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Follow the
money
Opvallend in de afgelopen periode is dat
Wall Street de miserie op main street als
een zeer tijdelijk fenomeen beschouwde
en het sinds begin april een spectaculaire remonte inzette. Op twee maanden tijd
werd zo het even spectaculaire verlies van
de maand maart weer goed gemaakt. Het
optimisme is groot dat de verspreiding van
het virus snel gestopt kan worden en dat
de schade aan de economie nog wel zal
meevallen, is groot. De centrale banken
en overheden pompen massaal geld in de
economie om het herstel te helpen bespoedigen. “Beleggen is gemakkelijk, follow the
money”, zei ooit een collega tegen mij.
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Follow the money
Een ervaren collega verraste mij ooit met de uitspraak “Beleggen
is gemakkelijk, follow the money”. Ze klinkt als een boutade waar
je praktisch niets mee kunt. Maar indien je het letterlijke niveau
overstijgt, bevat deze stelling veel waarheid.

"Follow the money" werkt in een stijgende markt maar wat als er zich plots een
onverwachte gebeurtenis voordoet?
We herinneren ons allemaal de grote financiële crisis van 2008-2009 toen
door een systeemfout in de Amerikaanse economie de vraag naar tweede en
derde woningen irrationeel werd opgedreven en de kwaliteit van hypothecair
schuldpapier zwaar onderuit werd gehaald. En in 2017 toen Noord-Korea een
nucleaire langeafstandsraket afvuurde
boven een Japans schiereiland of eind
2018 toen de Amerikaanse Centrale

Bank verkeerd communiceerde over
het rentebeleid. En recent in maart 2020
wanneer er een pandemie uitbreekt.

de daling zich beperkt tot -10% à -20%. Als
de daling meer dan -20% is, dan spreken
we van een berenmarkt.

Telkens ging de beurs gezwind enkele
tientallen procenten lager.

Snelle handelaars kunnen hier soms hun
voordeel uit halen. Maar voor de meeste
beleggers komt het volledige inzicht te
laat om adequaat te kunnen reageren.
Zij dienen de gebeurtenissen te ondergaan en moeten dus wachten op beterschap. Dat lijkt te wijzen op lankmoedigheid en dus een verkeerde attitude.
Maar tenzij je een glazen bol hebt om de
beurscapriolen op korte termijn te voor-

De beurs houdt vooraf geen enkele rekening met deze onverwachte gebeurtenissen en dient dus de actuele waarde van toekomstige inkomsten van de
bedrijven ad hoc bij te stellen. Afhankelijk van de impact op korte termijn, spreken we van een beurscorrectie indien
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The stock market has overcome past bear markets and unsettling news

GRAFIEK 1 - 'MARKTEN OVERDRIJVEN MEESTAL, MAAR HERSTELLEN ALTIJD'

Growth of a hypothetical $100 investment in the S&P 500 Index (with dividends reinvested)

Bron: RIMES, Standard & Poor’s 500 Total Return Index in USD. Periode 1936 tot 2020.
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spellen, is deze attitude toch de juiste
(zie Grafiek 1). In die zin wens ik evenwel de uitspraak van mijn wijze collega
te nuanceren: “Follow the money naar
structureel beter presterende bedrijven
en laat het daar”.
Deze structureel beter presterende
bedrijven participeren overwegend in
supertrends. Dit zijn trends die meer
investeringen aantrekken omdat de
vraag structureel stijgt. Digitalisering,
outsourcing, vergrijzing, duurzaamheid,
vrije tijd & luxe en infrastructuur & verstedelijking zijn hiervan mooie voorbeelden.
Daarbinnen selecteren we die bedrijven
die over een concurrentieel voordeel
beschikken. Zo'n voordeel leidt immers
tot een prijszettingskracht, wat op zijn
beurt dan weer leidt tot meer winst, hogere investeringscapaciteit en R&D.
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Sources: RIMES, Standard & Poor’s. As of 3/23/20. Chart shown on alogarithmic scale. The Standard & Poor’s 500 Composite Total
Return Index is a market capitalization-weighted index based on the results of approximately 500 widely held common stocks, and
assumes the reinvestment of all dividends.

GRAFIEK 2 - ECONOMISCHE GROEIVOORUITZICHTEN
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De aandelenbeurs herstelde zich intussen reeds spectaculair van de berenmarkt van maart 2020. Van zodra er een
vaccin is, zal Covid-19 geen algemene
deflatoire druk meer zetten op de economie. Het is te verwachten dat dit er
begin 2021 zal zijn. Beleggers die verder
kijken dan 2021, houden daarom al terug
rekening met een groeiscenario, zoals
ook blijkt uit de verwachtingen van JP
Morgan (zie Grafiek 2).
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Indexniveau, omgezet naar 100 bij Q4 '19, labels zijn % verandering kwartaal op kwartaal
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Het herstel in Europa zal in het begin
sneller verlopen omwille van ons systeem van tijdelijke werkloosheid en
openbare ziekteverzekering. Dit is minder in voege in de VS. Hetzelfde geldt
voor de winstverwachtingen van 2020
en 2021 (zie Grafiek 3).
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Source: (All charts) BEA, Eurostat, J.P.Morgan Securities Research, ONS, Refinitiv Datastream, J.P.Morgan Asset Management.
Forecasts are from J.P. Morgan Securities Research. Data as of 5 May 2020.

GRAFIEK 3 - VERWACHTE EVOLUTIE VAN DE WINSTEN OVER 2020 - 2021
JP Morgan Market Watch (Mei 2020). Data tot 14/04/2020
S&P 500 earnings per share consensus estimates

FTSE All-Share earnings per share consensus estimates

S&P 500 winst per aandeel consensus schattingen

FTSE winst per aandeel consensus schattingen
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MSCI Europe ex-UK earnings per share consensus estimates

Source: FTSE, IBES, MSCI, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, J.P.Morgan Asset Management. Past performance
is not a reliable indicator of current and future results. Data as 0f 14 April 2020.

MSCI Europa ex-UK winst per aandeel consensus schattingen
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MSCI Europe ex-UK earnings per share consensus estimates

Source: FTSE, IBES, MSCI, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, J.P.Morgan Asset Management. Past performance
is not a reliable indicator of current and future results. Data as 0f 14 April 2020.
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is not a reliable indicator of current and future results. Data as 0f 14 April 2020.

Voorwaarden voor herstel
Algemeen is de markt dus nu van mening dat na een heftige maar korte recessie een even spectaculair herstel zal
volgen. De 5 voorwaarden voor zo’n snel
herstel zijn:
1) Het aantal nieuwe Covid-19 besmettingen dient te stabiliseren op een laag
niveau zodat een tweede lockdown kan
vermeden worden. De ontwikkeling van
een vaccin is tegen begin 2021 een must.
2) Overheden dienen de vraagschok nu
op te vangen door vervangingsinkomen
te voorzien voor werknemers en zelfstandigen.
3) Ook dienen zij de solvabiliteit en liquiditeit van de bedrijven te ondersteunen
adhv maatregelen voor economische

2019

2020

2021

Source: FTSE, IBES, MSCI, Refinitiv Datastream, Standard & Poor’s, J.P.Morgan Asset Management. Past performance
is not a reliable indicator of current and future results. Data as 0f 14 April 2020.

werkloosheid en extra krediet voor bedrijven.
4) Zij dienen grote deficits (> 10 % van het
BBP) te kunnen aangaan om (2) en (3)
te financieren. Dit om te vermijden dat
de werkloosheid te sterk stijgt en de recessie een te deflatoire invloed heeft op
het systeem.
5) Centrale banken dienen de verse
overheidsschuld op te kopen. Enerzijds
omdat Covid-19 een crisis is die niemand te verwijten valt. Anderzijds is het
de zorg van de centrale banken om de
stabiliteit te garanderen.
Voorwaarden 2, 3, 4 en 5 zijn sinds de
tweede helft van maart vervuld. De eerste voorwaarde blijft hopelijk vervuld nu
sinds 8 juni de lockdown maatregelen
grotendeels zijn opgeheven.

We willen evenwel benadrukken dat er
twee verschillende definities van “herstel” circuleren. Macro-economen definiëren herstel als de terugkeer naar
het pre-Corona niveau op het gebied
van BBP/capita en werkloosheidsgraad. De beurs daarentegen hanteert
als definitie van herstel de terugkeer
naar een duurzame stijging van het
BBP/capita en een daling van de werkloosheid na het hoogtepunt van de crisis te hebben bereikt.
Daarom heeft de beurs zich intussen
spectaculair kunnen herstellen na een
even spectaculaire val (zie Grafiek 4).
Tot grote voldoening van de optimisten.
De optimisten gaan ervan uit dat deze
crisis van exogene oorsprong is en dat
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How markets have rebounded through history
Cumulative returns from market bottoms for bear markets from 1870 onwards (%)

GRAFIEK 4 - HOE DE MARKT ZICH DOOR DE GESCHIEDENIS HEEFT HERSTELD
Cumulatieve rendementen van markt bodems voor berenmarkten vanaf 1870 (%)
Bron: FT en Société Générale
2020 pandemie
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het binnen enkele maanden weer ‘business as usual’ is. De steun van overheden en centrale banken is gigantisch
groot en succesvol. Zij vinden dat de cyclische sectoren zoals toerisme, horeca
en banken uitzonderlijk hard zullen geraakt worden in 2020 met grote winstdalingen tot gevolg. Dit geeft de indruk
dat de beurs algemeen zeer duur gewaardeerd is maar als je geen rekening
houdt met de cyclische sectoren is de
waardering van 2021 niet zo duur zoals
het lijkt.
De pessimisten daarentegen beweren dat de extrapolatie van de huidige
overvloed aan negatieve feiten leidt tot
negatieve vooruitzichten op korte termijn en komen zo tot de conclusie: "Dit
hebben we nog nooit meegemaakt”. Zij
baseren zich op de historische gegevens dat een fundamenteel herstel pas
begint na 5 à 10 maanden en dat een ‘V’
vormig herstel uiterst zelden voorkomt.
20% meer overheidsschulden
Voor een goede huisvader lijkt de verse
creatie van overheidsschulden met duizenden miljarden schrikwekkend hoog.
Maar omdat dit een crisis is die niemand te verwijten valt, leeft de entente
tussen centrale banken en overheden
dat deze opgekochte Covid-19 schulden nog heel lang op de balansen van
de centrale banken kunnen vertoeven.
Centrale banken hebben immers ook
de plicht om het financieel systeem stabiel te houden. Mochten zij die Covid-19

schulden niet opkopen dan zou de grote depressie uit 1931 zich immers kunnen
herhalen en zou de financieel-economische schade vele malen groter zijn.
Vermits die schulden zo goed als allemaal zijn uitgegeven aan een negatieve
reële rente, kosten ze de schuldenaar
wiens inkomsten stijgen met de inflatie
in reële termen niets. Over de afbetaling
hoeft hij zich ook geen zorgen te maken.
De schuldeiser (centrale bank) beschikt
over onbeperkte middelen en gaat
blijven herfinancieren. Indien de inflatie door deze massale geldcreatie dan
toch toeneemt dan wordt de operatie
voor de schuldenaar nog goedkoper.
Het zal de schuldeiser een zorg wezen:
die heeft het geld toch uit het niets gecreëerd.
Maar de kredietbeoordelaars zullen de
schuldratio tov het BBP in rekening blijven brengen. Zelfs al zitten de schulden
bij geduldige schuldeisers, de solvabiliteit van Italië en Spanje gaat er met
extra schulden sterk op achter uit. Toch
voor zover dat de Covid-19 schulden
binnen Europees verband niet gemutualiseerd worden.
Wat dat laatste betreft is de beslissing
van Merkel & Macron van 18 mei dan
weer een historische stap in de juiste
richting. Zij stellen aan de 27 lidstaten
voor om binnen de Europese Unie een
herstelfonds van 750 miljard EUR op te
richten dat gefinancierd wordt door

Voor een goede
huisvader lijkt de
verse creatie van
overheidsschulden met
duizenden miljarden
schrikwekkend hoog.
Maar omdat dit een
crisis is die niemand
te verwijten valt, leeft
de entente tussen
centrale banken en
overheden dat deze
opgekochte Covid-19
schulden nog heel lang
op de balansen van de
centrale banken kunnen
vertoeven.

schulden uitgegeven door de Europese
Unie. Ze doen de schuld van de ontvangende lidstaat dus niet toenemen. Het
herstelfonds zal niet-terugbetaalbare
subsidies (‘grants’) verstrekken. Deze
zullen niet proportioneel maar op basis
van de Covid-19 schade en solvabiliteit
worden toegewezen. Deze schulden
zullen pas worden terugbetaald in de
periode 2028-2058 door de bijdragen
van de lidstaten aan de Europese Unie
tijdelijk te doen toenemen van de huidige fameuze 1% -die Thatcher al te hoog
vond- tot 2% van het BBP. Het gevaar op
een nieuwe overheidsschuldencrisis in
zwakkere Europese landen is onmiskenbaar gestegen, maar is hierdoor véél
minder prangend dan in 2012.

Visibiliteit
Waar bij het begin van een crisis de visibiliteit altijd het laagste is, neemt het
voortschrijdend inzicht nadien langzaam maar zeker toe. In feite vormt China nu de vooruitlopende indicator voor
Europa en wij zullen dat zijn voor de VS.
In China stellen we in maart een spectaculair herstel van de Caixin PMI-indicatoren vast, zowel voor de nijverheid als
voor de dienstensector (zie Grafiek 5).
We stellen hier geen V-, geen U-, geen
L-, geen W-, geen swoosh- maar een
I-vormig herstel vast. Deze vaststelling
verhoogt de kansen op een snel globaal herstel ook voor Europa en de VS
indien deze trend zich doorzet. •

China vooruitlopende indicator nijverheid (Caixin)

GRAFIEK 5 - CHINA VOORUITLOPENDE INDICATOR NIJVERHEID (CAIXIN)
Bron: Bloomberg
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China vooruitlopende indicator diensten (Caixin)

GRAFIEK 5 - CHINA VOORUITLOPENDE INDICATOR DIENSTEN (CAIXIN)
Bron: Bloomberg
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In China stellen
we in maart een
spectaculair herstel
van de Caixin PMIindicatoren vast,
zowel voor de
nijverheid als voor
de dienstensector.
Deze vaststelling
verhoogt de kansen
op een snel globaal
herstel ook voor
Europa en de VS
indien deze trend
zich doorzet.
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DUURZAAM ONDERNEMEN

Corona,
de ESG katalysator
Een van de grote vragen na de coronapandemie is
of de organisatie van ons dagelijks leven en onze
economie ook op de lange termijn gaat veranderen.
Op korte termijn hebben we dat alvast aan den lijve
ondervonden maar welke blijvende gevolgen dit alles
in de volgende decennia zal hebben, blijft uiteraard
een vraagteken. In dit artikel zoomen we in op de
effecten van de pandemie op korte en middellange
termijn. En bekijken we of Covid-19 een katalysator
kan zijn naar een meer duurzame samenleving waarin
er door gedragsverandering op lange termijn nog meer
belangstelling zal ontstaan voor duurzaam beleggen.

GEVOLGEN OP KORTE EN MIDDELLANGE TERMIJN
Mondiaal gaan de financiële markten door een periode van
grote volatiliteit. Dit alles ten gevolge van de coronapandemie
die wereldwijd een groot deel van de economische activiteit
tot stilstand heeft gebracht. De omvang van deze lockdown
wordt geïllustreerd door o.a. de daling van het commerciële
luchtverkeer, dat in de laatste week van maart met meer dan
80% afnam (zie grafiek 1). Het is sinds de Tweede Wereldoorlog
geleden dat er nog sprake was van een dergelijke gesynchroniseerde ontwrichting van de wereldeconomie. Maar deze
crisis is natuurlijk helemaal niet te vergelijken met die van
toen. Steden lagen er op het hoogtepunt van de lockdown
rustig bij. Er waren amper auto's op de wegen, en in de lucht
waren er vrijwel geen vliegtuigen te bespeuren. Een merkbaar
gevolg hiervan was wel de aanzienlijke daling van de vervuiling door koolstofdioxide en stikstofoxiden (zie figuur 1).
FIGUUR 1 - LUCHTVERVUILING IN CHINA
Bron: NASA

met positieve gevolgen waarbij het belang van duurzaam beleggen wordt onderstreept met potentieel betere resultaten
voor zowel investeerders als de samenleving.
COVID-19 leidde tot experimenten op alle niveaus. Het veranderde de wijze waarop mensen leven, werken en bewegen.
Ook interactie met de overheid en de relatie met het werk
veranderden. In sommige gevallen heeft het reeds bestaande
trends versneld. Om er maar enkele te noemen:
• werken op afstand is de norm geworden
• meer en meer aankopen worden online gedaan
• steden experimenteren met het verbouwen van straten om
plaats te maken voor wandelaars en fietsers ten koste van
koning auto. Een stad als Milaan bijvoorbeeld wijst 35 km
aan straatruimte toe aan fietsers. In het Verenigd Koninkrijk
heeft de regering een infrastructuurregeling van 2 miljard
pond aangekondigd om meer burgers aan te zetten om de
auto te laten staan voor kleine verplaatsingen
• internationaal reizen is nagenoeg volledig (zij het tijdelijk)
gestopt
• heel wat steden onderzoeken een of andere vorm van circulaire economie, waarbij afval wordt geminimaliseerd
door middel van recycling en hergebruik
• China verlengt de subsidies voor de aankoop van elektrische auto’s.
Deze en vele andere ontwikkelingen duren uiteraard niet onverminderd voort maar zullen wel hun stempel drukken op de
wereld post corona.

GEVOLGEN OP LANGE TERMIJN
Daarbij rijst de vraag of een koolstofarme toekomst er zo zal
uitzien. En of de economische vertraging ten gevolge van het
coronavirus zal leiden tot een consumenten- en producentengedrag. Dat op zijn beurt leidt tot blijvende veranderingen

Maar welke ontwikkelingen kunnen we verwachten op lange
termijn? De huidige crisis bracht alvast een ontnuchterende
waarheid aan het licht: de wereldwijde economische stilstand, met immense maatschappelijke kosten, heeft onze
koolstofuitstoot nauwelijks gereduceerd. Volgens de laatste

GRAFIEK 1 - EUROCONTROL: VOORSPELLING EVOLUTIE LUCHTVERKEER
sinds 1/1/2020
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analyse van het International Renewable Energy Agency (IRENA) zal de uitstoot dit jaar met slechts 6 tot 8% dalen. Dergelijke kleine daling zou dus geen meetbaar effect hebben op de
koolstofconcentratie in de wereld, noch op het opwarmingseffect ervan. Sterker nog, 2020 is momenteel op weg om het
warmste jaar ooit te worden.
Maar toch verwachten we dat Covid-19 op termijn een enorme impact zal hebben op de verschuiving naar een minder
koolstof intensieve levensstijl. Regeringen worden vandaag

Omdat industrie, bedrijven
en particulieren zelf pleiten voor
staatssteun, is de overheid nog
nooit in zulk sterke positie
geweest om een duurzame
agenda te pushen.

pitaaluitgaven die hiervoor nodig zullen zijn tussen nu en 2050,
worden geschat op meer dan 100 triljoen dollar.
Dat de Europese Commissie de zaken serieus neemt, blijkt uit
een recente toespraak van haar voorzitter Ursula von der Leyen: "Het herstelplan maakt van de immense uitdaging waar
we voor staan een kans, niet alleen door het herstel te ondersteunen, maar ook door te investeren in onze toekomst: de
Europese Green Deal en de digitalisering zullen de werkgelegenheid en de groei, de veerkracht van onze samenlevingen
en de gezondheid van ons milieu een impuls geven. Dit is het
moment van Europa".
Bovendien blijft de regelgeving in sommige landen alternatieve energie ondersteunen, zelfs te midden van de pandemie. Begin maart heeft de Europese Unie een belangrijke stap
vooruit gezet in haar streven naar een koolstofarme economie
met de publicatie van haar ontwerp van Europese klimaatwet.
Het zou dus ook niet vreemd zijn, mochten er grote stimuleringsmaatregelen in de richting van duurzame energie gaan.
Een toenemend aantal bedrijven actief in de elektriciteitsproductie, het vervoer en de verwerkende industrie hebben zich
trouwens al verbonden tot meerjarige investeringsplannen
die zijn afgestemd op deze overgang naar een koolstofarme
economie. In de komende decennia verwachten we dan ook
een grote toename van de capaciteit voor de opwekking van
hernieuwbare energie, doorbraken in accutechnologie en een
brede acceptatie van elektrische auto’s.

immers gedwongen om in te grijpen en deze catastrofe op
een nooit eerder geziene manier aan te pakken. Zo ondersteuFiguur 2 geeft een waardeschatting van de 12 thema’s die tenen zij het bedrijfsleven, de industrie, de openbare en particugen 2030 het sterkst zullen bijdragen aan de Sustainable Deliere infrastructuur. Uiteindelijk zou dit wel eens hét moment
velopment Goals (SDG’s) van de Verenigde Naties. Met onze
voor de overheden kunnen zijn om een nieuwe relatie met de
historische posities in Quest Cleantech Fund en onze recente
private sector aan te gaan en zo een duurzame economie tot
investering in het M&G Global Infrastructure Fund (zie elders
stand te brengen. Omdat industrie, bedrijven en particuliein dit Focus. magazine) spelen wij alvast in op deze thema’s. •
ren zelf pleiten voor staatssteun, is de overheid daarenboven
nog nooit in zulk een sterke positie geweest om een duurzame
De 12 belangrijkste thema die bijdragen aan de SDG’s (in US$ MIA in 2030)
agenda te pushen. Zo zegt de econome Mariana Mazzucato
12 LARGEST BUSINESS THEMES IN A WORLD ECONOMY HEADING
FIGUUR 2 - DE 12 BELANGRIJKSTE THEMA’S DIE BIJDRAGEN AAN
van het University College in Londen: “Het is hierbij uiteraard
FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (US$ BN IN 2030)
DE SDG’S in US$ MIA in 2030
van vitaal belang dat deze overheidssteun niet verspild wordt.
Het gaat hier niet over het helpen van bedrijven om geld te
verdienen. Het gaat er wel om hen die cashflow te geven, nodig om te overleven en hen daarbovenop ook te helpen zichzelf te transformeren naar een meer duurzaam functionerend
onderdeel van de samenleving".

Mobility systems

2,020

New health care solutions

1,650

Energy efficiency

1,345

Clean energy

1,200

Affordable housing

DE OVERHEDEN WERELDWIJD ZITTEN NIET STIL
Veel regeringen wereldwijd hebben op deze crisis gereageerd
met gigantische stimuleringspakketten, waarvan sommige
maar liefst 20% van het bruto binnenlands product van hun
land vertegenwoordigen. Europa trekt zo maar liefst 750 miljard euro uit om de negatieve gevolgen van de pandemie te
lijf te gaan. Dit pakket is gericht op het investeren in en het upgraden van de gehele waardeketen. Dit gaat van hernieuwbare energie over transmissie- en distributienetwerken naar
energieopslag. En natuurlijk de infrastructuur voor elektrisch
vervoer: dit is wereldwijd het gemeenschappelijk doel. De ka-

1,080

Circular economy manufacturing

1,015

Healthy lifestyles

835

Food loss & waste

685

Agricultural solutions
Forest ecosystem services

665
365

Urban infrastructure

355

Building solutions

345

Other

740

Bron: Business and Sustainable Development Commission 2017

Value of Incremental opportunities in 2030 USD bn 2016 values
Bource: Business and Sustainable Development Commission 2017
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Is uw vastgoed
coronabestendig?
Onze LS Academy van vorig jaar september over
vastgoed concentreerde zich onder meer op de
verschillen tussen een directe en een indirecte
vastgoedbelegging. De uitbraak van het coronavirus en vooral de maatregelen tegen een verdere
verspreiding van het virus plaatsten twee van die
verschilpunten plots in de schijnwerpers.
Terwijl vastgoedmakelaars en notarissen noodgedwongen
tijdelijk de deuren moesten sluiten, kon de beursgenoteerde
vastgoedbelegger naar hartenlust kopen en verkopen in elk
van de Belgische GVV’s (Gereglementeerde Vastgoed Vennootschap). Wie in acute liquiditeitsnood zat, kon zijn bakstenen niet ten gelde maken. Wie zijn liquide middelen wou
omzetten in direct vastgoed kon dat evenmin. Pientere vastgoedpromotoren verkochten hun nieuwbouw dan wel via digitale kanalen maar het aantal transacties daalde abrupt.
Bij beursgenoteerd vastgoed steeg de volatiliteit dan weer. Dit
is nog steeds hét nadeel van onze GVV’s. Op lange termijn zijn
het vooral de vraag en aanbod naar vastgoed die de prijsevolutie bepalen. Deze evolutie is niet voor elk soort vastgoed
hetzelfde. De vraag is dan of uw vastgoed coronabestendig is?

VAN RECORDJAAR VOOR DE BELGISCHE WONINGMARKT
NAAR PRIJSDALINGEN …
In 2019 brak de Belgische woningmarkt zowat alle records. Een
gevolg van het goede economische klimaat, de lage rente en
het almaar stijgend aantal gezinnen. De notarisbarometer gaf
bijna 9% meer transacties weer, prijsstijgingen van meer dan
3,5% in elk gewest en voor elk type van residentieel vastgoed.
Appartementen in het Brusselse gewest bleken de primus met
een gemiddelde prijsstijging van 5,7% per jaar. Tijdens de eerste
twee maanden van 2020 ging de markt door op datzelfde elan.
Maar … in het eerste kwartaal daalde het aantal transacties met
bijna 8%. En dat terwijl de quasi-lockdown pas officieel begon
op 18 maart.

Vooral in Vlaanderen, en meer bepaald in de provincie Antwerpen, ging de vastgoedmarkt op slot, met resp. 10% en 14,5%
minder transacties dan tijdens dezelfde periode vorig jaar. De
prijsstijgingen van woningen stagneerden, maar appartementen kenden in gans België wel een gemiddelde prijsstijging van
meer dan 5%. Om de daadwerkelijke impact van de lockdown
op de vastgoedprijzen van onze woning te kennen is het nog
even wachten. Een eerste indicatie van de prijsimpact zal duidelijk worden vanaf de rapportering over het tweede kwartaal.

… MAAR GEEN CRASH IN DE STEIGERS DOOR LANGE
TERMIJN DRIVERS AAN DE VRAAGZIJDE
Verschillende vastgoedeconomen gaan dit jaar uit van een
daling van de reële vastgoedprijzen in België. Dat zou de derde
keer zijn in pakweg 40 jaar tijd. Vooral de impact van de lockdown maatregelen op het beschikbaar inkomen van de Belg
zal zich laten voelen. Ook de vrees voor een tweede uitbraak
van het virus kan mensen hun aankoop doen uitstellen. Maar
een echte crash van de woningmarkt komt niet uit de modellen.
De nog steeds lage renteniveaus ondersteunen de vraag. Vooral naar investeringsvastgoed. Indien kopers de aankoop van
hun eerste woning uitstellen, zal de vraag naar huurwoningen
toenemen. De huurprijzen zullen naar verwachting niet dalen,
mogelijks zelfs stijgen in de eerste maanden na de heropening
van de economie. Binnen de Europese context zal de Belgische
vastgoedmarkt opnieuw uitblinken in relatieve stabiliteit.

CORONABESTENDIG
Wie wil investeren in vastgoed heeft misschien niet de tijd, zin of
kennis om zich met de aankoop en verhuur van een appartement bezig te houden. Herkent u zich hierin? Dan kan u beter investeren in een goed geleide GVV. Met eenzelfde investeringsbudget kan u beter diversifiëren en de risico’s sterk spreiden.
Bovendien doet een professioneel team al het werk voor u.

Wie wil investeren in vastgoed heeft misschien niet de tijd, zin of kennis om zich met de aankoop en verhuur van
een appartement bezig te houden. Herkent u zich hierin? Dan kan u beter investeren in een goed geleide GVV.
BEURSGENOTEERDE APPARTEMENTEN
Wie bijvoorbeeld aandelen van Home Invest Belgium koopt,
belegt in een korf van appartementen met een totale waarde
van meer dan 600 miljoen EUR. De portefeuille heeft een blootstelling van ongeveer 65% op het Brusselse Gewest. Belangrijk
om te weten is dat de Brusselse huurmarkt sterk afhankelijk is
van expats die mogelijks sneller huiswaarts keren in coronatijden. Maar al te veel negatieve impact verwachten we daar niet
van. Bovendien diversifieert Home Invest onder impuls van haar
nieuw management nu ook richting Nederland.
KANTORENMARKT
Dan staat de kantorenmarkt voor hetere vuren. De vraag naar
kantoorruimte ligt al langer onder druk door de evolutie naar
meer digitalisering en minder personeel in bijvoorbeeld de
banksector en de overheidsadministratie. Ook de trend naar
meer open kantoorruimtes en flexibele werkplekken zorgen
voor een efficiënter kantoorbeheer. Dit weegt al even op de
vraag. Tenslotte liggen de eisen van huurders zeer hoog als het
aankomt op energie-efficiëntie. Oude kantoren renoveren kost
handenvol geld en zorgt voor tijdelijke leegstand in de portefeuille. Vaak is zelfs een volledige afbraak en heropbouw interessanter dan een renovatie. Maar net op het moment dat de
huurmarkt voor kantoren aan het herstellen was, werd deze onverwachts met een lockdown geconfronteerd.
Het vervolg is bekend. De kantoorruimte verhuist plots in drommen naar onze woon- of achterkamer. De technologie hiervoor
bestaat al langer en wordt nu intensief gebruikt. Huurcontracten blijven doorlopen, maar toch schrapt Befimmo haar eerder
gecommuniceerde vooruitzichten voor haar resultaten en dividend. Uit voorzichtigheid zal Befimmo het dividend beperken tot
het door het GVV statuut gereguleerde minimum. Die voorzichtigheid is nodig. Wie investeert in kantoren moet in de toekomst
rekening houden met kortere huurcontracten, lagere huurprijzen per m² en minder vraag naar (vooral grote) kantooroppervlakte. Ook de recente trend naar co-working komt onder druk.
WINKELVASTGOED IN HET OOG VAN DE CORONASTORM
Net als kantoren had ook winkelvastgoed reeds moeilijkheden
voor de pandemie. De populariteit van e-commerce zet de
winstgevendheid van winkeliers al enkele jaren onder druk. Dit
was een reden voor de grote winkelketens om hun huurgelden
te heronderhandelen of te verhuizen naar kleinere winkels. Winkeliers die te laat in actie schoten, riskeren nu erger. De impact
van de quasi lockdown komt daar nu plots bovenop. Die laat
zich voelen op twee fronten: de volledige sluiting van winkels
(behalve supermarkten) gedurende meerdere weken en de
klant die nog meer digitaal gaat winkelen.
Verschillende winkeliers die hun deuren verplicht moesten sluiten, stopten tegelijkertijd hun betaling van de huurgelden. Ook
al heeft de verhuurder juridisch gezien de wetgeving aan zijn
kant, hij heeft er alle belang bij om de betaling van de huur tijdelijk te bevriezen en een compromis uit de bus te halen waarbij

de huurder geheel of gedeeltelijk huurgelden over de maanden
april en mei niet of later hoeft te betalen. Doet de verhuurder
dat niet, dan is de kans groot dat hij op termijn huurders ziet
verdwijnen door faillissement of uit onvrede.
Vooral de winkelcentra in binnenstedelijk gebied staan zwak.
Het winkelaanbod is er sterk gericht op mode, de bereikbaarheid is niet evident en parkeerplaatsen zijn er beperkt en duur.
Retail Estates, verhuurder van baanwinkels, koos bewust voor
meer diversificatie, weg van die unieke focus op mode. Maar
goed ook, het is net in die modesector dat het met Brantano
een huurder in moeilijkheden heeft. Brantano is goed voor iets
meer dan 3% van de huurinkomsten van Retail Estates. Retail
Estates kon evenwel met het merendeel van haar huurders tot
een compromis komen. Die overeenkomst houdt in dat huurders die hun winkel verplicht moesten sluiten, de helft van de
huurgelden over de sluitingsperiode niet hoeven te betalen. In
totaal verliest Retail Estates hierdoor ongeveer één maand aan
huurgelden.
Maar Retail Estates heeft gelukkig voldoende liquiditeiten om
die periode op te vangen. Mogelijks recupereert het een deel in
de komende maanden. Op langere termijn krijgen verhuurders
van winkelvastgoed echter mogelijks met hogere leegstand
te maken en met dalende huurprijzen per m². Retail Estates zal
daar met haar portefeuille van baanwinkels beter weerwerk
tegen kunnen bieden dan bijvoorbeeld QrF City Retail. De portefeuille van QrF bestaat voornamelijk uit panden in binnenstedelijk gebied. Verschillende daarvan bevinden zich bovendien
buiten de belangrijkste winkelcentra van het land.

PREMIEJAGERS
Retail Estates groeide sterk sinds de beursgang in 1998. De
vastgoedportefeuille van 32 miljoen EUR dikte aan tot meer
dan 1,6 miljard EUR eind september vorig jaar. Een track record om ‘U’ tegen te zeggen. Die track record werd ook door
de beurs opgemerkt én gesmaakt. Getuige daarvan is de premie ten opzichte van de netto-actiefwaarde (NAW) van de
vastgoedportefeuille. Met andere woorden, beleggers vonden
het bedrijf Retail Estates aanzienlijk meer waard dan louter
en alleen de waarde van het vastgoed in portefeuille. Terwijl
vastgoedbeleggers in baanwinkels een rendement verwachtten van ongeveer 6,5%, stelden beleggers in beursgenoteerde baanwinkels zich tevreden met een lager rendement. Zij
verantwoordden die lagere rendementen (en dus hogere
waardering van de GVV) met het vooruitzicht van groei in de
vastgoedportefeuille en dus ook in de toekomstige winst per
aandeel. Die groei was er zeker, vooral dankzij de dalende rentes.
Een GVV financiert haar portefeuille immers met een combinatie van schulden en eigen vermogen, in het algemeen in
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een 50/50 verhouding. De schuldfinanciering werd de voorbije
jaren alsmaar goedkoper dankzij de dalende intrestvoeten.
Maar ook de financiering met eigen vermogen werd goedkoper. Indien de beurskoers van de GVV noteert aan een premie,
maakt diezelfde premie het immers goedkoper om externe
groei te financieren met nieuwe aandelen. Beleggers kunnen
op nieuwe aandelen intekenen aan een koers die lager ligt
dan de actuele beurskoers. De GVV op haar beurt financiert
de aankoop van het nieuwe pand met aandelen die aan een
premie noteren ten opzichte van de waarde en de prijs van
het aan te kopen vastgoed. De verkoper van het pand krijgt
nieuwe aandelen in plaats van cash en kan op die manier
meerwaardebelasting vermijden. Iedereen tevreden dus.

GROEI STEUNT DE PREMIE EN DE PREMIE ONDERSTEUNT
DE GROEI
De premie krijgt enerzijds steun van de mooie groeivooruitzichten, maar anderzijds maakt de premie de toekomstige
groei ook goedkoper en dus de groeivooruitzichten nog mooier. Premie en groei versterken elkaar dus. Tot een pandemie
de bestaande situatie volledig door elkaar schudt. Vandaag
noteert Retail Estates aan een beperkte korting tegenover de
laatst berekende NAW. Dat bemoeilijkt de financiering met
nieuwe aandelen en zet logischerwijs een rem op de externe
groeistrategie. Die groeistrategie verhuisde zoals gezegd naar
de achtergrond. Huurders die de betaling van hun huurgelden opschorten, huurders in financiële moeilijkheden en mogelijke druk op de waardering bepalen vandaag de agenda
van CEO Jan De Nys. Momenteel zien ook wij niet veel redenen
om een premie te betalen ten opzichte van de NAV van 63 EUR
per aandeel. U krijgt momenteel dan wel een dividendrendement van 7,5%. De gemiddelde dividendgroei van 7% over de

voorbije jaren lijkt ons echter wel voor even verleden tijd.
Retail Estates was echter niet de enige GVV op de Brusselse
beurstabellen die aan een stevige premie noteerde ten opzichte van de berekende NAW per aandeel. Ook de logistieke
spelers Montea en WDP en de investeerders in verzorgingstehuizen Aedifica en Care Property Invest maken vaak gebruik
van hun hoge waardering om overnames te financieren met
nieuwe aandelen. Aedifica versterkte zo in april nog haar balans na de overname van het Finse Hoivatilat.
Terwijl de sector van de verzorgingstehuizen tijdens de coronacrisis in de frontlinie stond, bleken zowel Aedifica als Care
Property Invest daar op de beurs eerder immuun voor. De topkoersen van vóór de corona-uitbraak staan op dit ogenblik
niet meer op de koerstabellen. Maar desondanks komen zowel
het logistieke vastgoed als het zorgvastgoed nog steeds als
relatieve winnaars in de vastgoedsector naar boven. Door de
vergrijzing zien we nog voldoende groeimogelijkheden, zowel
bij de uitbaters van verzorgingstehuizen als bij de investeerders in dit vastgoed. De zeer versnipperde sector kent bovendien nog voldoende potentieel voor consolidatie.
Ook de vraag naar logistiek vastgoed is en blijft sterk. De verschuiving van ons winkelgedrag richting e-commerce blijft de
komende jaren de belangrijkste driver voor logistiek vastgoed.
Ook hier zien we een versterking van reeds lang aanwezige
trends. Voor zorgvastgoed en logistiek vastgoed spelen die
trends duidelijk in het voordeel van de vastgoedbelegger. Het zijn
uiteindelijk die factoren die op lange termijn gunstig blijven voor
logistiek, residentieel en zorgvastgoed. In de markt voor kantoren en winkelvastgoed daarentegen komt vooral de vraagzijde
extra onder druk te staan in het post-corona tijdperk. •

Jong geleerd is...
jong gedaan

Het hoeft geen betoog dat we op dit moment bijzondere tijden meemaken.
Sinds enkele maanden worden we geconfronteerd met een wereldcrisis zonder weerga. De impact van het virus op onze gezondheid kennen we al een
tijdje maar de impact op onze economie begint nu pas echt door te dringen.
Dit heeft gevolgen voor iedereen, voor jong en oud. En de jeugd is en heeft
de toekomst, toch?
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Overzicht geeft inzicht :
alles begint bij inventariseren

2 op 3 ouders vinden dat thuiswonende
kinderen met beroepsinkomen moeten
bijdragen tot huishoudbudget

Corona brengt helft van jongeren in financiële problemen: volgens een Febelfin studie bij 16- tot 30- jarigen
voelt bijna de helft de financiële impact van de crisis.

De helft van de Vlaamse millennials kan
op sponsoring van de ouders rekenen
bij de aankoop van een eerste woning:
gemiddeld passen die 37.000 € bij.

50% van de twintigers wonen nog thuis
op kosten van de ouders : Hotel Mama
levert besparing van 700 € per maand op

De afschaffing van de woonbonus in Vlaanderen scheelt
maandelijks 150 € in de portemonnee van koppels. Bij
alleenstaanden is dat maandelijks 75 €.

Millennials lenen gemiddeld 86% van de waarde
van een woning waar de persoonlijke inbreng
gemiddeld 50.000 € is.

Er zijn een aantal - financiële en maatschappelijke - factoren, die een duidelijke impact hebben op de toekomst van
deze jongvolwassenen.
Een historisch lage intrestvoet maakt
van rentenieren een hol begrip. De tijd
dat sommige ouderen konden leven van
de intresten op hun mooi opgespaard
kapitaal lijkt reeds lang vervlogen. En
ouderen worden ouder waardoor het
prijskaartje voor hulp en zorgverlening
dermate hoog wordt dat velen hun kapitaal zien slinken. Hierdoor wordt het
moeilijker om in te schatten hoe en met
welke bedragen de kinderen te helpen.
Door de historisch lage intrestvoeten
blijft ook de vraag naar vastgoed stijgen. De vraag “waarom nog huren als
lenen goedkoop is?” krijgen wij meer
dan ooit. Maar buigen de jongvolwassenen zich wel voldoende over de vele
aandachtspunten vooraleer zich in een
vastgoedavontuur te storten? Weten
ze bijvoorbeeld wel goed de verschillen
van samenwonen versus huwen wanneer ze als jong koppel samen een wo-

ning aanschaffen?
Voor jongvolwassenen wordt het vaak
moeilijk om zonder extra financiële
steun vastgoed te verwerven. Maar hoe
kunnen ouders en/of grootouders hen
hierbij steunen zonder kopzorgen achteraf?
Voldoende stof om over na te denken!
Het is heel belangrijk om te weten ‘waarover’ men moet nadenken, vooraleer de
juiste beslissingen te kunnen nemen!
Daarom organiseren we in onze LS Academy-voordrachtenreeks een avond
“Jong geleerd … is Jong Gedaan”. Specifiek voor jongvolwassenen, samen met
hun ouder(s) waar we ons toespitsen op
alle ‘concrete’ vragen die men best stelt
in deze levensfase als jongvolwassene:
• Bij aankoop van vastgoed, hoeveel
lenen en hoe de meest interessante
lening vinden?
• Waarmee rekening houden om fiscaal gunstig een vastgoed te verwerven?

• Financiële ruggensteun door (groot)
ouders?
• Is het gunstig om met de lage rente
een groter investeringsvastgoed te
verwerven en deels te verhuren?
• Wat is het verschil tussen samenwonen (feitelijk of wettelijk) en trouwen,
en hun specifieke gevolgen op onder
andere de aankoop van vastgoed of
het ontvangen van een schenking ?
Wat bij een relatiebreuk of overlijden?
• Welke extra legale voordelen worden
in het loon mee verrekend?
• Welke mogelijkheden zijn er om te
sparen en te beleggen?
We trachten dit alles met concrete en
herkenbare voorbeelden én in begrijpbare taal over te brengen. •

Bij interesse voor zo’n voordrachtavond kan u zich wenden tot
redactie@leostevens.com.
Wij plannen dan bij voldoende interesse een nieuwe sessie in met respect voor de coronamaatregelen.

INGRID STEVENS
Bestuurder Leo Stevens

‘Mijn kinderen krijgen meer
kansen dan geld.’
Ingrid Stevens, bestuurder bij Leo Stevens
Private Banking, zit geregeld samen met
cliënten en hun kinderen om de jonge
garde gevoelig te maken voor financiële
thema’s. “Jongeren denken vaak niet genoeg na bij belangrijke beslissingen. Ze
willen snel samen een huis kopen omdat
de rente zo laag is, maar beseffen niet
wat de gevolgen zijn als ze niet getrouwd
zijn of geen afspraken maken over hun
deel van de inbreng.“ Ook bij haar eigen
kinderen – Stevens heeft twee dochters
en een zoon, twintigers, was financiële
opvoeding belangrijk. “Ze kregen zakgeld
vanaf hun twaalfde. Daar zijn ze heel zelfstandig van geworden. Ik keek wel wat
toe, om erover te waken dat hun uitgaven overeenstemden met de normen en
waarden van ons gezin.” Bij haar dochters drong ze er ook altijd op aan ervoor
te zorgen dat ze financieel onafhankelijk
zouden zijn. ”Ik kom uit een omgeving
waar vrouwen vaak thuisbleven voor de
kinderen, ook al hadden ze een universitair diploma. Bij een echtscheiding leidde dat vaak tot drama’s. Door daar veel
over te praten en het goede voorbeeld
te geven, heb ik geprobeerd mijn dochters daarvoor te behoeden.” De kinderen
moesten ook een bijdrage betalen toen
ze werkten, maar nog thuis woonden.
Dat geld vloeide naar een soort bouwrekening op hun naam. ”Ze moesten vooral
beseffen wat het leven echt kost, zodat
ze niet ineens verrast werden als ze volledig op eigen benen gingen staan.”
De grootste uitdaging? “Mijn kinderen
leven in een bevoorrechte omgeving. Ik
heb het er echt ingeramd dat verdienste
voorrang heeft op afkomst. Ik heb hen
altijd vooral veel kansen willen geven,
veel meer dan geld. Dat was niet altijd
makkelijk. Soms spiegelden ze zich aan

vrienden en vonden ze dat ik naar hen
toe veel te gierig was. Het is zelfs gebeurd
dat ze soms geld leenden bij vrienden.
Dat maakte me woest. Geld mocht nooit
vanzelfsprekend zijn. En nu merk ik dat ze
zich ook ergeren aan mensen die lichtzinnig omspringen met geld.”

bedoeling hen echt op te leiden als belegger. De beurs is slechts een klein onderdeel van financiële opvoeding. Er zijn
zeker nog belangrijke aspecten.”

‘De beurs is maar een
klein deel van de financiële
opvoeding’
Freddy Van Den Spiegel, hoogleraar
aan de VUB, heeft de tijd van de financiële opvoeding al een tijdje achter zich
gelaten. Zijn zoon en zijn dochter zijn 39
jaar. “Ze kregen het met de paplepel
ingelepeld dat we leven in een wereld
met financiële en economische onzekerheden. Niet dat financiën een echt
gespreksonderwerp was met de kinderen, mar ik sprak wel over mijn baan
en daar pikten ze natuurlijk dingen van
op.” Zodra ze aan hun hogere studie
begonnen, stimuleerde hij zijn kinderen
om zo veel mogelijk op eigen benen te
staan. “Ze kregen geld, maar daarmee
moesten ze wel alles zelf financieren: de
huur van hun kamer, hun kleding en hun
vrije tijd. Dat was de beste leerschool.
Ze konden nog fouten maken, maar
zonder fatale gevolgen.” Toen de kinderen aan het werk gingen en konden
sparen, kwam de vraag hoe ze dat het
beste aanpakten. “Samen hebben we
een soort beleggingsclub opgericht. We
stortten allemaal geld in een gemeenschappelijke pot en elke drie maanden
zaten we even samen om nieuwe ideeën te bespreken. Daar hebben ze veel
van opgestoken. Toch was het niet mijn

FREDDY VAN DEN SPIEGEL
Hoogleraar VUB

Bron: De Trends (24/10/2019) - Rubriek uit artikel 'Zakgeld is leergeld'.

MICHAËL VAN DROOGENBROECK
VRT-journalist

‘Geen opvoeding met het
mes op de keel.’
VRT-journalist Michaël Van Droogenbroeck probeert zijn twee zoontjes van
acht en elf jaar vertrouwd te maken met
geldzaken. “We hebben geen bewuste
strategie of een lespakket klaarliggen”,
zegt hij. “Maar als de gelegenheid zich
aandient, leggen we hen wel al enkele zaken uit. De meeste vragen komen
spontaan, wanneer we bijvoorbeeld in
de winkel zijn of ze voor hun verjaardag
een centje krijgen. We proberen hen
vooral enkele dingen ad hoc mee te geven, veeleer dan er met het mes op de
keel allerlei kennis in te drammen. Structureel zakgeld is voorlopig nog niet aan
de orde. “Tijdens onze jongste citytrip
gaven we aan onze zonen 10 euro, waarmee ze zelf iets mochten kopen gedurende de trip. Daar probeerden we hen
toch voorzichtig te begeleiden en hen te
stimuleren om goed na te denken over
wat ze daarmee echt wilden kopen. Uiteindelijk hadden ze op het einde zelfs
nog geld over.” Ook beleggingen kwamen al weleens ter sprake. “Vorig jaar
wilde mijn oudste zoon weten wat de
beurzen waren. Dat heb ik aangegrepen
om samen met hem een virtuele portefeuille te openen met drie aandelen.
Sindsdien volgden we geregeld de aandelenkoers. Aanvankelijk vond hij dat
heel boeiend, maar die interesse deemsterde na enkele keren alweer weg.”
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BELEGGEN

Meet Phil, Bo, Matteo, Vik,
Marie-Julie, Jules of Nathalie

De leeftijd van onze jongste cliënt bedraagt 6 maanden; zijn voornaam luidt
Phil. Hij heeft samen met andere peuters
en jongvolwassenen enkele zaken gemeen:
1) Hun beleggingshorizon is lang; in het
geval van Phil hanteren we zelfs 100 jaar.
Zij breken hun hoofd(je) niet over TINA
(There is no Alternative) noch FOMO (Fear
of Missing Out).
2) Zij laten hun spaargeld niet op een
spaarboekje verkommeren maar beleggen het in aandelen. Phil’s ouders weten
dat op lange termijn het gemiddeld rendement van een belegging in een brede korf van Europese aandelen 5,5%* na
inflatie bedraagt. In een korf van Amerikaanse aandelen 6,5%* - dit na inflatie en
inclusief wereldoorlogen, oliecrisissen, de
dotcom-zeepbel, de grote financiële crisis 2008, etc.

3) Zij maken van de recente volatiliteit op
de beurs gebruik om hun spaarboekje
verder te ledigen en in aandelen te beleggen.
Het behoort tot onze professionele missie om deze jonge beleggers financieel
op te voeden en hen zo snel mogelijk
op weg naar de aanschaf van een eigen woning te leiden. Daarom dient het
beginkapitaal dat ze tijdens hun jeugd
bijeen gespaard hebben zo goed mogelijk belegd te worden.
Het spaarboekje is weliswaar een niet-volatiele
belegging maar levert
na inflatie een negatief
rendement op. Obligaties
doen al iets beter, maar
halen die historische gemiddelde aandelenren-

dementen van 5,5% respectievelijk 6,5%
verre van.
Dit bericht dus als anekdotische bevestiging van het feit dat meerdere peuters,
adolescenten en jongvolwassenen zich
aan een gediversifieerde aandelenbelegging wagen; maar ook als opsteker
voor uw familieleden in dezelfde leeftijdscategorie om –na bepaling van
het risicoprofiel- eventueel zoals Phil te
doen. •

Het behoort tot onze
professionele missie om deze
jonge beleggers financieel op te
voeden en hen zo snel mogelijk
op weg naar de aanschaf van
een eigen woning te leiden.

* Gemiddeld jaarlijks totaalrendement na inflatie van resp. S&P500- en MSCI Europe-index voor de periode 1900-2019, in EURO.

Top 10 Leo Stevens & Cie voor
België & Internationaal
België
Miko heeft twee activiteiten, autonoom
van elkaar maar die mekaar wel mooi
in evenwicht houden. Enerzijds heeft
de koffiedivisie het zwaar te verduren
door de lockdown: cafés, restaurants,
en kantoren waren immers lang gesloten. Anderzijds draait de kunststoftak
momenteel op volle toeren. Miko maakt
verpakkingen voor de voedingssector.
Mensen eten minder buitenhuis en meer
thuis. Er is dus meer vraag naar kleinere verpakkingen en daar profiteert Miko
van. Bij Miko trekken dus twee paarden
de kar : deze diversificatie is al vaker een
voordeel gebleken.
De strategie van Umicore zet stevig
in op de vergroening van het wagenpark. Een strategie die wereldwijd ondersteuning krijgt via almaar strengere
uitstootnormen voor nieuwe wagens.
Umicore richt zich met haar aanbod
aan katalysatoren voor benzinewagens
op het verminderen van de uitstoot van
de verbrandingsmotor en met haar kathodematerialen op het verbeteren van
de prestaties van de herlaadbare batterij en zo de elektromotor. Zowel Duitsland als Frankrijk verhoogden recent de
subsidies voor hybride en elektrische

wagens. Umicore is hét bedrijf met voldoende capaciteit om aan die toenemende vraag naar kathodematerialen
te voldoen.
Lotus Bakeries is sinds 1990 actief in de
Verenigde Staten. Sinds kort ook met een
nagelnieuwe fabriek en dus met eigen
productie ter plaatse. De Verenigde Staten is ondertussen de belangrijkste speculoosmarkt geworden voor Lotus en de
groei in het buitenland is nog lang niet
ten einde. Ook met haar tweede groeipijler gaat het snel vooruit. In Zuid-Afrika
opende Lotus Bakeries een fabriek voor
de productie van de Bear koekjes. Eén
van de gezonde tussendoortjes in het
gamma. De potentiële groei bij de bestaande merken en via overnames is
nog enorm. Het familiebedrijf Lotus zal
die benutten zonder zich te vergalopperen.
Zorgvastgoed blijft zelfs in deze barre
tijden een veilige haven voor vastgoedbeleggers. De voorbije jaren groeide
Aedifica uit tot de grootste beursgenoteerde vastgoedinvesteerder met een
unieke focus op zorgvastgoed. De portefeuille van Aedifica heeft intussen een
waarde van meer dan 3 miljard EUR en
spreidt zich uit over 6 landen. De overna-

me van het Finse Hoivatilat is afgerond
en in april werd de balans aan interessante voorwaarden versterkt. Aedifica is
klaar voor de nieuwe realiteit en kan zich
verder concentreren op haar groeistrategie in binnen- en buitenland.
Ackermans & van Haaren is één van
onze mooiste binnenlandse holdings.
Deze Antwerpse holding is actief in niches, waar het lokaal of mondiaal vaak
actief is als markleider. De twee grootste activiteiten zijn Marine Engineering
& Contracting (30% van de NAV) en Private Banking (36% van de NAV). AvH is in
deze sectoren actief via CFE, Delen Private Bank en Van Breda. Dit groeirecept
wordt ook gesmaakt op de Brusselse
beurs: de afgelopen 20 jaar steeg de
beurskoers gemiddeld met net geen 10%
per jaar.

Internationaal
Iedereen die met grafisch ontwerp, digitaal documentbeheer, webdesign
en nu ook digitale marketing te maken
heeft, komt bij Adobe terecht. Adobe is
quasi monopolist in digitale media (70%
van de omzet) en haalt daarnaast 30%
van zijn inkomsten uit digitale marketing.
Die laatste activiteit groeit snel en biedt
oplossingen om de trefkracht van uw digitale aanwezigheid te meten en op te
drijven.
Sinds de omvorming van het verkoopmodel van dure punctuele verkopen
naar een goedkopere cloud-abonnementsformule is de totale markt van
Adobe verveelvoudigd in omvang.
Abonnees worden ook continu gepaaid
met upgrades en nieuwe toepassingen
zodat de klantenbinding aan de software-oplossingen van Adobe almaar
toeneemt.
De markt verwacht – ook in Covid-19
tijden - een quasi verdubbeling van
de omzet tegen 2021 en vermits Adobe
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Amazon is duidelijk een Covid-19 winnaar. Corona heeft een paar megatrends zoals e-tailing en cloud-computing
in een hogere versnelling geschakeld. De afgelopen 10 jaar is de jaaromzet van Amazon gegroeid van 34 miljard
naar 280 miljard dollar. Die groei zal niet snel stoppen.

schaalbare software-diensten levert, zou
dit gepaard gaan met een gevoelige
EBITDA-margestijging van 30% naar 40%.
MSCI is één van die zeldzame bedrijven
die mogen beweren dat ze een ‘must
have solution’ in huis hebben. Institutionele beleggers wensen dat vermogensbeheerders hun beleggingen almaar
verder diversifiëren én het rendement
ijken ten opzichte van een objectief samengestelde index. Deze index kan een
regionale beursindex zijn, een beleggingsstijl zoals ESG, een thema zoals ‘cybersecurity’ maar ook een obligatiekorf.
MSCI bouwt sinds 1986 dergelijke indices
en zorgt voor de periodieke aanpassing.
Het gaat daarbij prat op het feit dat zij
‘rule based’ te werk gaan. MSCI is vandaag zeker niet de enige, noch de snelste
indexbouwer ter wereld en al zeker niet
de goedkoopste. Maar het was wel de
eerste en haar methodologie is dermate
solide en coherent dat ze veruit marktleider is. De vraag naar hun indexen stijgt
sneller dan ooit.
Enerzijds stijgt immers de vraag naar
meer indices als ijkinstrument, soms zelfs
100% klantspecifieke indices; anderzijds
stijgt de beleggersvraag naar passieve
beleggingsinstrumenten structureel.
Lonza is een “Contract Development and
Manufacturing Organization” (CDMO)
voor de gezondheidsindustrie met biologicals
en
voedingssupplementen
enerzijds en (scheikundige) specialiteiten anderzijds. Daarmee participeert
het bedrijf in niet minder dan 3 positieve
megatrends: 1) Outsourcing, 2) Gezondheid (vergrijzing + groei wereldbevolking
+ groei middenklasse) en 3) Duurzaamheid (duurzame bouwtechnieken die
de lange termijn groei van de stedelijke
bevolking ondersteunen, materialen, gewasbescherming, persoonlijke hygiëne,
dierenvoeding, etc)
Het bezit een sterk concurrentieel voor-

deel in de vorm van gepatenteerde
bedrijfseigen technologie en hardware,
betere kwaliteitscontrole en superieure
beheersing van de regelgeving. De big
pharma besteden met plezier de lastige
testfasen van de ontwikkeling en productie van hun nieuw medicijn uit aan
Lonza gezien de factuur ervan slechts
een fractie van de omzet van de big
pharma bedraagt.
Amazon is duidelijk een Covid-19 winnaar.
Corona heeft een paar megatrends zoals e-tailing en cloud-computing in een
hogere versnelling geschakeld. De afgelopen 10 jaar is de jaaromzet van Amazon
gegroeid van 34 miljard naar 280 miljard
dollar. Die groei zal niet snel stoppen.
Amazon is vooral gekend van de online verkoop van allerlei goederen. Aan
deze digitale marktplaats heeft Amazon
een zeer efficiënte logistieke keten gekoppeld. Hierdoor is het bedrijf verticaal
geïntegreerd, waardoor het nog competitiever kan worden: hoe sneller en goedkoper het transport van pakjes gebeurt,
hoe meer bezoekers het e-commerceplatform aantrekt, hoe interessanter het
platform wordt voor adverteerders en
vice versa. Ondertussen heeft Amazon
zo’n sterk ecosysteem uitgebouwd, dat
de gemiddelde Amerikaan er nog maar
moeilijk omheen kan.
Het paradepaartje van Amazon is AWS
(Amazon Web Services). AWS is de cloud-

dienst, die de IT van meer en meer bedrijven ondersteunt. Deze activiteit groeit
snel en is zeer winstgevend.
Intrum is een beursgenoteerd deurwaarderskantoor. Naast het incasso van
openstaande rekeningen in opdracht
van leveranciers, koopt het bedrijf ook
portefeuilles op van kleinere debetsaldi en slechte kredieten bij banken. De
groeivooruitzichten in deze laatste activiteit zijn groot. Intrum heeft een performante informatica voor het incasseren
van deze kleine wanbetalingen en rekent
hiervoor relatief hoge kosten aan. Bovendien hebben zij inzicht in de afbetaalcultuur in verschillende Europese landen. Dit
is voor Intrum structureel een zeer winstgevende activiteit terwijl ze voor de klassieke bank bijna de moeite niet loont.
Covid-19 speelt Intrum parten inzake de
activiteit “opkopen van portefeuilles van
slechte kredieten”. Enerzijds zullen banken
in de toekomst meer van dergelijke portefeuilles aanbieden aan lagere prijzen,
maar anderzijds daalt de boekhoudkundige waarde van de in het verleden aangekochte portefeuilles. Dat nadeel dient
elk kwartaal bij de resultaatsrapportering
te worden afgeboekt, terwijl het voordeel
in de toekomst nog zal moeten blijken.
Intrum projecteert tegen 2022 een spectaculaire stijging van de nettowinst naar
35 SEK per aandeel waar de huidige koers
onvoldoende rekening mee houdt. •

Corona, de
supergeleider van
de technologiesector
ele bedrijven lijden onder de coronacrisis maar er zijn duidelijk ook winnaars:
de technologiebedrijven bijvoorbeeld.
Door deze gezondheidscrisis zijn mensen immers nog afhankelijker geworden
van technologie. De voorbeelden zijn
legio: vergaderingen die we vroeger op
kantoor organiseerden, gebeuren nu via
Skype of Teams (Microsoft); aankopen
die we vroeger in een fysieke winkel deden, doen we nu via Bol.com en Amazon.
com. De coronacrisis heeft de digitale
trend versneld.
'In een periode van twee maanden
heeft er een digitale transformatie
plaatsgevonden die normaal twee jaar
kost', zegt Satya Nadella, CEO Microsoft.
Technologie krijgt daardoor een nog
belangrijkere rol in de samenleving. Dit

weerspiegelt zich ook in de aandelenkoersen. Op 9 juni noteerde de technologie index Nasdaq op 10.000 punten, het
hoogste niveau ooit.

WELKE TECHNOLOGIE-AANDELEN KOCHTEN WE DE AFGELOPEN
JAREN? EN WAT IS DE IMPACT VAN
CORONA OP ONZE BELEGGINGSSTRATEGIE?
De afgelopen jaren verhoogden wij
reeds onze blootstelling aan de technologiesector. Zo investeerden we in bedrijven zoals Microsoft, Adobe, Accenture, SAP, Alphabet en Facebook. Ons
eigen fonds LS Value kocht daarnaast
ook Amazon en MSCI.
Zeker met corona blijven we onze voor-
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keur behouden voor de technologiesector. De digitaliseringtrends die al jaren
bezig waren, schakelen hierdoor nog
een versnelling hoger. Wanneer de lockdown voorbij is, zullen we niet volledig in
onze oude patronen hervallen. Wij verwachten daarom een blijvend positief
effect in het voordeel van de technologiebedrijven.

WAAROM KOCHTEN WE DEZE
AANDELEN AANVANKELIJK?
Het merendeel van de bovenstaande
bedrijven zijn quasi monopolist. Ze profiteren van netwerkeffecten en schaalvoordelen die moeilijk na te bootsen zijn.
In de jaren ‘90 en 2000 heeft het Amerikaanse Departement of Justice (“DOJ”)
geprobeerd om Microsoft open te breken, zonder succes. De rechtszaak United States vs. Microsoft Corporation is
een belangrijk precedent geweest voor
Silicon Valley. Het voorwerp van deze
rechtszaak was de vraag of Microsoft
Windows mocht bundelen met Internet
Explorer. Uiteindelijk bereikten Microsoft
en het Amerikaanse DOJ een akkoord.
Microsoft mocht software, zoals Internet
Explorer, blijven bundelen met Windows.
Op deze manier werd het zo goed als
onmogelijk voor kleinere webbrowsers
zoals Netscape Navigator om te concurreren met Internet Explorer.
Deze bundelstrategie wordt vandaag
door alle technologiereuzen toegepast,
waardoor monopolies steeds sterker
worden.
Bovenstaande bedrijven zijn actief in
snelgroeiende
markten.
Bovendien
heeft het merendeel van deze bedrijven een asset-light business model.
Elke bijkomende gebruiker van Office
365 brengt extra op, maar kost Microsoft bijna niets. Dit business model is dus
enorm schaalbaar. Dit is heel wat anders voor bijvoorbeeld een hotel, waar
er voor elke bijkomende gast een extra
kamer (en dus extra kosten) moet worden voorzien.
Dergelijk flexibel business model leidt tot
sterke onderliggende cijfers: een hoog

rendement op het geïnvesteerd vermogen, een lage schuldengraad, recurrente inkomsten en een hoge groei.
Deze aandelen presteren goed bij zowel aan- als afwezigheid van inflatie.
Hoewel inflatie momenteel geen grote
bezorgdheid is, zoeken wij telkens naar
aandelen die in alle economische omstandigheden goed kunnen presteren.
In een periode van inflatie presteren de
aandelen met een hoge prijszettingsmacht en een relatief lage kostenbasis
het best. Warren Buffett omschreef het
ooit als volgt:
“Companies that, through design or accident, have purchased only businesses
that are particularly well adapted to an
inflationary environment. Such favored business must have two characteristics: (1) an ability to increase prices
rather easily (even when product demand is flat and capacity is not fully
utilized) without fear of significant loss
of either market share or unit volume,
and (2) an ability to accommodate large dollar volume increases in business
(often produced more by inflation than
by real growth) with only minor additional investment of capital. Managers
of ordinary ability, focusing solely on
acquisition possibilities meeting these
tests, have achieved excellent results in
recent decades.”
Zoals eerder toegelicht, hebben deze
bedrijven weinig kapitaal nodig om hun
activiteiten uit te voeren. Indien de in-

flatie stijgt, zullen deze bedrijven dus relatief weinig extra kosten hebben maar
zullen ze toch – door hun prijszettingsmacht – de prijzen gemakkelijk kunnen
verhogen.

DRIE AANDELEN IN DE KIJKER:
WAT IS DE IMPACT VAN CORONA
OP FACEBOOK, AMAZON EN
MICROSOFT?
Facebook
In vergelijking met vorig jaar daalden
de inkomsten uit advertenties sterk in
maart, maar stabiliseerden al terug in
april. De advertentie-inkomsten uit gaming stegen, die van e-commerce stabiliseerden, maar de advertenties door
de toerisme –en reissector daalden uiteraard sterk. Deze trend zette zich door
in april. Gelet op de onzekerheid, geeft
het bedrijf geen vooruitzichten voor de
komende kwartalen.
Maar doordat mensen tijdens de voorbije maanden ook meer thuis bleven,
nam het gebruik van de Facebookproducten wel sterk toe.

Enkele opmerkelijke cijfers

3.000.000.000
In het eerste kwartaal waren er
voor het eerst 3 miljard mensen
maandelijks actief op Facebook, Instagram, WhatsApp of Messenger.

50%
Door deze
gezondheidscrisis
zijn mensen nog
afhankelijker
geworden van
technologie.

Het messaging volume steeg in bepaalde regio’s met meer dan 50%.

70%
In Italië werd er 70% meer tijd besteed op de Facebook apps.

Facebook zet meer in op e-commerce
In mei werd Facebook Shops gelanceerd. Met dit programma kunnen verkopers hun producten gemakkelijker

De logistieke keten
van Amazon werkt
volgens experten beter of minstens even
goed als die van UPS
en FedEx. Op termijn
zal Amazon hiervan
de vruchten kunnen
plukken. Het platform, dat dus goedkoper en sneller pakjes kan leveren, zal
ook meer (ver)kopers
aantrekken.

verkopen op Facebook en Instagram.
Op termijn zal het eveneens mogelijk zijn om goederen te verkopen via
WhatsApp, Messenger en Instagram Direct. Facebook Shops is gratis. Volgens
CEO Marc Zuckerberg zal dit op termijn
zorgen voor een grotere interactie op
het platform en dus ook voor meer advertentie-inkomsten.
Facebook investeerde 5,7 miljard USD in
Jio Platforms Limited (“Jio”), in ruil voor
9,99% van het bedrijf. Jio is actief in Indië
en biedt breedband internet, mobiele
diensten en online e-commerce platformen aan. Op 3 jaar tijd sloten er 370
miljoen Indiërs een abonnement voor
mobiel internet af bij Jio.
Waarom is dit een interessante markt
voor Facebook?
Jio heeft verschillende apps, waaronder
JioMart. Via JioMart kunnen Indiërs online boodschappen doen en thuis laten
bezorgen. Facebook ziet hier veel potentieel. Zo ziet het Amerikaanse bedrijf
mogelijkheden om deze online webwinkel te koppelen aan WhatsApp en zo de
betalingen af te handelen.

Facebook ziet Indië als een belangrijke
groeimarkt. WhatsApp telt er 400 miljoen gebruikers. In 2017 telde Indië 370
miljoen internetgebruikers. Tegen 2020
zou dit volgens PwC stijgen naar 850
miljoen.
Amazon
Amazon is een van de grootste e-commerce en cloud computing bedrijven
ter wereld.
Amazon.com is ooit begonnen als een
online boekenwinkel. Deze was zo succesvol dat er later ook andere producten aan het assortiment werden
toegevoegd. Amazon heeft een ander
business model dan EBAY en Alibaba.
Zij bieden een digitale marktplaats aan
waar kopers en verkopers elkaar ontmoeten. Amazon heeft dit ook, maar beschikt daarnaast ook over eigen opslagplaatsen, voorraden en logistiek. Deze
activiteiten zijn kapitaalintensief, maar
zorgen er wel voor dat Amazon volledig
verticaal geïntegreerd is. De logistieke
keten van Amazon werkt volgens experten beter of minstens even goed als die
van UPS en FedEx. Op termijn zal Amazon

E-COMMERCE BOOMT IN VS

FIGUUR 1 - E-COMMERCE BOOMT IN VS
Aandeel van e-commerce in totale retailomzet VS
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hiervan de vruchten kunnen plukken. Het
platform, dat dus goedkoper en sneller
pakjes kan leveren, zal ook meer (ver)kopers aantrekken.
De omzet van Amazon groeide al sterk
vóór de uitbraak van het coronavirus,
maar door de pandemie schakelt het
bedrijf nu nog een versnelling hoger. De
omzet steeg dit kwartaal maar liefst met
26%. De online-reus profiteert van het
groot aantal consumenten die door de
coronacrisis steeds meer online shoppen in de VS en elders in de wereld (zie
figuur 1).
De operationele marge daalde wel van
7,4 naar 5,2%. De corona-gerelateerde
kosten bedroegen in het eerste kwartaal 600 miljoen USD. Het bedrijf moest
investeren in coronatesten, mondmaskers, etc. Ook in het tweede kwartaal
zullen de corona-gerelateerde kosten
flink op het nettoresultaat wegen. Maar
het bedrijf zal echter sterk blijven groeien aangezien de corona-gerelateerde
kosten van voorbijgaande aard zijn.
Wat ook opvalt is dat de omzet van
de clouddienst Amazon Web Services
(AWS) voor het eerst boven de 10 miljard
dollar uitkwam. Door de coronacrisis

werken mensen van thuis en wordt de
werkplaats digitaal. AWS levert alles wat
hiervoor nodig is: programma’s om snel
een app te maken, programma’s voor
data analyse en cloudopslag.
Microsoft
De omzet van Microsoft steeg in het eerste kwartaal met 15%.
Microsoft zag een explosieve groei in
het gebruik van haar clouddiensten
(Microsoft Teams, Power BI en Windows
Virtual Desktop) met maar liefst 775 %.
Zo schakelden veel bedrijven over naar
Microsoft Teams voor virtuele videovergaderingen. Elke dag maken er intussen
ongeveer 75 miljoen mensen gebruik
van. Jared Spataro, het hoofd van Microsoft 365 en verantwoordelijk voor
verschillende van deze applicaties: “Ik
denk dat dit een ommekeer wordt in de
manier waarop mensen werken. Ik denk
niet dat we teruggaan naar onze oude
manier van werken”. De concurrenten
van Microsoft Teams zijn Zoom, Slack
en Google Meet. Zoom zou tot op heden
nog het populairste zijn, maar Microsoft
Teams zou aan een sterke inhaalbeweging bezig zijn. Microsoft’s clouddienst
Azure, de tegenhanger van Amazon
AWS, kent eveneens een sterke groei. •
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FONDSEN
DUURZAAM
ONDERNEMEN

Open architectuur:
evaluatie fondsenselectie

H

et dagelijks leven kreunde in
het tweede kwartaal onder
de coronamaatregelen. Het
epicentrum van het Covid-19
virus verhuisde van het zwaar gehavende Europa over het Britse eiland
naar de VS. Ook hier werd de economie
lamgelegd met desastreuse gevolgen
op het vlak van de werkgelegenheid
en consumptie. De gezondheidscrisis
is nog niet teneinde, al zijn verschillende landen ondertussen de piek in
besmettingen gepasseerd. De versoepeling wordt ingezet, mensen kunnen
weer genieten van meer vrijheden en
bovenal: de economie kan terug beginnen draaien.
Echter, zolang er geen vaccin is, kan de
onzichtbare vijand een tweede besmettingsgolf veroorzaken zoals recent in
Peking en enkele Amerikaanse steden.
Naast deze vrees doen ook de sombere economische vooruitzichten van een
realistische FED voorzitter midden juni
de beurzen verder uit hun positieve roes
ontwaken. Waakzaamheid blijft dus geboden.
VOORZICHTIGHEID PRIMEERT!
En dan komt de vraag: is het glas halfvol of halfleeg? Een vraag waar iedere
belegger momenteel mee worstelt en
die tot voorzichtigheid aanspoort. Volatiele periodes zijn voor fondsbeheerders
immers altijd zeer delicaat waarbij de
maskers kunnen afvallen als plots (door
paniek) te veel afgeweken wordt van de
vastgelegde strategie.
FLEXIBILITY RULES
De gemengde fondsen uit onze selectie
hebben de ruimte om hun activa- en risicospreiding flexibel te beheren en we
zagen dit de afgelopen periode ook effectief op zeer actieve wijze gebeuren.

R-co Valor is veruit het meest actieve
fonds uit onze selectie. De beheerder
heeft het mandaat om zijn spreiding
vrij te verdelen over de verschillende
activaklassen, gaande van 0% tot 100%
in aandelen. Hij maakt effectief gretig gebruik van deze flexibiliteit, zoals
we reeds meermaals in voorgaande
nieuwsbrieven beschreven. Zo startte hij dit jaar met een aandelenblootstelling van 70%, een historisch laag
niveau. Dat gaf hem genoeg munitie
om in maart van de beursdip gebruik
te maken om het risico geleidelijk aan
weer te verhogen en einde maart een
aandelenexposure van 89% te bereiken.
Dit gebeurde op verschillende manieren: een terugkoop in drie fasen van de
afdekkingsposities in S&P 500 futures,
het kopen van nieuwe aandeleninvesteringen (Airbus, Asea Brown Boveri) en
het versterken van bepaalde effectenposities in portefeuille. Sinds begin april
werd er winst genomen op een aantal
waarden die een spectaculaire stijging
achter de rug hadden (Gilead, Morgan
Stanley, …) en is de aandelenblootstelling terug verminderd naar 82%. Gegeven het sterke beursherstel en het
gebrek aan visibiliteit op korte termijn
verkiezen ze momenteel eerder voorzichtig te blijven.
Voorzichtigheid is ook de houding van
het Flossbach von Storch Multiple Opportunities Fund. Het fonds dook einde
februari met een aandelenblootstelling
van netto 50% de coronacrisis in. Tijdens het dieptepunt van midden maart
werden koopwaardige kwaliteitsaandelen opgevist en versterkt. Uiteindelijk
maakten ze vooral gebruik van de opluchtingsrally van de voorbije maanden
om het aandelenrisico nog verder af te
bouwen naar 37% netto. Ze blijven risicobewust en benadrukken eens te meer
het belang van kwaliteit en solvabiliteit

in hun aandelenselectie. Goud (indirect
via certificaten) vormt altijd al een vast
onderdeel van de portefeuille (10%) maar
werd nog verder versterkt via aankopen
van goudmijnaandelen zoals Barrick
Gold Corp. Zolang er geen “game changer” in de vorm van een vaccin opduikt,
zullen zij eerder defensief belegd blijven.
EQUITY ONLY:
OPPORTUNITEITEN OPPIKKEN
De zuivere aandelenfondsen uit onze
selectie zijn van nature uit altijd volledig belegd met een cashpercentage schommelend rond 5%. De laatste
maanden zien we dat ook deze fondsbeheerders de maximumgrenzen van
hun cashreserves aftasten omwille van
de economische onzekerheid.
Comgest Growth Europe koopt kwaliteitsvolle groeiaandelen en houdt deze
liefst zo lang mogelijk in portefeuille,
tenzij de fundamenten drastisch wijzigen of de waardering ook in hun ogen
te excessief wordt. Traditioneel doen ze
dan ook weinig transacties. De voorbije
periode was in dit opzicht redelijk bewogen waarbij ze enerzijds in de dip aandelen versterkten of toevoegden (Teleperformance, Simcorp) en anderzijds
door te hoge waarderingen bepaalde
aandelen zoals Coloplast en Unilever
afbouwden. De cash positie bedroeg
einde mei 7%.
Fundsmith Equity is een fonds dat al
een tijdje in onze selectie vertoeft. Het
volgt – net als Comgest – de groeistrategie maar dan mondiaal. Gelijkenissen
kunnen er dan ook gevonden worden
op het vlak van sectorallocatie, waarbij
beide fondsen een groter gewicht aan
defensieve sectoren aanhouden. Het
lange termijn “buy and hold” principe
is ook hier van toepassing en bijgevolg
kent het fonds een relatief stabiele samenstelling. Maart en april werden wel
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aangegrepen om twee nieuwe aandelen te introduceren, namelijk Nike en
Starbucks.
HET AZIATISCHE GROEIVERHAAL
Azië was het eerste continent om met
het virus geconfronteerd te worden
maar ook het eerste om het te beteugelen. Men zou dan ook verwachten dat de
fondsen die zich op deze regio toespitsen een sterk herstel kennen. Dat geldt
echter niet voor het Franklin Templeton Asian Smaller Companies fonds uit
onze selectie. Het belegt in aantrekkelijk
gewaardeerde bedrijven die op lange
termijn duurzaam kunnen groeien. Het
zijn voornamelijk bedrijven die zich richten op de lokale consumptie. Het fonds
kende een zware klap tijdens de crisismaanden en dit verklaren ze door drie
feiten: 1) het meer volatiele karakter van
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kleinere aandelen; 2) de grote blootstelling aan de Indische aandelenmarkt die
een sterke daling kende en 3) het groot
gewicht in cyclische consumentenbedrijven zoals Fila. Ondanks de teleurstelling op korte termijn blijven we op lange
termijn het vertrouwen behouden in hun
strategie.
AFSCHEID
Het Robeco BP Global Premium Equity fonds maakte lang deel uit van onze
fondsenselectie. De beheerders beleggen in zwaar ondergewaardeerde
aandelen (value) waarvan een verbeterend winst- of omzetmomentum nog
niet volledig in de koersen is verrekend.
Het fonds presteerde sterk in “value” jaren als 2016. Sindsdien lijden ze onder
de overmacht van de groei- strategieën
en kijken ze jaar na jaar tegen een grote

underperformance aan. Dit jaar is niet
anders. Tijdens de marktturbulentie van
maart maakte de portefeuille een grote
rotatie richting nog meer cyclische aandelen. Aangezien we deze strategie niet
langer ten volle onderschrijven, hebben
we afscheid genomen van dit fonds.
Een ander fonds dat ook niet langer tot
onze selectie behoort, is het kwantitatief
beheerd Vector Navigator fonds. Kwantitatieve modellen hebben hun kwaliteiten maar de afgelopen jaren zien we dat
ze de beheerders niet in staat stellen om
de beurs algemeen te overtreffen. De
psyche van de belegger lijkt moeilijk in
parameters vast te leggen.
MEGATRENDS
Op lange termijn zien we ook een aantal
megatrends en uitdagingen die onze samenleving en economie in de toekomst
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zullen bepalen: digitalisering, vergrijzing,
duurzaamheid, outsourcing, vrije tijd &
luxe en infrastructuur. We geloven in het
belang hiervan en zoeken in onze beleggingen bijgevolg naar bedrijven die hieraan bijdragen. Ook in ons fondsengamma hebben we hier oog voor.
Digitalisering
Het Robeco Global Fintech Equity Fund,
de iShares Automatisation and Robotics UCITS ETF en L&G Cybersecurity
UCITS ETF zijn actief en passief beheerde fondsen die we midden vorig jaar
aan de selectie hebben toegevoegd.
Toen al was duidelijk dat we langzaamaan verzeild geraken in een digitale wereld. De coronacrisis heeft deze trend alleen maar versneld en versterkt. Dit blijkt
ook uit de prestaties van deze fondsen,
die na een moeilijke maand maart een
spectaculair herstel kenden tijdens april
en mei.
Duurzaamheid - Milieu
Daar waar het coronavirus een bedreiging vormt voor de gezondheid van de
mensen is het tegelijkertijd ook een zegen gebleken voor het milieu. De ban
op het auto- en luchtverkeer tijdens de
lockdown zorgde voor een forse vermindering van de luchtvervuiling. Het
zet bovendien overheden en bedrijven
ertoe aan om nog meer de kaart te trekken van hernieuwbare energie en het
behalen van de klimaatdoelstellingen.
Het Quest Cleantech fonds verdiepte zich al langer in deze problematiek.
De bedrijven in portefeuille ontwikkelen
technologieën en diensten die een oplossing kunnen bieden voor de grondstoffen schaarste en die bijdragen tot
een gezonder en duurzamer leefmilieu.
Het fonds ontsnapte niet aan de volatiliteit van de markt, temeer omdat het
ook grotendeels in kleinere aandelen
belegd is. Bovendien zijn een aantal van
hun posities zoals Melexis en Umicore
sterk afhankelijk van het reilen en zeilen
van de automobielsector die extra geplaagd werd door deze crisis. De lange
termijn trend blijft echter intact.
In de vorige Focus. editie werd het Janus Henderson Horizon Global Sustainable Equity Fund gedetailleerd
besproken. Deze pionier onder de duur-

zame fondsen hanteert een zeer strikte
definitie van wat wel en niet duurzaam is
en vult het fonds overeenkomstig in. Het
resultaat is een geconcentreerde portefeuille van 50 tot 70 aandelen, waarbij
technologie gerelateerde bedrijven een
groot deel van de koek innemen. Tot hen
behoren bedrijven zoals Microsoft, Teledoc en Adobe die sterker uit deze crisis
komen.
Infrastructuur
Het infrastructuur-thema werd heel recent aan onze fondsenselectie toegevoegd, al zat het al verweven in de invulling van een aantal van de hierboven
vernoemde fondsen. Infrastructuur is
onontbeerlijk voor een goed draaiende
economie. De lange termijn perspectieven waarmee deze bedrijven werken,
bieden tevens voor de beleggers een
interessante defensieve investering met
een aantrekkelijk dividendrendement.
Het M&G Global Listed Infrastructure
fund komt elders in deze nieuwsbrief
uitvoerig aan bod (zie pagina 30).
OBLIGATIEFONDSEN
Kenmerkend voor de huidige crisis is
het feit dat de obligatiemarkten een
gelijkaardig parcours aflegden als de
aandelenmarkten. Althans wat betreft
de richting van de gevolgde weg. De
intensiteit van de koersbewegingen
van obligaties was uiteraard veel gematigder dan deze van de aandelenmarkten. De vlucht naar kwaliteit van
begin maart, waarbij enkel Amerikaanse en Duitse staatsobligaties soelaas
konden brengen voor de risicoschuwe
beleggers, werd onder impuls van de
ondersteunende acties van de centrale banken een halt toegeroepen. De
liquiditeit kwam terug in de markt en
de obligatiekoersen konden geleidelijk
herstellen. De markt werd overspoeld
door nieuwe emissies, de een al van
een hogere kredietwaardigheid (Coca
Cola) dan de ander (Carnival Cruises).
De risicopremies - de spreads ten opzichte van de risicovrije overheidsrente- daalden naar meer aanvaardbare
niveaus. Obligatiebeleggers konden
terug adem halen en zagen de rendementen op hun investeringen opnieuw
groen kleuren.

KWALITEIT EN LIQUIDITEIT
In periodes zoals nu kunnen beheerders van flexibele obligatiefondsen het
verschil maken. Het M&G Global Macro
Bond fonds schuwt er niet voor om op
korte termijn posities in te nemen in ondergewaardeerde segmenten van de
obligatiemarkt en hier ook snel winsten
te nemen zodra ze de tijd rijp achten. Zo
bouwden ze in maart hun blootstelling
aan kredietrisico op (zowel via investment grade bedrijfsobligaties als via
hoogrentende (high yield) obligaties)
om deze in de maanden nadien met
winst terug af te bouwen. De beheerder
blijft waakzaam en voorzichtig. Ondanks
het feit dat de USD tot de duurste munten behoort op basis van verschillende
statistieken (zoals koopkrachtpariteit)
heeft hij zijn positie in de greenback versterkt omwille van het “veilige haven”karakter van de munt.
Het Flossbach von Storch Bond Opportunities Fund geniet ook van veel
flexibiliteit waar het handig gebruik van
maakte. De beheerders benaderen de
kredietmarkt vanuit een bottom-up
fundamentele bedrijfsvisie en zagen zo
verscheidene opportuniteiten opduiken
tijdens de marktturbulentie. Het gaf hen
de mogelijkheid om hun posities in bedrijfsobligaties van hoge kwaliteit op te
bouwen, waarbij ze zich minder zorgen
maakten over de soms lange looptijden. Ze gaan er immers van uit dat de
interesten voor een zeer lange periode
laag zullen blijven. Ze weerhouden zich
er echter wel van om niet halsoverkop
mee te gaan in de gekte van de markt
en blijven hun huiswerk maken inzake risico-analyse.
Het derde flexibele obligatiefonds uit
onze selectie, het Invesco Global Total
Return Bond Fund, legde vooral nadruk
op de liquiditeit van het fonds. Het gros
van het fonds is belegd in zeer liquide
overheidsobligaties en cash. Ondanks
de marktcorrecties en ondersteuning
van de centrale banken blijven ze zeer
voorzichtig over de obligatiemarkten.
De crisis kan nog lang duren en de impact ervan op de kredietwaardigheid
van overheden en bedrijven is nog niet
te overzien. Daarom zijn ze niet gehaast
om hun kredietrisico sterk te verhogen. •

FONDS IN FOCUS

M&G Global
Listed Infrastructure Fund

INFRASTRUCTUUR IN DE BREDE ZIN

EEN SECTOR WAAR MEN VER DURFT (EN KAN) KIJKEN

Een economie zonder degelijk infrastructuurnetwerk is als een
paard zonder teugels. Het ene kan niet functioneren zonder
het andere. De tijdige levering van goederen en diensten via
een degelijk wegennetwerk, hetzij ter land, ter zee of in de lucht
is cruciaal voor het goed functioneren van bedrijven. Daarnaast zal de productiviteit van de economie maar op een zeer
laag pitje draaien zonder de nodige elektriciteits- en energietoevoer. Dit zijn maar enkele voorbeelden van broodnodige
basisdiensten die de typische infrastructuurbedrijven ons
kunnen aanbieden.

De aanleg van communicatienetwerken, wegen, windmolenparken en zo verder vraagt hoge kapitaalsinvesteringen.
Voor het onderhoud hiervan sluiten de bedrijven doorgaans
meerjarencontracten (vaak meer dan 20 jaar) af met hun
opdrachtgevers (meestal overheden). Het voordeel is dat dit
hen een duidelijk en voorspelbaar lange termijn zicht geeft op
de kasstromen die ze van hun opdrachtgevers zullen binnenkrijgen. Deze kasstromen dienen bovendien hoog genoeg te
zijn zodat ze noodzakelijke vervangingsinvesteringen of uitbreidingsinvesteringen kunnen aangaan en om hen te vergoeden voor inflatie.

Infrastructuur gaat echter veel verder dan de typische economische infrastructuren. Ook alle nodige systemen om ons
van de juiste gezondheidszorgen, onderwijs en communicatie
te voorzien vallen hier onder. De coronacrisis heeft het belang
van deze laatste categorie nogmaals in de verf gezet. Bedrijfsleiders en politieke leiders betrekken de sector dan ook nauw
in hun relance plannen post corona. Massa’s geld worden toegewezen aan infrastructuurprojecten, vooral diegene die een
nadruk leggen op de energietransitie naar milieuvriendelijkere
systemen.

De belegger vaart ook wel bij die hoge kasstromen. De meeste infrastructuurbedrijven zijn immers gulle dividendbetalers
met een relatief grote zichtbaarheid op de toekomstige groei
van hun dividend. De rendabiliteit van een investering in deze
bedrijven ligt dus enerzijds hoger dan die van een risicovrije
obligatiebelegging maar is anderzijds defensiever en minder
afhankelijk van de conjunctuurcyclus dankzij de lange termijn
duur van de contracten: de combinatie van deze twee belangrijke voordelen maken een gediversifieerde belegging in
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infrastructuur zeer interessant voor de belegger met een verre
horizon (grafiek 1).

die veel verder gaat dan de pure economische infrastructuur
heeft hierbij de doorslag gegeven. Het gaat hier om het M&G
Global Listed Infrastructure fonds.

GRAFIEK 1. HISTORISCH RENDEMENT VERSUS VOLATILITEIT OVER
Historisch rendement versus payoff volatiliteit over activaklassen
ACTIVAKLASSEN
Bron: M&G, 28/02/2020*
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DE VERMOGENSBEHEERDER
M&G’s (Municipal & General Securities Company) roots liggen niet bij toeval in het infrastructuurverhaal. De Britse vermogensbeheerder werd in het begin van de vorige eeuw
immers opgericht als financieringsvehikel voor de aanleg
van spoorlijnen en tunnels op het Britse eiland. Geleidelijk
aan evolueerde het als vermogensbeheerder en pionierde
het reeds in 1931 door de lancering van de eerste investeringsfondsen. M&G’s fondsengamma breidde snel uit. Het
beheert momenteel een globaal vermogen van meer dan
400 miljard euro.
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M&G KIJKT VERDER
Onze zoektocht naar een interessant gediversifieerd fonds
resulteerde in een heel gamma aan passieve (trackers) en
actief beheerde fondsen die hun pijlen richten op de beursgenoteerde infrastructuurbedrijven. Alhoewel elk van deze
zonder twijfel hun merites hebben, sprong er toch één fonds
bovenuit. Hun uitgebreide visie op het infrastructuurgegeven

18%

DE FONDSBEHEERDER
Alex Araujo trad in 2015 in dienst bij M&G na een 20-jarige loopbaan in de financiële sector. In oktober 2017 lanceerde hij het
M&G Global Listed Infrastructure Fund dat momenteel een beheerd vermogen heeft van meer dan 200 miljoen euro.
HET FONDSUNIVERSUM
De fondsbeheerder onderscheidt drie infrastructuursegmenten (zie kader).

Het fondsuniversum
In tegenstelling tot de meeste passieve en actief beheerde infrastructuurfondsen die hun investeringsuniversum
beperken tot de eerder traditionele infrastructuursegmenten (vervat onder punt 1 en 3.1. hieronder), kijkt deze beheerder verder en onderscheidt drie infrastructuursegmenten.

Industry & sub-industry

Economic (65-75%)

Social (10-20%)

Evolving (15-15%)

Utility

Energy

Transport

Health

Education

Civil

Communication

Transactional

Royalty

Electricity

Pipelines

Toll roads

Hospitals

Schools

Government

Towers

Payments

Energy

Natural gas

Terminals

Railways

State care

Universities

Security

Data centres

Exchanges

Mineral

Renewables

LNG

Airports

Water

Ports

Waste

Public transit

1. Economische infrastructuur :
kritieke infrastructuur voor
1. Levering van elektriciteit, gas,
hernieuwbare energie, water en afval
2. Energie: opslag en transport
3. Transport: tolwegen, luchthavens,
spoorwegen, havens

Student housing

Optical networks
Satellite

2. Sociale infrastructuur
1. Gezondheid: hospitalen,
zorginstellingen
2. Onderwijs: scholen, universiteiten,
studentenhuisvesting
3. Burgerzaken: overheid,
gerechtsgebouwen, veiligheid

3. Evoluerende infrastructuur
1. Communicatie: zendmasten, data
centers, optische netwerken, satellieten
2. Transactioneel: betalingsverkeer,
beurzen
3. Royalties: voor energie, mineralen

* Rendement en volatiliteit van Barclays Global Aggregate Total Return Index (‘Obligaties’), MSCI ACWI (‘Aandelen’) en M&G proprietary listed infrastructure universe
(‘Listed infrastructure’), van 1 januari 2010 tot 28 februari 2020. Cash is gebaseerd op ECB interstvoeten van 31 augustus 2019.

DIVIDEND IS ALL THAT MATTERS
De beheerder tracht in elk van deze segmenten de meest
geschikte bedrijven te vinden die voldoen aan een goed
en kwaliteitsvol bedrijfsmodel en een hoge graad aan
voorspelbare kasstromen. Een belangrijk aspect bij de selectie van bedrijven is immers een goed dividendrendement gecombineerd met een duidelijke dividendgroei op
lange termijn. Zo beogen ze voor de 40 à 50 lijnen in het
fonds een gemiddeld dividendrendement van 4% met een
jaarlijkse dividendgroei van meer dan 10%.
MET EEN VLEUGJE DUURZAAMHEID
De investeringen moeten niet alleen aan de nodige financiële parameters voldoen maar worden eveneens
onderworpen aan een ESG analyse. Er gelden strikte beperkingen voor bedrijven met activiteiten in de traditionele
steenkool- of kernenergie.
FONDSOPBOUW
Het fonds is globaal gediversifieerd en bevat onder zijn
topposities bedrijven als Enel, Transurban Group, National Grid en Elia. In principe kent het fonds een lage rotatie
(buy&hold principe) maar veranderende marktomstandigheden kunnen deze actieve beheerder aanzetten tot
meer transacties. Zo heeft de coronacrisis er recent toe
geleid dat het belang in luchthavens in de portefeuille afgebouwd werd ten voordele van hernieuwbare energie.

HISTORISCHE PRESTATIES
Het fonds kende een goede prestatie sinds zijn oprichting.
In normale marktomstandigheden hebben dit soort aandelen een defensiever verloop dan de globale beurs. Zie
bijvoorbeeld de dip van eind 2018 die veel minder groot
uitviel voor dit fonds. Maar tijdens de coronacrisis ging dit
fonds echter mee kopje onder door de uitzonderlijke negatieve impact op het luchtverkeer en de energiesector.
Over de lange termijn liggen de rendementen evenwel
hoger dan het beursgemiddelde (grafiek 2). •

GRAFIEK 2. KOERS M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE
FUND (10 JUNI 2017 - 4 JUNI 2020) Bron: Bloomberg
Normalizer As Of 10/06/2017
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Global Listed Infrastructure (EUR) - Last Price 129.01575
MSCI World Index (EUR) - Last Price on 06/04/20 - 114.19124
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CORONA

Coronamaatregelen
Vlaamse Belastingdienst inzake
registratie- en erfbelasting
De Vlaamse Belastingdienst heeft op
haar website een aantal maatregelen gepubliceerd om bedrijven, burgers, notarissen, … extra flexibiliteit en
financiële ademruimte te geven in deze
maatschappelijk en economisch moeilijke periode. We lichten hier toe wat de
maatregelen zijn die een impact hebben op de erf- en registratiebelasting.
1. ERFBELASTING EN REGISTRATIEBELASTING: VERLENGING VAN DE TERMIJNEN
OM AAN DE FISCALE VERPLICHTINGEN TE
VOLDOEN
Door de veiligheidsmaatregelen die in
België liepen (en nog steeds lopen) was
het niet altijd mogelijk voor notariskantoren en de burgers om tijdig alle (fiscale) formaliteiten te vervullen.
De Vlaamse Belastingdienst heeft
daarom als algemene maatregel een
termijnverlenging voorzien tot twee
maanden na het einde van de periode
waarin de verstrengde coronamaatregelen gelden. Deze termijnverlenging
is van toepassing op termijnen die aflopen tijdens de verstrengde coronaperiode én op termijnen die aflopen binnen
de twee maanden na de verstrengde
coronaperiode.
De Vlaamse Belastingdienst hanteert
momenteel 31 juli als referentiedatum
voor het einde van de verstrengde coronamaatregelen. Dit betekent dus dat
er een algemene termijnverlenging tot
en met 30 september geldt. Het is niet
nodig om deze termijnverlenging aan
te vragen.
Concreet, er is geen belastingverhoging verschuldigd als:
a) de oorspronkelijke termijn afloopt

tussen 13 maart 2020 en 30 september
2020 (zijnde de start van de verstrengde coronamaatregelen en de gehanteerde referentiedatum voor het einde
ervan + twee maanden)
b) én de fiscale verplichtingen nageleefd worden uiterlijk op 30 september 2020 (zijnde twee maanden na de
gehanteerde referentiedatum voor
het einde van de verstrengde coronamaatregelen).
Wat dit betekent in de praktijk, blijkt uit
onderstaande concrete voorbeelden
die zijn opgenomen op de website van
de Vlaamse Belastingadministratie:
Erfbelasting: termijn om een aangifte
van nalatenschap in te dienen
De belastingverhoging voor een laattijdige aangifte van nalatenschap zal
niet opgelegd worden als de aangifte
(met een aangiftetermijn van 4 maanden, die zou aflopen in de periode tussen 13 maart en 30 september) wordt
ingediend uiterlijk 30 september. Het is
niet nodig om hier zelf uitstel voor aan
te vragen.
Bijvoorbeeld:
• erfgenamen zouden een aangifte van
nalatenschap moeten indienen ten
laatste op 28 maart. Deze termijn wordt
verlengd tot en met 30 september.
• erfgenamen zouden een aangifte van
nalatenschap moeten indienen ten
laatste op 15 mei. Deze termijn wordt
eveneens verlengd tot en met 30 september.
Registratiebelasting: termijn voor registratie van een akte
Er wordt geen belastingverhoging op-

gelegd bij het overschrijden van de termijn waarbinnen een akte of geschrift
ter registratie moet worden aangeboden.
Bijvoorbeeld: na het afsluiten van een
onderhandse
verkoopovereenkomst
(compromis), zou een authentieke akte
geregistreerd moeten worden binnen
vier maanden na ondertekening. Stel
dat deze authentieke akte had moeten
zijn opgemaakt ten laatste op 28 april,
dan wordt deze termijn nu verlengd tot
en met 30 september.
Teruggave registratiebelasting bij wederverkoop van een onroerend goed
binnen de twee jaar: de authentieke
verkoopakte moet in principe binnen
een termijn van twee jaar verleden worden. Deze termijn wordt nu verlengd tot
30 september 2020 indien deze twee
jaarstermijn vóór deze datum zou zijn
afgelopen.
Meeneembaarheid registratiebelasting door verrekening: de authentieke
akte van de nieuwe aankoop moet in
principe verleden worden binnen de
twee jaar na de authentieke akte van
de verkoop van de vorige hoofdverblijfplaats. Deze termijn wordt verlengd
met twee maanden na de gehanteerde referentiedatum voor het einde van
de periode van de verstrengde coronamaatregelen, dus tot 30 september
2020.
Domiciliëringsverplichting in de enige
gezinswoning: om het verlaagd tarief
bij de aankoop van de enige gezinswoning te behouden moet men in principe binnen de twee jaar na datum van

de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn in het
bevolkingsregister. Deze termijn wordt nu verlengd tot
30 september 2020 indien die inschrijving had moeten
plaatsvinden tussen 13 maart en 30 september.
Domiciliëringsvoorwaarde bij het verlaagd tarief
voor bescheiden woning (“klein beschrijf”): om het
verlaagd tarief voor bescheiden woning te behouden
moet men in principe binnen de drie jaar na datum
van de aankoopakte op dat adres ingeschreven zijn
in het bevolkingsregister. Ook deze driejaarstermijn
wordt nu verlengd tot 30 september 2020.
Voorwaarde van verkoop van een verhinderend onroerend goed bij verschillende gunstregimes: om bijvoorbeeld het verlaagd tarief voor de enige gezinswoning te verkrijgen, mag men geen andere woning of
bouwgrond bezitten, tenzij die binnen het jaar alsnog
verkocht wordt. Als die verkoopstermijn zou aflopen
tussen 13 maart en 30 september 2020, heeft men tot
30 september om te verkopen.
2. ERFBELASTING: TIJDELIJKE VERSOEPELING WAARDERING BEURSGENOTEERDE EFFECTEN IN AANGIFTE NALATENSCHAP
De coronacrisis leidde eveneens tot een crisis in de
economie en op de beurs. Daardoor dreigen beursgenoteerde effecten (zoals fondsen of aandelen) voor
een ‘niet-representatieve waarde’ aangegeven te
moeten worden in een aangifte van nalatenschap. De
Vlaamse regelgeving voorziet daarom tijdelijk in een
extra waarderingsmoment. Naast de al bestaande
keuze tussen de slotkoers op de dag van het overlijden van de erflater, of de slotkoers één maand of twee
maanden later, wordt de slotkoers drie maanden na
het overlijden als vierde optie toegevoegd.
Deze extra keuzemogelijkheid bestaat voor overlijdens
tussen 13 november 2019 en 30 september 2020. Voor
alle effecten moet wel dezelfde waarderingsdatum
gekozen worden.
Dit geldt voor aangiftes van nalatenschap die nog
ingediend moeten worden: bij het indienen van de
aangifte van nalatenschap maken de erfgenamen de
keuze voor één van de vier mogelijke waarderingsmomenten.
Maar dit geldt ook voor aangiftes van nalatenschap
die al ingediend zijn en waarvan de oorspronkelijke
aangiftetermijn verstreken is tussen 13 maart en 21
april 2020. In dat geval kunnen de erfgenamen toch
nog kiezen voor de slotkoers drie maanden na het
overlijden door een nieuwe wijzigende aangifte in te
dienen bij de Vlaamse Belastingdienst. De erfgenamen moeten die nieuwe aangifte indienen binnen de
vier maanden na het verstrijken van de oorspronkelijke aangiftetermijn. •

Wenst u een bezoek
in te plannen met uw
relatiebeheerder?
In principe werken wij met gesloten deuren.
Afhankelijk van de dringendheid kan er toch
in onderling overleg een afspraak op kantoor
plaatsvinden.

In dat geval zullen wij ons zo organiseren dat de kans op
verspreiding van het virus minimaal is. Mogen wij u daarom verzoeken de volgende richtlijnen te willen volgen :
•

•
•
•
•

Indien u inhoudelijke vragen/bemerkingen heeft, gelieve deze van tevoren telefonisch/per mail mee te
delen.
Gelieve uw eigen schrijfmateriaal mee te brengen.
Gelieve fysiek contact te vermijden.
Per vergadering ontvangen wij liefst een beperkt aantal bezoekers.
Indien u zich ziek voelt, gelieve af te zien van de afspraak en ons daarvan tijdig te verwittigen.

Wij danken u voor uw begrip en de inspanningen die we in
deze uitzonderlijke tijden van u vragen.
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KUNST

Gluren bij onze buren : achter de
schermen van het KMSKA
Nieuws uit het museum en over projecten waar het KMSKA bij
betrokken is. In sneltreinvaart …

1. VZW KMSKA

3. NIEUWE AANWINST: 2+5 JOZEF VAN RUYSSEVELT

Het Koninklijk Museum van Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA)
is sinds 22 maart officieel een vzw. Bedoeling is dat het museum de nodige zuurstof en armslag krijgt om zich te ontpoppen tot een sterke culturele ondernemer. Bij zo’n vzw hoort
een raad van bestuur die de algemene koers zal uitzetten. Het
KMSKA-bestuur telt elf leden waaronder onze bestuurder Ingrid Stevens. De andere leden zijn Luk Lemmens (voorzitter),
Caroline Bastiaens (ondervoorzitter), Jan Braeckmans, Dirk
Bulteel, Ingrid Gonnissen, Virginie Lietaer, Lara Paemen, Guy
Peeters, Mark Tijsmans en Dirk Vandekerckhove.

Dit voorjaar kocht het KMSKA twee werken van de schilder en
graficus Jozef Van Ruyssevelt (1941-1985). Het gaat om 'May
voor het venster' en 'Het licht verplaatst zich'. Ze komen uit de
collectie van de weduwe van de kunstenaar, May Suijkerbuijk.
Bovendien schonk zij aan het museum vijf schetsboeken die
een goed idee geven van het creatieve proces bij haar man.

2. KLIMAATVERANDERING
Een van de belangrijkste redenen om het museumgebouw
te renoveren was de verouderde klimaatinstallatie. Een goed
klimaatsysteem zorgt ervoor dat de kunstwerken in optimale
omstandigheden worden getoond en bewaard. Het Nederlandse bedrijf Royal HaskoningDHV ontwierp een state-ofthe-art klimaatsysteem op maat van het nieuwe museum.
Dat klimaatsysteem is sinds april aan het proefdraaien en dat
voor een jaar lang. Zo wordt voor elk seizoen het perfecte binnenklimaat gegarandeerd.

1

4. IN RESTAURATIE: VIER BUSTES
Vier marmeren borstbeelden uit de museumcollectie krijgen
momenteel een restauratiebehandeling in het Atelier Steensculptuur van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel. De bustes waren voornamelijk vuil: ze vertoonden vlekken en zichtbare sporen van oude herstellingen.
Daarnaast verstoorden ontbrekende delen en oude lacunes
hun leesbaarheid. In het voorjaar van 2021 zou de restauratie
afgerond moeten zijn.

5. TUSSEN KUNST & QUARANTAINE
In volle coronacrisis bedacht de Amsterdamse communicatiespecialiste Anneloes Officier een Instagram-challenge die,

2

net als COVID-19 zelf, viraal ging. Het idee is simpel: kies een
kunstwerk en beeld het uit met behulp van drie attributen die
je thuis kan vinden. Het leverde heel wat creatieve en vaak hilarische interpretaties op. Het Instagramaccount @tussenkunstenquarantaine had bij de publicatie van dit artikel al meer
dan 281.000 fans over heel de wereld. Onder meer Rik Wouters’
Vrouw in het wit uit de KMSKA-collectie zit erbij. Ga zeker eens
kijken op instagram.

6. CLARA PEETERSHOF
Sinds kort hebben het plein en de tuin rond het museum een
nieuwe naam: Clara Peetershof. Daarmee gaat de Stad Antwerpen in op de oproep van radio- en tv-maker Sofie Lemaire
om meer straten en pleinen naar vrouwen te noemen. En terecht: de Antwerpse schilder Clara Peeters ontwikkelde in de
17de eeuw als een van de eersten het stilleven als zelfstandig
genre. Wereldwijd worden veertig werken aan haar toegeschreven. Met Stilleven met vis heeft ook het KMSKA een werk
van de vrouwelijke grootmeester in huis.

7. OOK HET MUSEUM DANKT DE ZORG!
Overal in ons land hingen burgers dit voorjaar witte lakens uit
hun ramen. Een eerbetoon aan de zorgverleners, die in volle
coronacrisis alles op alles zetten om het virus in te dijken. Het
museum bleef niet achter. Begin april werden voor het eerst
de vlaggen op het KMSKA gehesen. Want ook het museum wilde de zorgsector – en alle andere helden die moedig bleven
doorwerken – een hart onder de riem steken. Op de mooiste
gevel van 't stad!

8. MODE IN HET MUSEUM
De nieuwe zomercollectie van Ann Demeulemeester is zowel
ruw als glamoureus. Net als de museumwerf. Die mocht dan
ook figureren als decor voor de campagne die de collectie zal
lanceren voor het grote publiek. Speciaal voor de gelegenheid
krijgt ook de etalage van Demeulemeesters flagship store op
de Leopold Dewaelplaats - tegenover het museum - dezelfde
rode kleur als de gerestaureerde Rubenszaal.
Meer info: anndemeulemeester.com
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9. TRAAG KIJKEN IN HET KUNSTUUR
Het Kunstuur in Mechelen geeft je een uur de tijd om te genieten van 32 topwerken uit de periode 1887-1938. Bekende en
minder bekende Vlamingen vertellen een verhaal bij de schilderijen: Tom Boonen, Gert Verhulst, Mark Uytterhoeven, Goedele Liekens, Pascale Naessens,… Uit de collectie van het KMSKA
reisden enkele meesterwerken richting Mechelen voor deze
‘slow art’-ervaring. Het gaat om schilderijen van Emile Claus,
Gustave De Smet en Rik Wouters. Verder zijn er heel wat werken te zien uit privébezit, die het grote publiek nog maar zelden
heeft kunnen bewonderen.
Meer info en tickets: hetkunstuur.com

kijk zeker de online videoserie KMSKA Backstage. Die toont je
hoe wij met man en macht aan ons museum bouwen. In drie
afleveringen – over het masterplan, de collectiepresentatie en
het restauratieatelier – krijg je een unieke blik achter de schermen.
ABONNEER U OP ZAAL Z
Vier keer per jaar neemt ZAAL Z je mee naar de wereld van
het museum en zijn collectie. Het magazine bevat interviews
met kunstenaars en kunstprofessionals. Maar ook diepteartikels over kunst en tentoonstellingen in binnen- en buitenland.
Wil je het magazine gratis thuis ontvangen?
Abonneer je nu op ZAAL Z via www.kmska.be/nl/zaal-z

10. OUDE MEESTERS, NIEUWE WEBSITE
Naast de museumgevel onderging ook de website van het
KMSKA een grondige renovatie. Op kmska.be lees je alles over
de verbouwing, de collectie en het allerlaatste museumnieuws. Je ontdekt er ook hoe jij het museum kan steunen. Be-
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Private banken vanuit ons kot
geen virus krijgt Leo Stevens & Cie klein

at er de afgelopen maanden heel wat
gebeurde, staat buiten kijf. Wat er daarbij met Wim gebeurde, dat moeten we
onze lezers schuldig blijven. Maar we
weten wél hoe het met Chris en Karin
verging, net als Steven of Tom. Of hoe
Koen en Marc het maken en hoe Riet,
Jelle en Jan het stellen. Zonder William
en Lucienne te vergeten, of Jo en Nicole.
Ook Riet, Margot, Ingrid en Heidi beleefden een en ander. Net als Karl, Peter en
Ive. En uiteraard Peter, Nicholas en Erwin.
Ook Bart, Roel en Tom vonden corona bij
momenten best wel stom.
Allemaal samen. Onze collega’s. Onze
helden, maar vooral ook uw helden in
deze barre coronatijden.

Op gesprek bij onze CEO
Graag dus even de spotlights op al deze
collega’s die Leo Stevens & Cie “draaiend” hielden en die van thuis of op kantoor het beste van zichzelf gaven voor
jullie. We interviewden onze CEO Ive
Mertens over hoe het Leo Stevens & Cie
de voorbije weken verging; hoe we voor
onze cliënten zorgden, én voor mekaar
en onszelf. Een interessante babbel over
thuiswerk, BCP (Business Continuity Plan)
en crisis- management in de praktijk.
Een gesprek vanop anderhalve meter,
maar zonder mondmasker.
We hebben immers niets te verbergen,
wel integendeel. Als bedrijf zitten we

mee in het bad met onze cliënten. Samen moeten we de negatieve impact
van deze crisis doormaken. Beleggingsportefeuilles kregen het te verduren,
cliënten zagen hun rendementen van
de eerste maanden wegsmelten als
sneeuw voor de zon. Met gelijkaardige
gevolgen voor Leo Stevens & Cie, waar
82 procent van de omzet immers recurrent en asset based is. Dalende beurzen
zorgen voor een dalend vermogen onder beheer en dus voor dalende inkomsten. En onzekerheid en twijfels. Bij cliënten én bij onszelf. Maar gelukkig schijnt er
ook nu weer licht aan het einde van de
tunnel. Net zo min als vele andere particulieren en bedrijfsleiders vermoedden
Ive en zijn collega directieleden begin
maart al dat Covid-19 een dergelijke impact zou hebben. De ernst werd slechts
gaandeweg duidelijk. Wat begin 2020
nog een geïsoleerd en lokaal Chinees
probleem leek, ontaarde vrij snel tot een
ernstige pandemie die vrijwel iedereen
in snelheid pakte.
En juist dan bleek de reactiesnelheid bij
Leo Stevens & Cie opmerkelijk. Om het
hoofd te kunnen bieden aan oorlogssituaties à la 9/11 of om te anticiperen op
Fukushima-aan-de-schelde-scenario’s
lagen er uiteraard al langer rampenplannen klaar. In de schuif, theoretisch
ontwikkeld en afgetoetst met de toezichthouders. Omdat “het moest”, maar
die hopelijk nooit gebruikt zouden worden. We weten nu wel beter. “Ze kwamen
goed van pas, mijnheer.”

Wij zullen doorgaan
Het belangrijkste uitgangspunt bij dit alles was continuïteit in onze dienstverlening. Toen de Nationale Veiligheidsraad
op 13 maart België in een gedeeltelijke

lock down bracht en telewerk de norm
werd reageerde Leo Stevens & Cie meteen. Binnen de 24 uren waren de commerciële medewerkers van thuis aan
de slag; voor de ondersteunende back
office activiteiten was dat na 48 uren
geregeld. Een huzarenstuk. Er werd bewust geopteerd om een klein vast crisisteam ter plaatse op ons kantoor in de
Schildersstraat te houden onder leiding
van onze CEO als crisisleider. Het werd
immers wezenlijk belangrijk beoordeeld
om bepaalde zaken toch vanuit kantoor
te organiseren en bepaalde processen
lokaal aan te sturen en te ondersteunen.
Vooral voor het portefeuillebeheer en de
orderuitvoering is een snelle en accurate werking en betrouwbaarheid van de
systemen essentieel, zonder (stabiliteit)
risico’s met “gewone” internetproviders.
Ook dat organiseerden we dus best via
onze professionele lijnen vanuit Antwer-

39

Corona doet bedrijven ‘telewerken’
ontdekken. Maar dat doen we bij
Leo Stevens & Cie eigenlijk al vele jaren!

pen. Met 15 % van onze medewerkers in
de Schildersstraat bleven zo alle vitale
functies gegarandeerd en konden de
anderen van thuis uit werken. Bovendien
hadden we zo op afstand en op afroep
een strategische reserve van 85% om,
bij eventuele besmetting, een ander
crisisteam ter plekke te krijgen. Gelukkig
moesten onze reserveploegen voorlopig nog niet uit de dug-out komen. Hopelijk blijft dit ook zo.

Telewerk werd de regel
Corona doet bedrijven ‘telewerken’ ontdekken. Maar dat doen we bij Leo Stevens & Cie eigenlijk al vele jaren! En als
financiële instelling zijn we daarbij super
beducht voor spyware, cryptolockers en
cyber attacks die onze webapplicaties
zouden stilleggen. Dus werken we van
thuis uit op een bijzondere manier: volledig afgeschermd van lokale toestellen en van mogelijke infecties, helemaal
GDPR proof. En zorgen we continu voor
backups die we versleuteld op verschillende plaatsen bewaren. Achter lagen
en lagen van slimme, complexe beveiligingen. Digitale muren die we continu
blijven verstevigen en verhogen. Muren
die we regelmatig door ethische hackers laten bestormen op zoek naar mogelijke zwakke plekken. Kortom, een fort
dat bestand is tegen zowat alles.
Tijdens de voorbije maanden hebben
we ook proactief en frequent overleg
met onze toezichthouders gehad, voornamelijk over 3 aandachtspunten. Hoe
beschermen we onze medewerkers
(human capital), hoe beschermen we
onze cliënten (social responsibility) en
hoe beschermen we ons als bedrijf (fit
& proper).

Contact met medewerkers
Met onze medewerkers hielden we nauw
contact. In de eerste plaats professioneel, door via mail en chatbox te communiceren, mekaar telefonisch te horen en door onze vaste vergaderingen
via videoconference te organiseren.
Dat was aanvankelijk wat zoeken, soms
krakkemikkig en met kleine technische
problemen en bij wijlen hilarisch maar
steeds efficiënt en meer dan nuttig. Zo
maakten we kennis met de “pop up bureaus” van onze collega’s en zagen we
hun “corona-coupe” soms veranderen
in echte “coupe catastrofe” wanneer
hun partners de rol van afwezige kapper met iets minder brio overnamen.
Enkele leuke foto’s hiervan willen we
onze lezers niet onthouden (zie verder).
De thuiswerkers werden niet alleen professioneel bijgestaan maar kregen ook
morele steun. Zo werden er lieve kaartjes verstuurd van het Antwerps front en
iedereen ontving een prachtig boeket
bloemen thuis. Fel geapprecieerd. Want
het gebrek aan sociaal contact, het op
mekaars lip leven, extra zorgen voor bejaarde ouders én pre teaching zorgden
in menig huishouden toch voor extra
stress. Om de team spirit te bevorderen,
organiseerden we e-aperitiefmomenten : ongedwongen en met ’n glaasje
vanop afstand bijpraten via camera’s.
Belangrijke momenten waren dat, om
bijvoorbeeld te vernemen dat geplande vakanties niet doorgingen en dat 2
van onze collega’s papa werden tijdens
de lockdown. We mochten een nieuwe
back office collega begroeten (welkom
Jelle). We hoorden en zagen ook dat
velen, noodgedwongen vanuit hun kot,
aan het klussen gingen tijdens de weekends. Bij de ene collega lukte dat al be-

ter dan bij de andere want een weinig
fortuinlijke collega viel uit een boom bij
snoeiwerk en revalideert nu met een gebroken rug. Ook private bankers blijven
duidelijk beter bij hun leest.

Contact met cliënten
Wat doet een compagnon de route,
wanneer die moet binnenblijven? Zich
aanpassen aan de nieuwe situatie natuurlijk. Zoals steeds plaatsten we onze
cliënten en hun veiligheid centraal, te
meer omdat zij vaak wat ouder zijn en
tot de risicogroepen behoren. Fysieke afspraken op kantoor of bij cliënten
thuis vonden de voorbije maanden bijgevolg niet meer plaats. Alle geplande
events, voordrachten, LS Academies en
beurscafés werden geannuleerd. Maar
we hielden de vinger aan de pols en
zochten contact via alternatieve kanalen. Ook onze cliënten ontdekten zo de
voordelen van skype of zoom gesprekken. Via de telefoon werden portefeuilles besproken en transacties toegelicht.
De beurzen kenden een mooi herstel en
gaven daarbij wat rugwind aan onze
private bankers. Onze cliënten bleven
ons trouw én we breidden onze cliëntenbasis zelfs verder uit omdat prospecten de tijd maar ook de nood kregen
om met Leo Stevens & Cie een samenwerking op te starten. En dat is begrijpelijk. Want crisissen zijn uitdagingen
en bij woelig water is iedereen op zoek

naar ervaren stuurlui. En die staan bij
Leo Stevens & Cie niet aan wal, maar zijn
en bleven aan boord. Eigenlijk waren we
al maanden voorzichtig in ons beheer;
eerder in een afbouw- dan opbouwmodus. Daarbij vermeden we bepaalde
sectoren (banken, toerisme, grondstoffen) al van vóór Corona. We bekeken
grondig de impact van het virus op
diverse business modellen en toekomstige maatschappelijke trends. Ook op
het (voorlopig?) dieptepunt, derde week
maart, panikeerden we niet. Door niet te
kiezen voor een capitulatie en volledige
verkoop konden we mee profiteren van
het latere herstel. Bepaalde bedrijven
die al langer op ons kooplijstje stonden,
konden we in volle crisis zelfs oppikken
aan interessante koersen. En dat alles
kwam onze rendementen ten goede. De
daling sinds begin 2020 in onze portefeuilles bleef daardoor beperkt tot enkele procenten, en dat toch na de forse
stijgingen van 10 tot 30% in 2019.

Hoe coronaproof bleek Leo Stevens
& Cie?
Dat maakt ons optimistisch voor de toekomst. Ons bedrijf is vitaal en gezond;
ons graan heeft de orkaan heel goed
doorstaan. We hebben er zelfs uit geleerd. Zaken die we in de toekomst gaan
gebruiken om onze efficiëntie te verhogen en de work-life balance van onze
medewerkers te verbeteren. Meer telewerk wordt allicht een onderdeel van
het nieuwe normaal. Maar wees gerust
dat we daar bij Leo Stevens & Cie op een
puur en persoonlijke manier vorm aan
zullen geven, waarbij onze cliënt centraal zal blijven staan. Daar kan geen
virus tegen op!

What's next?
Ook wij missen uiteraard de contacten in levenden lijve met onze cliënten en we proberen daarom nog wel

enkele events in te plannen zodra dat
weer veilig kan. Hoop doet leven. Dat
digitalisering belangrijker wordt in het
post-corona-tijdperk is een open deur
instampen. Die trein willen we zeker niet
missen, en we hebben dan ook niet stilgezeten in ons kot. Er werd de afgelopen maanden fors geïnvesteerd in een
upgrade van onze internetrapportering
“webportfolio”. Binnenkort kunnen onze
cliënten kennismaken met heel wat extra mogelijkheden in dat verband.
Onze CEO Ive Mertens blikt fier en tevreden terug op de voorbije maanden.
De coronacrisis zorgde voor solidariteit,
haalde het beste in collega’s boven en
bracht ons dichter bijeen, ook met onze
cliënten. Vastberaden en optimistisch
gaan we samen vooruit. Aan de toekomst timmeren we verder, puur en persoonlijk, zoals onze cliënten dat al meer
dan 70 jaar gewend zijn. •

Onze CEO Ive Mertens blikt fier en tevreden terug op de voorbije
maanden. De coronacrisis zorgde voor solidariteit, haalde het
beste in collega’s boven en bracht ons dichter bijeen, ook met
onze cliënten.

41

Focus. Zomerzoeker
Oorspronkelijk staat het Latijnse woord corona
voor een krans van licht rond de zon die te zien is
tijdens een volledige zonsverduistering; een vakterm
voor astronomen dus. Het coronavirus heeft hier de
uiterlijke kenmerken van.

waardoor nieuwe corona termen zich tegenwoordig
al even snel verspreiden als het virus zelf. Veel woorden zijn tijdelijk en zij zullen binnen enkele jaren een
vage herinnering vormen en ons huidige tijdsbeeld
weergeven; andere worden vast blijvertjes.

Coronavirus stond al voor de uitbraak in de Dikke Van Dale als veroorzaker van de verwante ziekte
Sars. De verkorting corona is nieuw en volkstaal, want
eigenlijk heet de boosdoener voluit Covid-19-virus.

Daarom stelt onze redactie u een virusvrije zomerzoeker voor. Vind het 10-letter-woord dat we
zoeken en stuur het voor 15/8 naar onze redactie (redactie@leostevens.com). De winnaars krijgen, naast
eeuwige roem ook bubbels. Echte bubbels, geen
contactbubbels dus en misschien ook wel handgel,
mondmaskers en ander fraais. Succes!

In tijden van crisis worden mensen creatief. Zo

kreeg het woord corona allerlei samenstellingen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Verticaal
1. Waargenomen grotere sterfte dan normaal, of dan de normale
sterftetafels, in dit geval door virus
2. Natuurlijk verdedigingssysteem, aanvankelijk getest in Nederland:
als iedere corona-patiënt geneest, dan kunnen die niet nog eens ziek
worden en ook de ziekte niet doorgeven
4. Groep van gekende mensen met wie frequent contact toegelaten
is, eerst 4 personen groot, later uitgebreid naar 10. Niets te maken met
champagne.
5. Stad in Chinese provincie Hubei, bekend door zijn openbare markten,
met oa smakelijke levende vleermuizen
7. Middelpunt van de besmettingshaard van een virus
8. Stilleggen van het openbaar leven om verspreiding virus te stoppen
12. Premie voor ondernemers die verplicht gesloten waren door corona
maatregelen
15. Geheel van pogingen door farma- en biotechbedrijven om als
eerste een vaccin te ontwikkelen
16. Vaak de enige manier tijdens lockdown om je bejaarde ouders te
bezoeken op veilige afstand, aan de voordeur
23. Gevoel dat iemand heeft wanneer hij hoest en waardoor mensen
denken dat hij wel eens besmet zou kunnen zijn
24. Bezoek achter glas. Voor veel rusthuisbewoners lange tijd het enige
mogelijke

Horizontaal

3. Iemand die vanuit een callcenter contact legt met besmette personen
en diegene met wie zij in contact kwamen
6. Een gevoel dat iemand heeft wanneer hij of zij tijdens het boodschappen doen vergeet om 1,5 m afstand te houden ten opzichte van winkelpersoneel en andere klanten
9. Antimalariamiddel dat volgens Donald Trump kan dienen als behandeling tegen corona
10. Voornaam van populair viroloog, steeds met modieuze trui, die wel
eens “schaduwpremier van België” wordt genoemd
11. Serieuze epidemie die in veel landen, wereldwijd én tegelijk woedt
13. Illegaal feestje tijdens corona noodtoestand waar alle maatregelen
worden genegeerd
14. Grafische weergave van het aantal besmettingen door een virus
17. Thuiswerken in de zon of extra vrije tijd “in het kot” besteden voor een
mooi gebruinde huid
18. Tegoedbon die verstrekt wordt aan reizigers wiens reisplannen door
corona niet konden doorgaan
19. Op grote schaal boodschappen doen uit vrees voor schaarste
(voornamelijk mbt WC-papier)
20. 1000 gram overgewicht, wat velen krijgen omdat ze thuiswerken
(en minder bewegen en meer aperitieven)
21. Sociaal gezelschapsspel tijdens gedeeltelijke lockdown waarbij men
teddyberen moest spotten achter ramen
22. Alternatief voor plexischerm dat het personeel aan kassa's beschermt
23. Nuttig om handen mee te desinfecteren; na lockdown bijna even duur
als whiskey
25. Nationaal bestuursorgaan dat adviezen van experten omzet in
beslissingen en deze gefaseerd presenteert, soms vergezeld door
boeiende powerpoint presentaties
26. Nieuwe generatie (na millenials) van kinderen, verwekt tijdens corona
crisis
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