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f we nu naar het 
nieuws luisteren, 
de krant openslaan 
of naar het tv-jour-

naal kijken: het is vooral negatief 
nieuws dat onze krantenkolom-
men en zendtijd vult. Veel te 
hoge inflatie, vertraging van de 
economie, oorlog in  Oekraïne, 
klimaatverandering, … het zijn 
inderdaad allemaal stevige 
uit dagingen die mensen hard 
treffen. Maar juist dan moet men 
hoopvol naar de toekomst durven 
kijken en kansen zien.

Hoop is niet hetzelfde als 
naïviteit. Het is evenmin blind 
optimisme. Maar het is wel moge-
lijkheden en kansen zien. Sinds 
de coronacrisis en de oorlog in 
Oekraïne wordt de Europese 
eensgezindheid bijvoorbeeld 
sterker. De stijging van de  olie- 

en gasprijzen heeft een impact 
op onze consumptie, en zal 
onze gewoontes verder duwen 
richting de groene transitie. En 
nu de inflatie stijgt, worden de 
centrale banken gestimuleerd om 
de rentesituatie te normaliseren. 
Kansen dus. 

Als één van de belangrijkste 
spelers op de financiële markten 
helpen we u graag die kansen te 
identificeren. En staan we u graag 
bij in deze hele volatiele periode 
voor de markten. 

Ik wens u en uw geliefden een 
deugddoende zomer toe.

Olivier Delfosse
CEO Deutsche Bank België

Colofon — Money Expert is een financieel informatietijdschrift uitgegeven door Deutsche Bank AG, Taunusanlage  12, 
60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Mar-
nixlaan 13-15, 1000 Brussel België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 00857284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. 
Concept en vorm: www.jaja.be. Fotografie: iStock, Getty Images, Unsplash. De informatie die het bevat vormt geen beleg-
gingsadvies. De inhoud van dit magazine is gebaseerd op de (fiscale) wetgeving van kracht op het moment van de redactie 
van het magazine. Deze wetgeving kan op elk moment gewijzigd worden door de wetgever. De informatie in dit tijdschrift 
is opgenomen uit goede bron, maar houdt geenszins de aansprakelijk-
heid van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel in. De redactie van dit 
magazine werd afgesloten op 22 juni 2022. Indien u Money Expert niet 
langer wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven via clienten.dienst@
db.com of +32 2 551 99 34. V.U.:  Olivier Delfosse
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Wat u straks 
te weten komt …
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› p. 24

6× Met langetermijnsparen kan u jaarlijks tot 2.350 euro 
(inkomstenjaar 2022) storten. Dat kan mogelijk een 
belastingvermindering van 30% opleveren.
› p. 29

2.350
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it maakt Deutsche Bank 
qua marktaandeel voor de 
eerste vijf maanden van het 
jaar de op een na groot-

ste bank die actief is in deze sector 
in België.

Hoofdstedelijk Gewest. De opgehaalde 
middelen zijn onder meer bestemd voor 
investeringen in sociale huisvesting, on-
derwijs, economie, cultuur, gezondheid 
en sport. Investeringen waarvan de Bel-
gische bevolking in de nabije toekomst 
indirect zal kunnen profiteren.

De Deutsche Bank groep leidde 
deze financieringsrondes mee in 
goede banen. Zo begeleidde ze op 
30 maart mee als bookrunner1 de uit-
gifte van een obligatie van het Waals 
Gewest van 1 miljard euro met een 
looptijd van 10 jaar en een rentevoet 
van 1,35% (op dat moment 0,33% 
boven die van de federale overheid). 
Ook voor de Franse Gemeenschap 
werden we mee als bookrunner 
ingeschakeld voor de uitgifte van 
een ‘sociale’ obligatielening van 
600 miljoen euro met een looptijd 
van 10 jaar en een intrestvoet van 
1,625% (op dat moment ook 0,32% 
boven die van de Belgische federale 
overheid).  Bovendien is de Deutsche 
Bank groep opnieuw een primary 
dealer voor de Belgische federale 
Schatkistwaarden. Dit toont nogmaals 
de sterke verankering en de concrete 
impact van de Deutsche Bank groep 
in België. —

D Op regionaal vlak gaat het om trans-
acties voor het Waals Gewest, het 
Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de 
Franse Gemeenschap van België, de 
Duitstalige Gemeenschap van België 
en het Woningfonds van het Brussels 

1 Bij een uitgifte van effecten beheert de bookrunner 
de marketinginspanningen en bepaalt hij hoeveel 
van het aanbod aan elke potentiële belegger wordt 
toegewezen. Deze inhoud wordt u uitsluitend 
aangeboden ter informatie en voor campagnedoel-
einden. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel is niet 
betrokken bij de in dit artikel vermelde financiering. 
De vermelde gegevens zijn openbaar en accuraat op 
de vermelde datum. 

De Deutsche Bank groep is dit jaar met haar Investment Bank 

al betrokken geweest bij zes grote financieringstransacties van 

Belgische overheden, zowel op federaal als regionaal niveau. 

Plaats Bank Bedrag (EUR) Transacties Marktaandeel

1 Belfius 1.548 miljoen 8 38,28%

2 Deutsche Bank 748 miljoen 6 18,50%

3 Landesbank  
Baden-Württemberg 335 miljoen 3 8,29%

4 Natixis 325 miljoen 2 8,04%

5 Morgan Stanley 250 miljoen 3 6,18%

6 ABN Amro 200 miljoen 1 4,95%

7 HSBC 200 miljoen 1 4,95%

8 NatWest Markets 170 miljoen 2 4,21%

9 Barclays 125 miljoen 1 3,09%

10 UniCredit 70 miljoen 1 1,73%

Rangschikking van de banken belast met de uitgifte van obli-
gaties van Belgische regionale overheden (05/05/2022)

Bron: Bloomberg, 05/05/2022

Deutsche Bank:  
tweede grootste bank voor financiering 
Belgische regionale besturen 
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Expertisesessies 
opnieuw van start

Meeblijven met het belangrijkste nieuws?

Nu de bubbels, anderhalve 
meters en mondkapjes 
afgevoerd zijn, organiseert 
Deutsche Bank sinds mei 
opnieuw lokale expertise-
sessies. Op deze events 
geven onze experts duiding 
bij het financieel-econo-

mische klimaat en de aan-
pak van Deutsche Bank.

Zo werden ondertus-
sen al honderden cliënten 
verwelkomd in de Antwerp 
Expo, restaurant  Sensum in 
Gent, of in hun eigen Finan-
cial Center.

Op deutschebank.be/nieuws vindt 
u financieel-economisch nieuws op 
maat van particuliere beleggers. Met 
duidelijke analyses. En richtingaan-

wijzers om voor u de meest geschikte 
(beleggings)oplossingen te vinden. 
Onze experts publiceren verschillende 
keren per week nieuwe artikels.

Rolmodel voor Europa

Claudio de Sanctis was 
onlangs te gast in Brussel. 
Hij is Head of International 
Private Banking. In een in-
terview met l’Echo sprak hij 
over “Deutsche Bank België 
als model voor Europa”. 

  
Scan de QR-code om 
het artikel te lezen.

Volg alle updates op
  

deutschebank.be of  
in uw MyBank-app.

Women in Finance

Enkele weken geleden vond de allereerste conferentie 
van Women In Finance Belgium plaats. Deutsche Bank is er 
trots op lid te zijn van deze organisatie, die ijvert voor (gen-
der)gelijkheid en inclusie in de financiële sector. Veerle 
Haenebalcke (Head of Retail & Personal Banking) nam deel 
aan een van de boeiende panelgesprekken. Met meer dan 
500 aanwezigen en verschillende vertegenwoordigers van 
de EU was het event een groot succes.

NIEUWS
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ACTUALITEIT | Economische vooruitzichten
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Wereldeconomie:  
hoop vs. onzekerheden
De vooruitzichten voor de mondiale groei zijn de jongste maanden 

vertroebeld, onder meer door de oorlog in Oekraïne en de zero- 

covid-strategie in China. Die duwen prijzen verder omhoog en 

draaien de toeleveringsketens in de soep. Als gevolg daarvan is de 

wereldeconomie verzwakt en de bedrijvigheid gestagneerd. Maar 

ondanks het onzekere klimaat en de grote uitdagingen verwach-

ten we geen recessie. 

VS: geen dreigende recessie
De afname van het bbp over het 
eerste kwartaal (-1,5%) is misleidend. 
In feite waren de cijfers zelfs bijzonder 
solide. De consumptie bij gezinnen 
(+3,1%) en de bedrijfsinvesteringen 
(meer dan +9%) bleven sterk. Het 
negatieve resultaat was vooral te 
wijten aan de daling van de voorraden 
en het handelstekort. Sterke importcij-
fers tonen aan dat de honger van de 
Amerikaanse consument nog lang niet 
gestild is.

Volgens onze verwachtingen zal 
de Amerikaanse economie blijven 
groeien en is het voorbarig om te 
spreken van een recessie. De kans 
op een recessie in de komende 12 
maanden wordt op 30% geschat. 
Niettemin zou de groei dit jaar wel 
geleidelijk aan moeten vertragen. 
Hoewel de Amerikaanse economie 
nog steeds profiteert van de buiten-
gewone stimuleringsmaatregelen van 
de afgelopen twee jaar en het einde 
van de lockdowns, is de tegenwind 
sterker geworden. Bedrijven blijven er 
goed voor staan, maar de verstorin-

gen van de mondiale productieketens 
veroorzaken een stijging van de pro-
ductiekosten en zetten een rem op de 
groei van de maakindustrie. 

Ook de torenhoge inflatie (8,6% in 
mei), die vooral mee omhoog ge-
jaagd wordt door de sterk stijgende 
energieprijzen, zet de gezinnen onder 
druk. Huishoudens kunnen niettemin 
vertrouwen op de robuustheid van 
de arbeidsmarkt. De werkloosheid is 
historisch laag (3,6%) en de lonen stij-
gen als gevolg van de schaarste aan 
werkkrachten op de arbeidsmarkt. 
Al bij al zou de gezinsconsumptie 
de Amerikaanse economie overeind 
moeten houden. Rekening houdend 
met deze factoren verwachten we 
een groei van 2,9% dit jaar en 2,2% 
volgend jaar. 

De Federal Reserve (Fed) neemt 
ondertussen de inflatie bij de horens, 
door haar ultrasoepel monetair beleid 
te verstrakken. Met een reeks rente-
verhogingen van 50 basispunten zal 
ze haar beleidsrente naar verwachting 
tegen het einde van het jaar opge-
krikt hebben tot een bandbreedte 

van 2,50% – 2,75%. Mogelijk zal de 
beleidsrente medio 2023 rond 3,25% 
– 3,50% cirkelen. Tegelijk is ze begin 
juni gestart met de afbouw van haar 
gigantische balans. Op die manier zet 
de Amerikaanse centrale bank verder 
koers richting de normalisering van 
haar monetaire beleid. 

Eurozone: tegengestelde krachten
Na een groei van 0,6% in het eerste 
kwartaal, zou de groei in de eurozone 
zich in een gematigder tempo blijven 
herstellen. De onzekerheid door het 
aanhoudende militaire conflict in Oe-
kraïne blijft het vertrouwen aantasten. 
De stijgende grondstoffenprijzen, en 
vooral de voedsel- en energieprijzen, 
drukken op de koopkracht van de ge-
zinnen. Ze doen ook de productiekos-
ten stijgen voor ondernemingen, die 
nog steeds kampen met problemen in 
de bevoorradingsketens. 

Hoewel deze factoren de eco-
nomie afremmen, kan de economi-
sche activiteit ook op verschillende 
steunpunten rekenen. De heropening 
van de economie en de ‘knaldrang’ 
ondersteunen het herstel. In dit op-
zicht is de vraag naar diensten sterk 
en zou ook de toeristische sector een 
robuuste zomer moeten kennen. En 
de positieve tendens op de arbeids- →

 
 

De werkloosheidsgraad 
in de eurozone was nog  
nooit zo laag
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 2022 2023

Wereld 3,3 (-0,2)* 3,3

Verenigde Staten 2,9 (-0,5) 2,2 (-0,2)

Eurozone 2,8 2,2

Duitsland 2,7 (-0,3) 3,2

Verenigd Koninkrijk 3,9 (+1,1) 1,0 (-0,5)

Japan 2,0 (-0,5) 1,8 (+0,4)

China 4,5 4,8

India 7,5 (+0,5) 6,3 (+0,3)

Brazilië 0,5 (+0,2) 1,5

Rusland -10,0 (-2,0) -1,0 (-1,0)

Groeivooruitzichten 2022 – 2023 
(reële bbp-groei, %)

Bron: Deutsche Bank Wealth Management, mei 2022
* Op- en neerwaartse herzieningen tegenover maart 2022

→

ACTUALITEIT | Economische vooruitzichten

markt, met een werkloosheid die nog 
nooit zo laag was (6,8% in maart), 
moet eveneens de gezinsuitgaven 
mee ondersteunen. Tot slot zou de 
eurozone ook moeten profiteren van 
een gunstige budgettaire politiek, de 
uitgaven uit het Next Generation EU-
fonds en van meer investeringen in 
energie-infrastructuur en defensie. 

We verwachten een groei van 2,8% 
dit jaar en 2,2% volgend jaar. Europa 
blijft echter een van de regio’s die het 
grootste risico lopen bij een verlen-
ging of escalatie van de oorlog in 
Oekraïne. De EU heeft weliswaar voor 
eind 2022 een embargo aangekon-
digd op 90% van de olie uit Rusland. 
Het al of niet uitblijven van een volle-
dige onderbreking van de Russische 
gastoevoer dicteert mee de richting 
van de groeivoorspellingen. 

Nu de inflatie de pan uit rijst, 
neemt de druk op de Europese 

Centrale Bank (ECB) enorm toe. En-
kele maanden geleden was het nog 
ondenkbaar dat we vóór het einde 
van het jaar zouden terugkeren naar 
een positieve beleidsrente. Vandaag 
bestaat daar geen enkele twijfel meer 
over. De centrale bank bevestigde im-
mers het einde van haar programma 
voor de aankoop van activa en ook 
het begin van de renteverhogingscy-
clus in juli (+25 basispunten). En ze zal 
haar belangrijkste beleidsrentevoeten 
in de nabije toekomst op regelma-
tige basis verhogen. In september 
zou dit zelfs met 50 basispunten 
kunnen zijn, indien de inflatievoor-
uitzichten op middellange termijn dit 
rechtvaardigen.

Japan: voor het eerst in 7 jaar 
meer dan 2% inflatie
In Japan is de laatste golf van 
Covid-19 aan het wegebben, maar 

die heeft wel zijn sporen nagela-
ten in de groei. Het bbp kromp in 
de eerste drie maanden van het 
jaar met 0,5%. De opleving van de 
gezinsconsumptie, een nieuw pakket 
begrotingsmaatregelen (steun aan 
kmo’s, tegemoetkomingen voor de 
hoge brandstofprijzen) en de versoe-
peling van de controles op Covid-19 
aan de grenzen, zouden vanaf het 
tweede kwartaal een heropleving van 
de economische activiteit moeten 
bevorderen. Dit neemt evenwel niet 
weg dat de gezinsconsumptie na de 
aanvankelijke opleving waarschijnlijk 
iets zal terugvallen door het uitblijven 
van sterke loonstijgingen. Wij ver-
wachten dat de Japanse economie 
in 2022 met 2% en in 2023 met 1,8% 
zal groeien. 

Een opmerkelijk feit is dat de infla-
tie een peil van 2,5% bereikte in april. 
Daarmee werd de doelstelling van 2% 
van de monetaire autoriteiten voor het 
eerst sinds 2015 overschreden. Aan-
gezien deze versnelling grotendeels 
toe te schrijven is aan de sterke stij-
ging van de energiekosten en niet aan 
een sterke vraag, wordt niet verwacht 
dat de Bank of Japan haar monetaire 
beleid ingrijpend zal wijzigen.

China: geleidelijk herstel in 
de tweede helft van het jaar
De zero-covid-aanpak, waarbij hele 
steden en belangrijke economische 
knooppunten op slot gingen, zal in 
het tweede kwartaal een zware tol 
eisen op de economische activiteit. 
De versoepeling van de maatregelen 
is echter een goed voorteken voor 
een geleidelijk economisch herstel. 
De PMI-indicatoren (Purchasing 
Managers’ Index – een barometer 
voor het vertrouwen van aankoopver-
antwoordelijken in de dienstensector 
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Samengevat
 
De komende maanden zijn dit wellicht de drie belangrijkste 
vraagstukken voor de wereldeconomie: 

1. Het monetaire beleid van de centrale banken,  
gezien de sterke inflatiedruk en de vrees voor een recessie.

2. De oorlog in Oekraïne met zijn gevolgen  
voor de energie- en grondstoffenmarkten.

3. De economische ontwikkelingen en coronasituatie  
en de weerslag ervan op de wereldeconomie. 

en maakindustrie) veerden eind mei 
weer op en staan wellicht binnenkort 
weer boven de 50 punten (boven 
de 50 wijst op expansie, onder de 
50 op contractie). Het economische 
herstel zou vanaf de tweede helft van 
het jaar zichtbaarder moeten wor-
den. Dat zou de druk op de toeleve-
ringsketens verlichten, en zou goed 
nieuws zijn voor de vele bedrijven 
in Azië en elders in de wereld die 
sterk afhankelijk zijn van in China 
gemaakte onderdelen.

Bovendien heeft China, met een 
inflatie die veel lager is dan in andere 
grote economieën, veel meer ruimte 
om aan de monetaire en budgettai-
re knoppen te draaien. De Chinese 
centrale bank heeft de rente voor 
leningen op 5 jaar verlaagd van 4,60% 
naar 4,45% om de hypotheekmarkt te 
stimuleren. Ook enkele beperkingen 
op de aankoop van onroerende goe-
deren zijn versoepeld. Wij denken dat 
het ergste van de malaise op de vast-
goedmarkt al achter de rug is. Indien 
nodig kunnen in de komende maan-
den verdere renteverlagingen volgen. 

Op fiscaal vlak heeft China steun-
maatregelen aangekondigd voor de 
sectoren die het zwaarst door de co-
ronacrisis zijn getroffen. Fiscale stimu-
leringsmaatregelen kunnen bestaan 
uit verdere belastingverlagingen, als-
ook het stimuleren van investeringen 
in de modernisering van de verwer-
kende industrie, innovatie en groene 
transitie. Er zijn ook investeringen in 
infrastructuur gepland om veroude-
rende steden en regio’s te modernise-
ren en beter met elkaar te connecte-
ren. Gezien de enorme economische 
kosten van de zero-covid-strategie zal 
het voor China echter moeilijk worden 
om de groeidoelstelling van ongeveer 
5,5% voor 2022 te halen. —
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ACTUALITEIT | Beleggingstrends

Mag het glas 
weer halfvol?

Inflatie, oorlog, recessievrees, 

lockdowns in China, … beleggers 

hadden de jongste maanden genoeg 

redenen om te kniezen. Dat vertaalde 

zich ook op de koersenborden, maar de 

slinger lijkt doorgeslagen. 

T ijdens de eerste maanden van 
2022 werden beleggers ge-
trakteerd op een pittige cock-
tail van hoge inflatie, stijgende 

rente en centrale banken die hun mo-
netaire beleid verstrakken. Daarbij kwa-
men een oorlog, energieperikelen en 
een Chinese economie gebarricadeerd 
door lockdowns. Genoeg dus om de 
beurzen lager te duwen. En beleggers 
met een kater op te zadelen. 

Na vier stressvolle maanden bracht 
mei gelukkig wat soelaas. In China – de 
op een na grootste economie ter we-
reld – mochten deuren en ramen stil-

aan weer open. Daarnaast gingen de 
markten niet langer uit van héél steile 
renteklimmen in de VS, waardoor 
aandelenbeleggers minder ijverig op 
de verkoopknop duwden. En het feit 
dat de oorlog in Oekraïne op dit mo-
ment niet verder escaleert, bracht ook 
wat rust. Toch maakte dit voorzichtig 
optimisme de verliezen niet goed. 
Nog steeds staan zowel aandelen als 
obligaties sinds het jaarbegin in rood 
territorium, te meer gezien de markten 
in juni weer steil naar beneden doken.

Het inflatiespook bestaat echt
De grootste boosdoener is en blijft 
de inflatie. Die wordt onder meer 
opgepompt door de problemen in 
de toeleveringsketens, het Chinese 
zero-covid-beleid en de oorlog in 
Oekraïne die een stevige impact 
heeft op energie- en voedselprijzen. 
Omdat Europa de energiebanden 
met Rusland zo snel mogelijk wil 
doorknippen, zal ook dat de ko-
mende jaren hoogstwaarschijnlijk 
een inflatoire impact hebben. Olie 
is immers een basisgrondstof voor 
1001 producten: van autobanden 
en kaarsen tot tandenborstels en 
aspirientjes. Als het aanbod vrijwillig 
kleiner wordt gemaakt, verhoogt 
dit de prijsdruk. Historisch gezien 
hebben oorlogen niet het pad van 
de beurzen gedicteerd, maar zijn het 
vooral de economische gevolgen 
van de oorlog die dat doen. 
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Groeiaandelen krimpen
Midden juni tekenden de Europese 
aandelenmarkten (STOXX Europe 
600) een verlies van 16% op tegen-
over het jaarbegin. De Amerikaanse 
S&P 500 schaafde er 23% af, het 
sterkste verlies vanaf het jaarbegin 
sinds 1970. De Nasdaq – die de jong-
ste jaren stevig boomde – kende de 
grootste terugval met 32%. Vooral het 
mandje met FANG+ aandelen1 bloed-
de hard, met een verlies van 36%2. 

Dat groeiaandelen het minder 
deden, komt omdat deze activaklasse 
meer impact ondervindt van de stij-
gende rente. Veel groeiaandelen had-
den bovendien al tijdens de corona-
crisis een voorsprong genomen door 
sterkere winstverwachtingen (e-com-
merce, digitalisering, thuiswerken). De 
afstraffing was dan ook navenant. 

Obligaties ook van de glijbaan
Niet alleen aandelen kozen de weg 
omlaag. Ook de obligatiemarkt – qua 
marktkapitalisatie nog steeds een gro-
tere markt dan aandelen – bleef niet 
gespaard. Dat is relatief ongewoon, 
daar beide activaklassen eerder 
omgekeerd gecorreleerd zijn: gaat 
de ene omhoog, dan gaat de andere 
traditioneel omlaag. Ditmaal niet dus.

In de VS steeg de rente zelfs 
sterker dan tijdens de befaamde 
taper tantrum van 20133. Amerikaanse 
overheidsobligaties beleefden op die 
manier de slechtste start van het jaar 

in 20 jaar. Alle staats- en bedrijfsobli-
gaties – van groeilanden tot Europa – 
zakten overigens mee weg. Vooral 
het eerste kwartaal was het slechtste 
in decennia. Geen enkele type obliga-
ties kon vooruitgang boeken.

Zijn we uitgebodemd?
Tot zover het slechte nieuws. Want 
terwijl veel beleggers vinden dat het 
glas halfleeg is, is het misschien wel 
tijd om het stilaan weer halfvol te zien. 
We denken namelijk dat het slechte 
nieuws vandaag al grotendeels in de 
koersen verwerkt zit. Hoewel verdere 
dalingen niet uit te sluiten zijn, ligt het 
grootste deel ervan wellicht achter 
ons. Links en rechts lijkt de slinger 
zelfs al wat doorgeslagen. Verschil-
lende indicatoren wijzen erop dat het 

opwaartse potentieel sterker is dan 
het neerwaartse: 

 – Eind vorig jaar gingen de markten 
nog uit van een lichte renteverho-
ging in de VS in 2022. Maar elke 
maand werden die verwachtingen 
opwaarts bijgesteld tot de steile 
renteklim waar men nu van uitgaat. 
De Federal Reserve heeft in juni 
de beleidsrente zelfs opgetrokken 
met 75 basispunten wat sinds 1994 

 
 

Wij denken dat het slechte 
nieuws al grotendeels in 
de koersen verwerkt zit

→

Bron: Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank AG. Gegevens van 3 mei 2022.

Sell-off Amerikaanse staatsobligaties:  
heftiger dan tijdens de ‘taper tantrum’
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niet meer gebeurd is. Het meest 
steile rentescenario zou nu al in de 
koersen kunnen zitten.

 – Het sentiment bij beleggers zit op 
een laag punt. Er zijn meer beleg-
gers die denken dat de markt zal 
dalen (84%) dan stijgen (16%). An-
ders gezegd: veel pessimistischer 
kunnen beleggers niet worden en 
het dieptepunt lijkt bereikt.

 – Hoewel het niet ons basisscenario 
is, zijn veel beleggers bang voor 
een recessie. Ze zijn zelfs zo pessi-
mistisch dat de ratio in de waar-
dering tussen Europese cyclische 
aandelen en defensieve aandelen 
al een recessie inprijst. Defensie-
ve aandelen zijn dermate hoog 
gewaardeerd tegenover cyclische 
aandelen; zie grafiek hieronder. Dat 
is een overdreven scheeftrekking. 

 – De waarderingen van aandelen 
(= koerswinstverhoudingen) zijn 
voor de meeste regionale aan-
delen  indices gedaald beneden het 
tienjaarlijkse gemiddelde.

 – De inflatie-indicatoren in de VS kleu-
ren nog rood. Dat hoge niveau zou 
nog enkele maanden kunnen aanhou-
den maar nadien toch afzwakken. Er 
wordt een inflatie van 4,7% verwacht 
in de VS in 2022 en 2,9% in 2023 
(PCE – Personal Consumption Expen-
diture index). In Europa is dat 8% voor 
dit jaar en 3,3% voor volgend jaar (CPI 
– Consumer Price Index). Ook hier lijkt 
de piek bereikt of in zicht.

 – De stijgende rente lokt stilaan weer 
beleggers met een buy-and-hold 
strategie naar obligaties. De rente 
op Duitse staatsobligaties op 10 jaar 
cirkelt opnieuw rond 1,75%, die op 
Amerikaanse staatsobligaties op 
10 jaar rond 3,25%. Het ergste op 
de obligatiemarkten ligt dus wellicht 
achter ons. En kalmerende obliga-
tiemarkten hebben ook een kalme-
rend effect op de aandelenmarkten.

 – Het einde van de lockdowns in 
China en de ondersteuning door 
de Chinese overheid (fiscaal en 
monetair) kunnen positief zijn voor 
de wereldwijde groei en de aande-
lenmarkten. Er is ruimte om de rente 
te doen zakken. De duimschroeven 
die die overheid aanhaalde op 
Chinese technologiebedrijven lijken 
bovendien weer wat gelost. 

Waarheen gaat het nu?
De volatiliteit op de markten zal niet 
snel verdwijnen. En hoewel de situatie 
fragiel en uitdagend blijft, zien we 
mogelijkheden voor herstel. De beur-
zen lijken namelijk té pessimistisch. 
Zo heeft de S&P 500 meer dan 20% 
verloren tegenover zijn top van dit 
jaar, en dat is dichtbij het gemiddelde 
verlies in geval van recessie (24%), 
hoewel we niet in recessie zijn. 

We denken dan ook dat de tweede 
jaarhelft beter wordt dan de eerste. Mits 

 
 

Inflatiecijfers 
bepalen de rust, dan 

wel nervositeit op 
de beurzen

ACTUALITEIT | Beleggingstrends

→

Bron: Refinitiv Datastream, Bloomberg Finance LP, Deutsche Bank AG. Gegevens van 3 mei 2022.

Beleggers prijzen al een recessie in
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inachtname van de nodige volatiliteit, is 
er vanop de huidige niveaus een aan-
trekkelijk potentieel over een horizon 
van 12 maanden. Veel zal echter afhan-
gen van de vraag of de centrale ban-
ken, ondanks de renteverhogingen, de 
economie kunnen behoeden voor een 
recessie. Voor de volgende maanden 
moeten dus nog steeds de inflatiecijfers 
en -verwachtingen aandachtig in het 
oog gehouden worden. Zij zullen mee 
bepalend zijn voor de richting en rust, 
dan wel nervositeit op de beurzen.

Aandelen blijven de voorkeur 
behouden
Obligaties werden opnieuw wat aan-
trekkelijker. Maar het rendement is nog 
onvoldoende om het verlies aan koop-
kracht goed te maken. Obligatiebeleg-
gers kunnen omwille van de onzekere 
omstandigheden best kiezen voor veili-
gere opties (die rente is nu ook positief) 
en eerder hoogkwalitatief papier dan 
high yield opnemen. Aandelen blijven 
weliswaar de beste keuze om u in te 
dekken tegen de hogere inflatie en het 
verlies aan koopkracht. 

Beleggen in aandelen gaat echter 
gepaard met een hobbeliger par-
cours. Het blijft dan ook belangrijk om 
de lange termijn voor ogen te hou-
den, en niet voortdurend in en uit te 
stappen. Wie een beleggingshorizon 
van 5, 7 of 10 jaar heeft, houdt zich 
daar best aan. Bij hogere volatiliteit en 
in periodes waar tijdelijke verliezen 
mogelijk zijn, is dat een principe dat u 
niet overboord mag gooien. 

Wij herhalen dat het veel beter is 
om belegd te blijven dan te proberen 

de (aandelen)markten te timen. Bij 
een slechte timing zal u waarschijnlijk 
de verkochte posities niet aan een 
hoger niveau terugkopen en kan u 
een mooie rit missen. Focus ook bij 
dalende koersen op de langere be-
leggingshorizon, net zoals u dat doet 
bij stijgende koersen.

Een robuuste portefeuille met een 
doordachte verdeling van activa-
klassen blijft noodzakelijk om door 
mogelijke stormen te navigeren. Zo’n 
portefeuille bestaat uit een stevige 
kern met daarrond enkele satellieten:

 – De kern is opgebouwd uit flexibele 
gemengde fondsen4 of een geïn-
tegreerde oplossing gebaseerd op 
strategische asset allocatie.

 – De satellieten bestaan uit beleggin-
gen in thema’s en sectoren.

Dalende koersen kunnen voor beleg-
gers een opportuniteit zijn om ofwel 
de kern verder uit te bouwen of extra 
aandelenblootstelling te nemen via 
de satellieten. Onze voorkeursectoren 
zijn gezondheidszorg en infrastruc-
tuur (eerder defensieve sectoren), de 
financiële sector (kan profiteren van 
hogere renteniveaus) en technologie 
(sterk geleden onder de hogere rente, 
maar op lange termijn blijft de structu-
rele groei intact). —

Meer weten over 
 

 – Strategische asset allocatie  
op deutschebank.be/saa

 – Thematische fondsen  
op deutschebank.be/themafondsen

1 Facebook, Apple, Amazon, Netflix and Alphabet (Google), Alibaba, Baidu, NVIDIA, Tesla en Twitter. 2 Bron: Bloomberg Finance LP. Gegevens van 17 juni 2022. 3 De uitdrukking verwijst 
naar de stijging van de rente op Amerikaanse staatsobligaties in 2013, die het gevolg was van de aankondiging van de Federal Reserve (Fed) dat zij het tempo van haar aankopen van 
obligaties zou verlagen. 4 De term “fonds” is de gemeenschappelijke benaming voor een ‘Instelling voor Collectieve Beleggingen’ (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE 
(UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Fondsen zijn financiële instrumenten waarvan de prijs afhangt van de schommelingen 
op de financiële markten; zij vallen dus niet onder het herroepingsrecht wanneer zij worden gekocht op afstand of buiten verkoopruimten, volgens art. VI 58, §2 van het Wetboek van 
Economisch Recht. Aan beleggingsproducten zijn risico’s verbonden. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgt u het bedrag van uw belegging niet terug.
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Cash meenemen of niet?
In de regel is het afgeraden om 

enkel cash mee te nemen als enige 
betaalmethode. Ten eerste zal u aar-
dig wat wisselkosten hebben als u uw 
volledig vakantiebudget omwisselt. 
Ten tweede kan u als reiziger een 
gegeerd doelwit voor pickpockets 
zijn. En ten derde kunnen er in uw 
vakantieland limieten gelden op 
cash betalingen.

Ook al kan u ondertussen op veel 
plaatsen in de wereld met de kaart 
betalen, totaal géén cash meenemen 
is evenzeer af te raden. Om een taxi 

Uw eerste dag op uw vakantiebestem-

ming, heerlijk gegeten op restaurant, 

maar dan blijkt uw betaalkaart niet te 

werken … Niet in het restaurant, en 

niet aan de geldautomaat. Straks liever 

zonder geld zorgen op reis? Vink eerst 

even dit lijstje af (zodat u niet hoeft af 

te wassen). 

3

2

gezicht is dat handig, want het is de 
munteenheid die u het best kent. Toch 
bent u meestal beter af om met de 
kaart te betalen in de lokale munt. Het 
addertje onder het gras heet ‘dynamic 
currency conversion’. Dit betekent 
dat het restaurant of de winkel zelf de 
wisselkoers kan bepalen. Bovenop 
een ongunstige wisselkoers kan ook 
een wisselkost aangerekend worden. 
De wisselkoers die uw kaartaanbieder 
hanteert bij betaling in de lokale valu-
ta zal in de meeste gevallen een stuk 
lager zijn. Als u de mogelijkheid krijgt 
tussen een kaartbetaling in de lokale 
munt of euro, kies dan steeds voor de 
lokale munt. 

Welke kaart gebruik ik in 
welke situatie?

Uw Bancontact/Maestro debetkaart 
gebruikt u best voor geldafhalingen 
en betalingen in euro in de eurozone. 
Deutsche Bank rekent hiervoor geen 
commissie aan (opgelet, sommige 
banken doen dat wel bij een geld-
afhaling; deze commissie staat los van 
Deutsche Bank België1).

ACTUALITEIT | Geld op vakantie

een handleiding
Zonder geldzorgen op reis:

1

te betalen, een fooi te geven of voor 
een noodgeval is het goed om wat 
achter de hand te hebben. 

Blijf hoe dan ook waakzaam:

 – Verdeel het cash over verschillende 
plekken in uw kledij en accessoires. 
Indien u toch een grote som bij 
heeft, bewaar dit dan in een kluisje 
in uw hotelkamer. 

 – Gebruik een broeksriem, heuptasje, … 
met verborgen compartimenten om 
uw cash op te bergen. 

 – Neem eventueel een extra 
portefeuille mee, met een klein 
beetje geld en nepkaarten. Wordt 
u overvallen, dan geeft u die 
portefeuille af. 

 – Gebruik kleine coupures. Als u 
betaalt met grote coupures kan dat 
ongewenste aandacht opleveren.

Betalen in euro  
of in de lokale munt?

Als u buiten de eurozone reist, krijgt 
u soms de optie om een kaartbeta-
ling in euro te doen. Op het eerste 
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Uw DB Titanium of DB Gold krediet-
kaart – onder de merknaam Master-
card – worden wereldwijd aanvaard. 
Betalingen in euro in de eurozone zijn 
gratis, maar u haalt best geen geld 
af met een kredietkaart als het niet 
hoeft. Voor geldopnemingen in de 
SEPA-zone (36 Europese lidstaten, 
waaronder België) in euro betaalt u 
5 euro. Voor geldopnemingen buiten 
de eurozone betaalt u ook 5 euro en 
een wisselcommissie van 1,5% voor 
opnames in munten anders dan euro2. 

Dien ik mijn kredietkaart 
preventief te deblokkeren 

als ik naar het buitenland reis of 
een cruise maak?
In de VS is voor veel transacties geen 
pincode vereist, maar volstaat een 
handtekening. Daarom is uw krediet-
kaart bij Deutsche Bank preventief 
geblokkeerd voor betalingen in de 
VS (geldt niet voor online aankopen). 
Sommige cruisemaatschappijen rege-
len het betaalverkeer op hun schepen 
via de VS. Ook als u op cruise gaat 
kan het dus nodig zijn om uw kaart 
vooraf te laten deblokkeren. Dat 
kan u doen in de Self-service zone, 
zowel via Online Banking als in de 
MyBank-app. 

 
Wat als een automaat in 
het buitenland mijn kaart in-

slikt, mijn kaart gestolen wordt of 
verloren raakt?
Bel meteen Card Stop op +32 78 170 
170 (24/7). Voeg dit nummer toe aan 
de contactenlijst op uw telefoon. Zo 
bespaart u zichzelf stress om het num-
mer te vinden als u het nodig heeft.

Ik wil op vakantie 
een overschrijving doen, 

mijn saldo raadplegen …
In de gratis MyBank-app kan u de 

meeste courante verrichtingen 
uitvoeren. Wil u grote bedragen 
overschrijven of uw Online Banking 
raadplegen? Vergeet dan niet uw 
digipass mee te nemen, of gebruik de 
itsme®-app. Installeer de itsme®-app 
voor u vertrekt, want u heeft eenma-
lig uw digipass nodig om deze app 
te activeren.

Kan ik ook mijn beleggingen 
opvolgen?

U kan uw beleggingen steeds op-
volgen via Online Banking. Vergeet 
niet om uw digipass in uw reiskoffer 
mee te nemen; u kan eveneens ge-
bruikmaken van de itsme®-app om u 
te identificeren. 

Ook via de MyBank-app krijgt u 
toegang tot uw effectenrekeningen (u 
kunt evenwel geen effecten kopen of 
verkopen via de app). —

4

1 Deutsche Bank AG, bijkantoor Brussel
2 Een overzicht van de tarieven vindt u ook op 
deutschebank.be/tarieven

Is uw Financial ID toe 
aan een zomeronderhoud?

Tijdens uw vakantie blijven de markten evolueren. Om 
op de hoogte te blijven van gebeurtenissen die een impact 
kunnen hebben op uw portefeuille, is het aangewezen 
dat uw Financial ID ook tijdens de vakantieperiode      up-
to-date is. Dankzij onze alerts en notificaties, mist u geen 
beleggingsopportuniteiten of aandachtspunten die Deutsche 
Bank detecteerde. Zo kan u genieten van uw welverdiende 
vakantie. Uw Financial ID updaten kan via Online Banking.

5

6

7

 
 

Meestal is het beter 
om met uw kaart in 
de lokale munt te 
betalen, dan in euro

Heeft u de 
MyBank-app  
nog niet?

  
Scan de QR-code en 
download de app
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ij Deutsche Bank is uw 
kredietkaart meer dan 
een wereldwijd aanvaard 
betaalmiddel (uitgegeven 

door Mastercard). Kiest u voor de 
DB Gold kaart, dan geniet u ook van 
een uitgebreide verzekeringsdekking 
voor 45 euro per jaar: 

 – De aankoopverzekering1 voorziet 
in een dekking van accidentele 
schade en bepaalde vormen van 
diefstal van goederen die u met 
uw kaart kocht via het internet of in 
de winkel.

 – Werden de goederen die u online 
kocht niet geleverd of was het 
niet wat u had besteld? Als u uw 
aankoop betaalde met uw DB Gold 
kaart, geniet u van een verzeke-
ringsdekking2 tot 1.250 euro.

 – Een nieuwe computer of smart-
phone in huis? Koopt u die met 
de DB Gold kaart, dan wordt de 
garantie (2 jaar fabrieksgarantie) 
met nog eens 2 jaar verlengd. 

Haal meer uit  
uw kredietkaart,  
thuis en onderweg
De DB Gold kaart is een flexibele kredietkaart van 

Deutsche Bank. Ontdek alle voordelen en extra’s.

Ook genieten van alle voordelen  
van de DB Gold kaart? 

  
Vraag uw DB Gold kaart4 aan  
via deutschebank.be/selfservice of via 
Online Banking (in de rubriek Self-service / 
Kaarten / Een nieuwe kredietkaart aanvragen) 

B

1 De verzekeraar is AIG Europe S.A., een in Luxemburg geregistreerde verzekeringsmaatschappij (RCS  nr. B 218806), met maatschappelijke zetel op het adres 35 D Avenue J.F. Kennedy, L 1855, 
Luxemburg. AIG Europe S.A. heeft een vergunning van het Luxemburgse ministerie van Financiën en staat onder toezicht van het Commissariat aux Assurances, Boulevard Joseph II 7, L 1840 Luxem-
bourg, Groothertogdom Luxemburg, Tel: (+352) 22 69 11 1, caa@caa.lu, www.caa.lu. Belgisch bijkantoor gevestigd aan Pleinlaan 11, 1050 Brussel, RPM Brussel – BTW BE 0692.816.659, ingeschreven 
bij de Nationale Bank van België (NBB) onder nummer 3084. De NBB is gevestigd aan de Berlaimont laan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be. Deze verzekering is onderworpen aan de Belgische wetge-
ving. De dekking krachtens dit contract gaat in op de datum van activering van de kaart en na de datum van inwerkingtreding van dit verzekeringscontract dat door de verzekeringnemer, Deutsche 
Bank AG, met de verzekeraar wordt gesloten. Alle dekkingen worden onmiddellijk beëindigd en komen automatisch te vervallen indien de kaart niet wordt vernieuwd of vervalt en/of indien dit 
verzekeringscontract dat door de verzekeringnemer, Deutsche Bank AG, bijkantoor Brussel, met de verzekeraar is afgesloten, om welke reden dan ook wordt beëindigd. In deze advertentie vindt 
u een overzicht van de aangeboden dekkingen, en hieronder de belangrijkste risico’s die niet gedekt zijn: (a) nieuwe goederen/reizen die niet met de DB Gold kaart zijn betaald; (b) opzettelijke 
fouten van de verzekerde, zijn echtgenoot, nakomelingen of ascendenten; (c) voorwerpen die voor zakelijke doeleinden worden gebruikt. De inhoud van deze advertentie wordt gepubliceerd 
ter informatie en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Deze advertentie kan in geen geval worden ingeroepen om aanspraak te maken op verzekeringsdekking of andere 
rechten. Het kan niet worden beschouwd als een advies of een aanbod om een overeenkomst aan te gaan. Alleen de verzekeringspolis bevat een nauwkeurige en bindende beschrijving van 
de dekking. Voor de algemene voorwaarden, het informatiedocument betreffende het verzekeringsproduct en alle andere relevante documenten met contractuele of precontractuele informatie 
kunt u contact opnemen met Deutsche Bank of met AIG via e mail (info.belgium@aig.com), post (AIG Europe SA, Pleinlaan 11, 1050 Brussel) en telefoon (02 739 90 00). U kunt het privacybeleid en 
het AssurMifid beleid van AIG ook vinden op www.aig.be. Als u een klacht heeft over een verzekering, kunt u contact opnemen met: (a) Dienst interne klachtenafdeling van AIG Europe S.A. per 
e mail (belgium.complaints@aig.com), post (AIG Europe S.A., Complaints, Plein laan 11, 1050 Brussel) en telefoon (02 739 96 90). (b) Ombudsman Verzekeringen per e mail (info@ombudsman.as), post 
(Meeusplein 35, 1000 Brussel), telefoon (02 547 58 71) of via www.ombudsman.as. 2 De algemene voorwaarden van de Verzekering DB Gold alsook het Informatiedocument verzekeringen DB Gold 
met betrekking tot de verzekeringen gekoppeld aan het gebruik van de DB Gold kaart zijn beschikbaar op deutschebank.be (onder ‘Documenten & tarieven’) of op eenvoudig verzoek bij Deutsche 
Bank 3 Voor meer informatie betreffende de voorwaarden en modaliteiten van deze kasfaciliteit verwijzen we naar het Algemeen Reglement van de Betaaldiensten en  Instrumenten en naar het 
Specifiek Reglement DB Gold kaart, te consulteren op www.deutschebank.be. 4 De DB Gold kredietkaart is afhankelijk van de goedkeuring van uw dossier door Deutsche Bank AG, kantoor Brussel. 
Voor meer informatie over de voorwaarden van de DB Gold kredietkaart en de daaraan gekoppelde debetstand verwijzen wij u naar het Algemeen Regle ment Betaaldiensten en  instrumenten en 
de Algemene Voorwaarden van de DB Gold kaart, die te raadplegen zijn op deutschebank.be/tarieven of op aanvraag bij Deutsche Bank verkrijgbaar zijn. De Algemene Voorwaarden van deze 
verzekeringen, die gekoppeld zijn aan het gebruik van de DB Gold kaart, alsmede het Informatiedocument DB Gold Verzekering, zijn eveneens beschikbaar op deutschebank.be/tarieven of op 
aanvraag bij Deutsche Bank.

Deze verlengde garantie2 geldt ook 
voor communicatie  of IT-goederen 
voor privégebruik.

 – U geniet van een verzekering2 
tegen diefstal met agressie na een 
geldopvraging aan een bankauto-
maat met uw DB Gold kaart. Indien 
de feiten zich binnen de 48 uur na 
de geldopvraging voordoen, geniet 
u van een verzekeringsdekking.

Verzekering tegen reisannulatie 
en -onderbreking
Boekt u uw vakantie met uw DB Gold 
kaart, dan geniet u van een annula-
tie-  en onderbrekingsdekking3. Wordt 
u een paar dagen voor uw vertrek 
ziek, of krijgt u een ongeluk? Dan 
kan u niet-verhaalbare kosten (zoals 
beschreven in de reisvoorwaarden) 
toch terugvorderen. Uw vliegtuig heeft 
vertraging, uw bagage komt niet op 
tijd aan op uw bestemming of is zoek? 
Ook hier zijn noodzakelijke aankopen 
gedekt tot 500 euro.

Grote flexibiliteit
De DB Gold kaart combineert de 
voordelen van een betaalkaart en een 
kredietkaart. U kan zowel gebruik ma-
ken van het saldo op uw zichtrekening 
als van uw kasfaciliteit van 1.249 euro3. 
Plant u een grote aankoop of gaat 
u op vakantie? Dan kan u makkelijk 
uw uitgavenlimiet aanpassen door 
het saldo op uw zichtrekening te 
verhogen. U kan uw uitgaven op elk 
moment ook raadplegen via Online 
Banking of de MyBank-app. — 

OPLOSSINGEN | DB Gold

16
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lke dag stellen onze adviseurs 
alles in het werk om onze cli-
enten een kwalitatieve service 
aan te bieden die afgestemd is 

op hun behoeften. Om er zeker van te 
zijn dat cliënten effectief tevreden zijn, 
schakelen wij sinds enkele jaren een 
extern bedrijf in om naar die tevreden-
heid te peilen. 

Het principe is eenvoudig: had u 
een gesprek over uw beleggingen 
met een van onze adviseurs, tele-
fonisch of in uw Financial Center? 
Dan kreeg u per e-mail een uitno-
diging om deel te nemen aan een 
tevredenheidsonderzoek, ongeacht 
uw ervaring met dit gesprek. Deze 
anonieme enquête wordt door een 
extern bedrijf in alle vertrouwelijkheid 
verzonden, los van de adviseur. Dat is 
voor ons van essentieel belang, want 
het stelt u in staat in alle openheid 
te antwoorden.

Ons jongste tevredenheidsonder-
zoek vond tijdens de tweede helft van 
2021 plaats. De resultaten liggen in lijn 
met onze doelstelling om dé referen-

Tevreden cliënten:
daar gaan we voor

HOOGSTE ONDERSCHEIDING VOOR ONZE ADVISEURS

De referentie in België worden voor gepersonaliseerd beleggingsadvies: dat 

is de ambitie van Deutsche Bank. Om ons ervan te verzekeren dat we op de 

juiste weg zijn, meten we al jaren de tevredenheid van onze cliënten. Met 

een algemene score van 4,7 op 5 kregen onze adviseurs tijdens het jongste 

onderzoek opnieuw een mooie erkenning voor hun inzet en expertise. 

E

Tevredenheidsonderzoek | EXPERTISE

tie in gepersonaliseerd beleggingsad-
vies te worden in België.

 
Een bank vooruit: 4,7 op 5
In dat onderzoek bevestigden cliënten 
hun appreciatie door een algemene 
score van 4,7 op 5 te geven. Deze sco-
re bundelt de scores op vijf verschillen-
de stellingen:
1. De adviseur toonde interesse in mijn 

persoonlijke situatie.
2. De adviseur was een expert die over 

de juiste competenties beschikt om 
antwoord te geven op mijn vraag.

3. Ik ontving een voorstel op maat van 
mijn behoeften.

4. Ik voelde me welkom.
5. Het agentschap waar ik werd 

ontvangen is een geschikte plaats 
om advies in te winnen over mijn 
beleggingen of het beheer van 
mijn activa.

De hoge algemene score getuigt 
van het vertrouwen dat we in de loop 
van de tijd met onze cliënten op-
bouwden. Het is ook een bewijs van 
onze vastberadenheid om hen in alle 
omstandigheden bij te staan. Zeker 
in perioden van volatiliteit met grote 
geopolitieke en macro-economische 
onzekerheden, zoals we sinds eind 
2021 doormaken. 

Proactief luisteren, gedegen 
deskundigheid
Elke cliënt is uniek, net als zijn of haar 

In de loop van de jaren 
bouwde ik een echte 

vertrouwensrelatie met mijn 
adviseur op. Als ik een afspraak 
maak, heeft hij altijd een 
beleggingsvoorstel dat me bevalt 
en dat in mijn portefeuille past. Ik 
word bij Deutsche Bank niet als 
een nummer behandeld.

De kwaliteit van het 
onthaal, de toon van de 

communicatie, het toegankelijk 
maken van financieel jargon, de 
luisterbereidheid, de expertise, …
Wij zijn al meer dan 25 jaar cliënt 
bij Deutsche Bank en zijn daar 
heel tevreden over. 

Wat zeggen onze cliënten?

→
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financiële situatie. Onze adviseurs 
kijken daarom naar alle elementen die 
van invloed kunnen zijn op het beleg-
gingsadvies: gezinssamenstelling, be-
staand vermogen, risico-appetijt, beleg-
gingshorizon en -doelstellingen, … Een 
grondige kennis van de cliënt vormt 
de hoeksteen van de relatie. Zonder 
kunnen we geen relevant en geperso-
naliseerd advies geven. Daarom legden 
we de stelling ‘De adviseur toonde 
interesse in mijn persoonlijke situatie’ 
voor. Hierop kregen onze adviseurs 
gemiddeld een score van 4,7 op 5. 

Een ander belangrijk element dat 
ons in staat stelt onze ambities waar te 
maken, zijn de technische competenties 
en deskundigheid van onze adviseurs. 
In de enquête was dit opgenomen in de 
stelling ‘De adviseur was een expert die 
over de juiste competenties beschikt 
om antwoord te geven op mijn vraag’. 
Ook hier noteerden we een score van 
4,7 op 5. Al vele jaren roemen onze 
cliënten de deskundigheid van hun 
adviseur. Het feit dat zij regelmatig 
opleidingen volgen, werpt dus vruchten 
af. Die opleidingen krijgen ze zowel 
binnen de bank als bij gerenommeerde 
onderwijsinstellingen, zoals de Antwerp 
Management School, waar zij een op-
leiding Financial Planning volgen. Onze 
adviseurs zijn professionals die hun 
vaardigheden en kennis voortdurend 
ontwikkelen, zodat zij onze cliënten 
steeds adequaat kunnen adviseren. 

 
Een gepersonaliseerd aanbod 
Om de referentie te worden voor 
beleggingsadvies in België, moeten 

wij uitblinken in de oplossingen die 
wij aanbieden. Geen oplossingen van 
dertien in een dozijn, maar oplossingen 
die afgestemd zijn op de situatie en 
verwachtingen van de cliënt. Daarom 
legden we ook deze stelling voor: ‘Ik 
ontving een voorstel op maat van mijn 
behoeften.’ Ook hier bevestigden onze 
cliënten de kwaliteit van ons aanbod 
door een gemiddelde score van 4,7 op 
5 te geven. Bij Deutsche Bank werken 
we volgens het principe van open ar-
chitectuur. We bieden niet alleen eigen 
beleggingsfondsen aan, maar ook die 
van een dertigtal andere gerenom-
meerde beheerders.

Twee andere elementen werden in 
ons onderzoek in aanmerking geno-
men: onze gastvrijheid en de kwaliteit 
van onze infrastructuur. We streven 
ernaar de best mogelijke ontvangst 
te bieden en een aangename sfeer 
te creëren. Afgaande op de behaalde 
scores blijken de investeringen die de 
bank hiervoor de laatste tijd deed, hun 
vruchten af te werpen.

Een essentiële barometer 
De tevredenheidsonderzoeken zijn 
een essentiële barometer die ons 
vertelt of wij aan de verwachtingen van 
onze cliënten voldoen en of wij onze 
rol als beleggingsadviseur op kwalita-
tieve wijze vervullen. Wij zijn verheugd 
te zien dat cliënten tevreden zijn over 
onze diensten. Dit motiveert ons om de 
lat hoog te blijven leggen. Uw opmer-
kingen, suggesties en complimenten 
zijn van onschatbare waarde om u nog 
beter van dienst te kunnen zijn. — 

EXPERTISE | Tevredenheidsonderzoek

Hartelijk dank voor het 
gesprek. Hierdoor heb ik 

mijn beleggingen in perspectief 
kunnen plaatsen. De adviseur die 
ik ontmoette, was heel efficiënt 
en zijn uitleg was duidelijk en 
relevant voor iemand als ik, 
die helemaal niet thuis is in 
beleggingen. Ik wil hem bedanken 
voor zijn inzet en geduld.

Op basis van mijn 
aanbevelingen zijn 

sommige leden van mijn 
familie al cliënt geworden 
bij Deutsche Bank, zelfs in 
discretionair beheer. Wat 
mijn jongste gesprek betreft: 
stiptheid, efficiëntie en precieze 
aanbevelingen. Gefeliciteerd en 
dank aan mijn adviseur.

→

Engageren in 
een langetermijnrelatie 

JONAS SCHELTJENS, TURNHOUT

“Kwalitatief advies geven is een van 
de belangrijkste aspecten van ons 
vak. Dit omdat we niet enkel moeten 
inspelen op de actuele situatie van 
de cliënt, maar ook moeten kijken 
op middellange en lange termijn. Zo 
kunnen we een optimale portefeuille 
samenstellen op basis van de 
individuele situatie van elke cliënt en 
enkel zo komen we tot een robuuste 
en duurzame portefeuille op maat. 
We zijn blij dat onze cliënten dit 
uitermate waarderen. Doordat we ons 
engageren in een langetermijnrelatie 
weten de cliënten ook exact wat ze 
van hun adviseur mogen verwachten. 
Deze positieve samenwerking is de 
beste manier voor beide partijen om 
in vertrouwen te kunnen bankieren.” 
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Tijd nemen om 
de verwachtingen te begrijpen

NATACHA FUKS, WATERLOO

“Dankzij onze ervaring als 
beleggingsspecialist en de 
oplossingen die ons brede gamma 
van producten en diensten biedt, 
kunnen wij onze cliënten bijstaan bij 
de opbouw en opvolging van hun 
beleggingsportefeuille. Ik neem de 
tijd om de verwachtingen van mijn 
cliënten en hun plannen op korte, 
middellange en lange termijn te 
begrijpen, om samen met hen de 
beste beleggingsopportuniteiten te 
vinden. Op die manier bouwen we 
een langdurige vertrouwensrelatie 
op. En dat is precies wat mij het 
meest motiveert in mijn werk.” 

Verschil maken met dagelijkse 
opvolging en dossierkennis

ANJA VAN MIEGHEM, GENT

“Voor mij vormt een goede 
cliëntenrelatie een gezonde start 
van elk gesprek. Het is dan ook 
mijn topprioriteit om het vertrouwen 
van de cliënt elke dag opnieuw 
alle eer aan te doen door een 
kwaliteitsvolle service te bieden 
en samen de meest geschikte 
oplossing te vinden. Gebeurtenissen 
op financiële markten heb je als 
beheerder niet in de hand, maar 
in je dagelijkse opvolging en 
dossierkennis kan je volgens mij 
wél het verschil maken. Met deze 
aanpak bouwde ik de voorbije 
25 jaar een vertrouwensband op, 
die ondertussen ook de volgende 
generatie of andere familieleden kon 
overtuigen. Dit is voor mij alvast een 
mooie bekroning!”

Bijstaan in goede 
en slechte tijden

LAURENT DECRUYENAERE, BERGEN

“Wie zijn spaargeld wil laten groeien, 
kan vaak een goede gids gebruiken. 
Dat is waar ik naar streef voor 
mijn cliënten. Hun tevredenheid 
is dé prioriteit in mijn dagelijkse 
bezigheid. Een tevreden cliënt kan 
positieve reclame maken, en zo een 
ambassadeur zijn voor onze bank. De 
kracht van onze organisatie hangt af 
van de kwaliteit van onze producten, 
ons advies en onze differentiatie. 
Voldoen aan de verwachtingen en 
behoeften van onze cliënten, hen 
bijstaan in goede en slechte tijden, 
hen begeleiden bij het beheer van 
hun vermogen, en een duurzame 
relatie tot stand brengen, dat zijn 
de hoekstenen van het prachtige 
bouwwerk dat onze DB Personal-
service is.”
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ACTUALITEIT | Schonere oceanen

lk jaar belandt maar liefst 11 miljard kilo 
plastic afval in onze oceanen1. Een 
groot deel hiervan komt er via rivieren 
terecht. Deze zuiveren van het afval 

voordat het de oceanen vervuilt en hun eco-
systemen in gevaar brengt: dat is de missie van 
River Cleanup. Om dit te bereiken mobiliseert 
de vzw zoveel mogelijk vrijwilligers. Samen 
bereikten die in februari nog een mijlpaal, met 
de inzameling van 1 miljoen kilo plastic afval uit 
rivieren over de hele wereld. 

De oceanen beschermen:  
een thema dat ons na aan het hart ligt
Deutsche Bank België2 wil cliënten helpen een 
lokale en concrete impact te realiseren via hun 
duurzame beleggingen. Overtuigd van de rele-
vantie van dit project, besloten we daarom om 
River Cleanup te steunen via verschillende initi-

schonere oceanen 
dankzij uw beleggingen

Door de non-profitorganisatie River Cleanup te steunen, 

dragen Deutsche Bank en haar cliënten bij tot de bescherming 

van het natuurlijke mariene kapitaal van de wereld. 

E atieven. Zo verdeelde Deutsche Bank onlangs 
een duurzaam beleggingsproduct en engageer-
de ze zich hierbij om een aanzienlijk deel van 
haar distributiemarge te schenken aan River 
Cleanup. Dankzij het enthousiasme van onze 
cliënten konden we op die manier 72.000 euro 
doneren aan River Cleanup. Een stukje van dit 
bedrag werd alvast aangewend voor de finan-
ciering van twee projecten: 

 – Schoonmaak van de Schelde in Antwerpen 
(Scheldebocht): met de steun van Deutsche 
Bank en haar cliënten werd er op 23 en 
24 april een schoonmaakactie georganiseerd 
(zie foto’s). Via de Schelde varen vele schepen 
naar de haven van Antwerpen. Bij eb spoelt 
er telkens heel wat afval aan op de oevers. 
Tijdens deze actie zamelden zo’n 100 vrijwilli-
gers 2.600 kilo afval in.  

River Cleanup: 
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Ook mee  
een verschil maken?

 
Surf naar deutschebank.be/esg

 – Sanering van de Ishëm-rivier in Albanië: 
de Ishëm-rivier wordt beschouwd als een 
van de meest vervuilde rivieren in Europa. 
Volgens ramingen komt er langs deze rivier 
elk jaar meer dan 700 ton plastic in de Adria-
tische Zee en de Middellandse Zee terecht1. 
Daarom zijn er maandelijkse opruimacties 
 gepland, en worden meer dan 5.000 stu-
denten gesensibiliseerd over de problema-
tiek. Mede dankzij de financiële steun van 
Deutsche Bank en haar cliënten wordt dat 
mogelijk gemaakt.

Daarnaast hebben we nog andere initiatieven 
in samenwerking met River Cleanup gepland, 
waarvan we u graag op de hoogte houden. —

1 Bron: river-cleanup.org 2 Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel



22

EXPERTISE | Klimaat

e energietransitie verwijst 
naar de verschuiving van 
fossiele brandstoffen – olie, 
aardgas en steenkool – naar 

hernieuwbare energiebronnen zoals 
wind- en zonne-energie. Fossiele 
brandstoffen kennen en gebruiken we 
al meer dan honderd jaar. Waarom er 
dan vanaf stappen? 

In de eerste plaats omdat er bij de 
verbranding van deze energiebron-
nen CO2 vrijkomt, een van de belang-
rijkste oorzaken van de opwarming 
van de aarde. CO2 is een van de vier 
grote broeikasgassen, samen met me-
thaan, lachgas en waterdamp. Door 
het gebruik van fossiele brandstoffen 
neemt de concentratie aan deze gas-
sen toe. Zij houden de warmte vast in 
de atmosfeer van de aarde en veroor-
zaken hierdoor een broeikaseffect. 

Wat is nul?
Om de opwarming van de aarde en de 
schadelijke gevolgen ervan tegen te 
gaan, hebben 192 landen en de Euro-
pese Unie het Klimaatakkoord van Parijs 
onderschreven. Dit juridisch bindende 
verdrag trad in 2016 in werking. De 
ambitie? Een netto-uitstoot van broei-

De energietransitie: er gaat geen dag voorbij zonder dat we er iets 

over horen. Maar wat zijn nu precies de uitdagingen en hoe kun-

nen we die aangaan? Op verkenning.

zijn gedaald ten opzichte van 2010 
om de opwarming van de aarde tot 
2°C te beperken. Om dit te bereiken 
moet het energiesysteem drie structu-
rele veranderingen ondergaan:

1. Decarbonisatie van  
de energieproductie:  
Het aandeel van elektriciteit uit her-
nieuwbare bronnen moet toenemen 
van 20 tot bijna 85 procent in 2050 
om de koolstofuitstoot te verminde-
ren. Schaalvoordelen en verbeterde 
technologieën zouden ertoe moeten 
leiden dat hernieuwbare energie 
nog goedkoper wordt dan energie 
uit steenkool en gas. 

kasgassen van nul in 2050. De ‘netto 
nuluitstoot’ betekent dat de emissie van 
broeikasgassen tot zo dicht mogelijk 
bij nul wordt teruggebracht, én dat de 
resterende uitstoot klein genoeg is om 
volledig geabsorbeerd te kunnen wor-
den door de oceanen en de bossen. 

Een bijkomende reden om de 
energietransitie in onze regio te 
versnellen is de energieafhankelijk-
heid van Rusland. Momenteel komt 
40 procent van het gas en 33 procent 
van de olie in Europa uit Rusland. Ons 
continent wil hier zo snel mogelijk on-
afhankelijk van zijn. Om dit te bereiken 
presenteerde de Europese Commis-
sie onlangs haar ‘RePowerEU’-plan. In 
dit plan wordt onder meer de diversifi-
catie en vergroening van de energie-
voorziening uitgestippeld. 

Ten slotte wordt de opwekking van 
elektriciteit uit hernieuwbare energie-
bronnen economisch aantrekkelijker. 
In verscheidene landen zijn de kosten 
van hernieuwbare energie al lager 
dan die van traditionele brandstoffen.

Een paradigmaverschuiving
De globale uitstoot van broeikasgas-
sen moet tegen 2030 met 33 procent 

Energietransitie  
onder st(r)oom

D
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2. Elektrificatie:  
Het aandeel van elektriciteit in het 
eindverbruik zal naar verwachting 
stijgen van 20 tot bijna 45 pro-
cent in 2050 als gevolg van de 
boom van elektrische voertuigen. 
Over de hele wereld beginnen 
 beleidsmaatregelen het gebruik 
van fossiele brandstoffen voor 
vervoer te ontmoedigen. 

3. Efficiënt elektriciteitsverbruik: 
De energie-intensiteit van de we-
reldeconomie, d.w.z. de hoeveelheid 
energie die nodig is om één eenheid 
van het bbp te produceren, moet te-
gen 2050 met bijna twee derde zijn 

 
 

Europa wil zo snel 
mogelijk onafhankelijk 
zijn van olie en gas 
uit Rusland

gedaald om de toename van het 
wereldwijde elektriciteitsverbruik 
te beperken. 

De energietransitie is een noodzake-
lijke uitdaging, om klimatologische, 
geopolitieke en economische rede-
nen. Historisch gezien hebben we al 
twee energietransities meegemaakt. 
In de eerste plaats de overgang 
van biobrandstoffen naar steenkool, 
waarbij deze laatste werd vervan-
gen door olie en gas. Als deze twee 
overgangen konden worden verwe-
zenlijkt, is er geen reden waarom 
de huidige derde overgang niet zou 
kunnen slagen. —
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Toegang tot water en sanitair

4,6 miljard jaar oud. 
Relevanter dan ooit
In elk gezin een kraantje en een toilet, waar ook ter wereld. 

Die realiteit komt stilaan dichterbij. Maar komt tegelijk ook met 

complexe uitdagingen waarvoor slimme investeringen nodig zijn.

H2O

  74,4% – ca. 5,8 miljard mensen 
Veilig beheerde en zuivere bron

   15,4% – ca. 1,2 miljard mensen 
Zuivere bron op minder dan 
30 min. wandelafstand (heen/terug)

  6,4% – 489 miljoen mensen 
Niet-zuivere bron (vijver, meer, 
rivier, putwater, …) 

  3,8% – 282 miljoen mensen 
Zuivere bron op meer dan  
30 min. wandelafstand (heen/terug)

   54% – ca. 4,2 miljard mensen  
Toilet voor eigen gezin, riolering en 
zuivering afvalwater 

   24,4% – ca. 1,9 miljard mensen 
Toilet voor het eigen gezin, riolering 
en/of opslagtank 

   7,9% – 616 miljoen mensen 
Latrine (put in de grond) en toiletemmer

   7,4% – 580 miljoen mensen 
Toilet delen met andere gezinnen, 
riolering en/of opslagtank

   6,3% – 494 miljoen mensen 
Open natuur

   71% – ca. 5,5 miljard mensen 
Voorziening om thuis handen 
te wassen met water en zeep 

   20,5% – ca. 1,6 miljard mensen 
Voorziening om thuis handen 
te wassen, maar (geregeld) gebrek 
aan water en zeep 

   8,5% – 670 miljoen mensen 
Geen voorziening om thuis  
handen te wassen

74,4%

15,4%

6,4%
3,8%

Drinkwater Toilet Handen wassen

54%

7,9%

24,4%

7,4%
6,3%

71%

20,5%

8,5%

24
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Maak deel uit  
van de verandering

Scan de QR-code  
of surf naar  
deutschebank.be/water

+  Meer mensen:  
van 7,9 miljard in 2022 naar 11,2 miljard in 2100 

+  Toenemend verbruik:  
gebruik van water voor menselijke  
consumptie, landbouw en industrie is 
sinds 1900 verzesvoudigd

 +  Dalende reserves drinkwater:  
door o.a. klimaatverandering, vervuiling, 
ontbossing

=  Meer investeringen nodig:  
22.600 miljard USD tegen 2050

De uitdagingen

  Infrastructuur:  
dammen, pijplijnen, watertorens, 
reservoirs, pompen, slimme meters, 
sanitair, …

 Filtratie en zuivering, ontzilting 

  Kwaliteitscontrole, lekdetectie, 
waterbesparende technieken

$
Nodige 
investeringen

Aarde

Alle water in, 
op en boven 

de aarde

Alle drinkbaar water 
op aarde

Bronnen: ourworldindata.org/water-use-stress, oecd.org/water/
Policy-Paper-Financing-Water-Investing-in-Sustainable-Growth.pdf, 
un.org/en/global-issues/population, washdata.org/sites/default/
files/2021-07/jmp-2021-wash-households.pdf, usgs.gov/special-to-
pics/water-science-school/science/how-much-water-there-earth, 
imagine.gsfc.nasa.gov/features/cosmic/earth_info.html
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e huidige akkerbouw- en 
veeteelttechnieken leve-
ren vandaag veel hogere 
oogsten en rendementen op 

dan vroeger. Alleen hebben sommige 
van die technieken ook een keerzijde, 
waardoor de bodemkwaliteit achteruit 
gaat en de biodiversiteit in gevaar 
komt. Dat zijn twee fenomenen die 
zich ook bij ons voordoen. 

De nood om in te grijpen is hoog: 
vandaag is landbouw mee verant-
woordelijk voor de klimaatverande-
ring, maar is ze tegelijk zelf het slacht-
offer van die klimaatverandering. 
Enerzijds dragen landbouwactiviteiten 

Inzetten op een

Hoe we aan akkerbouw en veeteelt doen heeft niet alleen een 

 invloed op de kwaliteit van ons voedsel, maar ook op biodiversiteit, 

milieu en klimaat. Net zoals de aarde ons voedt, is het van belang 

ook haar op de juiste en natuurlijke wijze te voeden. De vzw 

 Farming for Climate helpt daar een steentje aan bij te dragen.

op globale schaal bij tot bijna een 
kwart van de uitstoot van broeikas-
gassen. Anderzijds treffen hittegolven, 
droogtes en hevige stormen de land-
bouwsector fors, ook bij ons in België.

Een manier om die trend om te bui-
gen is agro-ecologie, een benadering 
waarbij landbouw wordt ingebed in het 
plaatselijke ecosysteem en de natuur 
de kans krijgt om zich te herstellen. 
Bedrijven, particulieren en landbouwers 
hebben daarin elk een rol te spelen. 
Tussen die drie wil de vzw Farming 
for Climate bruggen bouwen: voor 
bedrijven die werken aan een duurza-
me toekomst, landbouwers die op zoek 

zijn naar middelen om de stap naar 
agro-ecologie te zetten en particulieren 
die een impact beogen. De vzw haalt 
kapitaal op bij bedrijven en particulie-
ren, en dat kapitaal helpt Belgische 
landbouwers bij de omschakeling van 
hun bedrijf richting agro-ecologie. 

Technieken uit het verleden 
in combinatie met nieuwe 
technologieën
Agro-ecologie is aan landbouw 
doen mét de natuur, niet ertegen. 
Er  worden technieken gebruikt die de 
druk op het milieu en op natuurlijke 
hulpbronnen verminderen, en tegelijk 
een duurzame productie mogelijk 
maken. Naast de ecologische en 
economische dimensie, is er ook 
een sociale dimensie.

 – Herstel van biodiversiteit: 
agro-ecologie herintroduceert 
diversiteit in de landschappen, 
meer diversificatie in gewassen en 
stimuleert de aanleg van agro-eco-
logische habitats. Dit zijn zones die 

D

duurzamere
landbouw
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gevrijwaard blijven van meststoffen 
en bestrijdingsmiddelen en waar 
planten en dieren zich in optimale 
omstandigheden kunnen ontwik-
kelen en ecosystemen bouwen die 
essentieel zijn voor de landbouw. 
Het bodemleven wordt geregene-
reerd, insecten krijgen de kans zich 
te ontwikkelen, en vogels keren 
terug naar de velden en weiden.

 – Duurzamere voeding: door respect 
voor de natuur, respect voor de 
mens en respect voor toekomstige 
generaties centraal te stellen in 
voedselsystemen, vormt agro-eco-
logie een alternatief voor inten-
sieve en industriële landbouw, en 
beantwoordt ze aan de groeiende 
vraag van het publiek naar ge-
zond, ethisch en lokaal voedsel. 
Agro-ecologie wil het gebruik 
van natuurlijke hulpbronnen en 
de bescherming van het milieu in 
evenwicht brengen met econo-
mische levensvatbaarheid, voedsel-
zekerheid en sociaal welzijn.

 – Verbetering van waterhuishouding: 
bij agro-ecologie wordt het gebruik 
van kunstmatige meststoffen sterk 
verminderd of zelfs geband ten 
voordele van het recycleren van 
groenafval, het composteren of het 
combineren van gewassen om de 
bodem te verrijken en te bemes-
ten. Deze aanpak vermindert de 
waterverontreiniging aanzienlijk. 
Agro-ecologie stimuleert ook tech-
nieken die de bodem verrijken en 
tegen erosie beschermen, bijvoor-
beeld door het gebruik van bodem-
bedekkers die overmatige afvloei-
ing voorkomen. Dit alles maakt dus 
een goed beheer mogelijk door het 
regenwater in de bodem vast te 
houden en verbetert de zuiverheid 
en de kwaliteit van het water.

 – Captatie van koolstof: bij agro-eco-
logie maken minder frequente 
bodembewerking, gediversifieerde 
vruchtwisseling, bodembedekkers, 
permanente en tijdelijke graslan-
den, alsook de aanplant van hagen 

en bomen op en rond de velden 
het mogelijk gemiddeld twee ton 
koolstof per hectare per jaar in de 
bodem te capteren. Ter vergelijking: 
de intensieve en industriële land-
bouw stoot gemiddeld één ton per 
hectare per jaar uit. 

Wat doet Farming for Climate?
De vzw wil de schakel zijn tussen 
organisaties die bouwen aan een 
duurzame toekomst en landbouwers 
die op zoek zijn naar manieren om de 
overstap naar agro-ecologie te maken 
(of te versnellen). Dankzij de bedra-
gen die bij bedrijven en particulieren 
worden ingezameld, verschaft de 
vzw de landbouwers extra middelen 
om de omschakeling te maken. Op 
korte termijn houdt de overgang naar 
agro-ecologie een risico en een in-
vestering in voor de landbouwers, en 
een potentieel verlies aan rentabiliteit 
aan het begin van de overgang. Deze 
investering wordt later beloond door 
een betere kwaliteit van de productie 
en lagere productiekosten.

Op de boerderij in Heks werden talrijke bomen en hagen aangeplant om meer diversiteit in het weidelandschap te brengen.

→
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Farming for Climate is een non-pro-
fitorganisatie en werd opgericht in 
2019. 70% van de inkomsten gaan 
rechtstreeks naar investeringen 
van landbouwers en compensaties 
voor hun tijdelijke verliezen evenals 
naar ondersteuning en advies voor 
de landbouwers die omschakelen. 
De overige 30% gaat naar com-
municatie rond de ondersteunde 
transitieprojecten en data-inzame-
ling over agro- ecologie om andere 
Belgische landbouwers te helpen in 
hun besluitvorming. Tegen 2030 wil 
Farming for Climate 40.000 hectare 
Belgische landbouwgrond omvor-
men tot agro-ecologie, en meer dan 
1.000 landbouw bedrijven helpen en 
begeleiden in hun transitie. 

Nieuwe projecten gesteund 
door Deutsche Bank
In 2021 selecteerde Deutsche Bank 
vijf projecten die ze voor een perio-
de van vijf jaar ondersteunt bij hun 
overgang. Na dit eerste succesvolle 
partnerschap wil Deutsche Bank 
Farming for Climate een extra zetje 

geven en verdeelt ze momenteel een 
groene belegging waarvan een deel 
van de distributiemarge naar Farming 
for Climate gaat. Hierdoor kunnen 
Deutsche Bank en haar cliënten twee 
bijkomende projecten ondersteunen:

 – La ferme du vieux  canal de 
Ronquières (Henegouwen)

Dit landbouwbedrijf, dat van vader 
op zoon is overgegaan, schakelde 
in 2007 over op de productie van 
biologische eieren. Op hun landgoed 
houden Marie en Luc ongeveer 
9.000 kippen verspreid over een veld 
van 3 hectare, waarbij het dieren-
welzijn voorop staan. Ze genieten 
elke dag van hun buitenren, natuurlijk 
licht en frisse lucht. De eieren worden 
verkocht in een kort circuit. Dankzij 
de steun zullen zij kunnen investeren 
in machines om al het biologische 
voer voor hun kippen ter plaatse 
te bereiden en zo zelfvoorzienend 
te worden. 

 – Boerderij Heks (Limburg)
Op dit bedrijf werd in 2017 een deel 

van de veestapel omgeschakeld naar 
bio (Angus rundvlees). Ongeveer 
40 hectare grond wordt biologisch 
bewerkt voor zelfvoorziening van het 
vee met roterende begrazing. De 
eigenaars zijn ook al begonnen met 
het diversifiëren van het landschap. 
Zo hebben ze talrijke hagen geplant, 
gras- en bloemstroken aangelegd en 
kastanje- en walnootbomen geplant. 
De bijdrage zal de boerderij helpen 
om de resterende landbouwgrond 
om te vormen naar biologische en 
agro-ecologische productie. Het is de 
bedoeling een grote verscheidenheid 
aan granen, groenten en kleinfruit op 
de markt te brengen met de nadruk 
op rechtstreekse verkoop aan de 
consument, voor zover mogelijk via 
een boerderijwinkel. —

 
 
 

Wil u meer weten  
over deze belegging(en)?

 
Neem contact op met uw adviseur.

Op de boerderij in Ronquières (links) kunnen de 9.000 kippen zich uitleven op een terrein van 3 hectare.  

Op de boerderij in Heks (rechts) werd een deel van de veestapel al omgeschakeld naar bio.

EXPERTISE | Farming for Climate
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Langetermijnsparen | EXPERTISE

at beleggen een hoger potentieel 
rendement kan opleveren, weet 
u al. Maar wist u dat sommige 
beleggingen ook een belasting-
vermindering kunnen opleveren? 
Dat kan via pensioensparen én via 

langetermijnsparen. U mag beide voluit combi-
neren met elkaar.

U bent jong en u wil wat (pensioen 
opbouwen)?
Een woning kopen, gezinsuitbreiding, een stukje 
van de wereld zien … In de eerste helft van uw 
carrière staan er wellicht andere prioriteiten op 
de agenda, dan aan uw pensioen te denken. 
Nochtans is het een goed idee om al op uw 
eerste werkdag aan uw laatste te denken. Hoe 

Al eens gedacht aan 
langetermijnsparen?

Beleggen is één manier om aan een comfortabel 

pensioen te werken. Maar vergeet daarbij niet eerst 

alle fiscaal interessante pensioenformules maximaal 

te benutten. 

vroeger u dat doet, hoe meer pensioenkapitaal 
u kan opbouwen. En hoe vaker u doorheen de 
jaren van fiscale voordelen kan genieten. 

Naast het alom bekende pensioensparen (zie 
kader) bestaat er nog een tweede manier om 
fiscaal voordelig een pensioenpotje op te bou-
wen: langetermijnsparen. Minder bekend, maar 
daarom niet minder interessant. 

Met langetermijnsparen kan u jaarlijks tot 
2.350 euro (inkomstenjaar 2022) storten. Dat 
kan mogelijk een belastingvermindering van 
30% opleveren; oftewel maximaal 705 euro. 

Een woonkrediet en toch aan 
langetermijnsparen doen?
De maximale premie die u voor langetermijn-
sparen mag storten, hangt onder meer af van 
uw netto belastbaar beroepsinkomen1. Er is 
echter nog iets om rekening mee te houden. 
Langetermijnsparen kan u – behoudens een 
enkele uitzondering – niet cumuleren met het 
fiscale voordeel van de woonbonus. Maar 
aangezien de woonbonus ondertussen werd 
afgeschaft (er is wel de Chèque Habitat in Wal-
lonië), komt u misschien toch in aanmerking. Of 

D

→
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Pensioensparen mag u 
voluit combineren met 
langetermijnsparen. Met 
pensioensparen legt u 
eveneens extra kapitaal aan 
voor uw oude dag. De overheid 
stimuleert dit, want net als bij 
langetermijnsparen geeft ze u 
een fiscale beloning. Tot het jaar 
waarin u 64 jaar wordt, mag u 
jaarlijks een maximumbedrag 
storten (990 euro voor 
inkomstenjaar 2022) en kan 
u een belastingvermindering 
van 30% krijgen (tot 297 euro). 
U kan ook tot 1.270 euro per 
jaar pensioensparen, wat een 
belastingvermindering van 25% 
kan opleveren (tot 317,5 euro)4. 

Deutsche Bank biedt net 
als voor langetermijnsparen 
ook een Tak 44-oplossing 
aan voor pensioensparen. 
Bij inschrijving kan u zelf de 
verdeelsleutel bepalen tussen 
Tak 21 (gewaarborgd kapitaal 
door Allianz Benelux nv) en 
Tak 23 (rendement hangt af 
van prestaties van onder-
liggende fonds(en)). Tijdens 
de looptijd kan u de samen-
stelling wijzigen. Jongere 

spaarders die aanvankelijk 
opteerden voor meer dynami-
sche Tak 23-fondsen kunnen 
bijvoorbeeld op latere leeftijd 
de verdeelsleutel van hun 
stortingen wijzigen en indien 
gewenst ook de opgebouwde 
reserves overhevelen naar het 
defensievere Tak 21 en zo hun 
eventuele winst vastklikken. 
Het is belangrijk dat u bij uw 
keuze rekening houdt met uw 
Financial ID (beleggersprofiel).

Goed om weten: Bij pensi-
oensparen via een pensioen-
spaarverzekering (Tak 44) wordt 
u op het einde van de rit belast 
op de werkelijke meerwaarde 
van uw belegging (Tak 23) of het 
gestorte kapitaal en de ge-
waarborgde rente (Tak 21). Een 
klassiek pensioenspaarfonds 
biedt geen mogelijkheid om uw 
pensioensparen zelf à la carte 
samen te stellen, zoals wel het 
geval is bij een Tak 44-product. 
Bovendien wordt de taxatie 
berekend op een forfaitaire 
rentevoet van 4,75% ongeacht 
het werkelijke rendement. Ook 
daarom kan een Tak 44-oplos-
sing interessant zijn.

u met langetermijnsparen een fiscaal voor-
deel kan doen (en hoe hoog dat is) hangt dus 
naast uw inkomen ook af van uw eventuele 
woonkrediet, het gewest waarin en het tijdstip 
waarop u dit krediet afsloot.

Sinds 2015 zijn de gewesten namelijk verant-
woordelijk voor de woonbonus, wat meebrengt 
dat de regels in Vlaanderen, Wallonië en Brussel 
niet dezelfde (meer) zijn. Kocht u uw enige 
woning aan vóór dat jaar, dan krijgt u een fiscaal 
voordeel berekend op de terugbetaling van de 
lening, in verhouding tot uw inkomen. Sloot u 
een lening af na 2015, dan kan het fiscaal voor-
deel van de woonbonus er anders uitzien, of 
zelfs onbestaande zijn. Heeft u dus de jongste 
jaren een woonkrediet afgesloten, of heeft u 
geen woonkrediet (meer), dan komt u door de 
wijzigingen in de woonfiscaliteit mogelijk wel 
in aanmerking voor het fiscaal voordeel van 
langetermijnsparen. 

Uw pensioen komt al wat dichter? 
Ook als uw pensioen al wat meer in zicht komt, 
is het een goed idee om elk jaar te blijven 
pensioensparen (zie kader). Zo kan u tot en met 
het jaar waarin u 64 wordt in aanmerking komen 
voor belastingvermindering én bouwt u een 
pensioenkapitaal op. Werd de anticipatieve hef-
fing2 reeds ingehouden? Dan kan u nog enkele 
jaren verder blijven storten met fiscaal voordeel, 
maar zonder taxatie. 

Hetzelfde geldt voor langetermijnsparen. 
Naarmate u uw pensioen nadert zal uw woon-
krediet op een dag wellicht afbetaald zijn. Om-

→Wat met pensioensparen?

 
 

Binnen het pensioensparen en 
langetermijnsparen bestaan 
er oplossingen die mee 
evolueren met uw situatie, 
leeftijd en risico-appetijt
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Ook werken  
aan uw pensioen?

 
Surf naar deutschebank.be/pensioen

1 Het plafond bedraagt 176,4 euro + 6% van het netto belastbaar beroepsinkomen, met een absoluut plafond van 2.350 euro (inkomstenjaar 2022). De premie is ook beperkt in functie 
van de woonfiscaliteit. 2 Startte u voor uw 55ste met pensioensparen, dan betaalt u in het jaar waarop u 60 wordt in principe 8% taxatie op het gespaarde bedrag. Dit is de anticipatieve 
heffing of bevrijdende heffing, wat betekent dat er nadien geen taxatie meer verschuldigd is. U kan dan wel nog van de belastingvermindering genieten. 3 De term ‘fonds’ is de gebrui-
kelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse rechtsvormen 
kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het 
bedrag van hun belegging niet terug. 4 Als u kiest voor het eerste wettelijk plafond, kunt u een belastingvermindering tot 297 euro krijgen. Daarboven kunt u een belastingvermindering 
tot 318 euro krijgen. Als u dus voor 280 euro extra aan pensioensparen doet, verhoogt u uw mogelijk belastingvoordeel met 21 euro. Wees voorzichtig als u kiest voor het pensioen-
spaarsysteem boven het eerste plafond: als u meer dan 990 euro per jaar, maar minder dan 1.188 euro stort, dan ligt het bedrag van uw mogelijke belastingvermindering lager dan dat 
van het pensioenspaarsysteem onder optie 1. Enkel wanneer u meer dan 1.188 euro stort, kunt u recht hebben op een belastingvermindering die hoger is dan degene onder optie 1.

Formule Maximale storting  
in inkomstenjaar 2022*

Maximale belastings-
vermindering in aanslagjaar 
2023

Eigen bijdrage  
(max. storting 2022 min max.  
belastingsvermindering 2023

Pensioensparen met fiscaal 
voordeel 30%

990 euro 
(of 82,50 euro per maand) 297 euro 693 euro  

(of 57,75 euro per maand) 

Pensioensparen met fiscaal 
voordeel 25%

1.270 euro 
(of 105,83 euro per maand) 317,50 euro 952,50 euro  

(of 79,37 euro per maand) 

Langetermijnsparen met fis-
caal voordeel 30%

2.350 euro  
(of 195,83 euro per maand)** 705 euro 1.645 euro  

(of 137,08 euro per maand) 

*Stortingen van premiebedragen moeten steeds rekening houden met de specifieke bepalingen van het verzekeringscontract. Opgelet, premieverhogingen vanaf 55 jaar 
kunnen fiscale gevolgen met zich meebrengen. **Maximumbedrag afhankelijk van uw netto-belastbaar beroepsinkomen

dat de fiscale voordelen van langetermijnsparen 
over het algemeen niet combineerbaar zijn 
met die van de oudere woonkredieten, kan het 
een slimme zet zijn om die vrijgekomen fiscale 
ruimte dan te gaan opvullen met langetermijn-
sparen. Zo blijft u zelfs zonder (of met een klein) 
woonkrediet fiscaal voordeel genieten én een 
pensioenreserve aanleggen. 

Met langetermijnsparen kan u jaarlijks tot 
2.350 euro (inkomstenjaar 2022) storten. Dat 
kan een belastingvermindering van 30% opleve-
ren. Goed om weten: starten met langetermijn-
sparen kan ten laatste als u 64 bent, maar u kan 
wel na uw 65ste blijven storten (wat bij pensi-
oensparen niet kan). 

 
Voor ieder wat wils 
Of u nu 25 of 55 bent: voor elke leeftijd vindt 
u bij Deutsche Bank binnen het pensioen-
sparen en langetermijnsparen een oplossing 
die mee evolueert met uw situatie, leeftijd en 
risico-appetijt. 

Een Tak 44-product is de meest flexibe-
le formule. Het is een combinatie van Tak 21 
(gegarandeerd kapitaal door Allianz Benelux nv) 
en Tak 23 (rendement hangt af van de prestatie 
van een of meerdere onderliggende fondsen3). 

Bij de inschrijving kiest u voor de samenstelling 
die het beste overeenkomt met uw behoeften, 
beleggingshorizon en risicobereidheid. Tijdens 
de looptijd kan u de samenstelling van uw Tak 
44-contract wijzigen zodat deze mee evolueert 
met uw noden en wensen. 

Staat u aan het begin van uw carrière? Dan 
kan u – als uw beleggersprofiel het toelaat 
– meer gewicht geven aan Tak 23, dat meer 
dynamisch is. Heeft u nog maar enkele jaren te 
gaan voor uw pensioen? Dan kan u de risico’s 
verminderen en het gewicht verschuiven naar 
Tak 21, dat meer defensief is. Voor u op een 
product inschrijft, moet u uiteraard ook de 
precontractuele informatiedocumenten lezen 
(de brochure, de algemene voorwaarden, de 
financiële infofiche van het product en indien 
van toepassing het beheersreglement van de 
Tak 23-fondsen). —

Langetermijnsparen en pensioensparen in vogelvlucht
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Centrale banken:  
terug naar de basis?
Centrale banken hebben zich de jongste jaren op onbekend 

terrein begeven, met gigantische balansen en een overvol 

takenlijstje tot gevolg. Moeten ze terug naar de essentie?

entrale banken zijn de 
poortwachters, hoeders en 
orkestmeesters van geld. 
Ook van uw geld. Uw loon-

brief of pensioen. Uw spaargeld en 
beleggingen. De intresten die u voor 
een lening betaalt. Zelfs het kassatic-
ket in de supermarkt. Hun beslissin-
gen beïnvloeden mee de richting die 
de economie (en dus uw portemon-
nee) uitgaat.

Doorheen de eeuwen kregen cen-
trale banken verschillende taken op 

hun bord. Oorlogen tegen Frankrijk 
financieren (Bank of England in de 
17e eeuw) en het bouwen van vakan-
tieresorts in Cancun (Banco de México 
in de jaren 1970) behoren misschien 
tot de meest opvallende. Maar de 
kerntaken van centrale banken zijn 
over het algemeen minder extrava-
gant. Ze helpen in essentie de prijs-
stabiliteit te verzekeren en de inflatie 
in toom te houden. Ze houden geld in 
omloop. En wanneer het grondig fout 
loopt, spelen ze geldschieter in nood. 

De gereedschapskisten die de grote 
centrale banken hiervoor gebruiken, 
zien er vandaag heel anders uit dan in 
de 17e eeuw, toen de eerste centrale 
banken ontstonden. Ze zien er zelfs 
anders uit dan 20 jaar geleden. Want 
naast het conventionele beleid (de 
beleidsrente verhogen of verlagen), 
gebruiken centrale banken de jongste 
jaren steeds meer onconventionele 
technieken. Waar komt dat precies van-
daan? En vooral, waar leidt dat naartoe?

C
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1 Bron: www.mof.go.jp/english/policy/jgbs/publication/newsletter/
jgb2022_05e.pdf 2 Bron: The Economist, Special report Central 
Banks, april 2022 3 Bron: www.fiscal.treasury.gov/reports-state-
ments/treasury-bulletin/current.html

Ieder zijn job
Na een periode van heel hoge inflatie 
in de jaren 1970 en 1980 (die klom bij 
ons en in de VS boven de 10%) lag 
de focus van centrale banken vooral 
op het onder controle houden van 
die inflatie. De meeste kregen na 
deze tumultueuze jaren een strikter 
mandaat en inflatietargets opgelegd. 
Tegelijk werden ze onafhankelijker 
gemaakt van (bemoeizuchtige) politici. 
Simpel gezegd: het fiscale beleid is 
het werkterrein van het parlement; het 
monetaire beleid werd de exclusieve 
bevoegdheid van de centrale bank. 
Een tijd lang leek het erop dat in 
deze setup het spookbeeld van hoge 
inflatie volledig was verdwenen. In 
Europa, de VS en Japan steeg de 
 inflatie na de hevige opstoot in de 
 jaren 1970 en 1980 namelijk zelden 
nog boven de 4% (en waren er vaak 
meer bekommernissen over te lage 
inflatie of zelfs deflatie).

Een veiligheidsnet voor overheden 
en bedrijven
Terwijl de inflatietargets nog steeds 
relatief onder controle bleven, 
brak met de financiële crisis van 
2008-2009 een scharniermoment 
aan voor centrale banken. Met 
een wereldeconomie en financieel 
systeem die in hun voegen kraakten, 
konden ze niet anders dan het 
zware geschut bovenhalen: de 
beleidsrente stevig doen zakken. 
Dat kanon bleek echter niet ver 
genoeg te schieten. Daarom vulden 
ze hun gereedschapskoffers met 
nieuwe tools: het massaal opkopen 
van staats- en bedrijfsobligaties, de 
introductie van negatieve rente (vooral 
in Europa), en zelfs de aankoop van 
aandelentrackers (in Japan). Op die 
manier spanden de centrale banken 

financiële veiligheidsnetten onder 
vele bedrijven en overheden. 

Obligatiestofzuigers op 
volle kracht
Dat centrale banken zich tot kracht-
patsers hadden ontwikkeld, kwam 
helemaal tot uiting tijdens de pan-
demie. Toen veel landen in de lente 
van 2020 op slot gingen, ging er een 
schok door de economie en financiële 
markten. De reactie was ongezien: 
de activa (waaronder obligaties) van 
de centrale banken in de VS, het VK, 
de eurozone en Japan stegen tijdens 
de pandemie samen met meer dan 
10.000 miljard USD. De Bank of Japan 
bezit vandaag op die manier meer 
dan 40% van de Japanse staats-
obligaties1, de Europese Centrale 
Bank heeft ruim 40% van de Duitse 
Bunds2 en ook de Federal Reserve 
bezit intussen meer dan 40% van de 
Amerikaanse Treasuries3. Tijdens de 
pandemie schreef de Bank of England 
zelfs rechtstreeks leningen uit aan 
bedrijven. Ongezien.

Einde van de inflatoire winterslaap 
Terwijl de centrale banken de – virtu-
eel onuitputtelijke – geldkraan bleven 
openhouden, was inflatie de laatste 
zorg. Maar de reboot van de wereld-
economie in 2021 met alle toeleve-
ringsproblemen van dien, nieuwe 
lockdowns in China en de oorlog in 
Oekraïne wekten het inflatiespook 
na bijna 40 jaar winterslaap weer 
helemaal tot leven. En dan ging het 
zeer snel. Terwijl overheden op het 
gaspedaal bleven duwen met fiscale 
stimuli, hadden centrale banken eer-
der op de rem moeten staan, schreef 
Rachana Shanbhogue (een voormalig 
medewerker van de Bank of England) 
onlangs in The Economist2. 

Verlies aan focus?
Centrale banken dachten aanvankelijk 
dat de opstoot van inflatie tijdelijk was, 
maar dienden alsnog hun discours 
aan te passen. Na deze inschattings-
fout moeten ze nu meer dan hun 
best doen om de inflatie weer onder 
controle te krijgen, en dat zonder 
de economische groei te veel af te 
remmen. Dit is hun uitdaging en focus 
vandaag. Omdat hun balansen zo 
opgezwollen zijn en de inflatie hoog 
blijft, staan ze onder sterke politieke 
en publieke druk om dat gedaan te 
krijgen. Elk woord wordt onder een 
vergrootglas genomen.

Centrale banken zijn zich de 
voorbije jaren ook steeds meer 
gaan bezighouden met het oplos-
sen van structurele uitdagingen 
zoals klimaatverandering, raciale 
inkomstenongelijk heid, genderonge-
lijkheid, hoge vastgoedprijzen, enzo-
voort. Niet alle problemen kunnen 
echter met monetair beleid opgelost 
worden. De herrijzenis van de inflatie 
is dan ook een goed moment om 
zichzelf eraan te herinneren waarom 
zij in de eerste plaats onafhankelijk 
werden en wat hun kern opdrachten 
zijn. Met het terugdringen van de in-
flatie hebben zij hun handen vandaag 
alvast meer dan vol. —

 
 

Centrale banken zijn zich de 
voorbije jaren ook steeds meer gaan 
bezighouden met het oplossen van 
uitdagingen zoals klimaatverandering 
en genderongelijkheid



34

M O G E L I J K

Een regelmatig inkomen 
uit uw vermogen?

Met een inflatie van ruim 8% en een rente in de euro zone 

van minder dan 1% ligt uw koopkracht nog steeds op 

het hakblok. Om deze koopkracht trachten te behouden 

moet u meer risico’s nemen, zeker indien u een potenti-

eel regelmatig inkomen uit uw beleggingen wil krijgen. 

Dat kan echter via oplossingen die het neerwaartse risico 

onder controle  proberen te houden.

ndanks signalen dat de 
Europese Centrale Bank 
(ECB) de rente stilaan uit 
een winterslaap haalt, wordt 

verwacht dat de rente historisch ge-
zien nog lange tijd laag zal blijven. De 
hoge inflatie doet weliswaar de bloed-
druk stijgen van de beleids makers 
in Frankfurt. Maar niemand verwacht 
een snelle terugkeer naar de hoge 
rentevoeten van weleer. 

Het belangrijkste rentetarief van 
de ECB bedraagt ondertussen sinds 
16 maart 2016 welgeteld 0%. Dat 
draagt weliswaar bij aan de stabiliteit 
van de economie. Maar voor defen-
sievere beleggers die gewoon waren 

O
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KERN
DB STRATEGIC INCOME ALLOCATION EUR (SIA) BALANCED PLUS

Compartiment van de bevek DWS Strategic, beheerd door DWS Investment GmbH

(SIA) Balanced Plus is een comparti-
ment van het fonds1 DWS  Strategic en 
hanteert zo’n Strategische  Inkomsten 
Allocatie-aanpak. Het is een kern-
portefeuille die hoofdzakelijk opge-
bouwd is uit ETF’s2 en andere Instel-
lingen voor Collectieve Beleggingen 
(ICB). Zij beleggen in verschillende 
types activa die gericht zijn op het 
genereren van inkomsten. 

Tegelijk heeft het compartiment 
mechanismen die neerwaartse risico’s 
trachten te beperken. DB Strategic 
Income Allocation EUR (SIA) Balanced 
Plus is dus bedoeld voor beleggers 
die een blootstelling aan hoger 
rentende activaklassen willen (en 
dus een degelijk inkomen uit hun 
beleggingen nastreven) én tegelijk 
het neerwaartse risico over een tijd-
spanne van een jaar binnen bepaalde 
grenzen willen houden.

DB Strategic Income Allocation 
EUR (SIA) Balanced Plus kan tot 80% 
in aandelengerelateerde investerin- →

Strategische Inkomsten Allocatie | OPLOSSINGEN 

om vlotjes inkomsten te halen uit kwa-
liteitsobligaties en kasbons zijn het al 
jaren minder prettige tijden.

In de tang genomen?
De financiële repressie dwingt 
beleggers ertoe om meer risico’s te 
nemen. En dus om de blootstelling aan 
aandelen te verhogen en/of voor meer 
risicovolle beleggingen in obligaties te 
kiezen. Dit kan natuurlijk een oncomfor-
tabele rit worden, aangezien situaties 
op de marken snel kunnen veranderen.

Betekent dit dat u als belegger een 
sprong in het ongewisse moet ma-
ken? Niet helemaal. Er bestaan Stra-
tegische Inkomsten Allocatie-oplos-
singen die inzetten op hoog rentende 
obligaties én tegelijk over mechanis-
men beschikken die ernaar streven 
om sterke dalingen af te remmen.

DB Strategic Income Allocation 
EUR (SIA) Balanced Plus
DB Strategic Income Allocation EUR 

1

gen beleggen, en streeft naar een 
jaarlijks dividend van 4%3 bruto. Op 
4 maart 2022 werd alvast het eerste 
halfjaarlijkse dividend uitgekeerd. Dit 
bedroeg € 2,04 bruto4 per deelbewijs. 

Wat zit er nu precies onder 
de motorkap?

Beheerd door specialisten, 
met extra focus op kosten 

en transparantie
DWS Investment GmbH staat in voor 
het beheer van het compartiment. De 
beheerder baseert zijn beleggings-
beslissingen op het advies van de 
Wealth Management-divisie van 
Deutsche Bank AG. De beheerder 
 selecteert niet zelf duizenden indivi-
duele aandelen en obligaties – een 
mogelijk dure aangelegenheid –, 
maar investeert voornamelijk in ETF’s 
en ICB’s. Dit helpt de kosten laag te 
houden en tegelijk de portefeuille 
te diversifiëren.

1 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. 2 ETF’s (Exchange Traded Fund), ook wel trackers genoemd, zijn fondsen die op de beurs noteren, waardoor u ze gedurende 
de hele beursdag kunt kopen en verkopen, zoals beursgenoteerde effecten. Trackers streven ernaar het verloop van een vooraf bepaalde beursindex zo getrouw mogelijk na 
te bootsen. 3 Uitkeringsdoelstellingen worden niet gegarandeerd en zijn louter indicatief. Het beoogde uitkeringsbedrag is afhankelijk van diverse factoren, zoals marktontwikke-
lingen en de samenstelling van de portefeuille en kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De daadwerkelijk uitgekeerde bedragen kunnen in de loop van de 
tijd afwijken of zelfs nihil zijn. Meer informatie vindt u in het prospectus. Rendementen uit het verleden vormen geen garantie of betrouwbare indicator voor de toekomst. 4 Fiscale 
behandeling volgens de geldende wetgeving op de publicatiedatum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. De individuele belegger, 
natuurlijke persoon en Belgisch inwoner, is onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op het uitgekeerde dividend.
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Drie inkomstenbronnen
Het compartiment richt zich op 

activa die een potentieel regelmatig 
inkomen genereren. Dat doet ze in 
drie activaklassen:

 –  Via aandelenbeleggingen 
De belangrijkste aandelenmark-
ten, regio’s en sectoren worden 
voortdurend gescreend op (onder 
meer) de aantrekkelijkheid van 
hun dividenden. Daarbij wordt ook 
gekeken naar beursgenoteerde 
infrastructuur en vastgoed. Het divi-
dendrendement van aandelen blijft 
een belangrijke inkomstenbron. De 
grafiek hieronder geeft de regionale 
evolutie van het dividendrendement 
over de afgelopen 10 jaar weer. Ook 
de mogelijke kapitaalgroei door-
heen de tijd is niet te verwaarlozen.

 –  Via obligatiebeleggingen 
Door ETF’s en andere Instellingen 
voor Collectieve Beleggingen (ICB) 
op de belangrijkste vastrentende 
indexen te gebruiken, worden de 
risico’s gespreid over verschillende 
uitgevers (overheden en bedrij-
ven) en looptijden. De beheerder 
kijkt daarbij naar het volledige 
universum van obligaties (regio’s, 
ratings en valuta’s) met bijzondere 
aandacht voor bedrijfsobligaties, 
obligaties uit groeilanden en High 
Yield-obligaties5.

 –  Via het schrijven van opties 
Het schrijven van afgedekte call-
opties op aandelenindexen is een 
manier om mogelijk een extra bron 
van inkomsten te genereren. Het 
is een combinatie van een ‘long’ 

5 High Yield-obligaties zijn hoogrentende obligaties met een lagere 
kredietwaardigheidsrating dan Investment Grade-obligaties en obli-
gaties van nationale en regionale overheden. 6 Een calloptie is een 
contract dat de koper de optie geeft – maar niet de verplichting – 
om een actief in de toekomst tegen een bepaalde prijs te kopen. 
De verkoper schrijft de optie. 7 Langetermijnstudies: Covered Calls 
Uncovered Roni Israelov and Lars N. Nielsen CFA Institute Volume 
75, 2015; Behavioral Aspects of Covered call writing: An Empirical 
Investigation Arvid.O.Hoffman & E.Tobias S.Fischer Journal of beha-
vioral Finance Volume 13, 2012; Writing Covered Call Options, James 
Yates and Robert W.Kopprasch, The Junior Portfolio Management 
Fall, 1980. 8 Als de doelverliesbeperking wordt bereikt, zal de bank 
niet automatisch portefeuilleposities verkopen, maar zullen er 
eerder verdere acties worden ondernomen op basis van de huidige 
marktverwachtingen van de bank. Dit vormt geen gegarandeerde 
verliesbeperking of kapitaalgarantie, noch een verklaring dat de 
beheerder in staat zal zijn de beoogde verlieslimiet te halen. De 
beoogde verlieslimiet sluit niet uit dat hogere verliezen kunnen 
voorvallen (geen kapitaalbescherming). De afdekking kan leiden 
tot een vermindering van het rendement. 9 Deutsche Bank AG 
Bijkantoor Brussel

 
 

DB Strategic Income Allocation EUR (SIA) Balanced Plus richt zich op 
activa die een potentieel regelmatig inkomen kunnen genereren en beschikt 
over een mechanisme dat de neerwaartse risico’s probeert te beperken

positie in een aandelen index met 
de verkoop van ‘out-of-the-money’ 
callopties6 op dezelfde index. Uit 
langetermijnstudies7 blijkt dat het 
schrijven van dergelijke opties kan 
helpen om bijkomende inkomsten 
te genereren terwijl men doorheen 
de tijd in aandelen belegd blijft.

Systematische 
indekkingsstrategie

DB Strategic Income Allocation EUR 
(SIA) Balanced Plus beschikt over een 
mechanisme dat de neerwaartse risi-
co’s probeert te beperken. Concreet 
probeert het compartiment verliezen 
van meer dan 20% op jaarbasis te 
voorkomen8. Door de indekkings-
strategie kan het compartiment moge-
lijk meer risicovolle activa aanhouden 
zonder dat het risiconiveau wijzigt. 

Kernoplossing
Dit compartiment kan mogelijks 
deel uitmaken van de kern van 
uw portefeuille, en dit vanaf een 
minimum belegging van 50.000 euro 
bij Deutsche Bank9. Op die manier 
heeft u een stevig en gediversifieerd 
fundament voor uw portefeuille, dat u 
eventueel kan aanvullen met thema-
tische of andere beleggingen. —

3

→

Regionale evolutie dividendrendement (2012-2022)

 S&P 500   STOXX Europe 600   MSCI Japan   MSCI Emerging Markets

Bron: Deutsche Bank AG, Bloomberg Financial LP; gegevens per 9 mei 2022
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Het fonds wordt actief beheerd. Het fonds wordt niet beheerd aan de hand van een 
benchmark. Het beleggingsdoel van het fonds is de realisatie van een kapitaalaangroei 
op middellange tot lange termijn met vrijwaring van het kapitaal tegen verliezen van 
meer dan 20% op jaarbasis. Om het beleggingsdoel te realiseren, streeft het fonds naar 
blootstelling in drie portefeuilles van primaire klassen van activa, die onderling en intern 
per fonds gediversifieerd zijn, namelijk een vastrentende portefeuille, een aandelenpor-
tefeuille en een alternatievenportefeuille. De beleggingen van het fonds worden naar 
de portefeuilles gealloceerd in de verhoudingen die de Beleggingsbeheerder, DWS 
Investment GmbH, uitgaande van het advies verkregen van de Beleggingsadviseur, 
zijnde de afdeling vermogensbeheer van Deutsche Bank AG, naar eigen inzicht heeft 
vastgesteld. Om de Beleggingsbeheerder te adviseren, werkt de Beleggingsadviseur 
met een strategische vermogensallocatiemethodiek, waarin rekening wordt gehouden 
met het verwachte rendement, de volatiliteit1 en de correlatie2 in elke portefeuille. De 
Beleggingsadviseur beoogt een allocatie voor te stellen die de kans biedt op een kapi-
taalaangroei op middellange tot lange termijn. De verwachte allocatiepercentages voor 
een “evenwichtige” portefeuille bedragen a) vastrentende portefeuille: maximaal 70%; b) 
aandelenportefeuille: 30-80%; en c) alternatievenportefeuille: 0-15%. Tevens streeft het 
fonds ernaar elk van de portefeuilles een weging te geven naar blootstelling aan activa 
in de eurozone toe, zodat het fonds een Europese focus heeft. Naast de allocatie naar de 
portefeuilles streeft de Beleggingsbeheerder naar de implementatie van een strategie op 
basis van de aanbeveling van de Beleggingsadviseur die gericht is op de vrijwaring van 
kapitaal door een daling in de waarde van de activa van het fonds te beperken tot ten 
hoogste 20% (de risicoreductiestrategie) op jaarbasis. De risicoreductiestrategie beoogt 
het potentiële verlies in het fonds over een voortschrijdende termijn van 12 maanden te 
beperken. De risicoreductiestrategie houdt beleggingen in financiële derivaatinstrumen-
ten in. Blootstelling aan de portefeuilles wordt hoofdzakelijk verkregen door te beleggen 
in een of meer beursgenoteerde fondsen (elk een ETF) of andere collectieve beleggings-
fondsen of, bij posities in specifieke commodities, via schuldeffecten die gekoppeld zijn 
aan de waardeontwikkeling van deze specifieke commodities, zoals beursgenoteerde 
schuldbewijzen of certificaten. Als alternatief voor een belegging in een ETF kan de Be-
leggingsbeheerder middels financiële derivaatinstrumenten blootstelling verwerven aan 
een financiële index. Het fonds kan callopties op de onderliggende portefeuille of porte-
feuillegerelateerde posities verkopen om de premie te innen en de inkomsten te verho-
gen. De valuta van het compartiment is de EUR. Het fonds keert halfjaarlijks uit. Over het 
algemeen kunt u dagelijks de inkoop van uw aandelen aanvragen. De Vennootschap kan 
de wederinkoop echter opschorten wanneer dit, rekening houdend met de belangen van 
de beleggers, door buitengewone omstandigheden noodzakelijk zou blijken.

Het hierboven vermelde beleggingsbeleid is afkomstig uit de KIID. Het rendement 
noch het kapitaal zijn gegarandeerd of beschermd.

Basisgegevens
Aandelenklasse LBD
Deelbewijzen Distributie
ISIN-code LU2330518965
Munteenheid EUR
Land van oorsprong Luxemburg
Looptijd onbeperkt
Minimuminschrijving 50.000 EUR bij Deutsche Bank
Instapkosten Max. 4% (Max. 1,5% bij Deutsche Bank)
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten3 (inclusief de beheersprovisie) 1,8%
Swing Pricing4 Van toepassing (zie prospectus) 
 De NIW kan worden geraadpleegd  
 via www.fundinfo.com

1 Volatiliteit is een maatstaf voor de beweeglijkheid van een koers. Het is de afwijking van een koers ten opzichte van het gemiddelde. Beleggers zien volatiliteit als maatstaf voor het 
risico dat gelopen wordt. 2 Correlatie is een statistische maatstaf die aangeeft hoe twee effecten (of andere variabelen) zich ten opzichte van elkaar bewegen. 3 De lopende kosten 
zijn exclusief de prestatievergoeding en transactiekosten. De vermelde lopende kosten zijn de laatst beschikbare kosten in het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ van het 
betrokken product op datum van deze publicatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt van de beheerder van de ICB een percentage van zijn beheersvergoeding in de vorm 
van retrocessies. Over het algemeen schommelt dat percentage tussen 50% en 60%. Meer informatie is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel via 
de dienst Client Solutions (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). 4 Swing 
pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebruiken om de netto-inventariswaarde van hun ICB 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. 5 Fiscale behandeling volgens de geldende wetgeving op de publicatiedatum van deze brochure 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 voor-
heffing van 30% op de inkomsten (onder vorm van intresten, meerwaarden of minderwaarden), die rechtstreeks 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 aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van het 
WIB ‘92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.

 TECHNISCHE FICHE

Belastingstelsel in België
Aandelenklasse LBD
Juridische aard Compartiment van de bevek naar  
 Luxemburgs recht DWS Strategic
TOB bij aankoop –
TOB bij uitstap –
Roerende voorheffing op dividenden 30%
Roerende voorheffing bij afkoop5 30 %

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 omschrij-
ving van de risico’s die aan dit type van fonds zijn verbonden, zoals door ons (Deutsche 
Bank AG Bijkantoor Brussel) bepaald. U vindt een uitvoerige beschrijving van de risico’s 
in het prospectus dat op eenvoudig verzoek beschikbaar is in onze Financial Centers. 
Kredietrisico: Insolvabiliteit of daling van de kredietwaardigheid van een emittent in de 
portefeuille. Liquiditeitsrisico: Kans op waarderingmoeilijkheden bij verkoop van effecten 
op het gewenste tijdstip. Tegenpartijrisico: Onvermogen of weigering van een tegenpartij 
om aan zijn verplichtingen te voldoen. Risico’s door het gebruik van derivaten: Deze 
instrumenten kunnen door hun hefboom de gevoeligheid van de portefeuille voor marktbe-
wegingen verhogen. Wisselkoersrisico: Schommelingen in wisselkoersen of regelgeving 
met betrekking tot de beheersing van wisselkoersen. Aandelenrisico: Aandelen zijn over 
het algemeen volatieler dan obligaties. Aandelenkoersen fluctueren door verschillende 
factoren, zoals algemene informatie, economische, sectorale informatie of informatie 
omtrent de onderneming. Risico in verband met ontwikkelingslanden: Er bestaat meer 
kans op politieke, juridische, tegenpartij- en operationele risico’s bij opkomende markten. 
Duurzaamheidsrisico: Een gebeurtenis of omstandigheid omtrent milieu, maatschappij en 
deugdelijk bestuur die een belangrijk negatief effect, feitelijk of potentieel, kan hebben op 
de investeringswaarde.

Algemene informatie
Alvorens in te tekenen moet u kennisnemen van het document ‘Essentiële beleg-
gersinformatie’ en het prospectus. We bevelen u ook aan om de laatste periodieke 
verslagen van de bevek door te nemen. Die documenten kunt u raadplegen op 
www.deutschebank.be of gratis verkrijgen in de Financial Centers van Deutsche 
Bank AG Bijkantoor Brussel als distributeur en bij de financiële dienstverlener van 
het fonds. Voor eventuele klachten kan de cliënt zich wenden tot de dienst Client Soluti-
ons van de bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel; 
Tel. +32 2 551 99 34. E-mail: clienten.dienst@db.com). Is de cliënt niet tevreden met de 
manier waarop bovenstaande klacht behandeld is, dan kan hij contact opnemen met de 
Ombudsman (e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; Website: www.ombudsfin.be.)
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Groter risico 

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.

1 2 3 4 5 6 7 
 Kleiner risico

 Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 

RISICO- EN OPBRENGSTPROFIEL
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EXPERTISE | Successieplanning

et is een vraag die standaard naar 
boven komt bij een successieplanning 
waarbij meer dan één kind in beeld 
is: moeten we de gelijkheid tussen 

de kinderen eerder wiskundig opvatten, of is 
een billijk evenwicht aan de orde, bijvoorbeeld 
als het ene kind het financieel minder voor de 
wind heeft? 

Wat als u niets regelt?
Als u niets regelt, dan treden de gewone me-
chanismen van het erfrecht in werking bij het 
overlijden. Uw kinderen zullen dan op gelijke 
voet behandeld worden: elkeen krijgt een even-
redig deel van de nalatenschap van de ouders. 

Regelde u wél iets (bijvoorbeeld via een 
schenking of testament), dan is het belangrijk te 
weten dat uw speelruimte niet onbegrensd is. U 
mag bijvoorbeeld niet uw volledige vermogen 

Denkt u aan uw successie en heeft u meer 

dan één kind? In dat geval stelt zich de vraag 

over de gelijke behandeling van de kinderen 

in het kader van uw nalatenschap.

schenken of nalaten aan één kind als u er twee 
heeft. Op het einde van de rit moet minstens 
de helft van het vermogen van de ouders elk 
voor een gelijk deel toekomen aan de kinderen 
(dit is de zogenaamde ‘reserve’). Heeft u twee 
kinderen, dan hebben ze dus elk minstens recht 
op een kwart van uw nalatenschap. Over de 
andere helft kunnen de ouders vrij beschikken, 
bijvoorbeeld via schenking of door middel van 
een testament. Overtreedt u die spelregels, dan 
kan het benadeelde kind eisen om deze situatie 
recht te zetten.

Kinderen bevoordelen of  
gelijk behandelen via een schenking
Hoe u een schenking doet, zal bepalen in welke 
mate de gelijkheid tussen de kinderen al of niet 
verzekerd blijft. Daarom dient u een onder-
scheid te maken tussen twee soorten schenkin-

H

(On)gelijkheid tussen kinderen in

successieplanning
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gen. Met de eerste streeft u gelijkheid tussen de 
kinderen na, met de tweede kan u bewust een 
of meerdere kinderen bevoordelen.

1. De voor inbreng vatbare schenking
Als er geen andere wilsuiting van de schenker 
is, beschouwt het erfrecht elke schenking aan 
een kind als een voorschot op het toekom-
stige deel van de nalatenschap. Een gelijke 
behandeling van de kinderen is daarmee 
gewaarborgd, aangezien bij het overlijden van 
de ouders rekening zal worden gehouden met 
wat elk kind vooraf via schenking heeft ont-
vangen. Op dat moment moet het kind die de 
schenking al ontving, deze namelijk inbrengen 
in de nalatenschap van de overleden ouders, 
alvorens een gelijke verdeling tussen alle 
kinderen te maken. Wat een kind bij leven van 
zijn ouder(s) via schenking kreeg, wordt op het 

ogenblik van het overlijden van de ouders in 
zekere zin herverdeeld onder zijn broers en 
zussen. De gelijkheid blijft dus behouden. 

Let wel, niet alle schenkingen zijn inbreng-
baar. Sommige voordelen die ouders aan 
hun kinderen of aan enkelen ervan toeken-
nen, vormen geen schenkingen en hoeven 
dus niet ingebracht worden. Dit gaat onder 
meer om voordelen zoals de financiering 
van buitenlandse studies, huwelijksfeesten 
of een gratis verblijf in een goed dat aan de 
ouders toebehoort. 

Wat moet het begiftigde kind inbrengen?
De inbreng gebeurt in principe in waarde, 
d.w.z. in de vorm van een geldsom gelijk aan 
de waarde van dit goed (en niet door inbreng 
van het geschonken goed in natura). Als basis-
regel gebeurt de inbreng tegen de waarde op 

 
 

De inbrengbare 
schenking biedt een 
grote flexibiliteit aan 
ouders-schenkers die 
gelijkheid tussen hun 
kinderen nastreven

→



de dag van de schenking. De waarde wordt 
daarbij geïndexeerd op basis van het index-
cijfer van de consumptieprijzen, en dat tussen 
de datum van de schenking en de datum van 
overlijden van de schenker. 

Deze regel kent een belangrijke uitzonde-
ring. Wanneer de begiftigde vanaf de dag van 
de schenking verhinderd wordt om over de 
volle eigendom van het goed te beschikken 
(bijvoorbeeld om het goed te verkopen), dan 
moet rekening worden gehouden met de 
waarde ervan op de dag waarop de begif-
tigde dat recht verwerft. Dat is doorgaans 
het geval wanneer het goed wordt geschon-
ken met voorbehoud van vruchtgebruik. De 
begiftigde is slechts blote eigenaar van het 
goed en kan er dus niet alleen over beschik-
ken. De voor de inbreng in aanmerking te 
nemen waarde is doorgaans die van het 
goed op de dag van het overlijden van de 
schenker-vruchtgebruiker. 

Van deze uitzondering kan worden afge-
weken door de basisregel opnieuw toe te 
passen, namelijk de inbreng van het geschon-
ken goed tegen de waarde op de dag van 
de schenking. Het dient echter opgemerkt 
dat voor deze afwijking een erfovereenkomst 

nodig is (zie verder), dus het akkoord van de 
andere kinderen en de ouders-schenkers.

Grote flexibiliteit
De inbrengbare schenking biedt een grote 
flexibiliteit aan ouders-schenkers die gelijkheid 
tussen hun kinderen nastreven. Ze kunnen 
ofwel slechts aan één van hun kinderen, ofwel 
aan al hun kinderen schenken. In dat laatste 
geval kunnen ze bijvoorbeeld beslissen om 
een onroerend goed te schenken aan het ene 
kind, en liquiditeiten of effecten aan het andere. 
De schenkingen hoeven in dat geval niet nood-
zakelijk dezelfde waarde te hebben en moeten 
niet op hetzelfde moment gebeuren.

2. De niet-inbrengbare schenking
Een ouder kan een of meerdere kinderen ook 
bevoordelen. Daarvoor moet de ouder een 
niet-inbrengbare schenking doen (we spreken 
ook van een schenking ‘buiten erfdeel’). Die 
schenking wordt dan niet beschouwd als 
een voorschot op het erfdeel, maar als een 
schenking die het kind bovenop dat erfdeel 
toekomt. Ze moet op het moment van het 
overlijden van de ouders dan ook niet worden 
ingebracht. Zolang deze niet-inbrengbare 

EXPERTISE | Successieplanning

→

 
 

Als u wil dat de 
schenking buiten 

erfdeel gebeurt, moet 
u dat uitdrukkelijk 

vermelden in de 
schenkingsakte of het 

‘pacte adjoint’

40



41 

schenking de reserve van de andere kinde-
ren niet aantast, hoeft er geen probleem te 
zijn. Als u wil dat de schenking buiten erfdeel 
gebeurt, moet u dat uitdrukkelijk vermelden in 
de schenkingsakte of het ‘pacte adjoint’.

Een generatiesprong zonder de gelijkheid 
tussen de kinderen te doorbreken
Stel: u heeft twee kinderen aan wie u wil schen-
ken. Uw zoon Marc heeft geen kinderen en 
heeft het door enkele tegenslagen financieel 
moeilijk. Uw dochter Sofie heeft een kind en zit 
er dankzij een succesvolle loopbaan warmpjes 
bij. Aangezien uw dochter niet meteen een duw-
tje in de rug nodig heeft zoals haar broer, vraagt 
ze zich af of u de schenking, die voor haar be-
stemd zou zijn, niet rechtstreeks aan haar zoon 
(uw kleinzoon) kan doen. Maar worden in deze 
hypothese uw kinderen, of toch minstens de 
twee familietakken die ze vertegenwoordigen, 
wel nog steeds gelijk behandeld?

Een eenvoudige schenking aan uw kleinzoon 
laat dit niet toe. Die schenking is dan immers 
niet in te brengen in uw nalatenschap aangezien 
uw kleinzoon niet uw wettelijke erfgenaam is 
en deze schenking dus niet moet inbrengen. 
Gelukkig heeft het erfrecht een antwoord op dit 
soort situaties. U schenkt aan de zoon van uw 
dochter en zij verbindt zich ertoe om die schen-
king aan haar kind alsnog in te brengen. In dat 
geval spreken we van een ‘inbreng ten behoeve 
van een derde’. U doet dan als het ware alsof 
uw dochter zelf de schenking heeft genoten, 
die dan wordt beschouwd als een voorschot op 
haar toekomstige erfdeel. In dat geval blijven 
de twee familietakken (uw zoon enerzijds en uw 
dochter/kleinzoon anderzijds) gelijk behandeld.

Deze benadering vormt dan deel van een erf-
overeenkomst tussen de drie betrokken partijen. 

Wat houdt de globale erfovereenkomst in?
De globale erfovereenkomst is bedoeld om tege-
moet te komen aan de wens van burgers om be-
paalde aspecten van hun nalatenschap al tijdens 
hun leven – en in alle transparantie – vervroegd 

Meer weten?
 

Het integrale artikel met 
praktische voorbeelden ontdekt 
u op deutschebank.be/nieuws. 
Filter op ‘Estate Planning & 
Fiscaliteit’. Of scan hier  
de QR-code.

te regelen. Het gaat om een overeenkomst tussen 
een vader en/of moeder en al hun kinderen.

Deze globale overeenkomst heeft tot doel 
een evenwicht tussen de kinderen vast te stel-
len, rekening houdend met zowel de schenkin-
gen of voordelen die ze allemaal of sommigen 
al hebben genoten, als met hun persoonlijke si-
tuatie. Het is dus niet vereist dat er een wiskun-
dige gelijkheid is tussen wat elk kind ontvangen 
heeft, maar wel een subjectief evenwicht. 

Om dit evenwicht tussen de kinderen te 
bepalen, kunnen de ouders rekening houden 
met elk voordeel dat aan sommigen onder hen 
werd toegekend (studies, huwelijksfeest, …). Bo-
vendien laat het subjectieve evenwicht tussen 
kinderen ook toe om rekening te houden met ie-
ders persoonlijke situatie. Het gaat bijvoorbeeld 
om de kwetsbare situatie waarin sommigen zich 
bevinden (werkloosheid, arbeidsongeschiktheid, 
handicap, enz.) of net de comfortabele situatie 
van anderen (heel bevoorrechte beroepssituatie, 
vermogenstoestand, enz.). Op basis daarvan kan 
een situatie waarbij het ene kind meer krijgt dan 
het andere, of zelfs niets krijgt, als evenwichtig 
beschouwd worden. Dat evenwicht moet enkel 
in de overeenkomst worden gerechtvaardigd.

De globale erfovereenkomst is echter niet te 
verwarren met een testament. De overeenkomst 
is geen instrument om op voorhand tot een ak-
koord te komen over de verdeling van de goe-
deren waaruit de nalatenschap van de ouders 
zal bestaan. Dat kan enkel via het testament. 

Een globale erfovereenkomst zorgt ervoor 
dat de kinderen het tussen hen vastgestelde 
evenwicht aanvaarden en verzaken aan (1) de 
eis om de in de overeenkomst bedoelde schen-
kingen in te brengen in de nalatenschap van de 
ouders en (2) ze te betwisten om hun erfrech-
telijke reserve te vrijwaren. Deze schenkingen 
verdwijnen dus definitief uit de verdeling van de 
toekomstige nalatenschap van de ouders. De 
tellers worden in zekere zin ‘op nul gezet’ zodra 
de overeenkomst is gesloten. Dit kan het risico 
op discussies tussen kinderen verminderen en 
de ouders gemoedsrust bieden. —
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et als verschillende 
andere landen kampt 
India met een immen-
se verkeersdrukte. 
Door de toenemende 
populatie en welvaart 

is het aantal auto’s er de afgelopen 
decennia verveelvoudigd. Alleen al in 
Delhi zijn er vandaag ruim 3 miljoen 
auto’s en 9 miljoen gemotoriseerde 
riksja’s. De overvolle straten kosten 
de metropool jaarlijks zelfs 12%1 van 
zijn bbp2 (tijdverlies, brandstof, …). 
Twaalf. Procent.

De afgelopen tien jaar is er 
nochtans veel bereikt in India. In veel 
grote steden zijn in recordtijd nieuwe 
metrolijnen aangelegd – alleen al 
meer dan 200 kilometer in Delhi. En 
nieuwe bedrijfsmodellen, geïnspireerd 
op de deeleconomie en disruptieve 
technologieën, kregen er voet aan 
de grond. 

Zijn we er bijna?
Net als in India vinden ook bij ons en 
elders in de wereld kleine en grote 
(r)evoluties in mobiliteit plaats. Op 
het fietspad wordt u voorbij gesneld 
door elektrische fietsen. Op de weg 
slalommen elektrische skateboards 
langs het verkeer. En misschien liet 
er net iemand zijn deelauto voor uw 
deur achter. 

Voorbeelden uit Delhi en 1001 andere 
wereldsteden tonen aan dat er een 
omwenteling naar slimme mobili-
teit – klimaat vriendelijk, stressvrij en 
(kosten)efficiënt – bezig is, maar de 
weg nog lang is. Verandering is echter 
geen keuze. Het is een must. Naast 
de demografische en urbanistische 
uitdagingen zijn de klimaat uitdagingen 
even groot. Vandaag zijn alle vormen 
van transport en mobiliteit nog steeds 
verant woordelijk voor 16,2% van de 
globale uitstoot3. Slimme mobiliteit kan 
een deel van de  oplossing zijn. 

Mobiliteit onder stroom
Een belangrijke pijler in de transitie 
naar slimme mobiliteit is elektrificatie. 
Er werd altijd aangenomen dat elek-
trische voertuigen (EV) op een dag 
zouden concurreren met traditionele 
auto’s. Die dag is aangebroken. De 
goedkoopste gezinsauto (total cost of 
ownership) in Europa is vandaag een 
elektrische auto4. 

Dé grote shift naar elektrificatie 
bij consumenten en bedrijven moet 
echter nog komen. Vandaag is nog 
minder dan 1% van alle voertuigen op 
onze planeet elektrisch5. Of het nu om 
klimaat- of geopolitieke problemen 
gaat: in een wereld waarin we gas 
en olie (moeten) leren afzweren, is 
elektrificatie mogelijk de enige uitweg.

OPLOSSINGEN | Fonds 

Alle wegen leiden 
naar een file oplossing
Het verkeer draait hier vierkant. Als bestuurder heeft u het wellicht al 

100 keer gegromd. Als belegger kan u meer dan alleen maar ondergaan en 

toekijken. Ontdek waarom slimme mobiliteit een aantrekkelijk en mondiaal 

beleggingsthema is, en hoe u met uw belegging een impact kan hebben.

N
Meer dan alleen 
elektrische wagens
Elektrificatie is echter maar één 
pijler in de omschakeling. Nieuwe 
bedrijfsmodellen en on-demand 
diensten (zoals bijvoorbeeld Uber 
en Lyft), auto-, step- en fietsdelen en 
flexibele mobiliteitsabonnementen 
zijn eveneens vitaal. En ook steden 
moeten ervoor zorgen dat hun 
infrastructuur gelijke tred houdt met 
de eisen van het tijdperk van modern 
transport en voor het sturen van 
verkeersstromen. De omschakeling 
naar slimme mobiliteit bestaat dus 
niet uit één oplossing, maar is 
een complexe mix van producten, 
projecten en diensten. 

Veranderingen = investeringen = 
beleggingskansen
Verandering vraagt om investeringen. 
En omdat de nood aan verandering 
groot is, is ook de nood aan investe-
ringen groot. Net dat kan opportuni-
teiten voor beleggers opleveren die 
willen inzetten op slimme mobiliteit. 

SATELLIET – THEMATISCH
ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES 
beheerd door Robeco Institutional Asset Mgmt BV
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Hoe veelbelovend het thema ook is, 
het blijft belangrijk te diversifiëren en 
de risico’s te spreiden over verschil-
lende subsectoren:

1.  Producenten en leveranciers 
van componenten

 – Fabrikanten van EV’s
 – Producenten van lithium-ion-
batterijen, componenten voor 
de elektrische aandrijving en het 
opladen van batterijen, sensoren, 
halfgeleiders, efficiënte verlichting, 
lichtgewicht materialen …

 – Productie-apparatuur en software 
voor virtuele prototyping

2. Infrastructuur
 – Een flexibel en uitgebreid 
elektriciteitsnet

 – Laadstations (elektriciteit en 
waterstof), met inbegrip van 

commerciële laadpunten en 
snellaadstations

 – Oplossingen voor de opslag van 
elektriciteit, zoals megabatterijen

 – Energiebeheersystemen en 
 systemen die het mogelijk maken 
om stroom van een EV terug op het 
net te brengen (de autobatterij als 
energiebron, bv. bij laag rendement 
van zonnepanelen)

 – Slimme oplossingen voor 
verkeerscirculatie
 

3. Autonoom rijden
 – Software en elektronica voor 
 digitale cockpits

 – Infotainment6 
 – Connectiviteitsdiensten en 
technologie die het mogelijk maakt 
om auto’s met elkaar te laten 
communiceren (bv. om voldoende 
afstand te houden)

 – Artificiële intelligentie en  LiDAR-
technologie, nodig voor  autonome 
voertuigen

 – Advanced Driver Assistance 
 Systemen zoals bijvoorbeeld 
adaptieve cruise control, precrash 
systemen, vermoeidheidsdetectie-
systemen …

4. Nieuwe mobiliteitsoplossingen 
 – Bedrijven actief in deeloplossingen
 – Nieuwe, slimme mobiliteits-
oplossingen: robottaxi’s, elektrische 
vliegtuigen, monowheelers …

Slimme mobiliteit is een heel breed 
thema met veel spelers die op 
verschillende fronten opereren. Een 
actief beheerd fonds7 met zowel 
beleggings experts als technologie-
pecialisten kan daarom een groot 
verschil maken. →

1 Bron: https://www.financialexpress.com/economy/traffic-jam-in-4-metros-costs-more-than-entire-rail-budget-this-city-has-worst-peak-hour-congestion/1146356/ 2 Bruto 
binnenlands product (de totale geldwaarde van alle in een land geproduceerde goederen en diensten gedurende een jaar). 3 Bron: ourworldindata.org/ghg-emissi-
ons-by-sector 4 Dacia Spring Electric 5 Bron: https://www.iea.org/reports/global-ev-outlook-2021 6 Samentrekking van informatie en entertainment. 7 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. 
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→ dan ook duurzame beleggingsdoel-
stellingen na zoals omschreven in 
artikel 9 van de Europese ‘Sustainable 
Finance Disclosure Regulation’. Daar-
bij sluit het niet alleen enkele secto-
ren uit zoals controversiële wapens 
of steenkool, maar gaat het ook op 
zoek naar bedrijven die bijdragen aan 
de Sustainable Development Goals 
(SDG’s) van de VN zoals betaalbare 
en duurzame energie of duurzame 
steden en gemeenschappen. Het 
fonds integreert duurzaamheidscrite-
ria in het aandelenselectieproces en 
via een themaspecifieke duurzaam-
heidsbeoordeling. De portefeuille 
wordt samengesteld op basis van 
een in aanmerking komend beleg-
gingsuniversum van bedrijven met 
een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan 
de thematische beleggingsdoel-
stellingen. Meer informatie vindt u 
hiernaast in de beleggingspolitiek en 
in de prospectus.

Bent u overtuigd van het thema, 
maar twijfelt u over de timing? Bij 

 
RobecoSAM Smart 
Mobility Equities 
RobecoSAM Smart Mobility Equities is 
een actief beheerd fonds dat wereld-
wijd belegt in bedrijven die profiteren 
van de elektrificatie van transport. De 
aandelenselectie is gebaseerd op 
een fundamentele analyse. 

Het fonds belegt doorgaans in 
een 40 tot 80-tal aandelen. Die kan 
de beheerder selecteren uit een 
universum van honderden spelers die 
verband houden met slimme mobi-
liteit, zoals fabrikanten en verdelers 
van voertuigen, productie-apparatuur 
en software, batterijen, elektrische 
aandrijflijnen, lichtgewichtmateri-
alen, connectiviteitsoplossingen, 
deelmobiliteit, artificiële intelligentie, 
laadstations, waterstofinfrastructuur, 
slimme netwerken, … 

“De mobiliteitssector ondergaat 
momenteel ingrijpende veranderingen 
als gevolg van elektrificatie en rijas-
sistentie/autonoom rijden. Er ontstaan 
nieuwe bedrijfsmodellen die alterna-
tieven bieden voor het woon-werk-
verkeer en reizen. Deze strategie 
investeert in al deze nieuwe gebieden 
om de mobiliteit van de toekomst vei-
lig, schoon, verbonden en kosteneffi-
ciënt te maken”, zegt fondsbeheerder 
Pieter Busscher. Hij gaat daarbij onder 
meer op zoek naar bedrijven met een 
snelgroeiende of dominante markt-
positie, een kwalitatief management-
team, een groot groeipotentieel en 
een sterke balans. 

Oog voor een vlotte morgen
Het fonds stimuleert de decarboni-
satie van de transportsector door te 
beleggen in elektrificatie en streeft 

De inhoud van dit artikel is 
opgesteld door Deutsche 
Bank AG Bijkantoor 
Brussel en wordt mee 
gefinancierd door de 
fondsbeheerder van het 
hier gepresenteerde fonds.

OPLOSSINGEN | Fonds 

 
 

Deze strategie investeert in nieuwe gebieden om de mobiliteit van 
de toekomst veilig, schoon, verbonden en kostenefficiënt te maken
FONDSBEHEERDER PIETER BUSSCHER

Deutsche Bank kan u ook periodiek 
beleggen in dit product via DB Invest-
ment Plan9.

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

 8 Verordening (EU) 2019/2088 van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector. 9 Via DB Investment  
Plan belegt u een bedrag naar keuze, vanaf 100 euro per maand (en maximum 500 euro per maand). Lees voor meer info het reglement van DB Investment Plan 
op deutschebank.be/dbinvestmentplan. 
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 TECHNISCHE FICHE

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 beleg-
gingsfondsen 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 document ‘Essentiële beleggersinformatie’ 
van het betrokken product op datum van deze publicatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt van de beheerder van de ICB een percentage van zijn beheersvergoeding in de vorm van 
retrocessies. Over het algemeen 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 datum van deze brochure 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 intresten, 
meerwaarden of minderwaarden), die rechtstreeks 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 aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van het WIB92. Dit document vormt geen fiscaal noch juridisch advies.

ROBECOSAM SMART MOBILITY EQUITIES D EUR BEHEERD DOOR ROBECO INSTITUTIONAL ASSET MGMT BV

Woordenlijst
Fonds: het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen gebruikt voor een instelling voor col-
lectieve 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. 

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 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. Liquiditeitsrisico: kans op
waarderingmoeilijkheden bij verkoop van effecten op het gewenste tijdstip. Tegenpartijrisi-
co: onvermogen of weigering van een tegenpartij om aan zijn verplichtingen te voldoen.
Wisselkoersrisico: schommelingen in wisselkoersen of regelgeving met betrekking tot de 
beheersing van wisselkoersen. Aandelenrisico: aandelen zijn over het algemeen volatieler 
dan obligaties. Aandelenkoersen fluctueren door verschillende 
factoren, zoals algemene informatie, economische, sectorale 
informatie of informatie omtrent de onderneming. Risico in 
verband met ontwikkelende landen: meer kans op politieke, 
juridische, tegenpartij en operationele risico’s bij opkomende 
markten.  Concentratierisico: geconcentreerde blootstelling aan 
een bepaald land of sector.

Algemene informatie
Alvorens in te tekenen moet u kennisnemen van het document ‘Essentiële beleg-
gersinformatie’ en het prospectus. We bevelen u ook aan om de laatste 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 Deut-
sche Bank AG Bijkantoor Brussel als distributeur 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. E-mail: clienten.dienst@db.com). Is de cliënt niet tevreden met de manier 
waarop bovenstaande klacht behandeld is, dan kan hij contact opnemen met de Ombuds-
man (adres: OMBUDSFIN, Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw, North Gate 
II, Koning Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel; e-mail: ombudsman@ombudsfin.be; Website: 
www.ombudsfin.be

RobecoSAM Smart Mobility Equities is een actief beheerd fonds dat wereldwijd belegt in 
bedrijven die profiteren van de elektrificatie van transport. De selectie van deze aandelen 
is gebaseerd op een fundamentele analyse. Het fonds heeft als doelstelling het behalen 
van een beter rendement dan de index. De strategie integreert duurzaamheidscriteria 
in het aandelenselectieproces en via een themaspecifieke duurzaamheidsbeoordeling. 
De portefeuille wordt samengesteld op basis van een in aanmerking komend beleg-
gingsuniversum van bedrijven met een bedrijfsmodel dat bijdraagt aan de thematische 
beleggingsdoelstellingen. De beoordeling van de relevante SDG’s is gebaseerd op een 
intern ontwikkeld raamwerk. Voor meer informatie hierover, zie www.robeco.com/si. Het 
fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 9 van de Sustainable 
Finance Disclosure Regulation van de EU. Het fonds stimuleert de decarbonisatie van de 
wereldwijde transportsector middels beleggingen in de elektrificatie van de sector door 
te beleggen in bedrijven die bijdragen aan de volgende Sustainable Development Goals 
(SDG’s) van de VN: Betaalbare en duurzame energie, Waardig werk en economische 
groei, Industrie, Innovatie en infrastructuur, Duurzame steden en gemeenschappen en 
Klimaatactie. Het fonds integreert factoren op het gebied van milieu, maatschappij en 
ondernemingsbestuur (environmental, social and governance; ESG) in het beleggingspro-
ces en hanteert duurzaamheidsindicatoren, waaronder, maar niet beperkt tot, Robeco’s 
beleid voor goed ondernemingsbestuur, uitsluitingen op basis van normen, activiteiten en 
regio’s, en stemmen bij volmacht. 
Het fonds mag een actief valutabeleid voeren om extra rendement te genereren en mag 
hiervoor valutaafdekkingstransacties aangaan. 
Benchmark: MSCI World Index TRN. De meeste aandelen die we selecteren maken deel 
uit van de benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de benchmark selecteren. 
Het beleggingsbeleid is niet gebonden aan de Benchmark, maar het fonds kan wel ter 
vergelijking gebruikmaken van een benchmark. Daarnaast kan het fonds flink afwijken 
van de issuer-, landen- en sectorweging van de benchmark. Er zijn geen restricties aan 
de afwijking ten opzichte van de benchmark. De benchmark is een algemene marktge-
wogen index die niet in overeenstemming is met de duurzame doelstelling van het fonds. 
Deze aandelenklasse van het fonds keert geen dividend uit. U kunt op elke waarderings-
dag participaties in het fonds kopen of verkopen. Dit fonds is misschien niet geschikt voor 
beleggers die van plan zijn hun geld op te nemen binnen 5 jaar.

Het hierboven vermelde beleggingsbeleid is afkomstig uit de KIID. Het rendement noch 
het kapitaal zijn gegarandeerd of beschermd.

Deelbewijzen Kapitalisatie
ISIN LU2145465402
Munteenheid EUR
Swing Pricing1 Van toepassing
Juridische aard Compartiment van BEVEK
Naam van de BEVEK Robeco Capital Growth Funds
De NIW kan geraadpleegd worden via www.beama.be
Instapkosten maximum 5%, maximum 1,5% bij Deutsche Bank
Uitstapkosten 0%
Lopende kosten2 1,71%
Minimum belegging 1 deelbewijs bij Deutsche Bank
Land van herkomst Luxemburg
Looptijd Onbeperkt
Beurstaks bij uitstap3 1,32% (Max. 4000 euro)
Roerende voorheffing op dividenden3 Niet van toepassing
Roerende voorheffing bij afkoop3 30%
SRRI 6 op een maximum van 7

Groter risico 

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 metter-
tijd veranderen.

1 2 3 4 5 6 7 
 Kleiner risico

 Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 
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Waarom u best ook

Minder bekend, maar daarom niet minder interessant. Beleggen in 

 kleinere bedrijven kan een manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren. 

Het grotere rendementspotentieel komt evenwel met enkele uitd agingen 

en risico’s.  Ontdek hoe de fondsenbeheerder die met actief beheer 

kan tackelen. 

op de kleintjes let

e financiële markten zijn 
een populair onder-
zoeksdomein. Elke 
dag worden duizenden 
nieuwe inzichten ge-
publiceerd. De meeste 

gaan onopgemerkt voorbij. Maar voor 
sommige gaan beleggers toch beter 
even zitten. 

Dat was ook in 1993 het geval, toen 
Eugene Fama en Kenneth French een 
onderzoek publiceerden naar het 
small cap effect1. Hun studie toonde 
aan dat de 10% Amerikaanse aande-
len met de kleinste marktkapitalisaties 
een jaarlijkse overprestatie van 2,4% 
optekenden ten opzichte van de 10% 
met de grootste kapitalisaties. En dat 
sinds 1920. Small cap2, bigger poten-
tial return dus. Enkele jaren na hun 
publicatie mochten beide heren de 
Nobelprijs voor Economie ophalen.

Terwijl veel beleggers ervan uit-
gaan dat er vooral potentieel rende-
ment te rapen valt met kleppers uit de 
S&P500 of de Dow Jones Industrial 
Average indexen, zijn het historisch 
gezien de kleinere, onbekende bedrij-
ven die op lange termijn het meeste 

D
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THREADNEEDLE (LUX) 
American Smaller Companies  
beheerd door Threadneedle Management Luxemburg S.A.
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rendement genereren1. De oefening 
van Fama en French werd sinds-
dien geregeld opnieuw gemaakt en 
uitgebreid naar andere markten. Vaak 
– maar niet altijd – werd de overpres-
tatie van kleinere bedrijven herbeves-
tigd. Maar hoe komt dat nu precies? 

Wat maakt kleinere bedrijven 
aantrekkelijk?

Groot, groter, grootst …  
en dan?

De voorbije jaren keken beleggers met 
grote ogen naar de FAANG-aandelen3 
die de marsrichting op de beurs bepaal-
den. Alleen: zo’n groeitempo kan geen 
enkel bedrijf eeuwig blijven volhouden. 
Wie op zoek is naar groeipotentieel, 
moet het vaak elders zoeken. En dat 
kan u mogelijk vinden bij kleinere 
bedrijven die wél nog een langdurige 
groeispurt te goed kunnen hebben. 

Meer flexibel
Kleinere bedrijven zijn doorgaans 

wendbaarder. Een zeilboot kan mak-
kelijker van koers veranderen dan een 
cruiseboot. Beslissingen over nieuwe 
producten? Of het bijsturen van de be-
drijfsstrategie? In kleinere bedrijven komt 
u mogelijk minder obstakels tegen die u 
wel vaker in grote organisaties ziet.

Onderbelicht 
en ondergewaardeerd?

Kleinere bedrijven zijn vaak te klein 

voor professionele fondsenbeheer-
ders om er (dure) research naar te 
doen en in te beleggen. Het gebrek 
aan die opvolging en aandacht kan 
leiden tot inefficiënte marktprijzen en 
onderwaardering. De kans dat er ver-
borgen parels tussen kleine bedrijven 
zitten is groter. Maar dat komt ook met 
bepaalde risico’s.

Vaak makkelijker  
te begrijpen business

Kleinere bedrijven hebben gewoonlijk 
minder producten, services, afdelin-
gen, … waardoor het eenvoudiger kan 
zijn om hun business te begrijpen. Als 
belegger kan u misschien zelf met de 
bedrijfsleiding spreken, wat bij grotere 
bedrijven zo goed als onmogelijk is. Het 
management is soms zelf grootaandeel-
houder, wat op een sterke betrokken-
heid duidt.

Overnameprooi
Er zijn veel meer potentiële 

kopers voor kleinere bedrijven. De 
kans dat een farmagigant of een 
groot voedingsconcern overgenomen 
wordt, is klein. De kans dat zij kleinere 
bedrijven overnemen is wel groter. 
Dat kan het vooruitzicht meebrengen 
op een overnamepremie.

Lokale spelers
Zowel door logistieke als door 

geopolitieke perikelen, won de korte 
keten de jongste jaren opnieuw aan 

belang. Kleinere bedrijven zijn vaker 
regionaal georiënteerd waardoor ze 
potentieel minder last hebben van 
de kwetsbaarheid van een lange, 
vaak internationaal georiënteerde 
toeleveringsketen. 
 

Grote en meer diverse vijver 
om uit te vissen

Er zijn tienduizenden kleinere be-
drijven. Ze zijn ook in alle sectoren 
vertegenwoordigd. Technologie heeft 
bijvoorbeeld in de Russell 2000 (een 
benchmark waarin 2000 Amerikaanse 
small caps opgenomen zijn) de helft 
minder gewicht dan in de S&P500, 
terwijl het gewicht aan vastgoed, 
banken en gezondheidszorg meer 
gespreid is. 

Waarom laten beleggers kleinere 
bedrijven nog vaak links liggen?
Omdat ze onderbelicht zijn, vergt het 
van een belegger veel huiswerk om 
de potentiële winnaars er uit te vissen. 
Door de omvang en complexiteit is 
het een markt die voor individuele 
beleggers en zelfs voor sommige 
institutionele beleggers moeilijk te 
overzien is. 

Hoewel ze historisch gezien een ho-
ger potentieel rendement opbrengen, 
neigen kleinere bedrijven volatieler te 
zijn. Er zijn minder kopers en verkopers, 
waardoor het verschil tussen bied- en 
vraagprijzen kan oplopen. Smallcaps 
zijn over het algemeen risicovoller dan 
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inflatie. Bovendien hebben kleinere 
Amerikaanse bedrijven in regel een 
sterkere binding met de binnenland-
se economie dan grotere bedrijven”, 
vertelt Janvier. 

Het fonds belegt doorgaans in 
50 à 80 bedrijven uit een breed spec-
trum van sectoren, en heeft 5 sterren 
bij Morningstar7, de hoogst mogelijke 
score (situatie op 15 mei 2022). 

Bent u overtuigd van het thema, maar 
twijfelt u over de timing? Bij Deutsche 
Bank kunt u ook periodiek beleggen in 
dit product via DB Investment Plan8.

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

De inhoud van dit artikel is opgesteld 
door Deutsche Bank AG Bijkantoor 
Brussel en wordt mee gefinancierd 
door de fondsbeheerder van het hier 
gepresenteerde fonds.

largecaps4. Het opwaarts potentieel 
kan hoger liggen, maar het neerwaarts 
potentieel ook. Net daarom kan een 
actief beheerd fonds5 dat zich spe-
cialiseert in kleinere bedrijven een 
oplossing bieden voor beleggers die 
het potentieel willen aanboren, maar 
niet over de expertise beschikken.

Threadneedle (Lux) – American 
Smaller Companies
Threadneedle (Lux) – American Smal-
ler Companies is een fonds dat belegt 
in aandelen van kleinere bedrijven in 
de VS of in bedrijven die er een groot 
deel van hun activiteiten uitvoeren. 
Deze bedrijven hebben doorgaans 
een marktwaarde tussen 500 miljoen 
en 10 miljard USD op het moment 
van aankoop.

De fondsbeheerder en zijn team 
selecteren de aandelen via stock 
picking6. Ze leggen daarbij de focus 
op ondernemingen die dankzij solide 
concurrentievoordelen de potentiële 
winnaars van morgen kunnen zijn. 
Fondsbeheerder Nicolas Janvier: “Bij 
onze zoektocht naar aandelen probe-
ren we steeds de concurrentiekracht 
in kaart te brengen (het zogenaamde 
vijfkrachtenmodel van Porter):

 – Hoe (on)afhankelijk is de onderne-
ming van zijn leveranciers? 

→  – Hoe liggen de krachtverhoudingen 
met de klanten?

 – In welke mate zijn de produc-
ten en diensten van het bedrijf 
vervangbaar? 

 – Hoe sterk is de dreiging van nieuw-
komers op de markt? 

 – Hoe sterk is de concurrentiepositie 
van het bedrijf?”

Elk bedrijf wordt dus in de weeg-
schaal gelegd om het onderscheid te 
maken tussen good business en bad 
business: is het schaalbaar of niet? 
Heeft het een simpele of complexe 
structuur? Genereert het cash, of ver-
brandt het cash? Is het weinig of sterk 
afhankelijk van zware infrastructuur? 
Is het management met het bedrijf 
bezig, of vullen ze nog zitjes bij 17 an-
dere bedrijven? Enzovoort.

Maar ook macro-economische 
tendenzen en investeringsthema’s 
(vergrijzing, automatisering, nieuwe 
energie …) kunnen de keuze meekleu-
ren om bepaalde aandelen al of niet 
op te nemen in het fonds. “Over het 
algemeen zijn we positief over de 
vooruitzichten over kleinere bedrij-
ven. Uit onze analyse van vroegere 
cycli blijkt dat kleinere bedrijven het 
in de VS meestal goed doen in een 
omgeving van stijgende rente en 

1 Bron: https:// w ww .sciencedirect.com/science/article/
abs/pii/0304405X93900235?via%3Dihub 
2 Bedrijf waarvan de beurswaarde nog relatief klein is.
3 Acroniem voor Facebook, Amazon, Apple, Netflix 
en Google.
4 Bedrijven met een marktwaarde van doorgaans 
meer dan 10 miljard dollar of euro.
5 Het begrip ‘fonds’ wordt over het algemeen 
gebruikt voor een instelling voor collectieve beleg-
ging (ICB), die het statuut van een ICBE (UCITS) of van 
een AICB (niet-UCITS) kan hebben. Een ICB kan be-
staan 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.
6 Het selecteren van aandelen. Het is een van de 
twee strategieën van actieve beleggers om te probe-
ren een meer dan gemiddeld potentieel rendement te 
behalen. Op basis van een grondige bedrijfsanalyse 
probeert hij zich een beeld te vormen van de waarde 
van de aantrekkelijkheid van een aandeel. 
7 Morningstar is een onafhankelijke leverancier van be-
leggingsanalyses. De Morningstar-rating is een kwan-
titatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in 
het verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het 
criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd 
op de risicoaangepaste prestatie. De geanalyseerde 
fondsen krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de 
hoogste rating is. Meer info op morningstar.be/be/
news/34914/de-morningstar-rating.aspx
8 Via DB Investment Plan belegt u een bedrag naar 
keuze, vanaf 100 euro per maand (en maximum 
500 euro per maand). Lees voor meer info het 
reglement van DB Investment Plan op deutschebank.be/
dbinvestmentplan.

 
 

Omdat kleine bedrijven onderbelicht zijn,  
vergt het veel huiswerk om de potentiële winnaars eruit te vissen.
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THREADNEEDLE (LUX) – AMERICAN SMALLER COMPANIES BEHEERD DOOR THREADNEEDLE MANAGEMENT LUXEMBURG S.A.

Het fonds streeft ernaar de waarde van uw belegging op lange termijn te verhogen. Het 
fonds belegt ten minste twee derde van zijn vermogen in aandelen van kleinere bedrijven in 
de VS of in bedrijven die daar een groot deel van hun activiteiten uitvoeren. Deze bedrijven 
hebben doorgaans een marktwaarde tussen 500 miljoen en 10 miljard USD op het moment 
van aankoop. Het fonds kan derivaten (gesofisticeerde beleggingsinstrumenten die gekop-
peld zijn aan de stijging en daling van de waarde van andere activa) gebruiken om risico’s 
af te dekken. Het fonds kan ook beleggen in andere activaklassen en instrumenten dan 
diegene die hierboven zijn vermeld. Het fonds wordt actief beheerd ten opzichte van de Rus-
sell 2500 Index. De index is in ruime mate representatief voor de bedrijven waar het fonds 
in belegt en vormt een geschikte benchmark waartegen de resultaten van het fonds zullen 
worden afgemeten en beoordeeld in de loop van de tijd. Het fonds bevordert ecologische 
en maatschappelijke kenmerken door ernaar te streven betere resultaten te behalen dan 
de index over voortschrijdende perioden van 12 maanden, beoordeeld volgens de Columbia 
Threadneedle ESG Materiality Rating. De index is niet bedoeld voor specifieke overweging 
van kenmerken op ecologisch en maatschappelijk vlak. De fondsbeheerder kan naar keuze 
beleggingen selecteren met andere wegingen dan in de index, alsook beleggingen die geen 
deel uitmaken van de index, en het fonds kan aanzienlijk afwijken van de index. Het fonds 
streeft er ook na bedrijven uit te sluiten die de aanvaarde normen en principes schenden 
(bv. het Global Compact van de Verenigde Naties) tenzij de fondsbeheerder ervan overtuigd 
is dat er tastbare verzachtende factoren zijn voor dat bedrijf. Meer informatie over de beleg-
gingsrichtlijnen, inclusief de Columbia Threadneedle ESG Materiality Rating methodologie 
en het betrokkenheidsbeleid is beschikbaar op columbiathreadneedle.com. Het fonds is 
ingedeeld in een categorie die ecologische of maatschappelijke kenmerken bevordert onder 
artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 betreffende informatieverschaffing over duur-
zaamheid in de financiëledienstensector (SFDR). Opbrengsten uit beleggingen in het fonds 
worden toegevoegd aan de waarde van uw aandelen. U kunt aandelen in het fonds kopen 
of verkopen op iedere dag die een werkdag is in Luxemburg, tenzij het management heeft 
besloten dat er niet voldoende markten geopend zijn. Deze dagen worden gepubliceerd op 
columbiathreadneedle.com. Meer informatie over de doelstellingen en het beleggingsbeleid 
van het Fonds kunt u terugvinden in de sectie “Beleggingsdoelstellingen en -beleid” in 
het prospectus.

Het hierboven vermelde beleggingsbeleid is afkomstig uit de KIID. Het rendement noch 
het kapitaal zijn gegarandeerd of beschermd.

Deelbewijzen  Kapitalisatie
ISIN  LU1864950479
Munteenheid  EUR
Swing Pricing1  Van toepassing
Juridische aard  Compartiment van BEVEK
Naam van de BEVEK  Threadneedle (Lux) SICAV 
 De NIW kan geraadpleegd worden  
 via www.fundinfo.com
Instapkosten  maximum 5%, maximum 1,5% bij Deutsche Bank
Uitstapkosten  0%
Lopende kosten2  1,68%
Minimum belegging  1 deelbewijs bij Deutsche Bank
Land van herkomst  Luxemburg
Looptijd  Onbeperkt
Beurstaks bij uitstap3  1,32% (Max. 4000 euro)
Roerende voorheffing op dividenden3  Niet van toepassing
Roerende voorheffing bij afkoop3 30%
SRRI  6 op een maximum van 7

1 Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappij- en 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 transactiekosten. De vermelde transactiekosten zijn de laatst beschikbare kosten in het document ‘Essentiële beleggersinforma-
tie’ van het betrokken product op datum van deze publicatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt van de beheerder van de ICB een percentage van zijn beheersvergoeding in de 
vorm van retrocessies. Over het algemeen 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 datum van deze brochure en afhankelijk van de individuele fiscale situatie van de belegger. Bij terugkoop van kapitali-
satie- 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 intresten, meerwaarden of minderwaarden), die rechtstreeks 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 aangekocht vóór 1 januari 2018) belegt, zoals bedoeld in artikel 19bis van het WIB92. Dit document vormt geen fiscaal 
noch juridisch advies.

 TECHNISCHE FICHE

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 om-
schrijving 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: kans 
op waarderingmoeilijkheden bij verkoop van effecten op het gewenste tijdstip. Tegenpar-
tijrisico: onvermogen of weigering van een tegenpartij om aan zijn verplichtingen te vol-
doen. Wisselkoersrisico: schommelingen in wisselkoersen of regelgeving met betrekking 
tot de beheersing van wisselkoersen. Aandelenrisico: aandelen zijn over het algemeen 
volatieler dan obligaties. Aandelenkoersen fluctueren door 
verschillende factoren, zoals algemene informatie, economische, 
sectorale informatie of informatie omtrent de onderneming. 
Risico’s door het gebruik van derivaten: Deze instrumenten 
kunnen, door hun hefboom, de gevoeligheid van de portefeuille 
voor marktbewegingen verhogen.

Algemene informatie
Alvorens in te tekenen moet u kennisnemen van het document ‘Essentiële beleg-
gersinformatie’ (KIID) en het prospectus. We bevelen u ook aan om de laatste perio-
dieke 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 distributeur en bij de financiële dienstver-
lener 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. E-mail: clienten.dienst@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; e-mail: ombud-
sman@ombudsfin.be; Website: www.ombudsfin.be
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Groter risico 

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.

1 2 3 4 5 6 7 
 Kleiner risico

 Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 
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Blijf op de hoogte

Volg alle nieuwsupdates op deutschebank.be/nieuws

Nieuw nummer om 
fraude te melden

Campagne 
in de media

Hoewel betalingen en banktransacties steeds veili-
ger worden, komt fraude nog vaak voor. Vermoedt 
u het slachtoffer van fraude te zijn? Dan kan u best 
snel handelen en uw Online Banking en My Bank-
app laten blokkeren. Voortaan kan dat 24/7 op 
+32 (0)2 551 99 98. Op die manier kunnen we de 
toegang direct blokkeren. Bent u uw bankkaart 
kwijt of is ze  gestolen? Bel in dat geval Card Stop 
op 078 170 170 om ze te blokkeren. Sla beide num-
mers in uw telefoon op,  zodat u ze altijd bij de hand 
hebt en geen  kostbare tijd verliest.

Om onze internationale exper-
tise op vlak van beleggings-
advies in de kijker te zetten, 
publiceerden we enkele 
gesmaakte artikels in verschil-
lende media.

1 Oekraïne: 3 mogelijke scenario’s

2 Impact van het Russisch- 
Oekraïense conflict op de inflatie

3 Oorlog in Oekraïne: grote rem 
op  risicobereidheid beleggers

4 Veel stormen te doorstaan: up-
date  economie & beleggingen

van de meest gelezen nieuwsartikels 
op deutschebank.be tussen 1 maart en 31 mei 2022TOP 10

5 Wanneer zal de verkoopgolf 
stoppen?

6 Bouwen de argumenten voor 
een  rebound zich stilaan op?

7 50 wordt de norm

8 Moet u als belegger in 
de schuilkelder blijven?

Gezellig netwerken  
op de greens

Het mooie weer is terug en de 
banen liggen er perfect bij: tijd om 
de woods en putters weer boven 
te halen. Of het nu op de prachtige 
golfbanen van Rigenée (Waals-Bra-
bant), Keer bergen, Latem, Rinkven 
bij Antwerpen of Naxhelet (Luik) is: 
onze cliënten ontmoeten elkaar 
geregeld op de greens om bij te 
praten en te netwerken. Deutsche 
Bank organiseert golfevenementen 
tot eind september.

9 ECB effent pad voor 
renteverhoging

10 Is het een goed moment om 
te beleggen in de Europese 
bankensector?

NIEUWS

We leven langer, en daar hangt een prijskaartje aan
We worden steeds ouder. Alleen al de afgelopen 20 jaar nam de globale levensverwachting bij de geboorte toe met meer dan 5 (vijf!) jaar1. Terwijl in 2020 9% van de mensen 65 jaar of ou-der was, zal dat tegen 2050 al 16% zijn2.Langer leven komt echter met een prijskaartje. Zo zijn de gezondheids-uitgaven van 85-plussers gemiddeld 6 keer hoger dan die van 55- tot 59-jarigen3.

Groeilanden hebben nog een inhaalbeweging te maken In de EU wordt gemiddeld 9,8% van het bruto binnenlands product gespendeerd aan gezondheid. In de VS is dat zelfs 16,9%4. Hoewel ook de groeilanden al meer investeren in gezondheidszorg, is er nog veel opwaarts potentieel. Meer levenscomfort brengt er – net als bij ons – stijgende gezondheidsuitgaven mee. 
Toenemende focus op 
gezondheid en welbevinden Denk aan trends zoals smartwatches, total body scans, slaapadvies, meditatie- apps, enzovoort. Consumentenuitga-ven voor gezondheid en welbevinden nemen – onafhankelijk van de leeftijd – 

Van stabiliteit en diversificatie tot een groeiend marktpotentieel. Investeren in gezondheidszorg biedt grote troeven voor beleggers. Ontdek 7 redenen waarom gezondheidszorg vandaag een beleggingsopportuniteit blijft. 

Gezondheidszorg biedt beleggingsopportuniteiten, ook in onzekere tijden

toe. Researchers van McKinsey schat-ten dat deze markt jaarlijks met 5 tot 10% groeit5.  

Sterke appetijt voor innovatieAlleen al in België worden jaarlijks zo’n 500 nieuwe klinische studies uit-gerold. Apps die verdachte huidvlekjes automatisch screenen op huidkanker6? Injecties zonder naalden7? Het zijn maar enkele voorbeelden van hoe innovatie zich vertaalt in meer diversificatie en opportuniteiten voor beleggers. 

Consistent groeiparcours 
De gemiddelde winst per aan-deel in de gezondheidssector kende de afgelopen 25 jaar een consistenter verloop, in vergelijking met andere sectoren zoals technologie en energie8. De grafiek hiernaast toont de groei van de winst per aandeel over een periode van 12 maanden, afgezet tegen 100 voor een aantal subsectoren van de MSCI World Index.

Potentiële buffer 
in crisisperiodes 

De gezondheidssector bood in het verleden een grotere bescherming tegen neerwaartse risico’s dan de brede aandelenmarkt9. Terwijl consumenten 

misschien in 2008 en 2020 de aankoop van een auto uitstelden, is de kans klei-ner dat ze in 2008 en 2020 op gezond-heidsuitgaven beknibbelden. 
 

Historisch gedrag in tijden van hogere inflatie 
Uit analyse van verschillende secto-ren tussen augustus 1939 en augustus 2021 blijkt dat de gezondheidssector goed stand houdt in periodes van hogere inflatie10.

Hoe beleggen in gezondheidszorg?
De gezondheidszorg is een heel gediversifieerde sector: van roboti-ca tot verzekeringsmaatschappijen, van farmaceutische concerns tot hippe biotech, van revalidatiecentra tot telegeneeskunde. De sector overspant ook een heel universum van zowel groei- als waardeaan-

delen als verschillende marktkapi-talisaties. Z’n verscheiden context opvolgen vergt heel wat economi-sche expertise, en daarbij kan een actief beheerd fonds11 een groot ver-schil maken. Interesse? Contacteer ons via deutschebank.be/contact of op 078/153.154

Interesse om van 
onze expertise en 
finacieel advies te 

genieten? 
 

Ontvang 1 jaar gratis 
ons beleggersmagazine 

Money Expert
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 MSCI World Index   MSCI World Health Care Index   MSCI World Information 
 Technology Index  MSCI World Financials Index  MSCI World Energy Index
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1 Bron: https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.LE00.IN 2 Bron: https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.65UP.TO.ZS?end=2020&start=2020 en https://population.un.org/wpp/ 3 Bron: https://www.oecd.org/health/Expenditure-by-di-

sease-age-and-gender-FOCUS-April2016.pdf 4 Bron: https://data.worldbank.org/indicator/SH.XPD.CHEX.GD.ZS 5 https://www.mckinsey.com/industries/ consumer-packaged-goods/our-insights/feeling-good-the-future-of-the-1-5-trillion-wellness-

market 6 Bron: https://www.oregoncancer.com/blog/apps-to-help-detect-skin-cancer 7 Bron: https://www. reuters.com/business/healthcare-pharmaceuticals/virtually-painless-needle-free-injections-developed-netherlands-2021-10-13/ 8 9 10 Resul-

taten uit het verleden zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. 11 De term ‘fonds’ is de gebruikelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Beleggingen (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE (UCITS) 

of een AICB (niet- UCITS), en die diverse rechtsvormen kan aannemen (bevek, GBF enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. De fondsen zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen zowel stijgen als dalen en mogelijk krijgen beleggers het 

bedrag van hun belegging niet terug.— 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.: Olivier Delfosse

Money Expert HET FINANCIËLE MAGAZINE VOOR BELEGGERS VAN DEUTSCHE BANK  — HERFST 2021

Zit u nog op Facebook  in 2091?
Zo regelt u uw digitale nalatenschap
—
SOS koopkrachtWelke impact heeft financiële repressie 

op uw vermogen?

Oververhit de wereld?U hebt de middelen om te reageren

Het verhaal van de cliënt staat centraal

Nooit eerder stond een bank zo dicht bij haar 

 cliënten. Vincent Verhulst: “Het is niet zozeer 

het geven van advies, maar wel de menselijke kant 

van Private Banking – en de tijd die we daaraan 

besteden – die ons drijft. De stabiliteit van de re

latie tussen cliënt en adviseur is voor ons essen

tieel, in het belang van de cliënt, maar ook van 

zijn of haar familie. Een zeer goede kennis van de 

gezinssituatie en van hun activiteiten en projec

ten is een must om het meest geschikte advies te 

kunnen geven voor de huidige én de toekom stige 

situatie. Samen stellen wij zorgvuldig een plan 

op dat is toegespitst op de specifieke behoeften 

van onze cliënten en begeleiden wij hen om het 

succes van de vermogensoverdracht te verzeke

ren, waarbij de harmonie binnen het gezin en het 

klaarstomen van de jongere generatie worden ge

combineerd. Daarnaast bestaat onze kracht erin 

te kunnen rekenen op zowel lokale als interna

tionale teams van experts in vermogensplanning, 

portefeuilleopbouw en beleggingen.”

Persoonlijk beheer als maatwerk

Deutsche Bank biedt haar cliënten op maat ge

maakte oplossingen aan. Hoewel discretionair 

beheer uiteraard tot de mogelijkheden behoort, 

biedt Deutsche Bank ook verschillende formu

les binnen adviserend beheer aan, die evenzeer 

profiteren van de reikwijdte van de Deutsche 

Bank groep. Tony Dejonghe: “We spreken hier 

Waarom is de Private Banking-

benadering van Deutsche Bank 

uniek in België? Een ontmoeting 

met Vincent Verhulst en Tony 

Dejonghe, Co-Heads of Private 

Banking en Gilles Staquet, 

Head of Wealth Management 

bij Deutsche Bank. 

hen behoeden voor de rentestijgingen die zich 

ondertussen hebben voorgedaan.”

Wealth Management:  

toegang tot de wereldwijde diensten 

van Deutsche Bank

De afdeling Wealth Management van Deutsche 

Bank België heeft de reputatie en oplossing te 

formuleren voor de meest complexe vraagstuk

ken van cliënten. Gilles Staquet: “Ons depar

tement Wealth Management richt zich tot de 

meest gesofisticeerde vermogens en indus

triële families die blijven ondernemen, met een 

aanpak op maat en toegang tot alle expertise 

van Deutsche Bank, in het bijzonder binnen In

vestment Banking. Ons doel is dé bank te zijn 

voor familiale ondernemers, met oplossingen 

voor zowel hun privé als hun professionele 

behoeften. We bieden financieringsmogelijk

heden, transparante toegang tot de kapitaal

markten, research en onze beleggingsideeën, 

en dit alles tegen institutionele tarieven.

Een unieke expertise ten dienste van 

uw vermogen

Wilt u weten wat onze aanpak voor u 

zou kunnen betekenen?

over gepersonaliseerde oplossingen, waarbij de 

cliënt volledig betrokken blijft. Afhankelijk van 

het beleggersprofiel, de aanbevelingen van onze 

experts en hun eigen overtuigingen, nemen de 

cliënten de uiteindelijke beleggingsbeslissingen. 

Ze kunnen dus heel precies de instrumenten 

kiezen waarin zij willen investeren.” Deze ver

schillende beheermodellen, beleggingsadvies 

en discretionair beheer, zijn toegankelijk voor 

particulieren, maar ook voor bedrijven, met 

als historisch leidmotief van Deutsche Bank: 

 beperkte kosten en een transparante aanpak. 

Financiële onderzoeksteams  

over de hele wereld

Dankzij de aanwezigheid van Deutsche Bank op 

alle wereldmarkten en de uitgestrektheid van 

haar onderzoeksteams, kunnen cliënten profi

teren van een unieke expertise op de Belgische 

markt. Vincent Verhulst: “Dankzij onze nabij

heid tot de markten hebben onze strategen een 

globale kijk op de economische en beleggings

vooruitzichten. Deze alomtegenwoordigheid 

stelt ons in staat snel en adequaat te reageren 

in de portefeuilles van onze Belgische cliënten. 

Zo was Deutsche Bank enkele maanden geleden 

een van de eerste banken die waarschuwden 

dat de marktverwachtingen rond inflatie lager 

waren dan wat er effectief te gebeuren stond. 

Op lokaal niveau konden wij dankzij dit inzicht 

de portefeuilles van onze cliënten aanpassen en 

PUBLIREPORTAGE

Neem contact met ons op via  

privatebanking.belgium@db.com om 

ons team te ontmoeten.

Deze informatie vormt geen beleggingsadvies. De inhoud van dit artikel is gebaseerd op de wetgeving van kracht op het moment van de redactie. Deze wetgeving kan op elk moment gewijzigd 

worden. Elke beleggingsbeslissing moet gebaseerd zijn op de essentiële beleggersinformatie en de prospectus en in overeenstemming zijn met uw Financial ID. — 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 BE0418.371.094, IBAN 

BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Olivier Delfosse
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Hockey zit in ons DNA!
Bedankt aan al onze teams voor de mooie emoties 
tijdens 2021/2022. We kijken al vol ongeduld uit 
naar het nieuwe seizoen. #proudsponsor
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RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284, IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Olivier Delfosse
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Bron: Biosensors Market Size, Share & Trends Analysis Report By Technology (Thermal, Electrochemical, Optical), By Application (Medical, Agriculture), By End User (POC 
Testing, Food Industry), By Region, And Segment Forecasts, 2022 – 2030.

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 
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deutschebank.be/verderzien

Deutsche Bank. De bank voor uw beleggingen.

Sommige cliënten profiteren nu al van ons advies
over deze beleggingsopportuniteit. En u? 
Beleggen, dat is zien wat anderen niet zien.

Sommigen zien
een contactlens. 

Wij zien dat de markt 
voor biosensoren wereldwijd 
zou kunnen groeien 
tot 49,8 miljard dollar 
tegen 2030. 
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