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

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

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

Als dit thema u na aan het hart ligt, neem dan contact 
op met onze adviseurs. Zij gaan samen met u na of deze 
fondsen passen bij uw profiel en uw doelstellingen, zowel 
voor uw portefeuille als voor de samenleving waaraan wij 
meebouwen.

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

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

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

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

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

• Factuur ontvangen? Neem contact op met de leve-
rancier om het rekeningnummer te dubbelchecken 
(zeker bij hoge bedragen). 

1

2

3

Zo laat u zich niet bedotten

4 nieuwigheden 
voor MyBank

1

2

3

4

Download MyBank via 

de App Store 

of Google Play 

Store.

Ook een bank in 
uw binnenzak?

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

Een begunstigde kunnen 
opslaan.

De begunstigde kunnen 
opzoeken in een over-
zichtslijst.

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

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

Nieuws
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Deutsche Bank opende onlangs een 
gloednieuw  Financial Center in Beau-
fays, in de groene rand rond Luik. ”Op 
die manier kunnen we een groot aantal 
bestaande cliënten dichter bij huis 
bedienen en ook nieuwe cliënten aan-
trekken”, vertelt Veerle  Haenebalcke, 
Head of Distribution bij Deutsche Bank. 
“Niet alleen aan mobiliteit en parkeer-
mogelijkheden is gedacht. Binnen 
maken de knusse fauteuils, verse 
koffie, gratis kranten en wifi het huise-
lijke kader compleet. In de afgesloten 
ontmoetingsruimtes zijn bovendien alle 
technologische voorzieningen voorhan-

den. Zo kunt u samen met de adviseur 
in alle discretie en transparantie uw 
portefeuille bespreken.” In totaal zijn er 
vijf medewerkers tewerkgesteld in het 
nieuwe kantoor.

Deutsche Bank waardeert haar 
34 kantoren verder op. Zo verhuisde 
het Financial Center van Waver onlangs 
naar een nieuw en groter onderkomen 
dat vlotter bereikbaar is. “We willen dat 
elke cliënt altijd hetzelfde hoge niveau 
van dienstverlening krijgt. Ongeacht of 
dit via telefoon, online of in een Finan-
cial Center is”, vervolgt Veerle Hae-
nebalcke. “Daarom werken we ook in 

onze kantoren verder aan het comfort 
van elke cliënt. Het komende half jaar 
krijgen de Financial  Centers in Namen, 
Stokkel (Brussel) en Sint-Niklaas ook 
een upgrade.”

Waar vindt u ons?

Kantorennet krijgt upgrade

Vrijblijvend advies over sparen en beleggen? 

Een overzicht van alle Financial Centers vindt 

u op deutschebank.be/fc.

Hockey heeft in België meer 
dan ooit de zeilen in de 
wind. Deutsche Bank is dan 
ook fier dat ze deze sport, 
waarbij fairplay en teamspi-
rit centraal staan, al jaren 
mag ondersteunen. Con-
creet sponsort Deutsche 
Bank drie gerenommeerde 
clubs: de Royal Antwerp 
Hockey Club, Indiana TC 
en de Waterloo Ducks. De 
bank verleent financiële 

steun aan de clubs om hun 
jeugdopleidingen te helpen 
ontwikkelen, uitrusting aan 
te schaffen, de coaching 
van de elite-teams te 
verbeteren... In ruil daar-
voor prijkt Deutsche Bank 
op de sportuitrusting van 
de teams. Op die manier 
brengen we ons merk naar 
alle uithoeken van het land. 
Een partnerschap dat voor 
iedereen een win-win is! 

Trotse sponsor  
van Belgische hockey
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Nieuws

3 handige gratis 
financiële apps 

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

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

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

VOOR
ANDROID

EN iOS

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

Ontdek onze vacatures op 

linkedin.com/company/deutsche-bank

Een job bij Deutsche Bank?

Deutsche Bank zet in
op gedegen opleidingen

Top 10 meest gelezen 
nieuwsartikels op 
deutschebank.be

De positie van de langstlevende 
in het nieuwe erfrecht?

Vernieuwd erfrecht: wie krijgt 
welk deel van de koek?

Hoe rendement halen in tijden 
van lage rentes?

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

Uw geld op vakantie: 
6 tips

Wat zijn de vooruitzichten voor  
de Amerikaanse dollar?

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

Wanneer stijgt de rente 
op mijn spaarboekje?

Een regelmatig inkomen 
uit uw kapitaal verkrijgen? 
Een handleiding.

De 10 geboden van de belegger

1

2

3

4

5

6

7
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9

10

tussen 15 juni 2018  
en 15 september 2018

Volg alle nieuwsupdates op deutschebank.be/nieuws

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

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

Wanneer maatschappelijk verantwoord ondernemen 
van de partij is op de golfbaan

Geïnteresseerd?
Ontdek het gamma duurzame beleggings-

oplossingen die Deutsche Bank verdeelt op 

deutschebank.be/esg

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEUTSCHE BANK BELGIË 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DEUTSCHE BANK BELGIË 

BLIJFT ZICH ONTWIKK ELEN

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

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

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

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

Al 20 jaar voortrekker  
in het Belgische banken landschap

Deutsche Bank 
België groeit gestaag 
en continu.

09 



HOE NAVIGEREN TUSSEN

ANGST EN KANSEN?

BELEGGINGSTRENDS
Actualiteit

Volatiliteit zal de financiële markten 
blijven beïnvloeden, al mag dat u niet 
afschrikken om geïnvesteerd te blijven.

e aandelenmarkten vinden dit jaar maar 
moeilijk de weg omhoog. Ze worden 
gekenmerkt door volatiliteit – een 
grotere beweeglijkheid van de koersen 
– al vertaalt dat zich zeker niet in grote 
dalingen. Integendeel zelfs: de MSCI 
wereldaandelenindex staat sinds begin 
dit jaar op lichte winst.

Kansen
De hogere volatiliteit is een typisch 
fenomeen van de late fase waarin de 
economische cyclus zich momenteel 
bevindt. Komt daarbij dat de Amerikaan-
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economie als de eurozone – of als de 
Italiaanse regering een voorzichtige 
begroting zou voorleggen.

Aandelen – groeilanden
De appetijt voor aandelen uit de groei-
landen is danig geslonken – een gevolg 
van de crisis in landen als Turkije en 
Argentinië. De groeilanden zijn echter 
een erg heterogene groep landen, en 
u mag het kind niet met het badwa-
ter weggooien. Veel groeilanden zijn 
vandaag immers financieel sterker dan 
tijdens de vorige crisis.

De aversie bij beleggers voor de 
groeilanden heeft de waarderingen van 
hun aandelenmarkten een stuk aantrek-
kelijker gemaakt. We blijven dan ook 
positief voor aandelen van de groeilan-
den, al zal op korte termijn de volatiliteit 
hoog blijven. Onze voorkeur gaat nog 
altijd uit naar landen met sterke econo-
mische fundamenten, die voornamelijk 
in Azië te vinden zijn.

Obligaties
Het rendement op bedrijfsobligaties van 
goede kwaliteit in euro blijft verwaar-
loosbaar klein. Voor beleggers die vooral 
op zoek zijn naar kapitaalbescherming 
zijn financiële producten waarvan het 
kapitaal is beschermd maar de coupon 
afhangt van de prestatie van een 
onderliggende index of beleggingsfonds 
interessante opties.

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

jongste maanden. Ook hier is evenwel 
selectiviteit geboden.

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

Niettemin moeten deze flexibele 
gemengde fondsen de kern van uw 
beleggingsportefeuille blijven uitmaken. 
Zorg wel voor een ruime diversiteit aan 
beheerstrategieën en -stijlen die elkaar 
goed aanvullen.

Kortom, gezien de volatiliteit is het 
niet eenvoudig om uw aan- en verkopen 
goed te timen als u wilt beginnen met 
beleggen. Zeker indien u zich zou leiden 
door emotionele argumenten. Hande-
len op basis van emoties kan leiden tot 
verliezen. 

se centrale bank de rente aan het optrek-
ken is, wat een einde zal maken aan een 
lange periode van goedkoop geld.

Deze volatiliteit biedt kansen voor 
attente beleggers. Onze voorkeur blijft 
uitgaan naar aandelen boven obliga-
ties. De rente blijft relatief laag, en de 
bedrijfswinsten zitten nog altijd in de lift.

Aandelen – VS
De Amerikaanse beurzen surfen nog 
altijd op een positief elan. Dit jaar werd 
opnieuw een reeks records neergezet. 
De economische groei is er hoger dan in 
de andere grote ontwikkelde landen, en 
de bedrijfsresultaten zijn er uitstekend.

Ook de vooruitzichten voor Ame-
rikaanse aandelen blijven positief. De 
verwachtingen voor de bedrijfsresul-
taten zijn hoog, maar de Amerikaanse 
bedrijven hebben een erg sterke repu-
tatie wat betreft het waarmaken of zelfs 
overtreffen van die verwachtingen.

Niettemin zijn er enkele onzekerhe-
den, zoals het sluimerende handelscon-
flict – dat tot nu toe maar een beperkte 
impact had op de Amerikaanse beurzen – 
en de komende parlementsverkiezingen.

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

Het is wachten op een ommekeer 
voor aandelen uit de eurozone. Dat kan 
er komen als het handelsconflict wat 
afkoelt – erg belangrijk voor een open 

Onze voorkeur 
blijft uitgaan naar 
aandelen boven 
obligaties
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FINANCIËLE OPVOEDING

Leren fietsen, leren schrijven, leren blokfluit 
spelen … Elke dag helpen we onze kinderen 
letterlijk en figuurlijk groeien. Maar hoe 
leren we hen met geld omgaan? “Zakgeld 
geven kan een optie zijn. Maar ‘geven’ is 
niet genoeg. Begeleiden is minstens even 
belangrijk”, zegt onderzoekster Ilse Cornelis.

ZAKGELD
TOT EEN ZAK GELD?

VAN

Expertise

wit. Als u geen zakgeld geeft, kunnen 
kinderen niet leren om fouten te maken 
en ervaringen op te doen. Al het zakgeld 
aan snoep opdoen ... om dan te beseffen 
dat er niks over is voor die knuffelbeer die 
ze al lang willen: dat is een waardevolle 
les voor een 7-jarige. Zo’n ervaring doet 
u beter als kind op, dan als volwassene. 
Zelf raad ik aan om zakgeld te geven.”

“Aan de andere kant begrijp ik dat niet 
iedereen de marge heeft om zakgeld 
te geven. Gelukkig zijn er honderden 
andere manieren om kinderen bewust 
te maken van de waarde van geld. Uw 
kind naar de supermarkt laten gaan 

1   Is zakgeld geven 
een goed idee?

“Zakgeld geven is zeker een goed idee. 
Het is een instrument waarmee u kin-
deren leert met geld om te gaan. Alleen 
volstaat het niet om uw kind af en toe 
wat munten of biljetten toe te schui-
ven”, vertelt Ilse Cornelis. “Het belang 
van zakgeld kunt u niet los zien van de 
afspraken die u errond maakt.”

Hoe meer zakgeld  
u geeft, hoe meer 
verantwoorde lijkheden 
u best overdraagt

2   Helpt zakgeld 
uw kind later als 
volwassene ‘goede 
beslissingen’ maken? 

“Hoewel zakgeld een heel nuttig 
instrument is, geeft het geen garantie 
dat uw kinderen later behoed blijven 
van financiële misstappen. Eerder 
onderzoek suggereert dat het louter 
ontvangen van zakgeld er niet toe leidt 
dat kinderen op latere leeftijd betere 
financiële beslissingen maken. Het gaat 
om meer dan zakgeld alleen. Uit eigen 
onderzoek blijkt dat hoe kinderen met 
geld omgaan duidelijk gelinkt is aan 
zowel hoe ouders zelf met geld omgaan 
(voorbeeldfunctie van de ouders) als de 
mate waarin de ouders met kinderen in 
gesprek gaan over hun uitgaven.”

3   Is geen zakgeld  
geven ‘fout’?

“Het antwoord daarop is niet zwart-
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met een boodschappenlijstje en uw 
portefeuille kan ook bijzonder leerrijk 
zijn. Of kinderen betrekken bij een grote 
aankoop door prijzen te vergelijken. Een 
vakantiejob of een centje verdienen met 
een klusje is natuurlijk ook een idee.” 
 
4   Wanneer begin ik 

er precies mee?
“Met zakgeld begint u best pas als uw 
kind kan rekenen en de waarde van geld 
al wat begrijpt en aanvoelt. Een 3- jarige 
zal een muntstuk als speelgoed 
beschouwen. Maar een 6-jarige kan 
meestal al wat rekenen, kan de munten 
en biljetten herkennen én begrijpt dat 
geld een ’ruilmiddel’ is. Veel ouders star-
ten daarom rond die leeftijd”, vervolgt 
Ilse Cornelis. “In het begin zullen kinde-
ren het zakgeld waarschijnlijk meteen 
willen uitgeven. Als ze ouder worden, 
krijgen ze meer interesse voor geld en 
een beter besef van tijd. Ze begrijpen 

6 tips om heldere  afspraken te maken
• Geef steeds hetzelfde bedrag 

op een vast tijdstip.
• Geef duidelijk aan voor welke 

uitgaven het zakgeld dient: wat 
verwacht u dat uw kind zelf 
betaalt?

• Stel een zakgeldcontract op, 
onderteken het samen en hang 
het op. Dan is er geen discussie 
mogelijk.

• Onthou dat zakgeld geen loon 
is en ook geen middel om te 
straffen. 

• Spreek af hoe lang uw kind met 

het zakgeld moet doen en wijk 
daar niet vanaf. 

• Praat vooraf over de conse-
quenties wanneer het geld op 
zou zijn. Als het fout gaat, is 
het vaak heel moeilijk om de 
frustraties van uw kind op te 
vangen. Maar door duidelijke 
afspraken op jonge leeftijd te 
maken (geen geld meer voor dat 
festivalticket? Ai…) voorkomt 
u later misschien grote proble-
men die u als ouder ook niet 
meer kan oplossen.

dan dat je later iets groters kunt kopen 
als je geld opzij legt.”

5   Hoeveel geef ik best?
“U begint best met kleine bedragen en 
bouwt die gradueel met de leeftijd op. 
Een gezonde regel is: hoe meer zakgeld 
u geeft, hoe meer verantwoordelijk-
heden u daarbij ook overdraagt. Het 
bedrag hangt af van wat uw kind geacht 
wordt ermee te kopen: alleen zijn speel-
goed … of ook zijn busabonnement, 
kledij, lidmaatschap van de sportclub, 
schoollunch ...?”

“Het bedrag hangt ook af van wat u zelf 
redelijk vindt, wat binnen uw budget past 
en de maturiteit van uw kind. Elk jaar of 
om de twee jaar kunt u het bedrag ver-
hogen en aangepaste afspraken maken. 
Uit eigen studies en onderzoek van de 
Gezinsbond, blijken de volgende ‘tarieven’ 
per week gangbaar: 1 à 2 euro (6-7 jaar), 
10 euro (12 jaar), 20 euro (16-18).” 

  Ilse Cornelis is onderzoekster bij 
CEBUD,  het Centrum voor Budget- 
advies en -Onderzoek (www.cebud.be) 
van de  Thomas More Hogeschool. 

  Ze doet onderzoek naar thema’s rond 
financiële opvoeding en is zelf mama 
van 3  jonge  kinderen.

6   Dient zakgeld enkel 
voor extraatjes?

“Voor jonge kinderen is dat zeker het 
geval. Grote verantwoordelijkheden en 
kleine kinderen: dat gaat niet samen”, 
stipt Ilse Cornelis aan. “Op latere leeftijd 
kunt u naast uitgaven voor leuke dingen 
(zoals uitgaan) ook andere uitgaven 
toevoegen (telefoon, kledij, sport, 
mobiliteit, …). Naarmate uw kinderen 
ouder worden, is het daarom goed om 
hen nauwer te betrekken bij financiële 
beslissingen.
 
7   Hoe maak ik  

goede afspraken?
“U hoeft het niet steeds eens te zijn met 
hun uitgaven. Laat ze gerust even begaan. 
Net door fouten te maken en - belangrijk: 
daarover te spreken - leren ze het meest. 
Daarom is het goed als u grenzen afba-
kent, waarbinnen uw kind kan experimen-
teren”, stelt Ilse Cornelis. 
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STARTEN MET BELEGGEN
Expertise

“BELEGGEN? 
NIKS VOOR MIJ”
DE FEITEN EN DE FABELS

Belgen beseffen dat een spaarboekje na inflatie zelfs verlies maakt, 
maar de stap naar beleggen blijft groot. Dat blijkt onder meer uit 
een enquête van J.P. Morgan Asset Management bij 1.000 Belgen 
van 18 tot 651. De opvallendste citaten – en wat is ervan aan?

Waar – Knut Huys, Senior Fund 
Manager bij Deutsche Bank: “De centrale 
banken houden de rente historisch laag. 
Daardoor brengt geld op een zicht- of 
spaarrekening nauwelijks nog iets op en 
door de inflatie smelt je koopkracht zelfs 
weg. Die situatie zal zeker de eerste jaren 
niet snel veranderen, want Deutsche 
Bank verwacht niet meteen een heel snel-
le stijging van de spaarrente.”

Beleggingen bieden een potentieel 
hogere opbrengst dan het klassieke 
spaarboekje. Maar, blijkt uit de enquête: 
26% van de Belgen is bang voor schom-
melingen. “Kunnen beleggingen fluctu-
eren? Ja, zeker. Het is daarom belangrijk 
dat u het geld op lange termijn kan 
missen. Op langere termijn kunnen de 
koersschommelingen worden uitgevlakt. 
Credit Suisse onderzoekt elk jaar hoe 
verschillende spaar- en beleggingsfor-
mules het hebben gedaan sinds 19002. 
Aandelen zouden een winst genereren 
van 6,5% per jaar - alle beurscrisissen 

zoals de crash van 1929 meegerekend. 
Obligaties zouden jaarlijks 2% winst 
hebben gemaakt. Een spaarrekening 
0,8%. Echter, hoe hoger het potentieel 
rendement, hoe groter het risico.”

“Kortom, wie in aandelen belegt - en 
als zijn beleggersprofiel en beleggings-
horizon het toelaat - is in het algemeen 
op de heel lange termijn beter af, maar je 
moet op korte termijn wel tegen schom-
melingen kunnen. Ben je daartoe niet 
bereid, dan kunnen flexibele gemengde 
fondsen een minder volatiele oplos-
sing bieden (volatiliteit is de mate van 
beweeglijkheid van de koers). Dergelijke 
fondsen investeren niet alleen in aande-
len, maar kunnen ook in obligaties en 
liquiditeiten beleggen en hun beheerder 
kan op elk moment de samenstelling 
ervan herzien. Ze zijn dus doorgaans 
minder volatiel dan aandelen, maar 
bieden potentieel een hogere opbrengst 
dan een spaarboekje. Let wel: het beleg-
de kapitaal is helemaal niet beschermd.”

Niet waar – “Risicobereidheid is niet 
zo zwart-wit als veel banken het voorstel-
len: volgens ons zijn de beleggersprofielen 
‘offensief’ en ‘defensief’ – die doorgaans 
door de grootbanken worden toegepast - niet 
nauwkeurig genoeg. Daarom heeft Deutsche 
Bank het Financial ID ontwikkeld, waarmee u 
heel precies uw risicoprofiel bepaalt op basis 
van uw kennis en ervaring, financiële situatie 
en beleggingsdoelstellingen. Geen enkel 
Financial ID is hetzelfde omdat ook geen enkel 
mens hetzelfde is.”

U kunt uw Financial ID makkelijk zelf 
bepalen binnen uw Online Banking (klik 
boven rechts op ‘Mijn profiel’). De vragenlijst 
invullen duurt ongeveer een kwartier. U kunt 
natuurlijk ook langsgaan bij een adviseur van 
Deutsche Bank of bellen naar Talk & Invest op 
078 153 154. 

Twee Belgen op drie zijn ontevreden over 
de opbrengst van hun spaarrekening. 27% denkt 
dat inflatie hun koopkracht kan uithollen

20% van de  Belgen is 
niet in staat om zijn risi-
cobereidheid te bepalen
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Niet waar – Ook met beperktere bedra-
gen kunt u al beleggen. Wie bescheiden wil 
beginnen, kan bij Deutsche Bank bijvoorbeeld 
instappen in het DB Investment Plan. Vanaf 
100 euro per maand belegt u dan in een 
beleggingsfonds naar keuze. 
• U bepaalt het bedrag van uw periodieke 

stortingen.
• Het bedrag wordt belegd in een fonds dat 

door professionals wordt beheerd.
• U kunt uw stortingen op elk moment aan-

passen of onderbreken, of uw deelbewij-
zen gedeeltelijk of volledig verkopen.

• Er zijn geen in- of uitstapkosten.
“Het voordeel is dat het risico om in te 
stappen op een verkeerd moment kleiner is: 
u belegt automatisch en regelmatig zodat 
de pieken en dalen van de koers worden 
afgevlakt. Om uw keuze te vergemakkelijken, 

heeft  Deutsche Bank een aantal fondsen 
gegroepeerd in haar DB Best Advice-selectie. 
Of u kunt raad vragen aan een adviseur van 
Deutsche Bank.”

Waar – “Veel Belgen vrezen dat 
ze met het wettelijk pensioen niet 
zullen toekomen. Een oplossing kan 
zijn om te investeren in gemengde 
inkomensfondsen die zich richten op 
hoogrentende activa. Door te opteren 
voor een distributievariant kan de hou-
der een potentieel regelmatige inkom-
stenstroom verkrijgen. U neemt dan 
wel een hoger risico en u hebt onder 
meer geen kapitaalsbescherming.”

Waar – “Misschien is dat nog 
de meest frappante statistiek. Men-
sen weten wel dat een spaarboekje 
momenteel niets opbrengt, maar ze 
doen er niets aan. Terwijl beleggen – 
als u maandelijks geld opzij kunt zetten 
en geen vastgoed- of andere plannen 
hebt met uw spaargeld - toch meer 
kans geeft om niet te verarmen. Het 
hoeft niet direct met grote bedragen 
te zijn, als je er maar mee begint. Vele 
kleintjes maken één grote.” 

43% van de Belgen denkt  
dat investeren alleen voor  
rijken is weggelegd

36% van de Belgen 
is geïnteresseerd 
in investeringen die 
regelmatig inkomen 
uitkeren 

71% van de Belgen 
heeft geen beleg-
gingsproducten 
in portefeuille

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

1 ‘Income Barometer 2018’ studie, uitgevoerd tussen 23/03/2018 en 03/04/2018 door GfK Euro Bus® voor J.P.Morgan Asset Management (Europe) SARL bij 1.000 personen tussen 18 en 65 jaar 
die internet gebruiken. Steekproef representatief voor de Belgische bevolking. De volledige studie is beschikbaar op http://www.jpmorganassetmanagement.lu/en/showpage.aspx?pageID=768  
2 ‘Credit Suisse Global Investment Returns Yearbook 2018’ (Elroy Dimson, Paul Marsh, Mike Staunton), februari 2018. De volledige studie is beschikbaar (pdf) op https://www.credit-suisse.com/
corporate/en/research/research-institute/publications.html  3 Voor meer info over DB Investment Plan en de bijbehorende actie, gelieve het reglement DB Investment Plan en het actiereglement 
te raadplegen op deutschebank.be/ip. Als u uw DB Investment Plan activeert voor 31/12/2018, dan ontvangt u een premie van 100 euro per periodieke belegging van minstens 18 opeenvolgende 
maanden. Deze actie is gelimiteerd tot maximum 5 periodieke beleggingen (de maximale premie bedraagt 500 euro).

Wie nu voor DB Investment Plan 
kiest en voor minstens € 100 per 
maand investeert, kan een premie 

tot max. € 500 ontvangen. De premie per 
DB Investment Plan (minimum € 100 en 
maximum € 500) is gelijk aan het gekozen 
maandelijkse bedrag bij inschrijving van 
het DB Investment Plan aangegaan voor 
een onbepaalde looptijd of voor minimaal 
18 opeenvolgende maanden3.

Meer info
Surf naar deutschebank.be/ip

ACTIE
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wettelijke partner de laatste 5 jaar voor 
zijn overlijden verblijft. Deze verblijfplaats 
komt meestal overeen met de plaats 
waar de gezinswoning zich bevindt.

Onder bepaalde voorwaarden valt 
het deel van het goed dat u krijgt als 
langstlevende echtgenoot, wettelijke of 
feitelijke partner (in vruchtgebruik of vol-
le eigendom)onder een voordelig fiscaal 
stelsel (zie tabel p. 17).

Het deel dat de kinderen krijgen (in 
volle of blote eigendom) is in alle gewes-
ten onderworpen aan de tarieven van de 
successierechten in rechte lijn.

Is het mogelijk 
om de wettelijke 

bescherming te versterken? 
Afhankelijk van uw huwelijksvermo-
gensstelsel kunt u met uw echtgenoot 
stappen ondernemen om de langstle-
vende extra te beschermen. 

Zo kunt u uw huwelijkscontract aan-
passen om de langstlevende echtgenoot 
de keuze te bieden de gezinswoning in 
volle eigendom aan zichzelf toe te kennen 
bij overlijden van de eerste echtgenoot ... 
rekening houdend met de omstandighe-
den op dat moment. De rechten van de 

Wie erft wettelijk 
gezien de gezins-

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

Bent u getrouwd? Volgens de wet 
krijgt u als langstlevende echtgenoot het 
vruchtgebruik over de gezinswoning en 
de meubelen. Uw kinderen worden de 
blote eigenaar. 

Woont u wettelijk samen? Volgens 
de wet krijgt u als langstlevende wettelijke 
partner het vruchtgebruik van de gezinswo-
ning en de meubelen. U krijgt daarentegen 
geen enkel reservatair erfdeel.

Vormt u een feitelijk gezin? Dan 
erft u volgens de wet niets van elkaar. 
U moet dus tijdig zelf een bescherming 
regelen, bv. via een testament.

Waartegen biedt 
het erfrechtelijke 

vruchtgebruik van de 
gezinswoning u als 
langstlevende ouder 
bescherming?
Als langstlevende echtgenoot of wette-

lijke partner garandeert het erfrechtelijke 
vruchtgebruik van de gezinswoning u dat u 
in alle rust in het goed kan blijven wonen.

In principe kunnen uw kinderen u niet 
dwingen om een einde te maken aan de 
splitsing vruchtgebruik / blote eigendom 
van de gezinswoning. Uw kinderen 
kunnen dus niet eisen dat u hun blote 
eigendom terugkoopt of het gezinsgoed 
verkoopt. Hetzelfde geldt als uw over-
leden echtgenoot of wettelijke partner 
kinderen uit een ander huwelijk had.

Opgelet: hoewel het vruchtgebruik 
van de gezinswoning u als langstle-
vende echtgenoot of wettelijke partner 
beschermt, betekent dit niet dat u 
alleen en onbeperkt over het goed kunt 
beschikken. Als u bv. het goed wilt 
verkopen om een ander vastgoed aan 
te schaffen, vereist dat de toestemming 
van uw kinderen. Op dit probleem kunt u 
wel anticiperen (zie vraag 4). 

Is de gezinswoning 
onderworpen aan 

successierechten?
Welke tarieven van de successierechten 
van toepassing zijn, hangt af van het 
gewest waar de overleden echtgenoot of 

DE GEZINSWONING: 

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

GEEN GEWOON VASTGOED

2 3

4

1

ERFRECHT
Expertise
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gemeenschappelijke kinderen worden in 
dit geval uitgesteld tot het overlijden van 
de tweede ouder. Dit kan door toevoe-
ging van specifieke clausules.

Opgelet, dit kan leiden tot een hogere 
kost aan successierechten. Ondanks 
de vrijstelling die tussen u beiden van 
toepassing is wanneer de eerste echt-
genoot overlijdt, wordt de totale waarde 
van de gezinswoning in aanmerking 
genomen in de tweede nalatenschap 
die uw kinderen krijgen. Het is mogelijk 
om deze impact te verkleinen als u, als 
langstlevende echtgenoot, samen met 
uw kinderen een passende successie-

FRANCK CEDRONE, 
SENIOR ESTATE PLANNER

5

uw kinderen te schenken. U zorgt er dan 
voor dat het vruchtgebruik behouden 
wordt, zodat u er uw hele leven in kunt 
blijven wonen. Belangrijk is dat u de 
gezinswoning dan niet kan verkopen, 
zonder het akkoord van uw kinderen. 
Wanneer u overlijdt, zullen zij volle eige-
naars worden zonder successierechten 
te betalen. 

Schenkingsrechten zijn echter 
verplicht. In alle gewesten daalden de 
tarieven de jongste jaren. Op voorwaar-
de dat u goed geïnformeerd bent, kan 
zo’n vastgoedschenking fiscaal gezien 
interessant zijn. Voor meer details over 
schenkingsrechten van vastgoed, kunt u 
op deutschebank.be/nieuws ons dossier 
‘Lagere belastingen maken vastgoed-
schenkingen populair’ lezen. 

Lees het volledige 

artikel op 

deutschebank.be/

nieuws

Meer weten?
Neem contact op met uw adviseur, 

notaris en/of de dienst ‘Estate 

Planning - Private Banking’ van 

Deutsche Bank.

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

planning opmaakt, bv. een schenking.
Een schenking of testament is ook 

een oplossing voor het overdrachtspro-
bleem van de gezinswoning tussen u 
beiden, als gehuwden of als wettelijk 
of zelfs feitelijk samenwonenden. Een 
aanwasbeding dat op het moment 
waarop de gezinswoning wordt aan-
geschaft of zelfs achteraf wordt opge-
maakt, kan soms een oplossing vormen. 
Deze oplossingen zijn bedoeld om de 
echtgenoten of partners te beschermen, 
maar kunnen gevolgen hebben voor de 
schenkings- of successierechten.

Het is belangrijk om vooraf de 
burgerlijke en fiscale gevolgen van elke 
oplossing te analyseren. De aanwezig-
heid van kinderen uit een vorig huwelijk 
is bv. een belangrijk element om reke-
ning mee te houden. 

Hebt u er belang bij 
om de gezinswoning 

te schenken aan uw kinderen, 
wanneer u nog leeft?
Het is mogelijk om de gezinswoning aan 

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

Vlaams  
Gewest

Brussels 
Hoofdstedelijk
Gewest

Waals  
Gewest

Echtgeno(o)t(e)   

Wettelijke partner   

Feitelijke partner 
(vanaf 3 jaar)



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

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

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

WIM D’HAESE
HEAD OF INVESTMENT ADVICE

Expertise
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HENDRIK DEBLANDER 
HEAD OF TAX

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

Meer info

Neem contact op met  

onze experts op 078 156 160

MAIL UW VRAAG NAAR 
CLIENTEN.DIENST@DB.COM 
WE BEANTWOORDEN HEM 

GRAAG IN DEZE RUBRIEK.

V
A

JOËLLE CASTILLE
BUSINESS PROCESS ANALYST

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

“Als grootouder kunt u zowel 
de rekening openen als geld 
bijstorten. Toegang tot het dagelijks 
beheer is niet mogelijk. Zo kunt u 
bijvoorbeeld geen overschrijvingen 
doen vanuit de rekening van uw 
kleinkind of het saldo raadplegen. 
Een (niet-offensief georiënteerde) 
effectenrekening openen voor een 
kind kan enkel door een ouder.”

“Een rekening openen voor uw 
kleinkind doet u bij voorkeur in 
samenspraak met de ouders. Na 
het openen van de rekening vertrekt 
er ook een bevestigingsbrief naar 
het wettelijk verblijfadres van uw 
kleinkind. Alleen een ouder of 
grootouder kan een rekening openen 
voor een minderjarig (klein)kind. 
Andere bloedverwanten - zoals een 
tante voor haar neefje - kunnen 
dat niet.” 
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*Aanbod onder voorwaarden. Schrijf u in voor 31/12/2018 (behoudens vervroegde afsluiting) en ontvang een premie van 1% op het nieuw belegde bedrag afkomstig van een andere bank (maximum € 10.000 premie). Actie geldig voor beleggingen in 
obligaties, gestructureerde producten of beleggingsfondsen. Niet geldig voor aandelen, kasbons, Tak 21 en Tak 23-verzekeringen en monetaire fondsen. Reglement van de actie beschikbaar in onze Financial Centers, op 078 156 160 of op deutschebank.be.
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IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Steve De Meester

Investeer in uw leven

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

Meer info op deutschebank.be
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