidsmarkt 
maar geen toegang hebben tot klassieke 
bankkredieten”, aldus Nicolas Crochet, 
co-CEO van Funds For Good SA. “Wij 
hebben samen met verschillende micro-
kredietinstellingen in België al projecten 
van 140 ondernemers kunnen finan-
cieren, die dankzij dit geld hun eigen 
schrijnwerkerij, kapsalon of biokruide-
nierszaak konden openen. Om van onze 
missie een succes te maken, besteden 
wij de helft van onze eigen winst (met 
een minimum van 10% van onze omzet) 
aan de financiering van maatschappelij-
ke projecten. Bovendien besteedt elk lid 
van ons team een kwart van zijn tijd aan 
het maatschappelijke project om ervoor 
te zorgen dat alles goed verloopt.” 

Financiën en filantropie
“De maatschappelijke insteek van 
Funds For Good SA past perfect bij 
onze filosofie: een brede waaier aan 
kwaliteitsvolle beleggingsoplossingen 
bieden door blijk te geven van trans-
parantie en innovatie“, aldus Youssef 
Uriagli, Head of Portfolio and Funds 
Management bij Deutsche Bank. “Onze 

cliënten kunnen op die manier kiezen 
voor beleggingsoplossingen die een 
concrete en directe impact hebben op 
de samenleving. Wij dragen als verde-
lers ook ons steentje bij: wij storten een 
derde van de inkomsten van de verkoop 
van deze producten door aan Funds 
for Good Philanthropy, het filantropi-
sche fonds dat ondergebracht is bij de 
Koning Boudewijnstichting.”

De meeste ondernemers die Funds 
For Good steunt, hebben nu een zekere 
mate van financiële onafhankelijk-
heid. Zo’n 30 ondernemers hebben 
trouwens de lening die ze kregen al 
kunnen terugbetalen. Funds For Good 
hoopt om met de hulp van partner-
schappen met nieuwe spelers uit de 
microkrediet wereld in België tegen 
2021 de kaap van de 500 projecten te 
kunnen ronden.

YOUSSEF URIAGLI 
(HEAD OF PORT-
FOLIO AND FUNDS 
MANAGEMENT
BIJ DEUTSCHE 
BANK) EN NICO-
LAS CROCHET 
(CO-CEO
VAN FUNDS FOR 
GOOD SA).
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DEUTSCHE BANK BELGIË
Actualiteit

e afgelopen jaren haalde Deut-
sche Bank geregeld de finan-
ciële pagina’s van uw krant. 

Hierbij kwamen vaak de problemen op 
groepsniveau naar voren. Die resulteer-
den een half jaar geleden uiteindelijk in 
een belangrijke heroriëntering van de 
globale strategie.

De missie die de Groep in april uitstip-
pelde is welomlijnd: de kreuken die de 

Zoals ze al jaren doet, zal de Belgische 
tak van Deutsche Bank de ontwikkeling 
van haar activiteiten in alle rust en ver-
trouwen voortzetten. Om haar leidende 
positie in beleggingen en beleggingsad-
vies te handhaven, blijft Deutsche Bank 
België verder investeren, onder meer 
in digitalisering.

Duurzame groei
Sinds haar debuut op de Belgische markt 
(zie kader) groeit Deutsche Bank gestaag 
en continu. In de afgelopen 15 jaar steeg 
het totaal beheerd vermogen (de spaar-
tegoeden en beleggingen die u toever-
trouwt aan Deutsche Bank) gemiddeld 
met 11% per jaar. Dat brengt het beheerd 
vermogen vandaag tot op een hoogte 
van 23 miljard euro. Over dezelfde perio-

DEUTSCHE BANK BELGIË 

BLIJFT ZICH ONTWIKK ELEN
De Deutsche Bank Groep rolde recent haar strategische 
prioriteiten voor de komende jaren uit. Maar hoe gaat het 
precies met Deutsche Bank in België? In ons land legt de bank 
al meer dan 15 jaar een gestaag en stabiel groeiparcours af. 

crisis van 2008 veroorzaakte wegstrijken 
en terugkeren naar duurzame groei. Met 
een nieuwe CEO aan het roer – de Duitser 
Christian Sewing, die zijn sporen al ver-
diende bij Deutsche Bank – gaat de Groep 
dus voor een heroriëntatie. De focus ligt 
daarbij op de kernactiviteiten: het verster-
ken van haar positie als retailbank in Euro-
pa en de groei van Europese bedrijven in 
de wereld blijven ondersteunen.
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de groeiden de opbrengsten van de bank 
met een jaarlijks gemiddelde van 5%.

Een groot deel hiervan is opnieuw 
geïnvesteerd om onze cliënten beter van 
dienst te zijn. In de afgelopen vijf jaar 
nam het aantal adviseurs dat u dagelijks 
begeleidt bij de realisatie van uw projec-
ten met 15% toe. Dat is in schril contrast 
met andere spelers in de financiële 
sector die massaal knippen in deze vorm 
van dienstverlening. 

We investeren daarnaast stevig in 
het comfort van onze agentschappen 
om cliënten nog beter van dienst te 
zijn. Onlangs opende Deutsche Bank 
nieuwe Financial Centers in Beaufays 
(bij Luik), Waver en Aalst. Binnenkort 
krijgen ook onze vestigingen in Namen 
(Erpent), Kraainem en Sint-Niklaas 

een nieuw onderkomen. Dit brengt 
ons vandaag naar een netwerk van 
34 Belgische vestigingen om onze 
300.000 cliënten te bedienen. Daar-
naast hebben we het netwerk de 
jongste tijd uitgerust met 10 Private 
Banking Hubs. Dit zijn innovatieve en 
discrete ruimtes waar onze Private 
Bankers cliënten en prospecten in een 
aangename setting kunnen ontvangen.

De referentie  
voor beleggingen
De cijfers bevestigen het: de strate-
gie die we in België kozen, werpt zijn 
vruchten af. Vandaag wil Deutsche 

Bank België het voortouw blijven 
nemen in de wereld van beleggingen 
en beleggingsadvies. Al jaren gele-
den maakten we de keuze om ons 

te onderscheiden van het universele 
bankmodel, om geen generalist te 
zijn die alle mogelijke bankproducten 
aanbiedt. Van meet af aan heeft Deut-
sche Bank België zich gespecialiseerd 
en geconcentreerd op de ontwikke-
ling van een gediversifieerd en uniek 
aanbod, met persoonlijk advies, het 
elimineren van onnodige kosten en 
een open aanbod van de beste beleg-
gingsoplossingen op de markt. Om zo 
uw vermogensdoelstellingen mogelijk 
te helpen maken.

Dankzij ons uniek beleggersmodel 
(Financial ID) krijgt u vandaag al op maat 
gemaakt advies op basis van uw kennis 
en ervaring met financiële producten, 
uw financiële situatie, uw beleggings-
horizon en uw financiële doelen. 
Binnenkort lanceren we bovendien ons 
nieuw platform voor beleggingsadvies, 
waarmee u ook online gepersonaliseer-
de aanbevelingen van onze specialisten 
krijgt. Online, telefonisch of in een 
agentschap: ongeacht het kanaal dat u 
verkiest, krijgt u zo steeds advies met 
een toegevoegde waarde.. 

DEUTSCHE BANK BELGIË 

BLIJFT ZICH ONTWIKK ELEN

Twintig jaar geleden nam Deutsche Bank 
Crédit Lyonnais België mee aan boord. In de 
jaren negentig had deze bank al een kleine 
revolutie in de conservatieve Belgische markt 
veroorzaakt. Dat deed ze onder meer met een 
strategie die de consument meer dan ooit 
centraal stelde, met spaarrekeningen met een 
hoog rendement, met het eerste callcenter dat 
zich toelegde op beleggingen en met de lance-
ring van een open architectuur.

Aan het begin van de 21e eeuw werd de 
cultuur van deze challenger ingebed in de 
expertise van een grote internationale groep. 
In de afgelopen 20 jaar heeft Deutsche Bank 
België de sector blijven verrassen. Door onno-
dige kosten te elimineren, zoals de instap- en 

uitstapkosten op de meeste fondsen. Door de 
lancering van een aanbod van online bank-
diensten met DB M@X. Door een innovatieve 
benadering van persoonlijk vermogensbeheer 
met DB Personal. Door een aanbod van 1.800 
fondsen dankzij de open architectuur. Door de 
eerste Belgische bank te zijn die persoonlijk 
advies biedt over trackers. Door de ontwikke-
ling van advies op maat via het Financial ID. 
Enzovoort.

Wat morgen brengt? Deutsche Bank zal 
resoluut blijven innoveren door een 100% digi-
taal en persoonlijk beleggingsadviesplatform 
te lanceren dat 100% complementair is aan het 
advies dat u in uw Financial Center en aan de 
telefoon krijgt. 

Al 20 jaar voortrekker  
in het Belgische banken landschap

Deutsche Bank 
België groeit gestaag 
en continu.

09 



ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN
Actualiteit

Ondanks de handelsspanningen tussen 
de VS en China blijft de wereldwijde 
economische groei stevig. De 
groeilanden kennen meer problemen, 
maar mogen niet over één kam 
geschoren worden.

baarheid van bepaalde groeilanden, in 
een context van renteverhogingen van 
de Amerikaanse centrale bank (de Fede-
ral Reserve of kortweg ‘de Fed’) en een 
sterkere Amerikaanse dollar, is ook een 
risicofactor die opgevolgd moet worden.

1  De VS: op volle toeren
De Amerikaanse economie blijft het erg 
goed doen en is op weg om de langste 
expansie in zijn geschiedenis neer te 
zetten. Het vertrouwen bij bedrijven en 
consumenten is er zeer hoog, de werk-
loosheid is erg laag en de belastingver-
lagingen hebben de binnenlandse vraag 
een extra stimulans gegeven.

Het risico is groter op een overver-
hitting van de Amerikaanse economie 
dan op een recessie. De Fed, die eind 
september haar richtinggevende rente 

e wereldeconomie blijft het 
goed doen, ondanks enkele 
obstakels op de weg. De piek 

van de groei ligt wel achter ons, en met 
name in de groeilanden is het elan wat 
afgezwakt. Niettemin zal de wereldwijde 
groei dit en volgend jaar op een stevig 
niveau blijven.

Het grootste risico voor de groei is 
een verdere escalatie van het handels-
conflict tussen de VS en China. Tot nu 
toe bleven de negatieve gevolgen van 
de importtarieven op de groei beheers-
baar, maar dat zou kunnen veranderen 
indien president Trump doorzet met zijn 
plan om grotere bedragen aan Chinese 
importgoederen zwaar te belasten in de 
toekomst (zie infografiek). Dat zou zowel 
van China als de Amerikaanse consu-
ment een grotere tol eisen. De kwets-

HET HANDELS
CONFLICT

BESTAND TEGEN 
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De Amerikaanse  
economie is op weg  
naar de langste  
expansie ooit

heeft opgetrokken tot een vork van 2% 
tot 2,25%, zou dus haar monetair beleid 
verder moeten normaliseren met nieuwe 
rentestijgingen in de komende kwartalen 
en een verdere afbouw van de omvang 
van haar balans. De Fed houdt in het 

bijzonder de evolutie van de loonkosten 
nauwgezet in het oog, want die zijn een 
belangrijke bron van inflatie.

Een belangrijke afspraak zijn de 
komende verkiezingen voor het Ameri-
kaanse Congres (het parlement) begin 

november (de zogenaamde mid-term 
verkiezingen). Alle zetels in het Huis van 
Afgevaardigden en een derde van de 
zetels in de Senaat worden herkozen. 
De Democraten hebben een goede 
kans om de meerderheid te herwinnen 
in het Huis, al wordt dat moeilijker voor 
de Senaat. Indien de Republikeinen hun 
meerderheid in het Congres verliezen, 
zou dat een belangrijke rem kunnen 
zetten op het beleid van Trump. De eco-
nomische impact van de verkiezingen 
schatten we evenwel laag in.

2   De eurozone:  
beter dan verwacht

In de eurozone is het nieuws sinds 
begin dit jaar beter dan gevreesd. De 
economische groei is lager dan in 2017, 
maar de expansie zet zich verder dankzij 

de privéconsumptie en de bedrijfsin-
vesteringen. Ook de arbeidsmarkt blijft 
versterken.  
Landen zoals Spanje, Nederland en 
Ierland groeien sterk. Ook de Duitse eco-
nomie doet het relatief goed ondanks de 
handelsspanningen met de VS.

De Italiaanse economie – de derde 
grootste van de eurozone – blijft daaren-
tegen achterop hinken, met een zwakker 
dan gemiddelde groei. De begrotings-
perikelen wegen er op het vertrouwen. 
Het is afwachten hoe de begroting voor 
2019 er uiteindelijk zal uitzien, en of 
het voorgestelde begrotingstekort voor 
Europa aanvaardbaar zal zijn. 

Voor de Europese Centrale Bank is er 
voorlopig weinig reden om van koers te 
veranderen. De kerninflatie blijft immers 
erg laag. Het goedkope-geldbeleid, de 

Amerikaanse maatregel Voorge-
steld?

Aangekon-
digd?

Uitge-
voerd?

Tegen-
maatrege-
len?

Tarief van 20%-50% op was-
machines en zonnepanelen    

Tarief van 25% en 10% 
op de invoer van staal en 
aluminium

   

Tarief van 25% op invoer 
uit China ter waarde van 
50 miljard dollar

   

Tarief van 10-25% op een 
bijkomende schijf van 200 mil-
jard dollar invoer uit China(*)

   

Tarief op een bijkomende 
schijf van 267 miljard dollar 
invoer uit China

   

Tarief van 25% op 200 miljard 
dollar van in het buitenland 
geproduceerde wagens

   

Overzicht van de invoerrechten die beslist  
of gepland zijn door de VSHET HANDELS

CONFLICT

(*) 10% sinds 24 september 2018, voorstel 25% vanaf 1 januari 2019
Bron : Deutsche Bank Global Markets, september 2018
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2018 2019

Wereld 3,8 3,8

Verenigde Staten 2,9 2,4

Eurozone 2,0 1,8

Duitsland 1,9 1,8

Verenigd Koninkrijk 1,4 1,6

Japan 1,1 1,0

China 6,5 6,0

India 7,5 8,0

Brazilië 1,5 2,0

Rusland 1,8 1,8

economische groei en loonstijgingen 
zullen daar in de toekomst geleidelijk 
aan verandering in brengen. Het inkoop-
programma van obligaties zal wellicht 
eind dit jaar worden stopgezet, maar we 
verwachten geen renteverhoging tot na 
de zomer van 2019.

Over de brexit – de uitstap van het 
Verenigd Koninkrijk uit de Europese 
Unie – valt weinig nieuws te vertellen. 
Deze soap blijft zich voortslepen, en 
er werd tot nu toe weinig vooruitgang 
geboekt. We verwachten dat er eind dit 
jaar een last-minute akkoord gesloten 
zal worden. De meeste details van de 
toekomstige relatie tussen het VK en de 
EU (douane-unie, diensten, migratie, …) 
zullen waarschijnlijk pas vastgelegd 
worden tijdens de overgangsperiode 
(van maart 2019 tot eind 2020). 

3  Japan: lagere groei in zicht
De Japanse economie doet het relatief 
goed, vooral dankzij het aantrekken van 
de bedrijfsinvesteringen. De bedrijven 
kampen er met een groot tekort aan 
arbeidskrachten en investeren daarom 
volop in automatisatie. De onbestaande 
inflatie betekent ook dat de Japanse 
centrale bank (BoJ) haar erg soepele 
geldbeleid kan voortzetten om de econo-
mie te stimuleren.

Hoewel de investeringen een groei- Bron : Deutsche Bank Wealth Management, september 2018

motor zullen blijven (IT-investeringen, 
veel geplande investeringen in aanloop 
naar de Olympische Spelen in 2020) den-
ken we dat de recente hoge groei niet 
duurzaam is. Japan kampt nog altijd met 
structurele problemen (bijvoorbeeld een 
krimpende bevolking) en de privécon-
sumptie blijft er slabakken. Bovendien 
zouden de recente natuurrampen in de 
archipel kunnen wegen op de groei.

Japan is ook kwetsbaar voor een 
verdere escalatie van het handelscon-
flict met de VS. Vooral als Trump zou 
doorzetten met zijn plan om buiten-
landse wagens te onderwerpen aan 
een importtarief. De Japanse economie 
en de automobielsector is immers erg 
exportgericht.

4  Groeilanden: een 
heterogene groep
De uitdagingen voor de groeilanden zijn 
duidelijk toegenomen. Het handelscon-
flict tussen de VS en China weegt op het 
sentiment. Dat heeft ook een effect op 
de andere groeilanden, die vaak toeleve-
rancier zijn aan de Chinese economie. De 
stijgende rente in de VS en de duurdere 
dollar maken het bovendien moeilijker 
voor landen met hoge schulden in dollar 
om zich te herfinancieren. 
Landen zoals Turkije of Argentinië heb-
ben zwakke economische fundamenten 

en kampen met grote onevenwichten. 
Ze zijn erg afhankelijk van buitenlands 
geld om hun groei te financieren en 
worstelen met hoge externe schul-
den. Deze landen kijken aan tegen 
een scherpe groeivertraging. Niet alle 
groeilanden mogen echter over dezelfde 
kam geschoren worden en het risico op 
besmetting zou beperkt moeten blijven 
tot de meest kwetsbare onder hen.

Ondanks een iets minder dynamische 
groei, blijven de vooruitzichten voor de 
groeilanden in hun geheel relatief goed, 
in het bijzonder in Azië waar een gemid-
delde groei van meer dan 6% wordt 
verwacht. De Aziatische groeilanden 
hebben in het algemeen stevigere eco-
nomische fundamenten en de politieke 
risico’s zijn er kleiner dan bijvoorbeeld 
in Latijns-Amerika. Bovendien nam 
China al maatregelen om de groei op 
peil te houden, zoals bijvoorbeeld het 
versoepelen van de kredietverlening en 
de versnelling van de toelatingen voor 
nieuwe infrastructuurwerken.  

ECONOMISCHE VOORUITZICHTEN
Actualiteit

Groeivooruitzichten  
voor 2018 – 2019 (reële BBP, %)
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Volatiliteit zal de financiële 
markten blijven beïnvloeden, 
al mag dat u niet afschrikken 
om geïnvesteerd te blijven.

e aandelenmarkten vinden 
dit jaar maar moeilijk de weg 
omhoog. De belangrijkste trend 

is de volatiliteit, al vertaalt die zich zeker 
niet in grote neerwaartse bewegingen. 
Integendeel zelfs: de MSCI wereldaan-
delenindex staat sinds begin dit jaar op 
lichte winst.

Kansen
De hogere volatiliteit is een typisch 
fenomeen van de late fase waarin de 

economische cyclus zich momenteel 
bevindt. Komt daarbij dat de Amerikaan-
se centrale bank haar geldbeleid aan 
het normaliseren is, met een verhoging 
van de beleidsrente en een geleidelijke 
afname van haar balans.

Deze volatiliteit biedt ook kansen voor 
attente beleggers. Onze voorkeur blijft 
uitgaan naar aandelen boven obligaties, 
al hebben we momenteel geen uitge-
sproken voorkeur voor een bepaalde 
regio. De rente blijft immers nog altijd 
laag, en de bedrijfswinsten zitten nog 
altijd in de lift (al ligt de piek van de 
winstgroei weldra achter ons).

Aandelen – VS
De Amerikaanse beurzen surfen nog 
altijd op een positief elan. Dit jaar werd 

BELEGGINGSTRENDS
Actualiteit

opnieuw een reeks nieuwe records 
neergezet, en dat ondanks een tussen-
tijdse correctie van om en bij 10% in 
het eerste kwartaal. De economische 
groei is er hoger dan in de andere grote 
ontwikkelde landen, en de bedrijfsresul-
taten zijn er uitstekend. In het tweede 
kwartaal klopten maar liefst 4 op de 
5 bedrijven uit de S&P 500 index de 
verwachtingen. De winst per aandeel 
lag gemiddeld 25% hoger dan een 
jaar geleden.

Ook de vooruitzichten voor Ameri-
kaanse aandelen blijven positief. Hoewel 
de verwachtingen voor de bedrijfsresul-
taten hoog zijn, hebben de Amerikaanse 
bedrijven een erg sterke reputatie wat 
betreft het waarmaken of zelfs overtref-
fen van die verwachtingen.

HOE NAVIGEREN TUSSEN

ANGST EN KANSEN?
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BELEGGINGSTRENDS
Actualiteit

Niettemin zijn er enkele onzekerheden, 
zoals het sluimerende handelsconflict – 
dat tot nu toe maar een beperkte impact 
had op de Amerikaanse beurzen – en de 
komende parlementsverkiezingen.

Aandelen – eurozone
In de eurozone heeft het handelsconflict 
en de hetze in Italië zijn tol geëist van 
de aandelenmarkten. Het zijn vooral de 
bankaandelen – die in de aandelenindex 
zwaar doorwegen – die het niet goed 
deden. De sterk presterende technolo-
gie-aandelen hebben daarentegen maar 
een gering gewicht in de index.

Het is wachten op een ommekeer 
in het sentiment. Dat kan er komen als 
het handelsconflict wat afkoelt – erg 
belangrijk voor een open economie 
als de eurozone – of als de Italiaanse 
regering een voorzichtige begroting zou 
voorleggen. Op korte termijn verwach-
ten we evenwel geen snelle stijging van 
de aandelen in de eurozone.

Aandelen – groeilanden
De appetijt voor aandelen uit de groeilan-
den bij beleggers is danig geslonken. Uit 
schrik voor de crisis in Turkije en Argenti-
nië halen ze geld weg uit deze landen, wat 
de crisis er nog erger maakt. De groeilan-
den zijn echter een erg heterogene groep 
landen, en u mag het kind niet met het 
badwater weggooien. Veel groeilanden 
zijn vandaag immers financieel sterker 
dan tijdens de vorige crisis.

De aversie bij beleggers voor de 
groeilanden heeft de waarderingen van 
hun aandelenmarkten een stuk aantrek-
kelijker gemaakt. We blijven dan ook 
positief voor aandelen van de groeilan-
den, al zal op korte termijn de volatiliteit 

Een veranderende economie,  
een veranderende aandelenindex

Eind september heeft de toonaangeven-
de Amerikaanse S&P 500 aandelenindex 
een grondige wijziging ondergaan om de 
veranderende economische realiteit te 
reflecteren. De 500 leden blijven dezelf-
de, maar er worden heel wat aandelen 
verschoven tussen sectoren. Zo zullen 
bijvoorbeeld drie van de vijf zogenaamde 
FAANG-technologieaandelen (Facebook, 
Netflix en Google) worden verschoven 
naar de nieuwe ‘communicatiediensten-
sector’ (waarin ook telecom en media 
worden ondergebracht).

De wijzigingen zullen het evenwicht 
tussen de verschillende sectoren deels 
herstellen. Het belang van de erg zwaar 
wegende technologiesector zal dalen 
van 26 naar 20%, terwijl het belang van 
de telecomsector – nu uitgebreid naar 
‘communicatie’ – zal stijgen van 1,9 naar 
11%. Een minpunt is dat door de vele 
verschuivingen sectoren als technologie 
en consumptie minder gediversifieerd 
worden. Ook is de nieuwe communicatie-
dienstensector een stuk minder defensief 
dan de ‘oude’ telecomsector.

14



hoog blijven. Onze voorkeur gaat nog 
altijd uit naar landen met sterke econo-
mische fundamenten, die voornamelijk 
in Azië te vinden zijn.

Obligaties
Het rendement op bedrijfsobliga-
ties van goede kwaliteit in euro blijft 
verwaarloosbaar klein en rendabele 
alternatieven zijn niet eenvoudig te 
vinden. Voor beleggers die vooral op 
zoek zijn naar kapitaalbescherming 
zijn obligaties met een variabele rente 
of financiële producten waarvan het 
kapitaal is beschermd maar de coupon 
afhangt van de prestatie van een 
onderliggende index of beleggings-
fonds interessante opties.

Wie op zoek is naar rendement in 
obligaties kan kiezen voor obligaties 
uit de groeilanden, die volgens ons een 
correcte vergoeding bieden voor het 
hogere risico. Die rendementen zijn ook 
een stuk aantrekkelijker geworden na de 
tegenvallende prestaties van de jongste 
maanden. Ook hier is evenwel selectivi-
teit geboden.

Flexibele gemengde fondsen
Flexibele gemengde beleggings-
fondsen gaan momenteel door een 
turbulente periode. De financiële 
markten (aandelen, obligaties) zetten 
erg verschillende prestaties neer, en 
ook binnen de aandelen zijn er grote 
verschillen tussen de regio’s en secto-
ren. Elk fonds is op zijn eigen manier 
flexibel, waardoor de prestaties van 
deze fondsen op korte termijn sterk 
kunnen uiteenlopen.

Niettemin moeten deze flexibele 
gemengde fondsen de kern van uw 

beleggingsportefeuille blijven uitma-
ken. Zorg wel voor een ruime diversiteit 
aan beheerstrategieën en -stijlen die 
elkaar goed aanvullen.

Blijf geïnvesteerd
Het is niet eenvoudig om uw aan- en 
verkopen goed te timen in deze volatie-
le markten, zeker indien u zich zou laten 
leiden door emotionele argumenten. 

De dollar heeft het doel bereikt 
dat we voor ogen hadden 
(1,15 USD per EUR). De stevige 
Amerikaanse economische groei, 
het groeiende renteverschil t.o.v. 
de euro en de vlucht naar kwali-
teit in de voorbije maanden onder-

steunden de munt. De komende 
twaalf maanden zien we de dollar 
rond ditzelfde niveau schomme-
len. Afhankelijk van bijvoorbeeld 
hoe de toestand in Italië evolueert 
kan de munt verstevigen of ver-
zwakken tegenover de euro.

Wat doet de dollar?
KOERS VAN DE AMERIKAANSE DOLLAR TEGENOVER DE EURO

Emoties kunnen leiden tot verliezen. Blijf 
vooral zoveel mogelijk geïnvesteerd. 
We raden aan om uw portefeuille wat 
defensiever te maken indien u zich niet 
comfortabel voelt bij de huidige volati-
liteit in de markten. U kan bijvoorbeeld 
deels winst nemen bij koersopstoten. 
Koersdalingen vormen daarentegen een 
kans om kwaliteitsvolle beleggingsfond-
sen op te pikken.   
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e wetgevers hebben het belang 
van de gezinswoning goed 
ingeschat door het te bescher-

men en door er binnen het gezin op ver-
schillende gebieden een speciaal statuut 
aan toe te kennen. Een voorbeeld: u bent 
getrouwd of woont wettelijk samen? Dan 
kunt u niet beslissen om de gezinswo-
ning te verkopen zonder de toestemming 
van uw echtgenoot of de persoon met 
wie u samenwoont, zelfs als u voor 100% 
eigenaar bent van dit goed. 

Wat hier volgt, toont ook de wens om 
u te beschermen met betrekking tot de 
gezinswoning indien uw echtgenoot of 
wettelijke partner overlijdt.

DE GEZINSWONING: 

ERFRECHT
Expertise

Uw gezinswoning is letterlijk en figuurlijk een 
hoeksteen van uw vermogen. Ook in het erfrecht. 
Onze experten in Estate Planning geven u graag 
een rondleiding in het erfrecht van uw eigen woning. 
De meest voorkomende vragen, én antwoorden …

GEEN GEWOON VASTGOED
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gebruik van de gezinswoning en van de 
meubelen die erin staan. Dit vruchtge-
bruik maakt deel uit van wat we uw ‘erf-
deel’ noemen. Sinds 1 september 2018 is 
dit erfdeel uitgebreid naar het huurrecht 
betreffende de gezinswoning. 

Uw echtgenoot kan u het vruchtge-
bruik van de gezinswoning niet ontzeg-
gen via een schenking of testament ten 
voordele van kinderen of derden.

Woont u wettelijk samen? Vol-
gens de wet krijgt u, als langstlevende 
wettelijke partner, vanwege uw overle-
den partner het vruchtgebruik van de 
gezinswoning en de meubelen die erin 
staan. Maar let op: u krijgt daarente-
gen geen enkel reservatair erfdeel. 

Vormt u een feitelijk gezin? Dan 
erft u volgens de wet niets van elkaar. 
U moet dus tijdig en op eigen initiatief 
een dergelijke bescherming voorzien, 
bijvoorbeeld via een testament.

2 Waartegen biedt het 
erfrechtelijke vrucht-

gebruik van de gezinswoning 
u als langstlevende ouder 
bescherming?
Als langstlevende echtgenoot of wettelijke 
partner biedt het erfrechtelijke vruchtge-
bruik van de gezinswoning u een bijzon-
dere en belangrijke bescherming. Het 
garandeert namelijk dat u uw leefomge-
ving kunt behouden aangezien u sowieso 
in alle rust in het goed blijft wonen.

U kunt inderdaad in principe niet 
door uw kinderen gedwongen worden 
om een einde te maken aan de splitsing 
vruchtgebruik / blote eigendom van de 
gezinswoning, in tegenstelling tot de 
andere goederen van de nalatenschap. Uw 
kinderen kunnen dus niet van u eisen dat 
u hun blote eigendom terugkoopt of het 
gezinsgoed aan een derde verkoopt. Uw 

1 Wie erft wettelijk 
gezien de gezinswo-

ning bij overlijden van de 
eerste echtgenoot of partner?
Laten we stellen dat u kinderen hebt 
en u geen specifieke bepalingen hebt 
vastgelegd. 

Bent u getrouwd? Volgens de wet 
krijgt u, als langstlevende echtgenoot, 
vanwege uw overleden echtgenoot het 
vruchtgebruik over de gezinswoning en 
de meubelen die erin staan. Uw kinde-
ren worden dan weer de blote eigenaar 
van de woning.

Bovendien hebt u als langstlevende 
echtgenoot minimaal recht op het vrucht-

toestemming als langstlevende ouder is 
voor dit doel onmisbaar, ongeacht de wens 
van de kinderen. Hetzelfde geldt als uw 
overleden echtgenoot of wettelijke partner 
kinderen uit een ander huwelijk had.
Opgelet: u mag echter niet uit het oog 
verliezen dat, hoewel het erfrechtelijke 

vruchtgebruik van de gezinswoning u als 
langstlevende echtgenoot of wettelijke 
partner beschermt, dit niet betekent dat 
u alleen en onbeperkt over het goed kunt 
beschikken. Als u bijvoorbeeld het goed 
wilt verkopen om een ander vastgoed aan 
te schaffen dat meer overeenstemt met 
uw behoeften, vereist dat verplicht de toe-
stemming van uw kinderen die de blote 
eigendom hebben. Er zijn oplossingen die 
u meer comfort bieden en waarmee u kan 
anticiperen op dit probleem. Die behande-
len we in het antwoord op vraag 4. 

3 Is de gezinswoning 
onderworpen 

aan successierechten?
Welke tarieven van de successierechten 
van toepassing zijn, hangt af van het 
gewest waar de overleden echtgenoot of 
wettelijke partner de laatste 5 jaar voor 
overlijden verblijft. Deze verblijfplaats 
komt meestal overeen met de plaats 
waar de gezinswoning zich bevindt.

De gewestelijke wetgevers hebben, 
op hun eigen manier en tempo, een stel-
sel voor de vrijstelling van erfbelasting 
op de gezinswoning tussen gehuwden 
en wettelijk en feitelijk samenwonenden 

FRANCK CEDRONE, 
SENIOR ESTATE PLANNER

Gehuwd? Dan heeft u 
als langstlevende minimaal 
het recht op het vrucht
gebruik en de meubelen 
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ingevoerd voor de gezinswoning. 
Onder bepaalde voorwaarden valt 

het deel van het goed dat u krijgt als 
langstlevende echtgenoot, wettelijke 
of feitelijke partner (in vruchtgebruik 
of volle eigendom) onder bovenstaand 
voordelig fiscaal stelsel.

Tot slot is het belangrijk te weten dat 
het deel dat de kinderen krijgen (in volle 
of blote eigendom) in alle gewesten 
onderworpen is aan de tarieven van de 
successierechten in rechte lijn. In het 
Vlaams Gewest zijn dat de klassieke 
progressieve tarieven, in het Brussels 
Hoofdstedelijk en Waals Gewest zijn dat 
de preferentiële tarieven.

4 Is het mogelijk om 
de wettelijke be-

scherming die u als echt-
genoot of wettelijke partner 
met betrekking tot de gezins-
woning krijgt, te versterken? 
Hoe en voor welke prijs?
Afhankelijk van uw huwelijksvermo-
gensstelsel kunt u, samen met uw echt-
genoot, nadenken over de mogelijkheid 

om bepaalde stappen te ondernemen 
om de bescherming van de langstleven-
de te versterken. 

Wat de gezinswoning betreft, kunt 
u overwegen om uw huwelijkscontract 
aan te passen om de keuze te laten aan 
de langstlevende echtgenoot om de 
gezinswoning in volle eigendom aan 
zichzelf toe te kennen, en dit op het 
moment van overlijden van de eerste 
echtgenoot ... rekening houdend met 
de omstandigheden op dat moment. 
De rechten van de gemeenschappelijke 
kinderen worden in dit geval uitgesteld 
tot het overlijden van de tweede ouder. 
Als langstlevende echtgenoot is het 
voor u comfortabeler wanneer u bij-
voorbeeld alleen kunt beslissen om de 
gezinswoning te verkopen, zonder dat u 
eerst de toestemming van uw kinderen 
moet krijgen.

Dit doel kan bereikt worden door 
toevoeging van clausules over de optio-
nele toekenning (het ‘keuzebeding’) van 
gemeenschappelijke goederen volgens 
het stelsel van de algehele gemeen-
schap of van goederen die behoren tot 

het intern gemeenschappelijk ver-
mogen (of tot een gemeenschap van 
aanwinsten), gevormd in het kader van 
een stelsel van scheiding van goederen.
Opgelet, dit extra comfort voor de 

langstlevende echtgenoot kan leiden 
tot een hogere kost aan successierech-
ten. Ondanks de vrijstelling die tussen 
u beiden van toepassing is wanneer de 
eerste echtgenoot overlijdt, wordt de 
totale waarde van de gezinswoning in 
aanmerking genomen in de tweede nala-
tenschap die uw kinderen krijgen. Het is 
mogelijk om deze impact te verkleinen als 
u, als langstlevende echtgenoot, samen 
met uw kinderen een passende succes-
sieplanning opmaakt, bv. een schenking.
De schenking of het testament kunnen 

Het is van essentieel 
belang dat u op voorhand 
de burgerlijke en fiscale 
gevolgen van elke 
oplossing laat analyseren

ERFRECHT
Expertise

Begunstigde  
per gewest
(deel in vruchtgebruik of in volle 
eigendom in de gezinswoning)

Vlaams  
Gewest

Brussels 
Hoofdstedelijk
Gewest

Waals  
Gewest

Echtgeno(o)t(e)   

Wettelijke partner   

Feitelijke partner 
(vanaf 3 jaar)



Allen zijn vrijgesteld van successierechten
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ook een oplossing bieden voor het 
overdrachtsprobleem van de gezins-
woning tussen u beiden, als gehuwden 
of als wettelijk of zelfs feitelijk samen-
wonenden. Een aanwasbeding dat op 
het moment waarop de gezinswoning 
wordt aangeschaft of zelfs achteraf 
wordt opgemaakt, kan in sommige 
gevallen een oplossing vormen. Deze 
oplossingen zijn bedoeld om de echtge-
noten of partners te beschermen, maar 
kunnen gevolgen hebben op het gebied 
van schenkings- of successierechten. 
Daarom zijn deze het beste op voor-
hand gekend.

Het is van essentieel belang dat u op 
voorhand de burgerlijke en fiscale gevol-
gen van elke oplossing laat analyseren 
op grond van uw eigen gezinstoestand, 
behoeften en doelstelling op het vlak 
van vermogensplanning. De aanwezig-
heid van een of meerdere kinderen uit 
een vorig huwelijk is bijvoorbeeld een 
belangrijk element om rekening mee te 
houden bij het opstellen van een optima-
le oplossing voor de bescherming van 
de echtgenoten of partners.

5 Hebt u er belang bij 
om de gezinswoning 

te schenken aan uw kinderen, 
wanneer u nog leeft?
De praktijk geeft vrij nauwkeurig weer 
welke plaats de gezinswoning in de 
schoot van het gezin inneemt. In die 
zin verkiezen ouders gewoonlijk om de 
eigendom ervan en de controle erover 
tijdens hun leven te behouden.

Het is in elk geval mogelijk om een 
schenking van de gezinswoning aan 
uw kinderen te realiseren. U zorgt er 
dan voor dat het vruchtgebruik van de 
woning behouden wordt, zodat u er heel 
uw leven lang in alle rust kunt blijven 
wonen. Belangrijk is dat u er daarente-
gen niet meer kunt over beschikken, bv. 
de gezinswoning verkopen, zonder het 
akkoord van uw kinderen die de blote 
eigenaars zijn. Wanneer u overlijdt, zul-
len uw kinderen volle eigenaars worden 
van de woning zonder successierechten 
te moeten betalen. Een niet te verwaar-
lozen voordeel!

Schenkingsrechten zijn echter ver-
plicht. Deze rechten hangen af van het 

gewest waar u verblijft. De geldende 
tarieven zijn de jongste jaren in de drie 
gewesten van het land verminderd. Op 
voorwaarde dat u op voorhand goed 
geïnformeerd bent, kan zo’n vastgoed-
schenking fiscaal gezien interessant 
blijken, min of meer afhankelijk van uw 
persoonlijke toestand en het gewest 
waar u verblijft. Voor meer details over 
schenkingsrechten van vastgoed, kunt 
u op deutschebank.be/nieuws ons 
dossier ‘Lagere belastingen maken 
vastgoedschenkingen populair’ lezen. 

Dit artikel vormt geen fiscaal of juridisch advies. De 
fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie 
van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer 
verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te 
worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing 
op een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van 
een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is.

Meer weten?
Als u vragen hebt of een doordachte vermo-

gensplanning wilt opmaken, kunt u contact 

opnemen met uw adviseur, notaris en/of 

de dienst ‘Estate Planning - Private Banking’ 

van Deutsche Bank. 
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DUURZAAM BELEGGEN
Oplossingen

DUURZAME BELEGGINGEN 
= DUURZAME RENDEMENTEN?

Door te kiezen voor duurzame 
beleggingen kan u een positieve impact 
hebben op het milieu en de samenleving. 
Bovendien hoeft u niet noodzakelijk aan 
rendement in te boeten.

uurzaam beleggen wordt steeds belang-
rijker. Uit een studie1 bleek dat in 2016 
wereldwijd maar liefst 22.890 miljard 
dollar aan beleggingen beheerd werden 
op basis van duurzame criteria. Dat is 
73% meer dan in 2012 – een fenome-
nale groei. De grote omvang van deze 
duurzame beleggingen betekent dat hun 
invloed op de manier waarop bedrijven 
en overheden met de samenleving en het 
milieu omgaan steeds groter wordt.

Meer dan enkel financieel
Een belangrijke reden voor de stijgende 
populariteit van duurzaam beleggen is 
het groeiende besef dat ook niet-financi-
ele aspecten belangrijk zijn bij beleggen2. 

Vroeger keek men vooral naar de 
financiële aspecten: de coupon van een 
obligatie, het dividend van een aandeel, 
de groeivooruitzichten, enzovoort. Van-
daag kijkt men ook naar hoe bedrijven 
omgaan met het milieu, hun werkne-
mers, de overheid en de samenleving.

Bedrijven die goed scoren op deze 
niet-financiële aspecten kunnen in staat 
zijn om beter te presteren. Zo zullen 
tevreden werknemers productiever zijn, 
en zal een investering in betere ener-
gie-efficiëntie de onderhoudskosten van 
een gebouwenpark doen dalen.

Door bedrijven die op dit vlak slecht 
presteren links te laten liggen, kunnen 
beleggers anderzijds mogelijke verliezen 
door reputatieschade beperken. 

Stijgende vraag
De toenemende vraag naar duurzame 
beleggingen wordt gedreven door een 
nieuwe generatie van beleggers, waar-
onder jongere beleggers en vrouwen2, 
die hun geld doelgericht willen gebrui-
ken. Zij willen dat hun beleggingen hun 
persoonlijke sociale of ecologische visie 
weerspiegelt en eisen ook meer transpa-
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rantie van de ondernemingen waarin hun 
geld wordt belegd.

De overheid ligt eveneens mee aan 
de basis van het groeiende succes van 
duurzaam beleggen. Het klimaatakkoord 
van Parijs en de ontwikkelingsdoelstel-
lingen van de Verenigde Naties zijn maar 
enkele van de initiatieven die leiden tot 
bijvoorbeeld meer investeringen in her-
nieuwbare energie. Door de toegenomen 
niet-financiële rapportering beschikken 
beleggers ook over meer informatie om 
duurzaam te kunnen beleggen.

Rendement
Bij heel wat beleggers leeft de veronder-
stelling dat wie duurzaam wil beleggen een 
deel van zijn financiële rendement moet 
inleveren. Of in eenvoudige woorden: duur-
zame beleggingen brengen minder op. De 
realiteit toont dat deze veronderstelling 
ongegrond is. 

Uit een studie van MSCI3, een leveran-
cier van bedrijfsdata en aandelenindices, 
bleek bijvoorbeeld dat een beleggings-
strategie die de voorkeur gaf aan bedrijven 
met een hoge ESG-score – de zogenaam-
de ‘best-in-class’ strategie – in de voorbije 
acht jaar (tot 2015) het beter deed dan de 
brede aandelenindex. De studie van MSCI 
toonde aan dat kiezen voor een ESG-stra-
tegie niet noodzakelijk leidt tot minder 
goede prestaties – integendeel zelfs.

Met andere woorden, beleggers die 
kiezen voor duurzaam beheerde fondsen 
behalen een potentieel gelijkaardig rende-
ment én leveren tegelijkertijd een positieve 
bijdrage aan de samenleving en het milieu.

Duurzaam
Duurzaam beleggen is een breed begrip. 
Voor sommige beleggers beperkt het zich 
tot het ecologische aspect, voor anderen 
het sociale. Bij Deutsche Bank kijken 
we naar het totaalpakket, dat het best 
gedefinieerd wordt door ESG. ESG is een 
verzameling van criteria op het vlak van 
milieu (Environmental), de samenleving 
(Social) en deugdelijk bestuur (Gover-
nance), die een grote impact kan hebben 
op het succes van een onderneming 
(zie tabel). Bedrijven die goed scoren op 
deze factoren worden verwacht op lange 
termijn beter te presteren – en minder risi-
covol te zijn – dan bedrijven die van deze 
factoren geen prioriteit maken.

Deutsche Bank helpt 
u kiezen op basis van 
de beleggingspolitiek
Net als bij andere beleggingsfondsen is 
er ook een brede waaier aan duurzame 
beleggingsfondsen. Deutsche Bank 
wil u daarom blijven helpen om een 
weloverwogen keuze te maken. Zo kan 
u bijvoorbeeld via onze website met 
behulp van een zoekmotor op zoek gaan 
naar duurzame fondsen.

Deutsche Bank heeft daarnaast ook 
haar aanbevolen lijst uitgebreid met drie 
duurzame beleggingsfondsen. Om duur-
zaam te beleggen, moet er bij de keuze 
van de beleggingen ook rekening worden 
gehouden met niet-financiële criteria. Dit 
wordt enkel nagegaan op basis van de 
beleggingspolitiek van de compartimen-
ten. De geselecteerde duurzame fondsen 
moeten bij Deutsche Bank aan minstens 
drie duurzaamheidscriteria voldoen. Alle 
geselecteerde fondsen hebben alvast twee 
criteria gemeen: uitsluiting van controver-
siële bedrijven of sectoren en integratie van 
ESG-factoren. Elk van de fondsen moet 
bovendien tenminste aan een derde duur-

Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op de essentiële 
beleggersinformatie en in overeenstemming zijn met het Financial ID.

30 partners

ESG filters op basis van 
de beleggingspolitiek 

Lijst met  
aanbevelingen

Kwantitatieve analyse 
door Deutsche Bank

Meer dan 4 sterren bij Mor ning-
star4 of kwantitatieve  
analyse zonder rating

Selectiecriteria Deutsche Bank

ESG-criteria
Environmental
• Klimaatverandering
• CO2-uitstoot
• Behoud van natuurlijke rijkdommen
• Watertekort
• Hernieuwbare energie
• Duurzaam bouwen 

Social
• Werknemers
• Werkstandaarden
• Productveiligheid
• Privacy en data-beveiliging
• Omgang met belangengroepen 

Governance
• Bestuur (benoemingen, efficiëntie, integriteit, ...)
• Verloning
• Transparantie
• Boekhouding
• Anti-corruptie
• Zakelijke ethiek en fraude

Beleggers die kiezen
voor duurzaam beheerde 
fondsen behalen
een potentieel gelijkaardig 
rendement
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ziening van de toekomst of die verband 
houden met het efficiënt aanwenden van 
energie maar ook die een verhoogde mate 
van duurzaamheid vertonen.

Naast de standaard uitsluitingen uit het 
universum van bedrijven actief in wapens, 
alcohol, tabak en gaming, worden ook 
bedrijven uit de sector fossiele brand-
stoffen (steenkool, nucleaire energie, …) 
geweerd. Graag verwijzen we naar het 
prospectus voor meer informatie.

2   FFG Global Flexible - 
Sustainable beheerd 
door Novacap Asset 
Management S.A.

FFG (Funds For Good) Global Flexible – 
Sustainable is een gemengd beleggings-
fonds dat wereldwijd belegt in duurzame 
aandelen en obligaties. Zo worden niet 
alleen een reeks bedrijven uit het beleg-
gingsuniversum verwijderd omwille van 
hun sector (tabak, wapens, steenkool) of 
hun gedrag (schending van mensenrech-
ten, ecologische schandalen of ande-
re), maar de portefeuille wordt ook zo 
geconstrueerd om een koolstofuitstoot 
van bedrijven te bekomen die ten minste 
20% lager is dan die van de benchmark 
en een verhoging biedt van de sociale 
kwaliteit score van minstens 10% ten 
opzichte van de referentie-index. Het 
beleggingsfonds wordt beheerd door de 
bekende fonds  beheerder Guy Wagner 
van Banque de Luxembourg. 

FFG wijst elk jaar de helft van zijn 
winst of tien procent van zijn omzet 
– afhankelijk van welk bedrag het 
hoogst is – toe aan het goede doel. Via 
een eigen stichting gaat het dat geld 
renteloos uitlenen aan mensen die een 
onderneming willen starten maar niet 
voldoende eigen middelen hebben om 
een lening te kunnen krijgen bij de bank. 
Deutsche Bank ondersteunt dit bewon-
derenswaardige initiatief door zelf ook 
de helft van de vergoeding die de bank 

zaamheidscriterium beantwoorden: Best in 
Class, Thematisch of Impact. 

We raden u aan een meer uitgebreide 
beschrijving van dit selectieproces  alsook 
het prospectus van de duurzame fondsen 
te raadplegen via  deutschebank.be/esg 
of uw Financial Center. 

1   Multipartner SICAV - 
RobecoSAM Smart 
Energy Fund beheerd door 
GAM (Luxembourg) S.A.

Dit fonds belegt minstens 2/3 in bedrij-
ven die bezig zijn met de energie van de 
toekomst. De focus ligt daarbij niet enkel 
op hernieuwbare energie (bv. windenergie), 
maar ook op het distribueren ervan (bv. 
slimme netwerken), het beheer (bv. slimme 
technologieën voor energie opslag of CO2 
opvang) en het efficiënter aanwenden (bv. 
led verlichting of brandstofefficiëntiesys-
temen) van energie. Zo komt het compar-
timent tegemoet aan zes van de 17 sociale 
ontwikkelingsdoelstellingen vooropgesteld 
door de Verenigde Naties, waaronder bv. 
betaalbare groene stroom, duurzame ste-
den en verantwoordelijke productie en con-
sumptie. Bovendien worden de aandelen 
in portefeuille gescreend in een database 
van ESG-data die door RobecoSAM AG, de 
investment manager, uitgebouwd werd. 
Deze database verzamelt ESG-gegevens 
van ongeveer 4000 bedrijven wereldwijd 
waarbij tot 600 datapunten per bedrijf 
worden gescreend zoals op bv. de aanwe-
zigheid van een klimaatstrategie (E), sociale 
rapportering (S) en zakelijke gedragscode 
(G). Aandelen die hier slecht op scoren 
zullen op deze manier geweerd worden uit 
het beleggersuniversum. De portefeuille 
zal bijgevolg juist die aandelen opnemen 
die niet alleen voldoen aan de traditioneel 
fundamentele analyse maar die ook door 
de ESG-filter geraakt zijn. Dit comparti-
ment belegt dus niet alleen in aandelen die 
technologieën, producten of diensten aan-
bieden op het gebied van de energievoor-

1 GSIA (2016), ‘Global Sustainable Investment Review 2016’, Global Sustainable Investment Alliance. Beschikbaar op: http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2017/03/GSIR_
Review2016.F.pdf  2 Gregory Elders, Shaheen Contractor and Morgan Tarrant (2018), ‘Sustainable investing grows on pensions, millennials’, Bloomberg Intelligence. Beschikbaar op: https://
www.bloomberg.com/professional/blog/sustainable-investing-grows-pensions-millennials/ 3 Giese G. (2017), ‘Has ESG affected Stock Performance?’, MSCI. Beschikbaar op: https://www.msci.
com/www/blog-posts/has-esg-affected-stock/0794561659 4 Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating is een kwantitatieve evaluatie voor de 
prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van 
een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. 
In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt 
maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst.

DUURZAAM BELEGGEN
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ontvangt van FFG aan dit goede doel 
te schenken. Graag verwijzen we naar 
het prospectus voor meer informatie.

3   DWS Invest ESG 
Equity Income beheerd 
door Deutsche Asset 
Management S.A.

DWS Invest ESG Equity Income is een 
wereldwijd belegd aandelenfonds dat 
gericht is op dividendaandelen. Het fonds 
belegt voornamelijk in bedrijven met de 
hoogste ESG-score. DWS Invest bere-
kent zelf die scores op basis van externe 
gegevens. Data input van 7 leidende en 
onafhankelijke data providers zoals bv. 
Oekom, MSCI en Sustainalitics worden 
gebruikt om tot deze overall ESG score 
te komen. Bij het selectieproces van 
effecten wordt dus buiten het financieel 
succes van een bedrijf, ook rekening 
gehouden met de prestaties op het vlak 
van milieuvriendelijk (bv. bodemdegra-
datie en klimaatverandering), sociaal (bv. 
verbod op kinderarbeid) en deugdelijk 
(bv. anticorruptieprincipes van het Global 
Compact) bestuur. Het compartiment 
hanteert  algemeen erkende strategieën 
voor het toepassen van de ESG-gerichte 
aanpak. Hierbij worden uitsluitingscriteria 
gehanteerd (“negatieve selectiestrategie 
van bedrijven actief in bv. tabak, nucleaire 
energie, wapens, gokken of pornoin-
dustrie.”) en belegt het compartiment in 
effecten van emittenten die in hun catego-
rie het best presteren op de voornoemde 
ESG-criteria (“Best in Class-strategie”). De 
ESG-scores variëren van A tot F, waarbij E 
en F automatisch uitgesloten worden en 
het compartiment maximaal 15% kan aan-
houden in categorie D. Bovendien wordt 
met de bedrijven in dialoog getreden over 
beter deugdelijk bestuur en duurzaam en 
sociaal management. De dialoog kan ook 
worden gevoerd via een proxy-stemming. 
Graag verwijzen we naar het prospectus 
voor meer informatie. 
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De doelstelling van het compartiment (“fonds”) is vermogensgroei op lange termijn te realiseren. Daartoe belegt 

het fonds in aandelen van ondernemingen wereldwijd (met inbegrip van opkomende landen) in de sector toe-

komstgerichte energie. Het fonds belegt wereldwijd minstens 2/3 van zijn vermogen in aandelen van onderne-

mingen die technologie, producten en diensten in de sector toekomstgerichte energie aanbieden. Daarbij ligt de 

beleggingsfocus op hernieuwbare energie, aardgas, gedecentraliseerde energievoorziening en efficiënt energie-

verbruik. Het fonds kan in ruime mate liquide middelen (tot 49%) aanhouden. Het fonds kan gebruikmaken van 

complexe financiële instrumenten (bv. derivaten) om het fondsvermogen af te dekken en voordeel te halen uit 

veelbelovende beleggingen. Het gebruik van dergelijke complexe financiële instrumenten is daarbij beperkt tot 

maximaal 40%. Het fonds heeft voor de belegger verder de volgende relevante kenmerken: het fonds richt zich 

naar een referentie-index die de mondiale aandelenmarkt weergeeft. Voor de selectie en weging van de fondsbe-

leggingen is het fonds onafhankelijk van de referentie-index. Beleggers kunnen het fonds op elke bankwerkdag in 

Luxemburg kopen of verkopen. Het fonds kent verschillende aandelencategorieën. Deze kunnen verschillen voor 

wat betreft de hoogte van de vergoedingen, de valuta en de aanwending van de opbrengsten. De opbrengsten 

van de aandelenklasse worden jaarlijks aan de beleggers uitgekeerd. Aanbeveling: Dit fonds is misschien niet 

geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen een tijdspanne van vijf jaar weer op te nemen.

Deelbewijzen Kapitalisatie / Distributie

ISIN LU0175571735 / LU0175571909

Munteenheid EUR

Swing Pricing1 Van toepassing (zie prospectus)

Juridische aard  Compartiment van de BEVEK Multipartner SICAV 

De NIW kan geraadpleegd worden via  www.fundinfo.com

Instapkosten  0% bij Deutsche Bank

Uitstapkosten 0% bij Deutsche Bank

Lopende kosten2 1,98%

Minimum inbreng  1 aandeel bij Deutsche Bank

Recht van toepassing  Luxemburgs recht 

Looptijd  Onbeperkt

Beurstaks bij uitstap3  1,32% (Max. 4000 euro) / Niet van toepassing

Roerende voorheffing op dividenden3 Niet van toepassing / 30%

Roerende voorheffing bij afkoop3 Niet van toepassing 

SRRI  6 op een maximum van 7

 

RISICO’S GELINKT AAN HET FONDS
Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging niet 

recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrijving van de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door 

Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s in het KIID dat op de website 

www.deutschebank.be beschikbaar is. Liquiditeitsrisico: Het fonds belegt in activa die in principe gemakkelijk verhandelbaar zijn 

en dus onder normale omstandigheden tegen hun marktwaarde verkocht kunnen worden. Het kan echter niet worden uitgesloten 

dat in bepaalde extreme situaties (bv. marktturbulenties) de verhandelbaarheid van de beleggingen van het fonds beperkt is. In 

dergelijke situaties kunnen de beleggingen van het fonds slechts met verlies worden verkocht, hetgeen leidt tot een waarde-

vermindering van het fonds. Risico in verband met ontwikkelingslanden: Vaak is de politieke situatie in opkomende landen op 

politiek, juridisch en economisch gebied onstabiel, wat tot plotselinge en 

onvoorspelbare veranderingen kan leiden. Dit kan negatieve gevolgen hebben 

voor buitenlandse investeerders en voor de kapitaalmarkten van dergelijke 

landen. Bijgevolg kunnen de resultaten van fondsen die in dergelijke landen 

beleggen, hierdoor negatief beïnvloed worden.

MULTIPARTNER SICAV - ROBECOSAM SMART ENERGY FUND - GAM (LUXEMBOURG) SA

De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de belegging in een instelling voor collectieve 
beleggingen is verbonden. De indicator waardeert het risico op een schaal van 1 (kleinste risico, laagste potentieel rendement) tot 
7 (hoogste risico, hoogste potentieel rendement). De laagste risicocategorie wil niet zeggen 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 is niet gewaarborgd en kan mettertijd veranderen

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7 

 Kleiner risico Groter risico 

 Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 

FICHE
Technische

Duurzaam beleggen is in ons land nog 
niet echt ingeburgerd. Uit een recente 
enquête5 bleek dat 32% van de Belgen 
wel al gehoord heeft van duurzaam 
beleggen, maar slechts 2% belegt 
effectief in duurzame beleggingspro-
ducten. Belgen zouden vooral wakker 
liggen van de veiligheid en het rende-
ment van hun beleggingen, en minder 
van de sociale, ethische en ecologische 
impact ervan. De Belgen zijn daar trou-
wens niet uniek in: ook in de andere 
vier onderzochte landen (Frankrijk, 
Nederland, Duitsland en  Italië) is deze 
volgorde gelijkaardig.

De Belgen bleken ook een scepti-
sche houding aan te nemen tegenover 
duurzame beleggingsfondsen, slechts 
34% was overtuigd dat duurzaam 
beleggen een positieve impact kan 
hebben op de samenleving. De reden 
voor de scepsis is dat de meerderheid 
(84%) van de Belgen denkt dat duurza-
me beleggingen minder renderen dan 
gewone beleggingen – een vooroordeel 
dat door de realiteit wordt ontkracht.

41% vond het belangrijk dat hun 
geld in duurzame ondernemingen 
wordt belegd. Deze cijfers tonen aan 
dat er wel degelijk interesse is bij 
Belgen in duurzaam beleggen, maar 
dat een beperkte kennis over wat duur-
zaam beleggen nu eigenlijk precies is 
hen tegenhoudt om effectief te kiezen 
voor duurzame beleggingsproducten.

Op zoek naar duurzame 
oplossingen voor uw geld?
Surf dan naar 

deutschebank.be/esg 

Of contacteer onze 

specialisten van Talk & 

Invest op 078 153 154 

5 BNP Paribas (2018), ‘Finding out: People’s attitudes to 
SRI in Belgium and Beyond.

De Belgen  
en duurzaam beleggen
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FICHE
Technische

Doelstellingen: Het genereren van een rendement op middellange termijn dat 

hoger is dan dat van een investering in obligaties in euro met een lager risico dan 

dat van een investering in aandelen. Het doel is om een betere bescherming van 

het kapitaal te bieden in dalende markten. Naast het financieël objectief, streeft het 

compartiment ook naar een filantropisch objectief via het bedrijf Funds For Good 

N.V. dat hiervoor wordt bezoldigd. Na aftrek van haar werkingskosten, stort Funds 

For Good N.V. minimum het grootste bedrag tussen 50% van haar winst of 10% van 

haar zakencijfer aan maatschappelijke projecten. In het kader van dit compartiment 

worden de giften gedaan aan het fonds « Funds for Good Philanthropy » (onderge-

bracht bij de Koning Boudewijn Stichting) waarvan het objectief de strijd tegen de 

armoede is. Funds for Good Philanthropy doet dit door kansarme entrepreneurs 

een “ere-lening” te geven die hun toelaat hun eigen zaak te beginnen.

Beleggingsbeleid: Het dagelijks beheer van de beleggingen wordt gedelegeerd 

aan BLI (Banque de Luxembourg Investments S.A.). Het compartiment belegt in 

aandelen, obligaties, inclusief aan inflatie gekoppelde obligaties, geldmarktinstru-

menten en contanten. Het percentage van de portefeuille van het compartiment dat 

belegd is in de verschillende instrumenten varieert afhankelijk van de waardering 

van de verschillende activaklassen en marktomstandigheden. Bij het nastreven van 

zijn doelstelling kan het compartiment tot 10% van zijn netto vermogen beleggen 

in open beleggingsfondsen die onderhevig zijn aan toezicht dat door de CSSF als 

gelijkwaardig wordt beschouwd. Om de portefeuille te beschermen, en anderzijds 

ter optimalisatie van het beheer, kan het compartiment gebruikmaken van vaste en 

voorwaardelijke financiële termijninstrumenten. Investeringen worden gedaan zon-

der geografische, sectorale of monetaire beperking. De portefeuille wordt beheerd 

op discretionaire basis zonder gebruik te maken van een referentiebenchmark. 

De valuta van de aandelenklasse is uitgedrukt in EUR. De belegger beschikt over 

het recht om zijn aandelen op aanvraag in te kopen. Aandelentransacties wor-

den in Luxemburg op elke volledige bankwerkdag uitgevoerd. De belegger wordt 

erop attent gemaakt dat de mogelijkheid voor de beleggers om de inkoop van zijn 

aandelen te vragen in uitzonderlijke gevallen kan worden beperkt of opgeschort. 

Deze aandelen zijn kapitalisatie aandelen. Winst en kapitaal opbrengst worden 

herbelegd.

Aanbeveling: Dit compartiment is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van 

plan zijn hun geld binnen 3 jaar op te nemen.

Milieu-, Sociale en Governance-criteria: De selectie van de activa die deel 

uitmaken van de portefeuille van het Subfonds is gebaseerd op een 3-delig 

Corporate Social Responsibility Policy*: 1. Verwijdering uit het beleggings-

universum van een reeks bedrijven omwille van hun sector (tabak, wapens, 

steenkool) of hun gedrag (schending van mensenrechten, ecologische schan-

dalen of anderen); 2. Het portfolio is geconstrueerd om volgende doelstellin-

gen te bereiken: i. een koolstofuitstoot die ten minste 20% lager is dan die van 

de benchmark; ii. een verhoging van de sociale kwaliteit-score van minstens 

10% ten opzichte van de referentie-index; 3. Op het niveau van Governance: i. 

zowel de Beheerder als de Distribution Coordinator zijn ondertekenaars van de 

United Nations Principles for Responsible Investment (UNPRI); ii. er wordt een 

stemrechtbeleid geïmplementeerd. * Beschikbaar op www.fundsforgood.eu. 

 

 

 

 

Deelbewijzen Kapitalisatie / Distributie

ISIN LU1697917083 / LU1697916861

Munteenheid EUR

Swing Pricing1 Niet van toepassing

Juridische aard  Compartiment van de BEVEK FFG SICAV

De NIW kan geraadpleegd worden via  www.fundinfo.com

Instapkosten  0% bij Deutsche Bank

Uitstapkosten 0% bij Deutsche Bank

Lopende kosten2 1,60%

Minimale inbreng 1 aandeel bij Deutsche Bank

Recht van toepassing  Luxemburgs recht 

Looptijd  Onbeperkt

Beurstaks bij uitstap3  1,32% (Max. 4000 euro) / Niet van toepassing

Roerende voorheffing op dividenden3 Niet van toepassing / 30%

Roerende voorheffing bij afkoop3 30%

SRRI  4 op een maximum van 7

 

FFG GLOBAL FLEXIBLE - SUSTAINABLE R - NOVACAP ASSET MANAGEMENT S.A.

Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het 

bedrag van hun belegging niet recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrijving van 

de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door Deutsche Bank AG Bijkantoor 

Brussel bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s in het KIID dat op de 

website www.deutschebank.be beschikbaar is. Aandelenrisico: Beleggen in aandelen brengt 

een emittentenrisico met zich mee in de zin dat de uitgevende instelling failliet zou kunnen 

gaan. Dit resulteert in het risico van een significant of zelfs volledig verlies van de waarde van 

de investering in deze effecten. Kredietrisico: Beleggingen in schuldinstrumenten hebben een 

kredietrisico in de zin dat de uitgevende instelling de betaling van rente of hoofdsom op haar 

effecten geheel of gedeeltelijk kan weigeren of niet kan honoreren. Dit resulteert in het risico 

van een significant of zelfs volledig verlies van de waarde van de investering in deze effecten. 

Risico in verband met ontwikkelingslanden: De belegging door het compartiment in opkomende 

markten is blootgesteld aan risico’s van 

politieke, regelgevende, financiële of fiscale 

instabiliteit of onzekerheden die de waar-

de van deze beleggingen negatief kunnen 

beïnvloeden of zelfs de eigendomstitels van 

het compartiment in vraag kunnen stellen. 

RISICO’S GELINKT AAN HET FONDS

De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de 
belegging in een instelling voor collectieve beleggingen is verbonden. De indicator waardeert 
het risico op een schaal van 1 (kleinste risico, laagste potentieel rendement) tot 7 (hoogste 
risico, hoogste potentieel rendement). De laagste risicocategorie wil niet zeggen dat de beleg-
ging 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 aange-
duide risicocategorie is niet gewaarborgd en kan mettertijd veranderen.

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7 

 Kleiner risico Groter risico 

 Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 
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Doel van het beleggingsbeleid is de realisatie van een duurzame waardetoename 

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

fonds voornamelijk belegd in effecten van wereldwijde emittenten die naast finan-

cieel succes ook goed presteren op het vlak van deugdelijke ecologische, sociale 

en bestuurspraktijken (Environmental, Social & Corporate Governance of ESG). De 

ESG-prestaties van een bedrijf zijn de toepassing van erkende milieu- en sociale 

normen en goed deugdelijk bestuur, die los van financieel succes worden geëva-

lueerd. 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. Opbrengsten en koerswinsten worden niet uitgekeerd; 

ze worden opnieuw in het fonds belegd. 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.

Deelbewijzen Kapitalisatie / Distributie

ISIN LU1616932866 / LU1616932940

Munteenheid EUR

Swing Pricing1 Niet van toepassing

Juridische aard  Compartiment van de BEVEK DWS Invest SICAV

De NIW kan geraadpleegd worden via www.fundinfo.com

Instapkosten  0% bij Deutsche Bank

Uitstapkosten 0% bij Deutsche Bank

Lopende kosten2 1,78%

Minimale inbreng  1 aandeel bij Deutsche Bank

Recht van toepassing  Luxemburgs recht

Looptijd  Onbeperkt

Beurstaks bij uitstap3  1,32% (Max. 4000 euro) / Niet van toepassing

Roerende voorheffing op dividenden3 Niet van toepassing / 30%

Roerende voorheffing bij afkoop3 Niet van toepassing

SRRI  5 op een maximum van 7

DWS INVEST ESG EQUITY INCOME - DEUTSCHE ASSET MANAGEMENT S.A.

Alvorens in te tekenen moet u kennisnemen van het document ‘Essentiële 

beleggersinformatie’ en het prospectus. We bevelen u ook aan om de laat-

ste periodieke verslagen van de bevek door te nemen. Die documenten kunt 

u raadplegen op de website www.deutschebank.be of gratis verkrijgen in 

de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel als distribu-

teur en bij de financiële dienstverlener van het fonds.

Voor eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot de dienst Client Solutions van 

de bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel; 

Tel. +32 2 551 99 35; Fax: +32 2 551 62 99). E-mail: service.clients@db.com). Is de 

cliënt niet tevreden met de manier waarop bovenstaande klacht behandeld is, dan 

kan hij contact opnemen met de Ombudsman (adres: OMBUDSFIN, Ombudsman 

in financiële geschillen, Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, bus 

2, 1000 Brussel; Tel. +32 2 551 77 70; Fax: +32 2 551 77 79); e-mail: ombudsman@ 

ombudsfin.be; Website: www.ombudsfin.be.

ALGEMENE INFORMATIE WOORDENLIJST
Fonds: het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen gebruikt voor een instelling 

voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een 

AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen 

zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is 

mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

1 Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebrui-
ken om de netto inventariswaarde van hun ICB’s te bepalen. Dankzij de swing pricing kunnen 
de beleggingsfondsen hun dagelijkse transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen 
en afkopen van inkomende en uitgaande beleggers vereffenen. Meer informatie over swing 
pricing vindt u in het prospectus. 2 De lopende kosten zijn exclusief de prestatievergoeding en 
transactiekosten. De vermelde transactiekosten zijn de laatst beschikbare kosten in het docu-
ment ‘Essentiële beleggersinformatie’ van het betrokken product op datum van deze publica-
tie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt van de beheerder van de ICB een percen-
tage van zijn beheersvergoeding in de vorm van retrocessies. Over het algemeen schommelt 
dat percentage tussen 50% en 60%. Meer informatie is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij 
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. 3 Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving 
op de publicatiedatum van dit artikel en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de 
belegger. Bij terugkoop van kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, 
natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 
30% op de inkomsten (onder vorm van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die recht-
streeks of onrechtstreeks, afkomstig zijn van de schuldvorderingen, indien het fonds voor meer 
dan 10% van zijn activa in schuldvorderingen (25% indien de aandelen door de belegger aan-
gekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Dit document 
vormt geen fiscaal noch juridisch advies.

De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de 
belegging in een instelling voor collectieve beleggingen is verbonden. De indicator waardeert 
het risico op een schaal van 1 (kleinste risico, laagste potentieel rendement) tot 7 (hoogste 
risico, hoogste potentieel rendement). De laagste risicocategorie wil niet zeggen dat de beleg-
ging 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 aange-
duide risicocategorie is niet gewaarborgd en kan mettertijd veranderen.

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7 

 Kleiner risico Groter risico 

 Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 

Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag 

van hun belegging niet recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrijving van de risico’s die 

aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel bepaald. U 

vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s 

in het KIID dat op de website www.deutsc-

hebank.be beschikbaar is. Aandelenrisico: 

Het fonds belegt in aandelen. Aandelen zijn 

onderhevig aan koersschommelingen en dus 

ook aan het risico op koersdalingen.

RISICO’S GELINKT AAN HET FONDS

FICHE
Technische
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REGELMATIG INKOMEN
Oplossingen

Een handleiding

Net een woning verkocht, een pensioenkapitaal ontvangen of 
een grote som geërfd? Dan kunt u dit vermogen aanwenden 
om een regelmatig inkomen te genereren. Dat kan interessant 
zijn als u met pensioen bent en een deel van uw inkomsten 
weggevallen is. Maar wat zijn nu precies de mogelijkheden?

oplossing. Tot slot is een spaarrekening 
heel liquide: indien nodig is uw geld 
onmiddellijk beschikbaar.

Drie grote voordelen dus. Maar er is 
één (heel) groot nadeel: de historisch 
lage rente. Die is momenteel zo laag dat 
een gereglementeerde spaarrekening 
nauwelijks rendement oplevert. En 
zeker onvoldoende rendement om in 
een betekenisvol, regelmatig inkomen 
te voorzien. Om extra rendement en 
inkomsten te krijgen, zal u dus een zeker 
risico moeten nemen.

Gestructureerde producten: 
een strategie op maat
Indien ze passen bij uw beleggersprofiel 
(Financial ID) en uw risicotolerantie, 
kunnen sommige gestructureerde 
producten een oplossing zijn. In de 
meeste gevallen zijn dit schuldinstru-

aarmate u de pensioenleeftijd 
nadert, zal uw financieel plaat-
je er anders beginnen uitzien. 

De reden is simpel: na uw pensioen zal 
uw inkomen wellicht drastisch dalen (zie 
kader op p. 29). Om uw levensstandaard 
te kunnen handhaven, is het nodig 
om tijdens uw loopbaan uw financiële 
reserves aan te leggen. 

Door de aanvullende pensioenspaar-
regelingen van de tweede pijler (via uw 
werkgever) of derde pijler (privé) krijgt u 
wellicht een mooi bedrag als u met pensi-
oen gaat. Maar is dat wel voldoende? En 
wat kunt u nu precies doen met dit geld 
dat u van uw groepsverzekering of levens-
verzekeringsfonds ontvangt? Hoe kunt u 
ermee een zeker rendement behalen?

Sparen: geen risico, maar…
De eerste stap die u kunt  overwegen 

is de gereglementeerde 
 spaar rekening. In België zijn de voor-
delen van het spaarboekje talrijk. Ten 
eerste vallen deze rekeningen onder de 
wettelijke depositobescherming van 
100.000 euro per volmachtshouder 
en per financiële instelling. Sparen is 
momenteel dan ook de veiligste keuze. 

Ten tweede is de eerste schijf rente van 
960 euro (inkomstenjaar 2018), per jaar 
en per belastingplichtige vrijgesteld van 
de roerende voorheffing van 30%. Daar-
om is het ook een   fiscaal interessante 

EEN REGELMATIG 
INKOMEN 
UIT UW KAPITAAL VERKRIJGEN?

Wat te doen na 
het afsluiten van 
uw groepsverzekering?
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menten waarvan de opbrengst afhangt 
van een vooraf bepaald scenario. Het 
rendement kan bijvoorbeeld gekop-
peld worden aan de evolutie van een 
beursindex, een fonds of een korf van 
fondsen, een rentevoet of zelfs inflatie. 
Vaak wordt het rendement uit zo’n 
product uitgekeerd onder de vorm van 
een jaarlijkse coupon (zoals bij gewone 
obligaties) of in een eenmalige coupon 
op het einde van de looptijd van het 
product. Deze coupons zijn evenwel 
onderworpen aan de roerende voorhef-
fing van 30%. 

In de overgrote meerderheid van 
de gevallen hebben gestructureer-
de producten een vooraf bepaalde 
looptijd (bijvoorbeeld 5 of 10 jaar). Om 
zich tegen eventueel kapitaalverlies te 
beschermen, geven beleggers vaak de 
voorkeur aan gestructureerde produc-

ten met het recht op 100% terugbe-
taling op de vervaldag. Opgelet: deze 
bescherming is geen absolute garantie 
omdat de uitgever mogelijk niet meer 
aan zijn verplichtingen kan voldoen. U 
zult ook rekening moeten houden met 
eventuele instapkosten.

Gestructureerde producten hebben 
verschillende voordelen. Aan de ene 
kant ligt hun potentieel rendement 
hoger dan dat van klassieke bank-
producten. Aan de andere kant kunt 

u, afhankelijk van de door u gekozen 
strategie, wel min of meer de omvang 
van het regelmatig inkomen inschatten. 
Bovendien is het aanbod aan gestructu-
reerde producten voldoende gevarieerd. 
Op die manier kunt u een deel van uw 
vermogen spreiden over verschillende 
producten met verschillende strategie-
en, verschillende looptijden en uitge-
vers. Zo spreidt u de risico’s.

Gestructureerde producten zijn 
namelijk niet zonder risico. U moet altijd 

XXXXXX
Xxxx

Eenmaal op pensioen 
nemen uw inkomsten 
een duik 
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REGELMATIG INKOMEN
Oplossingen

Daarom zijn flexibele gemengde 
fondsen1 een mogelijk alternatief. De 
beheerders van deze fondsen beleggen 
in aandelen, obligaties en andere activa. 
Door hun flexibel beleid kunnen deze 
fondsen hun blootstelling aan de financi-
ele markten herzien op basis van de risi-
co’s die de beheerder verwacht. Op die 
manier streven deze fondsen een dubbel 
doel na: profiteren van het opwaartse 
potentieel van de aandelenmarkten én 
bescherming opbouwen tegen neer-
waartse risico’s. Sommige van deze 
flexibele gemengde fondsen beogen 
bovendien een regelmatig inkomen uit 
te keren. Dit doen ze door bijvoorbeeld 
in dividendaandelen, (al of niet risicovol-
lere hoogrentende) obligaties en zelfs in 
valuta te beleggen.

Voordat u zich inschrijft voor een van 
deze fondsen, gaat u uiteraard eerst na 
of dit type beleggingen bij uw doel-
stellingen en risicoprofiel (Financial ID) 
past. Hoewel ze gediversifieerd zijn en 
professioneel beheerd worden, blijven 
fondsen risicovolle producten zonder 
kapitaalbescherming. 

Voordat u zich op de financiële mark-
ten begeeft, is het belangrijk om even 
voor de spiegel te staan. U moet immers 
goed de afweging maken of u een deel 
tot al uw opgebouwd vermogen via uw 
belegging wenst bloot te stellen aan 
een risico in de hoop een regelmatig 
inkomen te ontvangen. 

Een oplossing met 
levenslange rente
Een andere piste is om in te tekenen op 
een oplossing dat u een minimum-
rente garandeert voor het leven. Dit 

rekening houden met het risico op kapi-
taalverlies indien de uitgever niet meer 
aan zijn verplichtingen kan voldoen. Bij 
gestructureerde producten in vreemde 
valuta geldt er een wisselkoersrisico. 

Daarnaast is er ook het liquidi-
teitsrisico: als u voor het einde van de 
vervaldag een deel van uw geld wil 
terugvorderen, bent u afhankelijk van de 
prijzen op de secundaire markt. Op die 
manier riskeert u rendement te verlie-
zen als de coupon gekoppeld is aan de 
evolutie van een index, fonds, rentecur-
ve, enzovoort. Ten slotte is er ook een 
herbeleggingsrisico: op de vervaldatum 
hangen uw herinvesteringsmogelijkhe-
den af van de toestand van de financiële 
markten op dat moment.

Aandelenmarkten:  
flexibiliteit heeft zijn prijs
Terwijl gestructureerde producten een 

zeker comfort bieden, zijn ze wellicht niet 
de ideale oplossing voor beleggers die 
een hoge graad van flexibiliteit voorop 
stellen. Bent u een belegger met een 
duidelijke beleggingshorizon, de nodige 
ervaring en kennis en kunt u met volatili-

teit omgaan? Dan kan de aandelenmarkt 
een mogelijkheid zijn, indien dit binnen 
uw risicoprofiel past. Om een potentieel 
regelmatig inkomen te genereren kunt 
u in dat geval de voorkeur geven aan 
aandelen die een dividend uitkeren. Niet-
temin blijven individuele aandelen bijzon-
der riskant voor particuliere beleggers.

Een minimaal 
gegarandeerde rente 
voor het leven is immuun 
voor beursrisico’s.
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type instrument – onder meer bere-
kend op basis van de leeftijd waarop u 
intekent, het bedrag van de premie en 
de periodiciteit van de rente - bestaat 
onder de vorm van een levensverzeke-
ring (tak 21 of tak 23) en stelt u in staat 
om een regelmatig inkomen te gene-
reren. Dat inkomen kan bijvoorbeeld 
maandelijks zijn, naast het wettelijke 
pensioen en eventuele andere extra 
middelen (inkomsten uit onroeren-
de goederen, enz.) die u ontvangt. 
Gedurende de hele levensduur van het 
product (tot uw overlijden) wordt het 
ingebrachte startkapitaal belegd in een 
onderliggend product, zoals een fonds.

Het voordeel van zo’n oplossing is 
meteen duidelijk: u weet welk mini-
mumbedrag aan rente u levenslang zal 
ontvangen. Of u na de startdatum nog 
10, 20 of 40 jaar leeft, verandert hier 
niets aan. In sommige gevallen kan de 
rente zelfs worden verhoogd, in het 
bijzonder wanneer de onderliggende 
waarde een goede prestatie op de beurs 
neerzet. De renteperiode geniet vaak 
van een gunstig belastingstelsel en in 
sommige gevallen is er zelfs geen belas-
ting verschuldigd³.

Na het overlijden van de verzekerde 
wordt de betaling van de rente beëin-
digd. De toekomst van het resterende 
kapitaal hangt af van de product-

omstandigheden. Als u voor een klas-
sieke levensverzekering hebt gekozen, 
wordt het kapitaal aan de verzekerings-
maatschappij overgelaten. Voor bepaal-
de soorten levensverzekeringen wordt 
het resterende kapitaal echter terugbe-
taald aan de begunstigden in geval van 
overlijden.4 Dit laatste type oplossing 
komt tegemoet aan de schrik om een 
stuk vermogen te zien ontsnappen aan 
uw erfgenamen in het geval van een 
vroeg overlijden. In ieder geval weet u 
zeker dat u een minimale rente ontvangt 
tot het einde van uw dagen.

Hoe de oplossing kiezen 
die het best bij u past?
Wat uw doelstellingen ook zijn, onze 
adviseurs staan tot uw beschikking. 
Zij helpen u graag om samen met u 
uw persoonlijke situatie, uw risicobe-
reidheid en uw beleggingshorizon te 
analyseren en inkomen genererende 
oplossingen voor te stellen die het best 
bij u passen.   

Een aanvullend inkomen:
ja, maar waarom?
In België bedraagt het pensi-
oen na een volledige loopbaan 
1.220,86 euro3. Door de lage acti-
viteitsgraad na 60 jaar, bedraagt 
het feitelijk ontvangen gemiddelde 
slechts 1.065 euro voor een werk-
nemer. Voor zelfstandigen daalt dit 
gemiddelde zelfs tot 740 euro. Noch-
tans loopt u bij het ouder worden net 
een steeds groter risico op toene-
mende uitgaven, zoals gezondheids-
kosten. Na het pensioen kunnen ook 
andere recreatieve uitgaven stijgen. 
U heeft wellicht immers niet uw hele 
leven gewerkt om thuis voor altijd op 
de sofa te blijven  zitten.

Alternatief  
voor ‘couponeters’
Veel beleggers bouwden decennia 
voor de crisis van 2008 losbrak, regel-
matige inkomsten op via obligatie-
coupons (of kasbons). Door de forse 
daling van de obligatiekoersen over 
10 jaar, is deze optie echter riskanter 
geworden, toch als we willen kiezen 
voor sterke uitgevers van eerste rang 
met uitgiften in euro’s.

Bel Talk & Invest op 078 153 154 

Maak een afspraak met uw Financial 

Center via 078 156 160

Meer info

1 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 AIVB (niet-UCITS), 
en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. 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. 2 Elk jaar, op de verjaardag van de inwerkingtreding van uw contract, wordt uw rente opnieuw geëvalueerd op grond 
van de prestatie van het onderliggende fonds en het verloop van de reserve van het contract. In geval van een renteverhoging zijn een afzonderlijke aanslag van 30% en gemeentelijke opcentiemen 
verschuldigd. De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden opgevat 
als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner. 3 Bron: SPF Pensions, cijfers voor het jaar 2017. 4 Het is mogelijk 
dat de waarde van het belegde bedrag daalt als de financiële markten gedurende zeer lange tijd zeer negatieve prestaties vertonen en zelfs als het belegde bedrag, dat aan de erfgenamen zou 
worden terugbetaald, volledig wordt verbruikt als u nog veel jaren leeft na de na de intekening op het product.
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IN BEELD

Wat hebben de Kaapverdische 
zangeres Cesária Évora, 
de Servische uitvinder Nikola 
Tesla en de Noorse schilder 
Edvard Munch met elkaar 
gemeen? Het antwoord: 
ze zaten misschien ooit in uw 
portefeuille. 13 wereldwijde 
wetenswaardigheden over … 
bankbiljetten.

VAN AMERIKA TOT ZIMBABWE 
BANKBILJETTEN IN BEELD

Expertise

Queen Elizabeth II is  
de meest universele

Van Australië tot 
Canada. Van Belize tot 
Malta. Van  Trinidad & 
Tobago tot Fiji. Sinds 

1935 werd de Queen op 
munten en  biljetten 

van 33 landen af-
gebeeld, waaronder veel 

 (voormalige)  kolonies.

Monopoly heeft  
de grootste geldpers

Elk jaar overstijgt de 
 ‘waarde’ van nieuw 

gedrukte  Monopoly-biljetten 
(ongeveer ‘$30 miljard’), 

die van nieuw gedrukte US 
dollars  (ongeveer $1 miljard).

Oost west, George Best
De legendarische 
 Noord-Ierse voetballer kreeg 
12 jaar geleden een eigen 
bankbiljet met zijn beel-
tenis. Hoewel de 1 miljoen 
exemplaren wettelijke betaal-
middelen zijn, belandden ze 
allemaal in de kasten van 
verzamelaars. Er is slechts 
nog één andere voetballer 
die op een bankbiljet werd 
vereeuwigd: de  Russische 
doelman Lev Yashin.

Confetti van  
10.000 dollar 
Een bezoekje gebracht aan 
de US Bureau of Engraving 
and Printing? Dan kun je 
een leuk souvenir naar huis 
nemen. Een zak biljetten, 
goed voor $10.000. En dat 
voor amper $45. Dat het 
 versnipperde biljetten zijn, 
is het enige minpunt. 

Zwitserland heeft 
de  mooiste
The International Bank 
Note Society – ja, die 
vereniging bestaat 
écht – houdt elk jaar 
een verkiezing voor de 
 mooiste bankflap. Dit jaar 
kaapte Zwitserland de 
prijs weg met haar nieuw 
(verticaal) briefje van 
10  Zwitserse frank.

Inflatie natie
Een jaarlijkse inflatie die al 
eens boven de 200 miljoen 
procent durft uit te torenen? 
Dat vraagt om aangepaste 
betaalmiddelen. Zoals dit bil-
jet van 100 000 000 000 000 
Zimbabwaanse dollar 
uit 2008.

Bronnen: time.com, bloomberg.com, 
washingtonpost.com, moneyfactory.gov,  
www.businessinsider.com, cnbc.com

De kroontjes op de kaart 
geven de 33 landen weer.
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Kopzorgen voor Mobutu
Joseph Mobutu werd in 1997 
na 32 jaar van de macht ver-
dreven. De nieuwe Congolese 
regering koos er aanvankelijk 
voor om geen nieuwe bank-
biljetten te drukken. Maar 
wel  Mobutu´s gezicht uit 
alle biljetten te perforeren.

Koning Ferdinand  
heeft de kleinste
Roemenië lanceerde in 
1917 het kleinste bank-
biljet ooit. Het meet 2,75 
bij 3,8 cm. Op de beeltenis 
staat de  toenmalige 
 koning  Ferdinand.

Karl Marx is  
de goedkoopste
Nota bene een van de grond-
leggers van het communisme 
sierde van 1975 tot 1990 de 
briefjes van 100 Oost-Duitse 
mark. Om zijn 200e geboorte-
dag te herdenken, gaf zijn 
geboortestad Trier dit jaar 
trouwens memorabilia uit, 
onder de vorm van biljetten 
van 0 euro. Die kun je kopen 
voor … 3 euro.

Het slimste bankbiljet 
Dertien jaar na zijn dood 
kreeg Albert Einstein een 
eigen bankbiljet in Israël. 
Weinig bekend, maar in 1952 
kreeg hij zelfs het president-
schap van Israël aangeboden. 
De joodse wetenschapper 
wees het aanbod af.

Net geen poster  
in je portefeuille
De prijs voor het grootste bank-
biljet ooit gaat naar de Filipijnen. 
Om 100 jaar onafhankelijkheid 
te vieren, lanceerde de nationale 
bank er in 1998 een biljet dat in 
de buurt komt van een A4´tje.

Muzikale bankbiljetten
Als u ooit een recent briefje 
van 5 Australische dollar in 
handen krijgt, dan kunt u er 
een leuk trucje mee. Door de 
samenstelling van het biljet 
(polymeren in plaats van 
papier) komt er muziek uit, 
als u het biljet tegen een 
draaiende plaat houdt.

Als 9 je lievelingscijfer is
Het favoriete getal van 
de voormalige Burmese 
 dictator Ne Win was cijfer 9. 
En dus lanceerde de nationa-
le bank er biljetten van 45 en 
90 kyat. Zijn 75e verjaardag 
vierde hij overigens met een 
bankbiljet van 75 kyat. 
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Supercomputers, rekenmodellen en big data: 
de meerwaarde van kwantitatieve fondsen voor uw portefeuille

BELEGGEN MET CIJFERS
IN PLAATS VAN SENTIMENT
Lage rente of niet? Inflatie of deflatie? 
Weinig of veel consumentenvertrouwen? 
Voor de beheerders van het 
compartiment Invesco Pan European 
Structured Equity Fund van 
de Luxemburgse bevek Invesco Funds 
is dat bijzaak. Hun beleggingsstrategie 
is hoofdzakelijk gebaseerd op enorme 
hoeveelheden marktdata en rekenkracht. 

FONDS
Oplossingen
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beheerd door Invesco
Management N.V. 

Invesco Pan European  
Structured Equity Fund

erkloosheidscijfers, economische 
groei, ondernemersvertrouwen en 
andere macro-economische indicato-
ren voorspellen: daarmee houden de 
beheerders van het Invesco Pan Euro-
pean Structured Equity Fund zich niet 
bezig. Het management van bedrijven 
opzoeken om de temperatuur van het 
ondernemersklimaat op te meten? Dat 
doen ze evenmin. Nochtans legt die 
atypische aanpak dit fonds met een 
vermogen van 5,6 miljard euro geen 
windeieren.

Nachtwerk
Hoe zit de vork in de steel? “De 
beheerders van dit fonds hanteren een 
hoofdzakelijk kwantitatieve bena-
dering. Simpel gezegd: achter het 
fonds is een rekenmodel actief dat het 
verwachte rendement en risico van 
activa beoordeelt”, verklaart Steve 
Beckers van Invesco Asset Manage-
ment N.V. “Elke nacht scannen enkele 
supercomputers een paar duizend 
Europese aandelen. Hierbij worden de 
computers gevoed met gigantische 
datastromen. Na een nachtje reke-
nen krijgt elk aandeel op basis van 
de rendement- risicoverhouding een 
score van 1 tot 10. Een aandeel met 
een hoog verwacht rendement en een 
laag risico krijgt een hogere score. 
Een aandeel met een laag verwacht 

rendement en een hoog risico krijgt 
een lagere score. Om tot een uitein-
delijke score van 1 tot 10 te komen, 
zijn er tientallen indicatoren die op het 
rekenmodel losgelaten worden.” 

Menselijke schakel
Hoewel enkele supercomputers het 
brein van het fonds vormen, blijven 
de beheerders de baas. “Het model 
helpt het team om op basis van harde 
cijfers en data de juiste beslissingen 
te maken. Zonder daarbij door alle 
mogelijke emoties in de marktenzalen 
beïnvloed te worden. Op de koop- of 
verkoopknop duwen blijft echter een 
verantwoordelijkheid van de beheer-
ders. De reden is eenvoudig. Er kan 
tijdens en na de berekening nog heel 
wat gebeuren dat niet verwerkt zit in 
de data. Het model kan na een nachtje 
rekenen bijvoorbeeld een score van 
10 plakken op het aandeel van een 
automerk. Maar als dat automerk 
‘s morgens meldt dat het 25 miljoen 
auto´s moet terugroepen. Of stel dat 
er iemand ́ s nachts met een tweet 
(opnieuw) de oorlog verklaart aan de 
Europese autosector … Anekdotisch 
misschien, maar de menselijke schakel 
blijft uitermate belangrijk.”

Nadeel wordt voordeel
Het feit dat het fonds geen rekening 

houdt met het macro-economisch 
klimaat, lijkt wel een handicap. “Dat is 
een bewuste keuze in deze strategie. 
Vragen als: “Welke sectoren kunnen 
profiteren van het lagerentebeleid? 
Welke aandelen zouden gebaat zijn 
met een olieprijs boven de $ 80? Welke 
bedrijven zouden kunnen lijden onder 
een verdere stijging van de energie-
prijzen?”, daar houden onze beheer-
ders zich bewust niet mee bezig. 
Dit fonds laat zich niet leiden door 
de beurswaan, het kuddegedrag of 
de macro-economische stokpaardjes 
van het moment. Het fonds pikt er 
op een systematische manier precies 
die aandelen uit waarvan verwacht 
wordt dat het risico voldoende wordt 
vergoed. Zo is er binnen het fonds 
geen plaats voor onaantrekkelijke 
index-zwaargewichten. Wel alleen 
voor aandelen waarvan het risico vol-
doende wordt vergoed. En dat wordt 
op de lange termijn beloond.”

Potentieel in Europa
Heerst er momenteel een goed 
klimaat in Europa om in te stappen? 
“Als we toch even naar het macro- 
economische plaatje kijken, dan ziet 
Deutsche Bank als verdeler verschil-
lende tekenen die kunnen wijzen op 
een groeimarge. Europese aandelen 
zijn historisch gezien niet spotgoed-
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koop, maar zeker ook niet duur 
geprijsd”, vertelt Knut Huys, Senior 
Fund of Funds Manager bij Deutsche 
Bank. “Na enkele bescheiden jaren 
gaat het de jongste tijd beter met de 
groei cijfers. Zo zette de eurozone 
in 2017 een groei van 2,5% neer. 
Ook de werkloosheidscijfers zitten 
al een poosje in een dalende trend. 
Ten derde zal de Europese Centrale 
Bank (ECB) steeds minder obligaties 
opkopen. De ECB zal de markten 
evenwel niet willen verontrusten met 
al te forse rentestijgingen en zal de 
komende jaren een relatief soepel 
monetair beleid blijven voeren. Die 
zachte aanpak blijft positief voor 
Europese aandelen. Tot slot: de 
gemiddelde winstgevendheid van 
Europese ondernemingen stond 
lange tijd onder druk. Maar sinds 
2017 zit de rentabiliteit opnieuw fors 
in de lift. Hoe meer de bedrijfswin-
sten toenemen, hoe beter dit is voor 
de marktwaardering en het toekom-
stig potentieel.”

Doorwinterde aanpak
Het Invesco Pan European   Structured 
Equity Fund wordt sinds 2006 
beheerd door een Invesco-team voor 
kwantitatieve strategieën, dat ruim 
40 medewerkers telt. De afdeling 
beheert 38 miljard dollar (per juni 
2018), waarvan 5,6 miljard euro 
in dit fonds. De researchafdeling 
ontwikkelt en test de kwantitatieve 

benaderingen, terwijl de portefeuille-
beheerders verantwoordelijk zijn voor 
de portefeuilleconstructie en imple-
mentatie. In de cockpit van het fonds 
zitten Michael Fraikin, Global Head 
of Research en Thorsten Paarmann 
van het  Portfolio Management Team. 
Beiden zijn beleggers met respectie-
velijk 27 jaar en 18 jaar ervaring in de 
financiële markten. 

Blootstelling van het fonds
Ondanks het feit dat het fonds mee op 
het ritme van de Europese aandelen-
markten beweegt, wist het fonds per 
eind augustus maar liefst 98% van de 
fondsen uit zijn Morningstar1 categorie 
achter zich te laten op een horizon van 
10 jaar, en dit op basis van het totaal 
actuarieel rendement op 10 jaar voor 
eventuele kosten en taksen (Bron: 
Morningstar Direct, categorie Euro-
pese aandelen Large Cap Gemend, 
31/08/2018). Deze Morningstar cate-
gorie omvat 801 Europese aandelen-
fondsen die allen al minstens 10 jaar 
investeren in grote Europese bedrijven.

Het fonds heeft 5 sterren bij 
Morning star en is opgenomen in 
de DB Best Advice-lijst. Dat is een 
beperkte selectie van kwalitatieve 
fondsen waarvan Deutsche Bank een 
mooi potentieel verwacht. Het Invesco 
Pan European Structured Equity Fund 
bestaat uit een diverse selectie van 
100 tot 110 aandelen. Elk aandeel in 
de korf heeft een vertegenwoordiging 

van maximaal 2%. Het merendeel 
zijn largecaps, beursgenoteerde 
ondernemingen met grote markt-
waardes. Het fonds belegt over heel 
Europa, dus zowel binnen als buiten 
de eurozone. De grootste blootstel-
lingen heeft het fonds per einde juni 
in de UK (32,4%), Zwitserland (9,9%) 
en Frankrijk (9%). Naar sectoren 
ligt het zwaartepunt op cyclische 
consumentengoederen (21,2%), basis 
consumentengoederen (17,3%) en 
industrie (15,2%). De grootste posities 
van het fonds zijn in Ahold Delhaize, 
Roche (farma) en BHP (mijnbouw). 
De samenstelling van het fonds is 
van toepassing op de verschijnings-
datum van dit artikel en kan in de 
toekomst wijzigen.

Elke beleggingsbeslissing moet 
gebaseerd zijn op de essentiële beleg-
gersinformatie en in overeenstemming 
zijn met het Financial ID.  
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1 Morningstar is een onafhankelijke leverancier van 
beleggingsanalyses. De Morningstar rating is een 
kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een 
fonds in het verleden rekening houdend met het 
risico en de aangerekende kosten. Er wordt geen 
rekening gehouden met kwalitatieve elementen en 
ze wordt berekend op basis van een (wiskundige) 
formule. Fondsen worden gecategoriseerd en 
vergeleken met vergelijkbare fondsen. Op basis 
van hun score krijgen ze één tot vijf sterren. In elke 
categorie ontvangt de top 10% 5 sterren,de 22,5% 
volgende 4 sterren, de 35% volgende 3 sterren, de 
22,5% volgende 2 sterren, de laatste 10% ontvangt 
1 ster. De rating wordt maandelijks berekend op 
basis van prestaties over 3, 5 en 10 jaar en houdt 
geen rekening met de toekomst.
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De doelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn te verwezenlijken. 

Het Fonds heeft de intentie om voornamelijk te beleggen in aandelen van Europese 

bedrijven. Het fonds wordt beheerd aan de hand van ‘kwantitatieve methoden’. 

Invesco Management N.V., beheerder van het fonds, definieert ‘kwantitatieve 

methoden’ als mathematische, logische en statistische technieken die worden 

gebruikt voor de aandelenselectie. Het fonds wordt actief beheerd binnen zijn doel-

stellingen, zonder verwijzing naar een benchmark.

Deelbewijzen Kapitalisatie / Distributie

ISIN LU0119750205 / LU0482499141

Munteenheid EUR

Swing Pricing1 Van toepassing (zie prospectus)

Juridische aard  Compartiment van de BEVEK naar

 Luxemburgs recht Invesco Funds, SICAV 

De NIW is consulteerbaar via  www.beama.be

Instapkosten  Max 5% – 0% bij Deutsche Bank

Uitstapkosten 0% bij Deutsche Bank

Lopende kosten2 1,58%

Minimum inleg  1 deelbewijs bij Deutsche Bank

Land van herkomst  Luxemburg

Looptijd  Onbeperkt

Beurstaks bij uitstap3  1,32% (Max. 4000 euro) / Niet van toepassing

Roerende voorheffing op dividend3 Niet van toepassing / 30%

Roerende voorheffing  
in geval van afkoop3 Niet van toepassing / Niet van toepassing

SRRI  5 op een maximum van 7

INVESCO PAN EUROPEAN STRUCTURED EQUITY FUND

Alvorens in te tekenen moet u kennisnemen van het document ‘Essentiële 

beleggersinformatie’ en het prospectus. We bevelen u ook aan om de laat-

ste periodieke verslagen van de bevek door te nemen. Die documenten kunt 

u raadplegen op de website www.deutschebank.be of gratis verkrijgen in 

de Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel als distribu-

teur en bij de financiële dienstverlener van het fonds.

Voor eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot de dienst Client Solutions 

van de bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 

Brussel; Tel. +32 2 551 99 34; Fax: +32 2 551 62 99; E-mail: clienten.dienst@db.

com). Is de cliënt niet tevreden met de manier waarop bovenstaande klacht behan-

deld is, dan kan hij contact opnemen met de Ombudsman (adres: OMBUDSFIN, 

Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning Albert 

II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel; Tel. +32 2 551 77 70; Fax: +32 2 551 77 79); e-mail: 

ombudsman@ ombudsfin.be; Website: www.ombudsfin.be.

ALGEMENE INFORMATIE

De synthetische risico- en opbrengstindicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de 
belegging in een instelling voor collectieve beleggingen is verbonden. De indicator waardeert 
het risico op een schaal van 1 (kleinste risico, laagste potentieel rendement) tot 7 (hoogste 
risico, hoogste potentieel rendement). De laagste risicocategorie wil niet zeggen dat de beleg-
ging 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 aange-
duide risicocategorie is niet gewaarborgd en kan mettertijd veranderen.

WOORDENLIJST
Fonds: het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen gebruikt voor een instelling 

voor collectieve belegging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van een 

AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan bestaan uit compartimenten. Fondsen 

zijn blootgesteld aan risico’s. Hun waarde kan zowel stijgen als dalen en het is 

mogelijk dat de beleggers het bedrag van hun belegging niet kunnen recupereren.

1 Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebruiken 
om de netto inventariswaarde van hun ICB’s te bepalen. Dankzij de swing pricing kunnen de 
beleggingsfondsen hun dagelijkse transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en 
afkopen van inkomende en uitgaande beleggers vereffenen. Meer informatie over swing pricing 
vindt u in het prospectus. 2 De lopende kosten zijn exclusief de prestatievergoeding en trans-
actiekosten. De vermelde transactiekosten zijn de laatst beschikbare kosten in het document 
‘Essentiële beleggersinformatie’ van het betrokken product op datum van deze publicatie. Deut-
sche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt van de beheerder van de ICB een percentage van zijn 
beheersvergoeding in de vorm van retrocessies. Over het algemeen schommelt dat percentage 
tussen 50% en 60%. Meer informatie is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG 
Bijkantoor Brussel. 3 Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de publicatiedatum 
van dit artikel en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van 
kapitalisatie- en distributieaandelen kan de individuele belegger, natuurlijke persoon en Belgisch 
inwoner, onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (onder vorm 
van interesten, meerwaarden of minderwaarden) die rechtstreeks of onrechtstreeks, afkomstig 
zijn van de schuldvorderingen, indien het fonds voor meer dan 10% van zijn activa in schuldvor-
deringen (25% indien de aandelen door de belegger aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals 
bedoeld in artikel 19bis van de WIB92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.

Risico- en opbrengstprofiel

1 2 3 4 5 6 7 

 Kleiner risico Groter risico 

 Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 

Beleggingsproducten kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers 

het bedrag van hun belegging niet recupereren. Hieronder vindt u een algemene omschrij-

ving van de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door Deutsche Bank AG 

Bijkantoor Brussel bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s in het KIID dat 

op de website www. deutschebank.be beschikbaar is. Aandelenrisico: Aandelen zijn over 

het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenkoersen fluctueren door verschillende facto-

ren, zoals algemene informatie, economische, sectorale informatie of informatie omtrent de 

onderneming. Tegenpartijrisico: Onvermogen of weigering van een tegenpartij om aan zijn ver-

plichtingen te voldoen. Wisselkoersrisico: 

Schommelingen in wisselkoersen of regel-

geving met betrekking tot de beheersing 

van wisselkoersen. Liquiditeitsrisico: Kans 

op waarderingsmoeilijkheden bij verkoop 

van effecten op het gewenste tijdstip.

RISICO’S GELINKT AAN HET FONDS
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Expertise
FACE TO FACE

MILLENNIALS 
De generatie die rond het millennium werd 
geboren, wordt stilaan volwassen. Hoe zal 

zij de wereld veranderen en hoe kunt u daar 
als belegger op inspelen?

“Globaal genomen zien we drie bre-
de trends die kansen bieden voor 
beleggers. Ten eerste is er de digitale 
verschuiving. Millennials of generatie 
Y (generatie voor 2000 geboren) en 
Generatie Z (generatie na 2000) gebrui-
ken abonnementsdiensten als Spotify en 
Netflix, waar je overal en altijd gebruik 
van kunt maken. Ook op vlak van beta-
lingen is de digitalisatie definitief inge-
zet. E-commerce groeit ten koste van de 
winkelstraat, zeker in kleinere steden. 
Cash verdwijnt, ook voor heel kleine 
bedragen. Niet alleen nieuwe spelers 
als PayPal maar ook Visa en Mastercard 
doen daar hun voordeel mee.”

“Ten tweede is er de gezondheidstrend. 
Ze letten meer op hun voeding en besteden 
gemiddeld meer tijd aan sport. Goed voor 
merken als Adidas en Nike, maar ook voor 
allerlei apps, smartwatches en fitbits.” 

“Tot slot is er de verschuiving van bezit 
naar beleving. Oudere generaties hechten 
veel belang aan bezit, ook om hun imago 

te versterken. Deze generatie richt zich 
meer op ervaringen die ze deelt via sociale 
media. Een huis of een auto bezitten is 
minder belangrijk. Reizen is dat wel. Een 
uitzondering zijn misschien luxegoederen 
en cosmetica. Daar trekken ze wel geld 
voor uit, want de selfiegeneratie wil er 
goed uitzien op Snapchat en Instagram.”

“Een heel specifiek onderdeel van de 
belevingseconomie is de gamingbusiness. 
Games als League of Legends (LoL) of 
Fortnite zijn erg populair. Veel millennials 
spelen ze niet alleen, maar kijken ook via 
streamingplatformen naar de professione-
le spelers. De finale van LoL is live beke-
ken door 60 miljoen mensen wereldwijd.”

“Digitalisering, gezondheid en bele-
ving: dat zijn volgens ons de drie secto-
ren die dankzij deze generatie in opmars 
zijn. De zaak is uiteraard om binnen die 
sectoren de winnaars te kiezen. Want 
voor elk disruptief bedrijf dat de wind in 
de zeilen heeft, zijn er tien bedrijven die 
het niet maken.” 

  Digitalisering,  
gezondheid en beleving

Fundmanager Jack Neele  
(Robeco Institutional Asset Management)
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AAN ZET

“Voor mij gaat de verandering die deze 
generatie in het bedrijfsleven introdu-
ceert, niet zozeer om producten of sec-
toren, maar om de relatie tussen bedrijf 
en klant. Traditionele bedrijven zijn niet 
noodzakelijk in het nadeel. Ze hebben 
kennis van de markt en hun product, en 
ze hebben meer middelen dan de een of 
andere start-up met een bizarre naam. 
Maar ze moeten een antwoord vinden 
op een aantal trends.” 

“Ten tweede: ze zijn allergisch aan 
complexiteit. Ze willen in één oogop-
slag zien: is dit iets voor mij of niet? 
Bevalt iets niet, dan swipen ze naar het 
volgende. In een dergelijke omgeving 
draait veel rond vertrouwen. 75% 
van de millennials geeft aan dat ze 
per definitie niet vertrouwen wat een 
bedrijf zegt over zichzelf. 78% ver-
trouwt wel wat hun peers zeggen over 
dat bedrijf. De mening van leeftijdge-
noten of andere gebruikers weegt heel 
zwaar door.” 

“Drie: transparantie. Veel bedrijven 
hebben daar al stappen gezet, maar 
vaak is er toch nog werk aan de winkel. 
Jongeren uit Generatie Y en Z willen 
weten wat er met hun centen gebeurt 
als ze investeren. En ten vierde willen 
ze niet al te veel tussenpersonen. Ze 
willen te maken krijgen met de mensen 
die hun echt kunnen helpen, niet met 
middlemen.”

“Bedrijven die met die vier zaken 
rekening houden, hebben een voor-
sprong. Neem nu Uber. Ik vind zeker 
niet alles om over te juichen, maar 
Uber heeft het hele taxigebeuren wel 
vereenvoudigd. Je weet wat je gaat 
betalen en wie je chauffeur is. Je kunt 
recensies van je peers lezen over de 
chauffeur. De betaling gaat vanzelf 
van je rekening en er zijn geen tussen-
personen tussen jou en de chauffeur. 
Vergelijk dat met een klassiek taxibe-
drijf, en je ziet waarom Uber zoveel 
succes heeft.” 

  Allergisch aan  
complexiteit

Rik Vera is medeoprichter van nexxworks,  
dat bedrijven inspireert om radicaal te innoveren
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Sinds de financiële crisis 
van 2008 heeft de Europese 
Centrale Bank het landschap 
voor Belgische spaarders en 
beleggers aardig hertekend. 
Hoewel Mario Draghi en 
zijn collega’s de barsten 
in de eurozone hebben 
gelijmd, hebben ze ook een 
sterke invloed gehad op uw 
spaarboekje en beleggingen. 

ien jaar geleden nam de Europe-
se Centrale Bank (ECB) buiten-
gewone maatregelen. Die waren 

ook nodig als reactie op de bankencrisis 
die Europa economisch in het hart trof. 
In die tijd was de paniek bij financiële 
instellingen compleet. De subprime- 
crisis die in de VS was ontsproten, had 
zich verspreid via toxische producten die 
op de balansen van de meeste banken 
stonden. Het resultaat? Een ernstige 

HET WEL EN WEE
VAN 10  JAAR ECB

10 jaar monetair beleid in vogelvlucht

15 SEPTEMBER

2008
15 OKTOBER 

2008

De Amerikaanse investerings-
bank Lehman Brothers gaat 
overkop. De monetaire en inter-
bancaire markt in de eurozone 
komt abrupt tot stilstand.

De ECB draait de geld-
kraan open voor de 
banken: er zijn onbeperkt 
liquiditeiten beschikbaar 
aan een vaste rente.

13 MEI 

2009

 De ECB verlaagt haar 
belangrijkste rentetarief 
tot 1%, terwijl de eurozone 
de ergste recessie heeft 
geleden sinds het interbel-
lum en er deflatie dreigt.

% 

TERUGBLIK: 10 JAAR MONETAIR BELEID 
Expertise

HET HOOFDKANTOOR VAN DE 
ECB IN FRANKFURT. WERK AAN 

DE WINKEL VOOR DE EURO...
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begreep dat ze de enige instelling was 
die in staat was om op te treden. Als 
brandweerman heeft ze uiteindelijk de 
meubelen gered.”

In het najaar van 2008 werd de koers 
waartegen banken geld konden ontle-
nen vastgelegd op 3,75%, een percen-
tage dat vandaag tot de verbeelding 

spreekt. De beleidsrente in de eurozone 
nam vervolgens snel af om uiteindelijk 
1% te bereiken in mei 2009. Onder-
tussen had de Europese economie de 
ergste recessie meegemaakt sinds het 
interbellum. Alles wees er op dat consu-
mentenprijzen eerder snel zouden dalen 
in plaats van stijgen.

De beleidsrente bleef bijna twee 
jaar op 1% vastgenageld. Rond die 
periode maakte de ECB waarschijnlijk 
haar enige fout. Hoewel de bankencri-
sis in de eurozone stilaan overvloeide 
naar een staatsschuldencrisis, focuste 

de ECB zich vooral op haar mandaat 
om de inflatie te beheersen. Vanaf het 
voorjaar van 2011 bedroeg de inflatie 
echter meer dan 2,5%. Dit leidde ertoe 
dat de ECB haar beleidsrente twee keer 
verhoogde tot 1,50%. “Dit was een 
vergissing”, vervolgt Eric Dor. “Achteraf 
praten is natuurlijk makkelijk. Maar het is 
een feit dat ECB-voorzitter Trichet en zijn 
team zich niet meteen de ernst van deze 
nieuwe crisis realiseerden. Afgezien van 
dit incident kan je echter stellen dat de 
ECB over het algemeen de enige piloot in 
het vliegtuig was, zoals huidig ECB-voor-
zitter Mario Draghi en zijn voorganger 
het zelf verwoordden.”

Vlak na zijn aantreden in november 
2011 gaf Mario Draghi het startschot 
voor nieuwe renteverlagingen in de 
eurozone. Aangezien de inflatie begon te 
dalen, totdat er uiteindelijk een dreigende 
deflatie ontstond (een blijvende prijsda-
ling), verlaagde de ECB de volgende vijf 
jaar de rente uiteindelijk tot 0%. Iets wat 
weinigen zich ooit had kunnen inbeelden.

Daar is de negatieve rente
Hoewel een beleidsrente van 0% onge-
zien was in de eurozone, ging de ECB 

vertrouwenscrisis, zware verliezen op 
deze activa en banken die elkaar geen 
geld meer wilden lenen.

Na de eerste schokgolven viel de 
interbancaire markt zo goed als stil. De 
ECB besloot daarom al snel om de ban-
ken een onbeperkte hoeveelheid geld uit 
te lenen aan een vaste rente. En dat ter-
wijl het ter beschikking stellen van vers 
geld tot dan toe gelimiteerd werd. Vanaf 
oktober 2008 konden financiële instellin-
gen onbeperkt geld bijtanken bij de ECB. 
De maatregel die toenmalig ECB-voor-
zitter Jean-Claude Trichet nam, was dan 
ook heel uitzonderlijk. Wat hij toen niet 
wist, was dat er nog veel uitzonderlijke 
maatregelen zouden volgen. En dat dit 
‘nieuwe’ monetaire beleid uiteindelijk 
meer dan tien jaar zou duren.

Europese Centrale Brandweer
“De ECB reageerde heel correct op de 
bankencrisis”, zegt Eric Dor, professor 
en directeur economische studies aan 
de IESEG School of Management (uni-
versiteit van Rijsel). “Ze besefte al snel 
dat ze de plaats van de interbancaire 
markt moest innemen om de liquiditeit 
van de banken te waarborgen. De ECB 

VAN 10  JAAR ECB

26 JULI 

2012

Als onderdeel van haar man-
daat is de ECB klaar om al het 
nodige te doen om de euro te 
beschermen.” Het beroemde 
whatever it takes-moment van 
Mario Draghi.

13 JULI

2011
1 NOVEMBER

2011

Geconfronteerd met de 
stijgende inflatie, verhoogt 
de ECB haar belangrijkste 
beleidsrente tot 1,5%. Later 
blijkt dit een foute beslissing.

Begin van de 
termijn van Mario 
Draghi als voorzit-
ter van de ECB.

3 NOVEMBER

2011

De ECB kondigt een daling 
aan van haar belangrijkste 
beleidsrente tot 1,25%. 
Die wordt gevolgd door 
verschillende nieuwe ren-
teverlagingen.

Het ‘nieuwe’ monetaire 
beleid zou uiteindelijk
meer dan 10 jaar duren

% % 
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– Portugal, maar ook Italië en Spanje – 
zijn blijven stijgen. Verschillende landen 
zouden gedwongen zijn de eurozone te 
verlaten en naar hun eigen valuta terug 
te keren.”

Hoewel de belofte om obligaties op 
te kopen aanvankelijk soelaas bracht, 
moest de ECB in 2015 nog fors optre-
den. Het deflatiespook dreigde op dat 
moment harder dan ooit. De ECB besloot 
daarom om niet alleen druk te zetten op 
de kortetermijnrente, maar ook op de 
langetermijnrente, via de aankoop van 
staatsobligaties met een looptijd van 
minstens 2 jaar. De maatregel werkte: 
op alle markten zakten de tarieven. Maar 
het duurde echter tot het najaar van 2016 
voordat de inflatie uiteindelijk boven de 
0,5% piepte, na meer dan twee jaar te 
hebben geflirt met de deflatiedrempel.

Maar veerde de inflatie stilaan op 
door het uitgebreide opkoopprogram-
ma? Of was het niet vooral door de stij-
ging van de olieprijzen vanaf 2016? “Dat 
is interessant voer voor discussie”, geeft 
Eric Dor toe. “De diagnose van de ECB 
was dat de lage inflatie het resultaat was 
van te weinig vraag en dat het moest 
worden gestimuleerd door het krediet zo 
goedkoop te maken zodat bedrijven en 
huishoudens via het goedkoop beschik-
baar geld de inflatie zouden opdrijven. 
Sommigen beweren echter dat de lage 
inflatie eerder komt van structurele 

financieren. De ECB interpreteerde dit 
echter als een verbod op het kopen 
van nieuw uitgegeven staatsobligaties, 
niet als een verbod op het kopen van 
obligaties op de secundaire markt, waar 
beleggers eerder uitgegeven schuldbe-
wijzen uitwisselen. “Mario Draghi had 
de intelligentie om te begrijpen dat er 
toch een oplossing mogelijk was, wat de 
Europese verdragen ook stipuleerden”, 
analyseert Eric Dor.

“Mario Draghi heeft 
de eurozone gered”
In juli 2012 leverde de ECB-voorzitter zijn 
beroemdste toespraak af voor een groep 
analisten in Londen. Daar verklaarde hij 
dat de ECB er ten alle koste (whatever it 
takes) alles aan zou doen om de eurozo-
ne te redden. Op de financiële markten 

werd het self fulfilling-effect meteen 
zichtbaar: beleggers kochten opnieuw 
Europese schuldpapieren en de rente 
begon te dalen. “Daar heeft Mario 
Draghi letterlijk de eurozone gered”, 
zegt professor Dor. “Zonder dit zouden 
de tarieven van de zuidelijke landen 

midden 2014 nog een stapje verder. Om 
banken te dwingen geld uit te lenen aan 
bedrijven en particulieren, lanceerde de 
ECB een negatieve rente op geldover-
schotten die banken bij de ECB par-
keerden. Om die manier probeerde de 
ECB geld nog makkelijker beschikbaar 
te maken en dus ook de inflatie op te 
poken. Dat had tot gevolg dat banken 
moesten betalen om ongebruikt geld bij 
de ECB te stallen. Deze depositorente 
werd eerst vastgeprikt op -0,10% in 
juni 2014 om uiteindelijk in het voorjaar 
van 2016 te zakken tot -0,40%. Dat 
niveau is vandaag trouwens nog steeds 
van kracht.

Ondertussen moest de ECB ook de 
eurozone zelf bijeen zien te houden. In 
de zomer van 2012 bereikte de schul-
dencrisis in Europa zijn hoogtepunt. De 
rente op staatsobligaties nam gestaag 
toe: in Ierland en Portugal klom de 
10-jarige rente op nieuwe staatsobliga-
ties boven de 10%. In Griekenland zelfs 
tot 30%. Die hoge rente werd onhoud-
baar en de fundamenten van de eurozo-
ne vertoonden al kleine barsten.

De ECB schoot de eurozone opnieuw 
te hulp. Ditmaal met de lancering van 
een gloednieuw wapen: het massaal 
opkopen van staatsobligaties uit de 
hele eurozone. Nochtans verbieden 
de Europese verdragen expliciet om 
schulden van landen rechtstreeks te 

Forse rentestijgingen  
zijn nog niet 
voor morgen.

€ 10 MAART

2016

 De ECB verlaagt haar belangrijkste renteta-
rieven naar historisch lage niveaus (0% voor de  
herfinancieringsrente en -0,4% voor de  depo-
sitorente). Ze verhoogt het aankoopprogram-
ma voor obligaties tot 80 miljard euro per 
maand en breidt het uit met bedrijfsobligaties.

11 JUNI

2014
1 DECEMBER

2014

De depositorente van 
de ECB zoekt negatief 
terrein op met -0,1%. 
De eurozone maakt voor 
het eerst kennis met 
negatieve rente.

De inflatie in de 
eurozone is negatief: 
-0,2%. Het deflatie-
risico loopt tot aan 
het najaar van 2016.

22 JANUARI

2015

 De ECB kondigt een 
omvangrijk programma 
aan voor de aankoop van 
obligaties, ter waarde van 
60 miljard euro per maand.

% % 
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factoren zoals globalisering, toegeno-
men concurrentie, de komst van nieuwe 
technologieën, enzovoort.”

Rentestijging in zicht?
Hoewel de ECB puik huiswerk afleverde, 
is het beleid ook fors bekritiseerd. Haar 
beleid is eveneens een potentiële bron 
van speculatieve bubbels, met name 
op de vastgoed- en aandelenmarkten. 
De heel lage rente moedigde men-
sen aan om hypotheken te nemen en 
dreven beleggers tegelijk in de richting 
van aandelen. In een klimaat van lage 
rente bieden aandelen immers een 
mooier perspectief op rendement, dan 
obligaties met een lage rente. De ECB 
verdedigde zich op deze kritiek door 
met enkele studies te zwaaien. Daaruit 
bleek dat bij gebrek aan aankopen van 
obligaties de inflatiesituatie slechter zou 
zijn geweest dan nu.

Hoe u het ook bekijkt, de afgelopen 
jaren had het beleid van de ECB een 
groot effect op alle Belgen. Terwijl u voor 
2008 op gereglementeerde spaarreke-
ningen soms meer dan 3% rente kreeg, 
is dat op de meeste gezakt tot 0,11%. 
Hetzelfde geldt voor kasbons, obligaties 
en termijnrekeningen: alle vastrentende 
beleggingen zagen hun opbrengsten 
verdampen. Om toch een zeker rende-
ment te halen, is het nu noodzakelijk om 
risico’s te nemen, bijvoorbeeld door in 

aandelen te beleggen. Dit hebben veel 
beleggers ook gedaan, wat de aandelen-
indexen de afgelopen jaren de hoogte 
heeft ingestuwd.

Vandaag leunt de inflatie in de euro-
zone bijna tegen de 2% aan, wat ook 
de doelstelling van de ECB is. Maar het 
is afwachten of de prijsstijgingen van 
blijvende aard zijn. Toch kan de ECB het 
zich stilaan veroorloven om een deel 
van de ondersteunende maatregelen af 
te bouwen. Ondertussen heeft de ECB 

€

haar obligatie-aankopen verminderd en 
zal ze die in principe voor het einde van 
het jaar volledig stopzetten. Een eerste 
renteverhoging wordt echter niet ver-
wacht voor de zomer van 2019. Boven-
dien duurt het gewoonlijk lange tijd eer 
het monetaire beleid zijn stempel drukt 
op de hele rentecurve. En dat betekent 
dus ook dat de forse rentestijgingen op 
gereglementeerde spaarrekeningen en 
andere populaire beleggingen nog niet 
voor morgen zullen zijn. 

 2019

De eerste rentever-
hoging van de ECB 
in 8 jaar?

29 MAART

2016
1 FEBRUARI

2017

Belgische banken beginnen 
de rente op gereglemen-
teerde spaarrekeningen te 
verlagen tot het wettelijke 
minimum van 0,11%.

De inflatie in 
de eurozone stijgt 
voor het eerst sinds 
januari 2013 tot 2%.

9 MAART

2017

De ECB kondigt vanaf april 2017 
een vermindering aan van haar 
obligatie-aankopen van 80 tot 
60 miljard euro per maand, gevolgd 
door andere soortgelijke aankondi-
gingen in oktober 2017 en juni 2018.

% 

MARIO DRAGHI IS AL BIJNA 
7 JAAR HET GEZICHT VAN 

DE EUROPESE CENTRALE BANK.
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 AAN DE SLAG MET BELEGGEN
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HET ZWITSERS 
ZAKMES 
VAN DE BELEGGER
Van jongerenwerkloosheid tot overheidsschuld. Van vergrij-
zing tot handelsoorlogen. Er zijn ontelbare indicatoren, trends 
en geopolitieke ontwikkelingen die uw beslissingen als beleg-
ger kunnen kruiden. Geconfronteerd met deze overvloed aan 
informatie, zult u het essentiële van het accessoire moeten 
onderscheiden. Vandaar het nut van deze toolkit.

aarom een aandeel gisteren op 
100 euro noteerde en vandaag op 
101 euro? Daar zijn hele bibliotheken 
over volgeschreven. Bedrijfsresultaten 
en winstverwachtingen spelen uiteraard 
een hoofdrol. Maar ook psychologische 
factoren zoals angst, euforie, kuddege-
drag … bepalen mee de waarde die er 
op een aandeel kleeft. Daarnaast zijn er 
socio-economische, technologische, 
geopolitieke … ontwikkelingen die de 
prijs mee dirigeren. En natuurlijk wordt 
een heel belangrijk deel van de prijs-
zetting ook bepaald door economische 
indicatoren. Een overzicht.

 Macro-economie
Macro-economische indicatoren 
kunt u vergelijken met de barome-

ters, pluviometers en thermometers van 

de economie. Bepaalde indicatoren kun-
nen zelfs tot op bepaalde hoogte voor-
spellen of er economische onweersbui-
en of opklaringen op komst zijn. “Enkele 
van die voorspellende indicatoren zijn 
bijvoorbeeld het consumentenvertrou-
wen, het ondernemersvertrouwen, 
de verkoopcijfers van detailhandels, 
het aantal starters, de grootte van de 
bedrijfsvoorraden, het aantal bouw-
aanvragen, enzovoort”, vertelt Wim 
D’Haese (Head of Investment Advice bij 
Deutsche Bank). “Scoren deze indica-
toren goed, dan zal de economie het de 
volgende kwartalen normaal gezien ook 
goed doen.”

Een andere groep van indicatoren 
doet net het omgekeerde: ze geeft de 
prestaties van de economie weer, nádat 
een economische trend al voltrokken is. 
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 Rente, monetaire politiek 
en inflatie
Centrale banken streven naar eco-

nomische groei en een gezonde graad 
van inflatie. “De beleidsrente is daarbij 
een belangrijke tool. Het werkt als het 
gas- of rempedaal van de economie”, 
vertelt Wim D’Haese. “Bij een rentever-
hoging zullen de prijzen dalen of minder 
snel stijgen. Bij een renteverlaging zullen 
de prijzen stijgen of minder snel dalen. 
Dat heeft niet alleen invloed op uw kas-
saticket in de supermarkt (inflatie dus), 
maar ook op uw spaar-en consumptie-
gedrag, bedrijfsinvesteringen, belas-
tinginkomsten, overheidsuitgaven … en 
natuurlijk: op de financiële markten.”

Als de rente laag is, verschuift de 
risico-appetijt bij beleggers in regel van 
obligaties naar aandelen. “Dat komt 

dan iemand die er geen heeft. Hoe 
meer mensen een job hebben, hoe 
meer economische groei er mogelijk 
is”, stipt Wim D’Haese aan. “Een 
sterke arbeidsmarkt kan op die manier 
een goede indicator zijn voor sterkere 
bedrijfsresultaten. Omgekeerd zal een 
zwakke arbeidsmarkt de bedrijfsre-
sultaten onder druk zetten. Maar dat 
niet alleen: hoe meer werkzoekenden 
aan de ene kant van de wip zitten, hoe 
meer de overheidsschulden aan de 
andere kant van de wip de hoogte in 
gaan door de stijgende werkloosheids-
uitkeringen.”

Tip
Op deutschebank.be/nieuws vindt u steeds 

actuele achtergrondinfo over de belangrijk-

ste economische indicatoren.

“Hun voorspellende waarde is beperkter, 
maar daarom zijn ze niet onbelangrijk. 
Integendeel. Een cruciale indicator 
binnen deze groep is het bruto binnen-
lands product, kortweg bbp”, vertelt 
Wim D’Haese. “Als u in de krant leest 
dat de economie 3% is gegroeid, dan 
bedoelt men dat het bbp 3% steeg. Wan-
neer het bbp stijgt, is dit een teken dat 
de economie aantrekt. Voor bedrijven is 
het een belangrijke richting aanwijzer om 
hun eigen voorraden, investeringen en 
eventueel loonbeleid bij te sturen.”

Behalve bpp (economische groei 
dus), is de arbeidsmarkt een voorna-
me richtingaanwijzer voor beleggers. 
“Uitgaven door particulieren vormen 
de ruggengraat van een economie. 
Wie een job heeft, zal in de regel meer 
goederen en diensten consumeren 
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een slecht jaar achter de rug heeft, maar 
hoge winstverwachtingen heeft in de 
nabije toekomst omhoog schieten (als 
de markt er geloof aan hecht).”

Tip
Beleggen in individuele aandelen vraagt 

een hoge risico-appetijt. Door te kiezen voor 

fondsen en/of trackers kunt u de risico’s 

beter spreiden.

 Valuta
Belegt u in activa in vreemde 
munten? Dan is de wisselkoers 

een niet te onderschatten katalysator. 
“Schommelingen in valuta hebben een 
rechtstreekse impact op het rendement 
en het kapitaal van uw belegging. Stijgt 
de prijs van een aandeel in USD met 
20%, en versterkt de dollar tegenover 
de euro met 10%, dan zal u wellicht veel 
plezier aan uw belegging beleven. Maar 
het omgekeerde geldt natuurlijk even-
zeer”, vat Wim D’Haese samen. 

Een dure munt heeft tal van voorde-
len. “De import wordt goedkoper, de 
inflatie blijft laag en u kunt goedkoper 
naar het buitenland. Bovendien is het 
een teken van vertrouwen in de munt en 
dat maakt het makkelijker om kapitaal 
aan te trekken. Een belangrijk nadeel 
van een dure munt is dat het een rem zet 
op de export”, vervolgt Wim D’Haese. 
“Bij een zwakke munt geldt precies het 
omgekeerde: het grootste voordeel van 
een zwakke munt is dat het de export 
een boost geeft. Alle nadelen van een 
zwakke munt staan hierboven beschre-
ven als voordeel bij een sterke munt.”

Megatrends
Megatrends zijn sterke 
maatschappelijke, demogra-

fische, ecologische en technologische 
evoluties die onze wereld ingrijpend 

omdat bij een lage rente ook de rente 
op obligaties lager zal zijn. Om toch een 
zeker rendement te behalen, moeten 
beleggers meer risico nemen, bijvoor-
beeld door in aandelen te beleggen. 
Het feit dat bepaalde aandelen ook een 
dividend opleveren, kan de belegger 
helpen over de streep te trekken”, legt 
Wim D’Haese uit. “Een ander element 
dat hierbij meespeelt, is de rente die 
bedrijven op hun schulden betalen. Op 
het moment dat de rente zakt, zullen de 
aandelen van bedrijven met een hoge 
schuldgraad in theorie stijgen omdat 
hun rentekosten zakken. Dus nog een 
reden om bij lage rente naar aandelen 
over te schakelen.”

Tip
Belegt u vandaag beter in obligaties of in aan-

delen ...? Beheerders van flexibele gemeng-

de fondsen kunnen schakelen tussen meer of 

minder risicovolle beleggingen in functie van 

de veranderende marktomstandigheden.

 

Bedrijfswinsten en 
winstverwachtingen
Bedrijfswinsten hangen nauw 

samen met macro-economische ont-
wikkelingen. “Als bedrijven gemiddeld 
hogere winsten boeken, zullen ze in de 
regel meer kunnen investeren, meer 
banen scheppen, enzovoort”, vertelt 
Wim D’Haese. “Hoewel de bedrijfswinst 
dus belangrijk is, schenkt u als belegger 
best vooral aandacht aan de winstver-
wachtingen. Als aandeelhouder koopt 
u een stukje van een bedrijf, maar vooral 
‘de winstverwachting’ van een bedrijf. 
Toekomstige inkomstenstromen doen 
een bedrijf immers groeien en genereren 
waarde. Op die manier kan het eventuele 
dividend stijgen of kan het bedrijf eigen 
aandelen inkopen zodat de winst per 
aandeel verhoogt. Een bedrijf dat er een 
fantastisch jaar op heeft zitten, maar 
heel pessimistisch is over zijn winstver-
wachtingen zal in principe kelderen op 
de beurs. Omgekeerd zal een bedrijf dat 

Hoewel de bedrijfswinst
belangrijk is, schenkt u 
best vooral aandacht aan 
de winstverwachtingen.

44



Beleggen zonder uw rust 
te ontzeggen? 

Als belegger is kort op de bal spelen 
een must. Maar om de economische 
en financiële tendensen op de voet te 
volgen én snel in te spelen op uw porte-
feuille, heeft u middelen en tijd nodig. 
Door voor gemengde fondsen te kiezen 
laat u die kopzorgen over aan professio-
nele beheerders die elke dag met beide 
voeten in de financiële markten staan, 
en zich niet laten meesleuren door 
de emoties op de markten. Benieuwd 
hoe gemengde fondsen het verschil 
kunnen maken voor uw portefeuille? 
Surf naar deutschebank.be/bestadvice 
of bel 078 153 154.

 

veranderen. “Ze ontwikkelen zich aan 
een verschillend tempo en onafhankelijk 
van de economische cyclus. Maar elk 
ervan kan de economie zoals we die 
vandaag kennen ingrijpend veranderen. 
Ze kunnen dus ook uw beleggingen 
danig beïnvloeden”, vertelt Wim D’Hae-
se. “Het zijn ontwikkelingen die verder 
gaan dan hypes en gadgets. Technolo-
gische veranderingen uiteraard, zoals 
artificiële intelligentie en robotica. Maar 
ook de versnellende verstedelijking, 
demografische ontwikkelingen (vergrij-
zing), klimaatverandering, grondstof-
fen- en waterschaarste, de energie-om-
wenteling (schalie-olie, elektrificatie) … 
zijn trends om als belegger in de gaten 
te houden.” 

Tip
Indien uw beleggersprofiel dit toelaat, kunt 

u binnen een gediversifieerde portefeuille 

inspelen op enkele van deze megatrends. 

Op deutschebank.be/themafondsen vindt u 

zowel thematische fondsen als trackers.

  (Geo)politieke 
ontwikkelingen
Beleggers laten zich vaak schrik 

aanjagen door (geo)politieke spannin-
gen. “Veel van die risico’s lijken op het 
eerste gezicht heel bedreigend voor de 
financiële markten. Maar vaak is de reac-
tie van de markten niet in balans met het 
risico”, stelt Wim D’Haese vast. “Daar-
om is het zelden goed om u als belegger 
meteen te laten meesleuren in paniek of 
euforie. Daar wordt uw rendement op 
lange termijn voor afgestraft.”

“Een belangrijke geopolitieke ont-
wikkeling is de crisis bij diverse demo-
cratische instellingen: de opkomst van 
populistische partijen in verschillende 
Europese landen, de brexit, de kwestië 
Catalonië, president Trump die instel-
lingen als de NAVO en de VN geregeld 

in vraag stelt, de veranderingen van 
de politieke machtsverhoudingen in 
Turkije, enzovoort. Het idee van een 
‘sterke leider’ wint in veel landen aan 
populariteit”, vertelt Wim D’Haese. 
“Daarnaast kleurt de opmars van China 
ten koste van de VS al jaren de geopoli-
tieke agenda. De naoorlogse, groten-
deels door het Westen vormgegeven 
internationale wereldorde verliest stil-
aan glans. Mede door de Amerikaanse 
koers, maar ook door China’s opmars 
zitten veel landen in de maag met hoe 
de relaties met Washington en Beijing 
in te richten.”

Marktsentiment:  
wat doen andere 
beleggers?

Beleggers gaan er dikwijls van uit dat 
financiële markten steeds rationeel en 
consistent te werk gaan en de risico’s 
juist incalculeren. “Maar niet alle beleg-
gers redeneren op een logische manier, 
en dat leidt tot andere koersen dan een 
‘foutloos’ beslissingsproces in theorie 
zou opleveren. Als belegger kunt u maar 
beter rekening houden met die realiteit”, 
vertelt Wim D’Haese. 

“Er zijn heel wat dynamieken die uw 
zicht kunnen vertroebelen. Een ervan is 
kuddementaliteit. Mensen zijn geneigd 
hun gedrag aan te passen aan dat 
van anderen, en dat kan verregaande 
gevolgen hebben”, vervolgt hij. “Stel: 
twee aanpalende restaurants - De Vork 
en De Lepel - zien er identiek uit en 
zijn vergelijkbaar in aanbod, prijs en 
kwaliteit. Om 18 u. stapt een eerste 
hongerige op goed geluk De Lepel 
binnen. Even later komt een tweede 
eetlustige langs, kijkt even binnen bij 
beide restaurants, ziet iemand eten 
in De Lepel en besluit, om niet alleen 
te zitten, daar aan tafel te schuiven. 
De derde gegadigde stapt om 19 u. 

eveneens De Lepel binnen, want dat 
restaurant heeft al twee klanten, dus 
het zal er wel beter zijn ... Beleggers 
gaan soms ook op zo’n manier te werk. 
Zolang niemand anders het aandeel 
lijkt te willen, kopen ze niet, maar als 
anderen het al kochten en iedereen 
erover praat, stappen ze massaal in. 
Zo ontstaan trends die niets te maken 
hebben met fundamentele waarde.” 

Tip
Fondsenbeheerders zijn gedrild om door-

heen de emoties op de markten heen te 

kijken. Actief beheerde fondsen kunnen 

daarom een meerwaarde betekenen, zeker 

nu de volatiliteit op de markten terug van 

weggeweest is. 
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VRAAG
ANTWOORD

HENDRIK DEBLANDER 
HEAD OF TAX

Betaal ik taks op mijn effectenrekening, 
en zo ja wanneer?
Hendrik Deblander: “De berekening van de belastbare 
basis (= gemiddelde waarde) vindt begin oktober plaats. 
Wanneer de gemiddelde waarde van de belastbare 
financiële instrumenten op uw effectenrekening(en) bij 
Deutsche Bank 500.000 euro of meer bedraagt, is de 
bank verplicht om aan de bron de taks van 0,15% op 
deze gemiddelde waarde toe te passen. De bank zal de 
taks in dat geval een eerste keer in oktober inhouden. 
U ontvangt uiteraard een brief met een gedetailleerde 
berekening van de ingehouden taks. Houd er rekening 
mee dat indien u toegang hebt tot Online Banking, dit 
bericht geplaatst wordt in uw DB eSafe.”

“Indien de gemiddelde waarde op uw 
effectenrekening(en) bij Deutsche Bank minder dan 
500.000 euro is, zal u van Deutsche Bank een brief 
ontvangen met de details van de berekening van 
de gemiddelde waarde. In die brief bieden we u de 
mogelijkheid om te opteren om de taks alsnog aan de bron 
in te houden, bijvoorbeeld indien de gemiddelde waarde 
van uw effectenrekeningen bij diverse banken alsnog de 
drempel bereikt.”

Hoeveel spaargeld is belastingvrij?
Hendrik Deblander: “Sinds begin dit jaar zijn de interes-
ten op de gereglementeerde spaarboekjes vrijgesteld 
van belastingen tot 960 euro per persoon. Vorig jaar 
lag dat plafond bijna dubbel zo hoog, tot 1.880 euro. 
Belangrijk is dat de 960 euro per persoon geldt, en dus 
niet per rekening. Wanneer de interestvergoeding op 
uw spaarrekening het maximum overschrijdt dan heeft 
het geen nut om het totale bedrag op te splitsen over 
afzonderlijke spaarrekeningen. Via uw inkomstenbelas-
ting bent u immers verplicht de gecumuleerde intresten 
boven de vrijgestelde schijf aan te geven. Hierop betaalt 
u 15% roerende voorheffing. Uitgaande van het wettelijk 
minimum van 0,11 procent rente, betaalt u pas roe-
rende voorheffing als uw spaartegoeden 872.727 euro 
overschrijden. Heeft u bijvoorbeeld 1 miljoen euro aan 
spaartegoeden, dan zal de roerende voorheffing 21 euro 
bedragen.”

Meer info
Neem contact op met onze experts op 078 156 160
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MAIL UW VRAAG NAAR 
CLIENTEN.DIENST@DB.COM 
WE BEANTWOORDEN HEM 

GRAAG IN DEZE RUBRIEK.
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JOËLLE CASTILLE
BUSINESS PROCESS ANALYST

Een spaarrekening openen 
voor een kleinkind: kan dat?
Joëlle Castille: “Uw kleinkind een duwtje in de rug 
geven door middel van een spaarrekening? Dat 
kan zeker. Als grootouder kunt u de rekening in een 
Financial Center openen. Eenmaal uw kleinkind 
meerderjarig is, krijgt het de volledige volmacht over 
de rekening.”

“Als grootouder kunt u zowel de rekening openen 
als geld bijstorten. Toegang tot het dagelijks beheer is 
niet mogelijk. Zo kunt u bijvoorbeeld geen overschrij-
vingen doen vanuit de rekening van uw kleinkind of 

het saldo raadplegen. Een (niet-offensief georiënteer-
de) effectenrekening openen voor een kind kan enkel 
door een ouder.”

“Een rekening openen voor uw kleinkind doet u bij 
voorkeur in samenspraak met de ouders. Na het ope-
nen van de rekening vertrekt er ook een bevestigings-
brief naar het wettelijk verblijfadres van uw kleinkind. 
Alleen een ouder of grootouder kan een rekening 
openen voor een minderjarig (klein)kind. Andere bloed-
verwanten - zoals een tante voor haar neefje - kunnen 
dat niet.”

Meer info
deutschebank.be/beleggen

Hoe groot is de kans dat de rente op mijn 
spaarboekje volgend jaar stijgt?
Wim D’Haese: “De kans is heel klein dat de rente op 
gereglementeerde spaarboekjes volgend jaar stijgt. 
De hoogte van de spaarrente wordt vooral bepaald 
door het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). 
Sinds de financiële crisis van 2008 heeft de ECB de 
rente stevig laten zakken. Op die manier wil de ECB 
de drempel om kredieten op te nemen (bijvoorbeeld 
voor investeringen) zo laag mogelijk maken. Met 
deze ingreep probeert de ECB ook de inflatie op te 
krikken. De beleidsrente (de rente waartegen banken 
geld ontlenen bij de ECB) staat vandaag op 0%. De 
depositorente (de rente die banken krijgen als ze 
geld parkeren bij de ECB) is vandaag zelfs negatief: 
-0,4%. Ook door het massaal aankopen van staats- en 
bedrijfsobligaties voert de ECB tot op vandaag een heel 
soepel monetair beleid.”

“Nu de economische groei zich doorzet en de infla-
tie beter georiënteerd is, bouwt de ECB de ondersteu-
nende maatregelen heel langzaam af. In een eerste fase 
koopt de ECB momenteel steeds minder obligaties op. 
Dat aankoopprogramma zou eind dit jaar volledig uit-

doven. Een volgende logische stap zou een verhoging 
van de beleidsrente en/of depositorente kunnen zijn. 
Welke van die twee eerst zal stijgen, is koffiedik kijken. 
Ook de timing van een rentestijging is niet te voorspel-
len. De ECB heeft wel laten verstaan dat er tot de zomer 
van 2019 sowieso géén rentestijging komt. Mocht er 
in het najaar van 2019 reeds een rentestijging volgen, 
dan zal die wellicht heel miniem zijn om de markten 
niet te bruuskeren. Bovendien zal een verhoging zich 
niet automatisch meteen vertalen in een (minieme) ren-
testijging op het spaarboekje. Wie de komende jaren 
rendement wil behalen op zijn spaargeld, zal dus naar 
alternatieven moeten zoeken. Dat kan bijvoorbeeld 
door een deel van het spaargeld te beleggen.”

WIM D’HAESE
HEAD OF INVESTMENT ADVICE
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KIPLING: 

Met 31 levensjaren op de teller 
zijn de tassen van Kipling hun 
apenjaren ontgroeid. Toch is 
het Antwerpse merk jonger dan 
ooit: Kipling is een van de snelst 
groeiende merken binnen de 
VF-groep, een modegigant 
met onder meer Vans, Lee, 
Wrangler en The North Face in 
de portefeuille.

het nylon ook een stuk steviger. Doordat 
het zo sterk gekrompen was, was de 
vezeldensiteit stukken groter.”

“Het Kipling-aapje dat aan elke 
tas hing, is nog zo’n verhaal. Het was 
oorspronkelijk bedoeld als afneembaar 
gadget voor de kindjes. Mama kocht 
een tas, en de zoon of dochter kreeg het 
aapje. De aapjes bleken enorm populair. 
Iedereen bleef ermee rondlopen, ze wer-
den nauwelijks van de tassen gehaald. 
Ze zijn nog altijd het eerste waar ieder-
een aan denkt bij de naam Kipling.”

Je moet een beetje geluk hebben 
in het leven.
“Ik denk dat een succesvol beginnend 
merk altijd een kwestie is van een goed 
idee én een flinke dosis geluk. Ooit 
bracht Kipling een badpakkenlijn op de 
markt, maar de fabrikant vergat de kleur 
te fixeren. Mensen gingen zwemmen in 
een chloorzwembad en kwamen eruit 
met een bijna transparant badpak. Paniek 

ven recapituleren: Kipling 
werd 31 jaar geleden geboren 
in Antwerpen. Drie vrienden 

hadden het idee om tassen te fabrice-
ren. Ze inspireerden zich op The Jungle 
Book. Het bijbehorende aapje paste wel 
bij de vrolijke, avontuurlijke stijl van het 
merk, vonden de oprichters. De rest is 
geschiedenis, zij het met redelijk wat 
ups en downs.

Laten we met de ups beginnen.
Jürgen Derycke (Marketing Director): 
“De beginjaren, waar ik voor alle duide-
lijkheid niet bij was, waren in België een 
fabelachtig succes. Kipling bracht iets 
nieuws dat direct aansloeg, al had dat ook 
te maken met toevalligheden. Neem nu 
de gerimpelde nylon stof van de tassen 
en rugzakken. Dat was eigenlijk een pro-
ductiefout: bij het inkleuren was het nylon 
in een te hete oven gestopt waardoor het 
nylon sterk kromp en rimpelde. Maar het 
zag er goed uit én als extra voordeel was 

DE APENJAREN 
VOORBIJ
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Kipling in cijfers

 7.500 verkooppunten  
wereldwijd

Ruim 400 
eigen winkels

Beschikbaar in meer dan 
80 landen

 Wereldwijd wordt  
om de 2 seconden  
een Kipling-tas verkocht

bij Kipling, want de verwachting was 
dat velen hun badpak zouden terugstu-
ren. De grote terugroepactie bleef uit: 
de meeste mensen hebben dat badpak 
gewoon gehouden. En veel kranten heb-
ben er een grappig stukje over gemaakt.”

In België associëren de meeste 
mensen de naam Kipling vooral 
met schooltassen.
“Schoolgerei is voor Kipling België 
heel belangrijk. Hier zijn ze het num-
mer 1 boekentassenmerk. Maar de 
verkoop is uiteraard geconcentreerd 
in de periode augustus-september. De 
rest van het jaar staat in het teken van 
de  millennials.”

“In de rest van de wereld wordt Kip-
ling niet echt met school geassocieerd. 
Kipling is in Europa vooral bekend voor 
zijn rugzakken, handtassen en reiskof-
fers. In China en Zuid-Korea is Kipling 
bijvoorbeeld populair als luxemerk. 
Wegens de hoge importheffingen keren 

Aziaten die naar Europa komen, vaak 
met 8 tassen en rugzakken terug, om als 
geschenk te geven aan familieleden.”

“Kortom: Kipling is al lang geen puur 
Belgisch merk meer. België blijft ons 
hoofdkwartier, en het is nog altijd onze 
zevende belangrijkste markt. Maar de 
groei komt de jongste jaren van elders.”

Het merk heeft er ook enkele 
woelige jaren opzitten.
“Die liggen intussen al een tijdje achter 
ons, maar het klopt wel: na de eerste 
succesjaren is Kipling verschillende 
keren doorverkocht, en niet altijd aan 
de juiste partner. Sinds 2004 is het merk 

overgenomen door VF Corporation. Die 
groep heeft 33 merken in portefeuille 
waaronder Vans, Lee, Wrangler, The 
North Face en Eastpak. Sindsdien zitten 
we weer op het goede spoor. We zijn 
een onafhankelijke entiteit binnen de 
groep, maar profiteren van de aanwezi-
ge knowhow. Als ik iets wil bespreken 
met mijn collega’s van andere merken, 
hoef ik de gang maar door te lopen.”

“Dat het goed gaat met Kipling, is 
in België misschien wat minder zicht-
baar geweest omdat we ons hebben 
geconcentreerd op internationale groei. 
Maar we zijn terug en plannen volop een 
Europees offensief. Ook ons doelpubliek 
verandert. De jongste jaren hebben we 
ons vooral gericht op handtassen voor 
vrouwen, wat afweek van het jonge, 
avontuurlijke imago uit de beginja-
ren. Vrouwen blijven een belangrijke 
doelgroep, maar onze nieuwe collecties 
zijn expliciet ook gericht op mannen 
én millennials.”

In de rest van de wereld 
wordt Kipling niet echt 
met school geassocieerd
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Jürgen Derycke 
(Marketing Director Kipling)

Onder ons... 

Belegt u zelf?
“Tot nu toe niet, maar het begint me wel 
te interesseren. Jullie komen op het juiste 
moment (lacht). Binnenkort ga ik eens met 
een adviseur spreken. Het aandeel VF wil 
ik zeker in portefeuille: het is een merk dat 
ik goed ken en dat het ook goed doet op 
de beurs.”

Beste aankoop ooit?
“Vastgoed. Ik verhuis nogal vaak, min-
stens vijf keer in twaalf jaar. Telkens heb ik 
mijn woning met winst verkocht. Een tip: 
haal zoveel mogelijk meubels weg op het 
moment dat je je woning wilt verkopen. 
Ruimtegevoel is erg belangrijk.”

Slechtste aankoop ooit?
“Mijn eerste auto. Ik had er vrij veel geld in 
gestopt en al na een paar weken is er een 
vrachtwagen tegen gereden. De vrachtwa-
gen was weg, ik had geen omniumverze-
kering: zeker toen was dat een bittere pil.”

Waarin zou u nooit investeren?
“Superrisicovolle beleggingen. Ik ben een 
cijferman: ik beslis alles op basis van cijfers, 
trends en evoluties. Ik wil wel een risico 
nemen, maar alleen als het goed overwogen 
is. Ik moet weten waar ik instap.”

SUCCESS STORY
Focus 

Terug naar de roots?
“Daar komt het op neer. Als je de recla-
mes uit de jaren tachtig ziet: die jonge, 
avontuurlijke sfeer willen we weer uitdra-
gen. Zonder de haarstijl natuurlijk (lacht).”

 “In augustus 2018 hadden we een 
van de bollen van het Atomium afge-
huurd om onze terug naar school-actie 
in de verf te zetten. Letterlijk, want de 
bol werd neonblauw gekleurd. We 
ontwikkelden namelijk een reeks school-
tassen met reflecterende details en inge-
bouwde lampjes. Cool overdag én heel 
zichtbaar als het donker is. Dat ‘cool’ is 
belangrijk. Kinderen krijgen vaak wel een 
fluovest en een helm mee, maar bij de 
eerste hoek van de straat doen ze die

 al uit wegens saai.”
“We plannen ook pop-up stores en 

straatevenementen in heel Europa. 
Zonder fotomodellen maar met jonge, 
creatieve mensen die iets met het merk 
doen. Alle winkels worden volledig 
gerestyled, minder gericht op pure 
verkoop maar op de beleving. En in elke 
winkel komt er een muur waarop een 

lokaal jong talent zijn of haar ding mag 
doen. Graffiti, tekeningen: noem maar 
op. De enige voorwaarde: er moet een 
aap in zitten. Die zit in ons DNA.”

Hoe zou je dat Kipling-DNA 
omschrijven?
“Creatief, licht avontuurlijk. En kwaliteit. 
Concurrenten die goedkopere producten 
lanceren, hebben ook een rugzak, maar 
als je die opent is hij leeg. Wij maken 
genoeg ritsen en vakjes om alles op te 
bergen, en we hebben nagedacht over 
wat verschillende klanten nodig hebben. 
Wie op citytrip gaat, heeft andere behoef-
ten dan wie naar school of werk gaat.”

“Een mooi voorbeeld van dat naden-
ken: we hebben ooit eens berekend 
hoeveel tijd vrouwen verspillen aan het 
zoeken naar sleutels in hun handtas. Ik 
weet het niet meer uit het hoofd, maar 
het was enorm (lacht). Wel, we hebben 
toen een handtas uitgebracht met een 
gele binnenkant, zodat de sleutels veel 
meer opvielen. Een hele tijdsbesparing 
én modieus!”  
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Investeer in uw leven

Als u ze voor 31/12/2018 overbrengt, geniet u van de volgende voordelen:

• U krijgt 1% van de waarde van uw fondsen1 (premie tot € 10.0002).

• Wij betalen uw transferkosten terug.

•  We regelen de transfer van A tot Z. U hoeft zich dus niet te verantwoorden bij uw andere bankier.

Bereken uw voordeel en vraag uw overdracht van uw beleggingsfondsen aan via  
deutschebank.be/overdrachtfondsen  

Hebt u nog fondsen  
bij een andere bank?

1  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 (BVEC, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het  
bedrag van hun belegging niet recupereren.

²  Aanbod onder voorwaarden. Bij inschrijving tussen 01/07/2018 en 31/12/2018 (behoudens vervroegde afsluiting) krijgt u een premie van 1% (met een maximum van €10.000) op de waarde van de deel-
bewijzen van fondsen die u naar Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel heeft overgedragen vóór 31/12/2018. Niet van toepassing op deelbewijzen van monetaire en/of beursverhandelde fondsen  
(o.m. ETF en trackers). Aanbod onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. Voor meer details over dit aanbod, kunt u het reglement raadplegen op onze  
website deutschebank.be, in onze Financial Centers of op 078 153 154.

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 BE 03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V. U.: Steve De Meester. September 2018.

DEUGEN 1800566 - pubs custody [I]_FR_NL.indd   2 26/09/2018   14:05



*Aanbod onder voorwaarden. Schrijf u in voor 31/12/2018 (behoudens vervroegde afsluiting) en ontvang een premie van 1% op het nieuw belegde bedrag afkomstig van een andere bank (maximum € 10.000 premie). Actie geldig voor beleggingen in 
obligaties, gestructureerde producten of beleggingsfondsen. Niet geldig voor aandelen, kasbons, Tak 21 en Tak 23-verzekeringen en monetaire fondsen. Reglement van de actie beschikbaar in onze Financial Centers, op 078 156 160 of op deutschebank.be.

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-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester

Investeer in uw leven

Welkomstpremie tot € 10.000*.
Als cliënt van Deutsche Bank weet u hoe gastvrij we zijn. Hebt u geld dat slaapt op een rekening bij een andere bank en bijna 
niets opbrengt? Breng dan uw liquiditeiten over en beleg bij ons. U krijgt een welkomstpremie tot € 10.000*, of 1%* van het 
belegde bedrag. Maak uw keuze uit onze brede waaier aan beleggingsoplossingen. En reken op onze specialisten voor 
persoonlijk advies. Spring dus gerust even binnen om “helloooo” te zeggen!

Meer info op deutschebank.be
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