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Don’t fight 
the FED
2020 zal als een 'waanzinnig jaar' de ge-
schiedenisboeken ingaan. Wereldwijd 
hebben economieën ten gevolge van Co-
vid-19 de grootste klap sinds de Grote De-
pressie gekregen. De beurzen daarentegen 
hebben zich onverwacht sterk hersteld. 
Net als de Wereldoorlog lijkt ook Covid-19 
dé katalysator te worden voor verandering. 
Zaken die amper 6 maanden geleden on-
mogelijk en onbespreekbaar waren, wor-
den nu versneld werkelijkheid. De vrees 
voor een wereldwijde depressie vergelijk-
baar met de Grote Depressie van de jaren 
dertig zorgt op vele fronten voor disruptie 
en creativiteit.
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(Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). 

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als ‘onderzoek op beleggingsge-
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mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijk-
heid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. 
Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de 
verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.
Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. 
Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde fi-
nanciële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publica-
tie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige 
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als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld 
worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. 
Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendemen-
ten beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 
Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, 
kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 
gegarandeerd worden. Leo Stevens & Cie kan nooit aansprakelijk gesteld wor-
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in deze publicaties. 
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Niets past blijkbaar beter bij een staycation dan een glaasje 
wijn en een kruiswoordraadsel. We kregen dan ook talrijke 
juiste antwoorden binnen op onze corona-zomerzoeker. 
Wie zijn of haar tanden erop stukbeet: het te zoeken 10-let-
terwoord was mondmasker. De volledige oplossing is op 
eenvoudig verzoek verkrijgbaar. 

Dank aan alle deelnemers. Een onschuldige hand wees 5 
winnaars aan. De gelukkigen zijn inmiddels op de hoogte. Wie 
deze keer niet in de prijzen viel : better luck next time!



Don’t fight the FED

HOOFDARTIKEL

Wat ligt aan de basis van deze 
plotse ommekeer?
De U-turn die de Centrale Bank VS (FED) 
recent maakte in haar monetair beleid. 
Haar inflatiedoelstelling zal in de toe-
komst niet langer “punctueel 2%” zijn 
maar “gemiddeld 2%”. Alhoewel deze 
beleidswijziging op het eerste zicht een 
fait divers lijkt, is de impact gigantisch. 
Sinds het beleid onder president Carter 
heeft de FED immers een dubbel man-
daat: enerzijds het beperken van de in-
flatie, anderzijds het stimuleren van de 
werkgelegenheid. Door deze beleids-
wijziging worden nu alle pijlen gericht 
op een hogere tewerkstellingsgraad, al 
zal dit tijdelijk voor hogere niveaus dan 
2% inflatie zorgen. Niet verwonderlijk nu 

2020 zal als een 'waanzinnig jaar' de 
geschiedenisboeken ingaan. Wereldwijd hebben 
economieën ten gevolge van Covid-19 de grootste 
klap sinds de Grote Depressie gekregen. De beurzen 
daarentegen hebben zich onverwacht sterk 
hersteld. Net als de Wereldoorlog lijkt ook Covid-19 
dé katalysator te worden voor verandering. 
Zaken die amper 6 maanden geleden onmogelijk 
en onbespreekbaar waren, worden nu versneld 
werkelijkheid. De vrees voor een wereldwijde 
depressie vergelijkbaar met de Grote Depressie van 
de jaren dertig zorgt op vele fronten voor disruptie 
en creativiteit.
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de VS ten gevolge van Covid-19 gebukt 
gaat onder de hoogste werkloosheid 
sinds de Grote Depressie (zie Grafiek 1).

Een hogere tewerkstellingsgraad komt 
vooral minderheden en de lagere in-
komensklasse ten goede – zoals is ge-
bleken uit de tewerkstellingscijfers van 
de voorbije 3 jaar waarbij de inflatoire 
druk uiteindelijk toch beperkt bleef. Of 
hoe de theorie van de Philipscurve die 
uitging van een sterke correlatie tussen 
inflatie en tewerkstelling, hiermee dood 
en begraven werd. De economie moet 
duidelijk warm gestookt worden om de-
flatie te vermijden, want de FED wil koste 
wat het kost het deflatoir scenario ver-
mijden waar Japan en Europa in verzeild 
geraakten. De oplossing? De rente voor 
langere termijn (tot minstens 2023) op 
een extreem laag niveau vastzetten en 
geld drukken! Nu naast de centrale ban-
ken (zie Grafieken 2) ook de fiscale po-
litiek en de overheden (zie Grafieken 3) 
massaal geld in het systeem pompen, 
is de kans groot dat ze ook in hun opzet 
slagen.

Deze cocktail van enerzijds massale 
geldcreatie, subsidies en overheidsin-
vesteringen en anderzijds disruptieve 
innovatie en creativiteit door de snel ge-
wijzigde samenleving ten gevolge van 
Covid-19, kan explosief zijn. Zoals ook de 
Wereldoorlog verrassend genoeg voor 
een sterke economische groei zorgde. 

GRAFIEK 1 - WERKLOOSHEIDSGRAAD VS
Bron: Tradingeconomics.com | US Bureau of Labor Statistics

GRAFIEKEN 2 - CENTRALE BANKEN BELEID
Bronnen: Rothschild & Co Asset Mgt, EU Central Bank, VS Federal Reserve, 
Bloomberg Augustus 2020

Geldcreatie FED (M3)
Year-on-year change (%)

Source: Tradingeconomics.com  |  U.S.Bureau of Labor Statistics
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GRAFIEKEN 3 - FISCALE STIMULI EN OVERHEIDSINVESTERINGEN
Rothschild & Co Asset Management, JP Morgan, International Monetary Fund - augustus 2020

Aangekondigde fiscale stimuli Jaarlijkse verandering van de wereldwijde overheids-
schuld in % van het BBP

Ook nu wijst het V-vormig herstel op een 
hogere economische groei na de crisis 
dan begin dit jaar werd ingeschat.

Alsof Covid-19 het oude vernietigt en 
in stukken breekt (‘disruptie’) om iets 
nieuws te laten openbloeien. Na de 
Wereldoorlog zorgde dit voor de door-
braak van penicilline, vliegtuigmotoren 
en synthetisch rubber. Na Covid-19 zal 
de grote doorbraak zich eerder situeren 
in duurzame energie, online shopping, 
robotica, autonoom rijdende auto’s en 
mobiele digitale toepassingen. Dit ver-
klaart ook meteen waarom het beurs-
herstel geen V-, U- of L-vormig herstel 
is zoals het economisch herstel, maar 
eerder een K-vormig herstel (zie illus-
tratie) en we een grote onvermijdelijke 
en lange termijn K(loof) zien tussen de 
prestaties van enerzijds de bedrijven die 
‘profiteren’ van de Covid-19 crisis in sec-

toren zoals online shopping, software en 
fintech en anderzijds de bedrijven die er 
sterk onder lijden zoals luchtvaart, au-
to’s, olie en toerisme. De sectoren die het 
zwaarst getroffen worden door Covid-19 
hebben echter een relatief klein gewicht 
in de belangrijkste beursindices. Dat 
verklaart waarom Wall Street zo sterk is 
gebleven ondanks zware economische 
klappen op Main Street.

Voor de beleggers is de beleidsaan-
passing van de FED een duidelijk sig-
naal dat hogere waarderingen voor 
aandelen gerechtvaardigd zijn, al zal 
de stijging waarschijnlijk met hogere 
volatiliteit gepaard gaan. Door dit voor 
langere termijn ‘gegarandeerd’ klimaat 
van lage rentes wordt de verdiscon-
tering van de toekomstige winsten en 
cashflows van bedrijven op vandaag 
immers meer waard. Dit zorgt in het bij-

zonder voor een po-
sitieve opwaardering 
van de groei-aande-
len. Enerzijds maken 
deze bedrijven in de 
toekomst veel hoge-
re winsten dan van-
daag en anderzijds 
zullen deze winsten 
nog groter zijn dan 

pre corona dankzij de hierboven be-
schreven effecten van disruptie.

De K(loof) op de beurs weerspiegelt ei-
genlijk ook de toestand van de reële 
economie en de toename van de on-
gelijkheid. Vooral de arbeidsintensieve 
sectoren die op goedkope, laagge-
schoolde werkkrachten beroep doen, 
liggen stil. Het aantal banen met een 
uurloon van meer dan 32 dollar is over 
de eerste jaarhelft met 2% gegroeid, ter-
wijl het aantal banen met een uurloon 
van minder dan 14 dollar met 20% is ge-
krompen.  Het is net die laatste catego-
rie die de FED door zijn beleidsaanpas-
sing opnieuw aan het werk wil krijgen.

Men zou verwachten dat door de geld-
creatie de rente zou stijgen, maar de 
centrale banken zullen alles in het werk 
stellen om dit tegen te gaan. “Yield curve 
controle” noemen ze dit in het financieel 
jargon of vrij vertaald, het opkopen van 
obligaties om zo de lange rente gedu-
rende vele jaren laag te houden en op 
die manier een noodzakelijk herstel van 
de economie af te dwingen. Dit alles zal 
daarenboven ook druk blijven geven op 
de rendementen van obligaties waar-
door steeds meer geld dat niet recht-
streeks naar de economie vloeit, zijn 
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weg zal vinden naar reële activa zoals 
aandelen, vastgoed en goud. 

Het begin van een zeepbel? Mogelijk 
wel, maar dan wel één die nog verder 
kan opgeblazen worden en zich niet 
louter beperkt tot aandelen. De zeepbel 
in obligaties bijvoorbeeld is er een van 
de grootste in de geschiedenis. Boven-
dien werden in het verleden zeepbel-
len meestal doorprikt door de centrale 
banken. En de kans daarop is de komen-
de jaren bijzonder klein. 

Zullen de beurzen dan in 1 rechte 
lijn blijven stijgen?

Dit gebeurt nooit en het zal ook dit-
maal niet anders zijn. Er zijn de komende 
maanden sowieso talrijke gebeurtenis-
sen die voor de nodige volatiliteit zullen 
zorgen.

1. VERKIEZINGEN VS 
In de race om de presidentsverkiezin-
gen staat Joe Biden nog steeds een 
straatlengte voor op Donald Trump (zie 
Grafiek 4), maar de race is absoluut nog 
niet beslist. Zo maakte Trump een tacti-
sche maar gevaarlijke move door Biden  
ervan te beschuldigen dat hij oproer-
kraaiers en anarchisten steunt. Indien 
de protesten in de Amerikaanse steden 
nog verder zouden escaleren, kan dit 
mogelijk 5 tot 10% van de Democratische 
kiezers van kamp doen veranderen. Bo-
vendien zijn er heel wat kiezers die zeg-

gen dat ze niet op Trump stemmen, 
maar dit heimelijk toch doen. Tenslotte 
heeft de zittende President een voordeel 
indien de beurzen in goede doen zijn. In 
dat geval zijn de meeste kiezers immers 
goedgeluimd en comfortabel en kiezen 
ze voor het veilige en vertrouwde. Een 
positieve prestatie van de S&P500 heeft 
historisch gezien in 86% van de gevallen 
de zittende president aan een verkie-
zingszege geholpen1. De beursprestatie 
van de maanden september en oktober 
zouden zo wel eens cruciaal kunnen zijn. 
De zes keer in de geschiedenis dat sep-
tember en oktober slechte beursmaan-
den waren, verloor de zittende president 
steeds de verkiezingen. Los van de ver-
kiezingsuitslag ligt de grootste onzeker-
heid waarschijnlijk in het feit dat Trump 
een nederlaag zou weigeren te aan-
vaarden.

2. HANDELSSPANNINGEN TUSSEN CHINA 
EN VS 
Begin dit jaar tekenden China en de VS 
het fase1-handelsakkoord waarin Chi-
na beloofde om tegen eind 2021 voor 
minstens 200 miljard dollar extra Ame-
rikaanse producten in te voeren. Uit be-
rekeningen van het Peterson Institute for 
International Economics blijkt dat Chi-
na in de eerste zeven maanden van dit 
jaar slechts 47% haalt van deze doelstel-
lingen. Noch China noch de VS hebben 
er vandaag belang bij om het akkoord 
overboord te gooien en een nieuwe ta-
rievenoorlog te beginnen. Maar de kans 
op een confrontatie na de Amerikaanse 
verkiezingen wordt met de dag groter. De 

VS beschuldigt daarenboven China van 
nalatigheid in de begindagen van het 
uitbreken van Covid-19 en bedreigt Chi-
nese technologiebedrijven met boetes 
omdat TikTok en andere niet hun fair deel 
aan Amerikaanse belasting afdragen.

3. IS DE DRUKKE M&A ACTIVITEIT EEN 
VOORBODE VAN EEN CORRECTIE? 
In het verleden was een fors aantrek-
kende fusies en overnames (M&A) ac-
tiviteit steeds een negatief signaal voor 
de beurzen. Meestal worden grote fusies 
en overnames betaald in aandelen. Het 
is dus op de momenten dat bedrijven 
inschatten dat hun waarde te duur is 
dat zij een deal via aandelen probe-
ren door te duwen. Dit jaar werd naar 
schatting 23% van de M&A geregeld 
in aandelen, bijna dubbel zoveel als in 
2017. Zorgwekkend is vooral de massale 
fondsenwerving door Special Purpose 
Acquisition Companies (SPACS), of beter 
gezegd lege beursschelpen die louter 
werden opgericht om bedrijven over te 
nemen. Dit jaar hebben al 84 SPACS een 
totaal van 33,9 miljard dollar opgehaald 
ten opzichte van 13,6 miljard dollar over 
heel 2019. Het zoveelste teken aan de 
wand dat er veel geld in het systeem 
is gepompt dat krampachtig zijn weg 
zoekt naar toekomstig rendement. 

Ook de recente correctie van de Nasdaq 
deed bij sommigen de vraag rijzen of dit 
het einde van een technologie zeepbel 
inluidde zoals de dotcom bubbel die 
we in 2000 gekend hebben. Behalve dat 
het om een correctie gaat na een lan-
ge hausseperiode, houdt de vergelijking 
met de dotcom bubbel van 2000 hierbij 
ook op. In tegenstelling tot 2000 hebben 
de grote technologiebedrijven vandaag 
sterke balansen en sterk groeiende win-
sten, vrije kasstromen en dividenden.  
Bovendien was de wereld toen nog niet 
klaar voor de digitale revolutie die we 
vandaag ervaren en die door Covid-19 
enkel maar versnelt.

4.  BREXIT
Ook de Brexit kan nog voor de nodige 
zenuwachtigheid zorgen. De Brexit-be-
sprekingen verlopen moeizaam en de 
kans dat er tegen 31/12/2020 een onder-
handelde oplossing uit de bus komt, is 
verre van zeker. •

GRAFIEK 4 - VERKIEZINGEN IN DE VS
Biden versus Trump in nationale peilingen - Bron: FT Poll Tracker
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1 FactSet, ClearBridge Investments “The Anatomy of a Recession: What to Look for and Where We’re Headed” Q3 2020



Buitenlandse holding in de kijker: 
Berkshire Hathaway
EEN ATYPISCHE BELEGGER
Warren Buffett is één van de beste be-
leggers ter wereld. Hij is 100% selfmade. 
Hij en zijn zakenpartner Charlie Munger 
bouwden de investeringsvennootschap 
Berkshire Hathaway op van 0 tot 500 mil-
jard USD. 
Wie verwacht dat deze investerings-
reus zijn beslissingen neemt vanuit een 
chique hoofdkantoor op Wall Street 
heeft het mis. Warren Buffett heeft altijd 
een hekel gehad aan de drukte op Wall 
Street. Daarom kiest hij als thuishaven 
Omaha (Nebraska), weg van alle hectiek. 
Ondanks zijn goed gevulde spaarboek, 
is zijn levensstijl niet veranderd ten op-
zichte van zijn begindagen in de inves-
teringswereld. De bescheiden miljardair 

woont nog steeds in hetzelfde huis dat 
hij in 1958 voor slechts 31.500 USD kocht. 

Warren Buffett heeft zijn investerings-
passie met de paplepel meegekregen. 
Zijn vader was een effectenmakelaar 
en hielp Warren bij diens eerste stappen 
op de beurs. Nadien is Warren zijn passie 
blijven voeden. Zo las hij als jonge knaap 
alle investeringsboeken in de Omaha 
stadsbibliotheek. Op de universiteit werd 
Warren Buffett opgeleid door zijn leer-
meester Benjamin Graham, die hem om-
vormde tot een value investor. 

In 1956 begon Buffett op aandringen van 
enkele vrienden en familieleden een ei-
gen beleggingsfonds. Het fonds was een 

groot succes en behaalde in de eerste 13 
jaar een gemiddeld jaarlijks rendement 
van 30%. De Dow Jones behaalde over 
diezelfde periode een jaarlijks rendement 
van 8.6%.2 In 1962 begon Warren Buffett 
met het kopen van aandelen van het 
textielbedrijf Berkshire Hathaway, dat hij 
nadien volledig opkocht. Het bedrijf was 
zeer goedkoop gewaardeerd, eigenlijk 
té goedkoop.  Later heeft Warren Buffett 
toegegeven dat dit zijn grootste miskoop 
was. Het enige positieve wat hij er aan 
heeft overgehouden is de naam van zijn 
investeringsvennootschap. Ondanks die 
ene grote tegenslag bleef Warren Buffett 
wel goed boeren op de beurs. 

DE INVESTERINGSSTRATEGIE
Verzamelen van kapitaal
Nadat Warren Buffett vruchteloos pro-
beerde om geld te maken met de tex-
tielactiviteiten van Berkshire Hathaway, 
kocht hij met die vennootschap in 1967 
zijn eerste verzekeraar Nico. Hiermee leg-
de hij de basis van zijn later succes. Het 
recept van Warren Buffett was eenvou-
dig: als goede verzekeraar inde hij meer 
premies dan hij schade moest betalen. 
De reserves dikten alsmaar verder aan 
en die kon hij vervolgens beleggen. In 
tegenstelling tot andere verzekeraars 
investeerde hij niet in obligaties, maar 
wel in aandelen. Hierin blonk hij uit. In de 
jaren ‘70 herhaalde hij dit trucje met de 
aankoop van Geico, één van de grootste 
verzekeraars in de VS.

Warren Buffett heeft uiteraard nog een 
tweede bron van inkomsten: hij is eige-
naar van een honderdtal bedrijven. Hij 
vertrouwt zijn bedrijfsleiders en laat het 
operationeel bestuur volledig aan hen 
over, maar als het gaat om kapitaalallo-
catie, hanteert Berkshire een centrale be-
nadering. Warren Buffett staat erop dat 
de cashreserves naar Omaha worden 
gestuurd, van waaruit Warren Buffett dit 
geld herinvesteert in andere bedrijven. 

2 The Outsiders: Eight unconventional CEO’s and their radically rational blueprint for success, William Thorndike
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Kapitaal allocatie
Doorheen de jaren wijzigde de investe-
ringsstrategie van Warren Buffett. Charlie 
Munger, de investeringspartner van War-
ren Buffett, speelde hierin een belangrij-
ke rol. In de beginjaren investeerde War-
ren in bedrijven met een zeer goedkope 
waardering. Hoewel deze strategie een 
hoog rendement opleverde, noemde hij 
dit later een fout. 

Vandaag investeert hij in bedrijven 
die leider zijn in hun sector en concur-
rentiële voordelen hebben. Indien hij 
aandelen van een bedrijf koopt, is hij ge-
neigd om deze aandelen bij te houden. 
Een prachtig bedrijf zal doorheen de tijd 
meer waard worden. Tijd is de vriend van 
een prachtig bedrijf, de vijand van het 
middelmatige.

Ook opmerkelijk in dit kader: Warren Buf-
fett betaalt bewust geen dividend. De 
bedrijven waarin hij investeert hebben 
weinig kapitaalinvesteringen nodig. Het 
geld dat vrijkomt, wordt door Buffett ge-
herinvesteerd in aandelen of het opko-
pen van bedrijven. Hij investeert in zeer 
uiteenlopende zaken en sectoren. Deze 
flexibiliteit zorgt ervoor dat Warren Buf-
fett meestal wel ergens een koopje kan 
doen. 

Organisatie
Warren Buffett organiseert zich anders 

dan de meeste beheerders op Wall 
Street. Dit wordt aangetoond in Tabel 1. 

DE PORTEFEUILLE VANDAAG
De huidige portefeuille van Berkshire 
Hathaway is zeer rendabel. Elk kwartaal 
genereert de holding een vrije kasstroom 
van ongeveer 5 miljard USD.

Beursgenoteerd
De beursgenoteerde portefeuille had 
eind juni een waarde van ongeveer 220 
miljard USD. Apple vertegenwoordigt hier 
ongeveer 50% van. Dit verbaast ons niet. 
Warren Buffett staat erom bekend om 
grote posities in te nemen.  Buffett heeft 
deze positie een aantal jaar geleden op-
gebouwd en profiteert mee van de for-
se koersklim van de afgelopen jaren. De 

beursgenoteerde portefeuille zou goed 
zijn voor ongeveer 40% van de intrinsieke 
waarde. De rest zijn private ondernemin-
gen en cash.

Privaat
Onder de niet-beursgenoteerde bedrij-
ven zitten vooral nuts- en energiebe-
drijven (o.a. energiecentrales, distribu-
tienetwerken en oliepijpleidingen) en 
het spoorwegbedrijf Burlington Northern 
Santa Fe. Maar ook de verzekeringsacti-
viteiten vallen hieronder. 

Meest recente (des)investeringen 
1) Warren Buffett kondigde op zijn 90ste 
verjaardag aan dat zijn bedrijf een be-
lang van iets meer dan 5% heeft ver-
worven in vijf toonaangevende Japanse 

Het is veel beter om een 
prachtig bedrijf aan een matige 
prijs te kopen dan een matig 
bedrijf aan een geweldige prijs.

Warren Buffett Wall Street

Hoe lang wordt een aandeel 
bijgehouden? 

Vaak voor “altijd” Ongeveer 5 jaar

Hoe lang blijft men CEO? Al reeds 50 jaar Wijzigt regelmatig

Schuld? Geen Veel

Hoe worden deals 
aangereikt? 

Direct contact met Warren 
Buffett

Via tussenpersonen en medewerkers

Snelheid van beslissing 
nemen? 

Vaak op 24 uur Weken tot maanden

Gebruik van adviseurs? Geen Veel

Aantal werknemers 
hoofdkantoor

23 werknemers Vaak duizenden 

TABEL 1 - ORGANISATIE
Bron: The Outsiders: Eight unconventional CEO’s and their radically rational blueprint for success, William Thorndike

Berkshire top 10
In USD, augustus 2020

Europa Waarde participatie

Apple Inc. 108.595.119.090

Bank of America Corp 24.106.765.820

Coca-Cola Co 19.480.000.000

American Express Company 14.471.241.315

Kraft Heinz Co 9.391.308.151

Moody’s Corporation 6.796.770.537

U.S. Bancorp 5.195.270.251

Charter Communications Inc 3.187.770.728

Wells Fargo & Co 3.179.468.575

DaVita Inc 2.943.954.689



handelshuizen. Het gaat om Itochu Corp., 
Marubeni Corp., Mitsubishi Corp., Mitsui & 
Co. en Sumitomo Corp. Dit is een grote 
investering, ook voor Berkshire Hathaway. 
Een belang van 5% in elk van deze onder-
nemingen wordt gezamenlijk geschat op 
ongeveer 6,25 miljard USD. De Japanse 
handelsbedrijven zijn conglomeraten 
die producten importeren, van energie 
en metalen tot voedsel en textiel. Ze ver-
lenen ook diensten aan fabrikanten en 
handelaars. Berkshire is van plan de in-
vesteringen voor een lange termijn aan 
te houden en zijn belang in elk van de 
bedrijven mogelijk te vergroten tot maxi-
maal 9,9%, afhankelijk van de prijs. 

2) Warren Buffett heeft sinds de beurs-
gang van Ford in 1956 niet meer geïn-
vesteerd in een beursintroductie. Met de 
investering – die waarschijnlijk gemaakt 
werd door toekomstige opvolgers van 
Warren Buffett – in de cloud specialist 
Snowflake, kwam hier verandering in. 
Berkshire Hathaway kocht deze aande-
len vlak voor de IPO voor ongeveer 770 
miljoen dollar. Door de sterke vraag op 
de dag van de IPO, steeg het aandeel 
Snowflake met 110%, waardoor Berkshire 
Hathaway meteen een mooie meer-
waarde realiseerde. 

3) De voorbije maanden verkocht War-
ren Buffett o.a. zijn aandelen in vliegtuig-
maatschappijen en zijn aandelenposi-
ties in enkele banken. •
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Waar groei halen 
als investeringen 
dalen?
Een bedrijf oprichten doet 
men met verschillende 
doelen voor ogen. 
Naast de ‘going concern’ 
is het genereren van winst 
waarschijnlijk het 
belangrijkste. Zonder 
winst, weinig waarde.

STRATEGIE



Onze verontschuldiging dat Engels jargon in onze Focus sij-
pelt, maar dat is nu éénmaal de kost die u vandaag als lezer 
draagt. Capex, ofwel voluit ‘Capital Expenditures’ omschrijven 
we als de kosten die een bedrijf maakt om haar tastbare ac-
tiva zoals gebouwen, machines of wagenpark uit te breiden, 
te onderhouden of te verbeteren. Operational Expenditures 
(Opex) omvatten dan weer de algemene kosten om dagelijks 
als bedrijf actief te kunnen zijn. Het is de elektriciteit die het 
gebouw verlicht, het personeel dat de machines bemant of 
de brandstof die de wagens doet rijden.  Een bedrijf heeft bei-
de nodig, zowel de investeringen in kapitaalgoederen als de 
pure operationele kosten. Desondanks zien we al langere tijd 

een duidelijke daling van de capex wereldwijd.  Een belangrijke 
evolutie waar we in dit artikel dieper op ingaan en aangeven 
hoe bedrijven hierop inspelen en wij als belegger de beleg-
gingsportefeuille hieraan aanpassen. 

CAPEX VS OPEX

Kapitaalsinvesteringen zijn lange termijn beslissingen bij uit-
stek.  Bedrijven nemen ze niet lichtzinnig.  Eens de beslissing 
genomen, moeten deze investeringen gedurende jaren hun 
toegevoegde waarde bewijzen.  Heel vaak  bepalen ze het 
toekomstige groeitraject van de onderneming.  Tellen we alle 
kapitaalsinvesteringen waar ook ter wereld samen, dan krij-
gen we een eerste indicatie van het toekomstige groeitraject 
van de economie.  Zij bepalen mee de economische cyclus.  
Alhoewel we hier onszelf de vraag kunnen stellen, wat was er 
eerst: de spreekwoordelijke kip of het ei.  Immers, wanneer het 
vertrouwen van bedrijfsleiders laag is, zullen ze belangrijke in-
vesteringen uitstellen.

Weinig vertrouwen bij de leidinggevenden kan zo op gro-
te schaal leiden tot een groeivertraging. Of zelfs erger, een 
krimpende economie. Maar evengoed kan de recessie een 
sneeuwbaleffect op de kapitaalsinvesteringen hebben en de 
reeds bestaande krimp verder uitdiepen.  Van zodra de reces-
sie volledig verteerd en het vertrouwen hersteld is, is de kans 
groot op een periode van hogere groei in de Capex. Eerder 
uitgestelde kapitaalsintensieve projecten zullen op korte tijd 
alsnog groen licht krijgen en het prille economische herstel 
versterken. Kapitaalsintensieve uitgaven hebben, in tegenstel-
ling tot de dagdagelijkse operationele uitgaven, een volatieler 
karakter en dragen bij tot de economische fluctuaties en de 
cyclus. Dit blijkt duidelijk uit Grafiek 1.

Global Non-Financial Corporate Capex Growth 

Source: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings. Universe is Global Capex 2000. 
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GRAFIEK 1 – CAPEX GROEI WERELDWIJD (EXCL. FINANCIËLE SECTOR) 
Bron: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, Uni-
verse is global Capex 2000

Maar om die winsten over langere periodes 
te realiseren moeten bedrijven ook kosten 
maken. Voorraden aanleggen, grondstoffen 
aankopen, investeren in productiecapaci-
teit, een verkoopafdeling opzetten, mar-
keting voeren, onderzoek en ontwikkeling 
financieren en ga zo maar door. 
Al die verschillende kosten kan je groeperen 
in twee grote groepen: Capex en Opex.

GRAFIEK 2 – BIJDRAGE PER SECTOR TOT DE WERELDWIJDE CAPEX 
GROEI (EXCL. FINANCIËLE SECTOR) 
Bron: S&P Global Market Intelligence, S&P Global Ratings, Uni-
verse is global Capex 2000
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DALENDE TREND KENT VERSCHILLENDE OORZAKEN
We zien duidelijk hoe vóór de financiële crisis de Capex we-
reldwijd sterk aantrok, om tijdens de crisisjaren 2008 en 2009 
fors te corrigeren. Eens de recessie goed en wel verteerd was, 
kregen we een korte periode van stevige groei in de Capex. 
Laten we die cyclische beweging even voor wat ze is, dan zien 
we een gestaag dalende trend sinds 2007 in de lichtblauwe 
blokjes van Grafiek 1. Dat is hoogst verwonderlijk. De economi-
sche cyclus die begin dit jaar abrupt in een recessie uitmond-
de, duurde meer dan 10 jaar. Bovendien kende die periode een 
zeer stimulerend monetair beleid. Zeer lage rentevoeten en 
kwantitatieve versoepeling van de belangrijkste centrale ban-
ken wereldwijd zijn normaal gezien een goede voedingsbo-
dem voor een positief investeringsklimaat. Er zijn verschillende 
redenen die achter deze gestaag dalende trend liggen. En dit 
los van de abrupte negatieve impact die Covid-19 wereldwijd 
had op de kapitaalsinvesteringen. 

1. MINDER INVESTERINGEN DOOR BEPAALDE 
SECTOREN EN REGIO'S
Bepaalde sectoren zijn van nature meer kapitaalsintensief dan 
andere. Denken we maar aan de energiesector met boorplat-
formen, pijpleidingen, raffinaderijen of de grondstoffensector 
waar de mijnbouw en de chemische industrie onder vallen. 
Ook nutsbedrijven en industriële bedrijven hebben nood aan 
meer Capex dan bijvoorbeeld producenten van software  en  
consumentengoederen.  Ook de gezondheidssector is weinig 
kapitaalsintensief. Mijnbouw- en oliebedrijven moesten in het 
begin van dit millennium nog stevig investeren om de forse 
groei in vooral China te kunnen bijbenen. Toen echter de prijs 
van olie en de meeste edelmetalen aan een vrije val begon, 
konden ze niet anders dan fors snoeien in de investeringsbud-

getten. Dit zien we duidelijk vanaf 2013 in Grafiek 2. Ook dit jaar 
snoeien de oliemajors stevig in de investeringen als gevolg 
van de te lage olieprijs.  De materiaalbedrijven daarentegen 
kennen een beter investeringsklimaat met dank aan onder 
meer de hogere prijzen voor de edelmetalen. Vanuit regionaal 
oogpunt is China al jaren de motor van de wereldwijde Capex. 
Maar ook in China zien we de verschuiving naar minder ka-
pitaalsintensieve sectoren zoals IT, e-commerce en gezond-
heidszorg met een dalende trend in de kapitaalsinvesteringen 
tot gevolg. 

2. VERGRIJZING
De bevolkingspiramide van zowat elke Westerse economie 
heeft een te brede top die steunt op een te kleine basis. De 
vergrijzing zorgt voor druk op de groei. Oudere bevolkings-
groepen spenderen en investeren nu éénmaal minder dan 
in hun jonge jaren. Omdat ouderen een steeds grotere groep 
vormen in het geheel, consumeert dat geheel minder en da-
len de investeringen. Maar er is meer aan de hand.  

3. BESPARINGEN EN ONZEKERHEID
Sinds de financiële crisis groeide de overheidsschuld verder 
aan. Mede door de in het verleden aangegane pensioenver-
plichtingen zal ze evenmin dalen zonder forse bezuinigingen. 
De nulrentes hielden de overheidsschuld dan wel relatief on-
der controle, besparingen en langer werken zijn nodig om 
ze niet te laten ontsporen. Besparingen zorgen indirect voor 
meer onzekerheid bij een groot deel van de bevolking. Boven-
dien moeten vooral risicoaverse beleggers leren leven met 
een lagere inkomensstroom uit hun obligatieportefeuille. Eind 
2018 deden de oplopende spanningen tussen de VS en haar 
belangrijkste handelspartners de onzekerheid verder toene-
men. Begin dit jaar deed Covid-19 de economie enkele weken 



op slot met eveneens verregaande gevolgen voor bedrijven, 
overheden en werknemers. En meer onzekerheid tot gevolg. 

4. DIGITALISERING ONTWRICHT
Bovendien zien we een versnelling in de digitalisering in 
verschillende onderdelen van de economie.  E-commerce 
ondermijnt het traditionele winkelen, batterijtechnologie 
ondermijnt de fossiele brandstoffen en deelplatformen zo-
als AirBnB, Uber en Deliveroo ondermijnen respectievelijk de 
hotelsector, de taxibedrijven en de werking van restaurants.  
Tenslotte geeft het jonge bedrijf Zoom mensen de mogelijk-
heid om eenvoudig en vanop verre afstand, face-to-face, 
met elkaar te communiceren, wat het aantal zakelijke vluch-
ten strekt aantast.  En zo zijn telkens de kapitaalsintensieve 
sectoren de dupe van de opkomst van weinig kapitaalsin-
tensieve nieuwe technologieën.

Dat alles gaat echter gepaard met een vrij hoog niveau van 
winstgevendheid (zie Grafiek 3).  In het verleden was hoge 
winstgevendheid steevast positief voor een stijging in de ka-
pitaalsuitgaven. Maar dat zien we vandaag niet langer. De 
combinatie van hoge winstgevendheid met een relatief laag 
niveau van investeringen wijst op een derde en belangrijke re-
den voor de daling van de wereldwijde Capex.

5. MINDER OPPORTUNITEITEN
De hogere winstgevendheid resulteert wereldwijd in hogere 
inkomende kasstromen. Het geld om te investeren is er dus 
zeker en de wil om de cash uit te geven is er ook nog altijd. 

Maar in tegenstelling tot vroeger spenderen bedrijven hun 
beschikbare cash vandaag meer aan R&D, overnames, divi-
denden en de inkoop van eigen aandelen en dus minder aan 
Capex (zie Grafiek 4). De stijging in R&D is te verklaren door 
de eerder besproken verschuiving naar minder kapitaalsin-
tensieve sectoren. Versnelde digitalisering maakt de IT-sector 
alsmaar belangrijker en de vergrijzing zorgt voor groei in de 
gezondheidssector. Toch is de toename in R&D onvoldoende 
om de terugval in Capex te verklaren.

Bedrijven blijven zitten met meer kasstromen en keren zo-
doende meer cash uit aan hun aandeelhouders in de vorm 
van hogere dividenden en via de inkoop van eigen aandelen.  
Dat laatste is indirect het signaal dat ze minder groeioppor-
tuniteiten zien en dus  geen andere besteding hebben voor 
de beschikbare cash dan deze uit te keren aan de aandeel-
houders.  Ook intuïtief voelen we dit aan. In tegenstelling tot 
vroeger is groei al lang niet meer breed gedragen over alle 
sectoren heen. Vandaag zien we slechts in welbepaalde ni-
ches duidelijk groeipotentieel op middellange tot lange ter-
mijn. De olie- en gassector krimpt zelfs terwijl het overgrote 
deel van de economie een eerder mager groeipeil haalt. En 
dat gewoon omdat het overgrote deel van het beschikbare 
groeipotentieel al benut is.

HOE DE CAPEX EVOLUTIE BESPELEN ALS BELEGGER?

In eerste instantie kan u investeren in bedrijven die intern hun 
kapitaalsintensieve activiteiten verschuiven naar bijvoorbeeld 
software en gezondheidszorg.  Het Duitse industriële conglo-
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Global Non-Financial Corporate EBITDA Margin (%) 
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meraat Siemens is zo’n bedrijf.  Op het moment van redactie 
zit Siemens in de laatste rechte lijn voor het afstoten van haar 
energie-afdeling. Siemens Energy was ooit samen met het Ame-
rikaanse conglomeraat General Electric een wereldautoriteit op 
het vlak van turbines voor elektriciteitscentrales en generatoren 
allerlei.  Een pur sang kapitaalsintensieve activiteit.

OUBOLLIG CONGLOMERAAT WORDT 
TOEKOMSTGERICHTE HOLDING
Dat bleek een laatste keer in 2016 toen het bedrijf haar groot-
ste order ooit binnenhaalde voor de bouw van een nieuwe 
elektriciteitscentrale in Egypte. Het order had een waarde van 
meer dan 3 miljard EUR en dat was welgekomen.  De volledige 
markt voor turbines kende voordien al een structurele over-
capaciteit.  De bouw gaf Siemens Energy drie jaar werk om 
handen, maar eens opgeleverd belandde de divisie opnieuw 
in een diepgaande herstructurering.  Ook de markt voor de 
kleinere turbines en de generatoren zat in het slop.  Logisch. 
De belangrijkste klanten komen uit de fel geplaagde olie- & 
gassector.  

Tegen eind september zal Siemens haar energie-afdeling voor 
bijna 70% uitkeren aan de aandeelhouders. Nadien zal het haar 
belang verder afbouwen. Tegelijkertijd investeert Siemens al 
enige tijd fors in de uitbouw van haar aanbod aan industriële 
software. Vooral via overnames. Bij de laatste resultaten bleek 
dat al meer dan 10% van de omzet van Siemens afkomstig is 
uit software. Die groeit sneller, behaalt hogere marges én … is 
minder kapitaalsintensief. Via een beursgang gaf Siemens ook 
haar afdeling rond gezondheidszorg meer mogelijkheden om 
te groeien. Dat bleek onlangs toen Siemens Healthineers een 
bod lanceerde op het Amerikaanse Varian. Ook na deze over-
name blijft Siemens hoofdaandeelhouder met een belang 
van meer dan 70%.  

DO IT YOURSELF

Niet alle bedrijven kunnen de focus verleggen op nieuwe ac-
tiviteiten. Indien u dus minder blootstelling wil aan kapitaals-
intensieve sectoren dan is de kans groot dat u daar als be-
legger ook zelf voor zal moeten zorgen. De autosector bij-
voorbeeld heeft weinig mogelijkheden om zich richting min-
der kapitaalsintensieve activiteiten te richten. Ze produceren 
nu eenmaal auto’s en dat is de kapitaalsintensieve activiteit 
bij uitstek. De verkoopvolumes van nieuwe wagens kennen al 
jaren eenzelfde dalende trend zoals we die zagen bij de ka-
pitaalsinvesteringen. Samen met het zeer cyclische karakter 
waren dit voor ons twee belangrijke redenen om de blootstel-

Niet alle bedrijven kunnen de focus verleggen op nieuwe activiteiten. Indien u dus minder blootstelling wil aan 
kapitaalsin tensieve sectoren dan is de kans groot dat u daar als belegger ook zelf voor zal moeten zorgen. 



ling aan deze sector in de portefeuilles af te bouwen.  

In de plaats kwamen twee bedrijven die amper kapitaalsin-
tensief te noemen zijn: Accenture en Adobe. Het eerste is als 
adviesverlener aan multinationals nauw betrokken bij zowat 
elke nieuwe revolutie in de wereld van de digitalisering. Ado-
be is dan weer een softwarebedrijf dat zich richt op digitale 
vormgeving en marketing. Beide bedrijven realiseren sterke 
groei, hoge en stabiele marges en mooie cashflows. Net om-
dat de activiteiten weinig kapitaalsintensief zijn, houden ze 
veel cash over voor overnames die het aanbod versterken en 
voor de inkoop van eigen aandelen. 

KOMT ER EEN CAPEX REVIVAL?

Dat lijkt een moeilijke zaak met al wat we tot nu weten. Maar 
er bestaan redenen om te geloven dat we mogelijks voor een 
nieuwe golf van welbepaalde kapitaalsinvesteringen staan. 
Die redenen zijn verrassend genoeg de handelsspanningen 
en de uitbraak van de Covid-19 pandemie, die we eerder aan-
haalden als mogelijke rem op de Capex-groei. De voorbije ja-
ren verhuisde heel wat productiecapaciteit richting het Verre 
Oosten met China op kop. De oplopende handelsspanningen 
sinds 2018 kunnen een verhuisbeweging inzetten voor een 
gedeelte van die productiecapaciteit. Ofwel richting andere 
groeilanden zoals bijvoorbeeld Vietnam ofwel terug richting 
Europa of de VS.  

Ook de Covid-19 pandemie kan eenzelfde beweging op gang 
brengen. Toen in eerste instantie China voor een groot stuk 
in lockdown ging, bestond de vrees dat de aanvoer van ver-
schillende producten zou opdrogen. Net wanneer Europa en 
vervolgens de VS ook in lockdown gingen, versoepelde China 

haar strenge lockdown. De productie in China kwam net op 
gang wanneer haar belangrijkste exportmarkten op slot gin-
gen. Om die mismatch in de toekomst te vermijden, denken 
grote multinationals na over een opsplitsing van hun produc-
tiecapaciteit. Handelsspanningen en de coronapandemie 
kunnen aanzet geven tot een meer gespreide productie. Dat 
kan enkel met investeringen in nieuwe infrastructuur, ma-
chines, installaties enz. Of het zover komt, valt af te wachten.  
Maar sowieso zullen de social distancing maatregelen de 
vraag naar meer automatisatie en robotisatie in de produc-
tieketen doen stijgen.

5G EN DE ‘GREEN DEAL’

Ook bepaalde technologische doorbraken kunnen de Capex 
opnieuw doen stijgen. De telecomsector heeft vandaag het 
grootste aandeel in de wereldwijde Capex. Grote telecombe-
drijven moeten continu investeren in de opwaardering van 
hun netwerk. Met de uitrol van 5G-netwerken wereldwijd zullen 
ze zelfs hun investeringen nog moeten opdrijven. De vergroe-
ning van de economie is een andere evolutie die forse inves-
teringen nodig maakt. De EU maakte recent haar ‘Green Deal’ 
bekend met als doel Europa tegen 2050 klimaatneutraal te 
maken. De ‘Green Deal’ overkoepelt alle sectoren van energie 
tot landbouw, van de bouw tot verpakkingen met als ultieme 
doel de uitstoot van broeikasgassen tot nul te herleiden. Naar 
schatting zal het geheel tot 1.000 miljard EUR aan investeringen 
vergen tussen nu en 2030. Ecologische motieven zorgen voor 
economische groei en zo voor een stijging van de kapitaalsin-
vesteringen. 

Schrijf de Capex dus zeker niet volledig af. •

Nieuwe kantoren accenture Brussel. Bron: accenture website Adobe office London. Bron: officelovin.com
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Meet... hello

Heeft u al eens ingelogd in 
LS CONNECT?

LS CONNECT is het digitaal platform voor 
het consulteren van uw beleggingspor-
tefeuille(s) bij Leo Stevens Private Ban-
king. Hiermee krijgt u beter, sneller en 
mobiel toegang tot de beleggingspor-
tefeuille(s) waarvan u eigenaar, beheer-
der of volmachthouder bent. 

Wanneer u inlogt in LS CONNECT, krijgt 
u in één oogopslag het overzicht van 
alle beleggingsportefeuilles met boven-
aan uw geconsolideerde portefeuille-
waarde. Deze pagina kunt u deels per-
sonaliseren door het geven van eigen 
portefeuillenamen en het instellen van 
uw eigen berekening van de geconso-
lideerde waarde.

Het gebruik van LS CONNECT wordt op-
gedeeld in 3 grote blokken. 

Het eerste blok omvat de Samenstelling 
van uw beleggingsportefeuille. U vindt 
de details van uw beleggingsportefeuil-
le enerzijds op een visuele blokkenweer-
gave en anderzijds op de klassieke lijst-
weergave. Er bestaat de mogelijkheid 
om door te klikken op de effecten in por-
tefeuille waardoor u het koersverloop en 
de kerncijfers terugvindt. Belangrijk om 
te weten is dat u bij alle vermogensbe-
heerportefeuilles ook een beschrijving 
van de activiteit plus de positieve en ne-
gatieve drivers van het effect krijgt. Deze 
info vindt u niet terug bij portefeuilles in 
persoonlijk beheer.

Het tweede blok behelst de Analyse 
van de beleggingsportefeuille.  Ten eer-
ste vindt u hier de rendementsanalyse 
met het cumulatief rendement, de ren-
dementsgrafiek en de jaarrendemen-
ten. Een extra feature bij het cumulatief 
rendement zijn de top bijdragers.  Dit zijn 

de grootste positieve en negatieve bij-
dragers aan het cumulatief rendement 
sinds een bepaalde datum, zelfs al zijn 
sommige beleggingen intussen afge-
bouwd of verkocht.

Ten tweede kunt u doorklikken op de 
totale waarde waar u naast de evolu-
tie van de waarde van de portefeuille 
ook nog een overzicht  vindt van de his-
torische kapitaalstromen en de netto 
cashflow. 

how are you?

TIP : U logt in op dezelfde manier als de oude 
‘webportfolio’ via uw login van 5 cijfers en 
uw persoonlijk paswoord. Op termijn wordt 
dit nog uitgebreid met ItsMe.

nice to meet you!

LS CONNECT WORDT OPGEDEELD 
IN 3 GROTE BLOKKEN

Samenstelling Analyse Acties

Deze blokken zijn van overal 
toegankelijk zodat u vlot alle facetten 
van uw portfolio kan raadplegen.

connect.leostevens.com



Ten derde vindt u nog een profielanalyse waar u de huidi-
ge risicospreiding van uw portefeuille ziet in functie van uw 
gekozen profiel. De product-, geografische en muntsprei-
ding worden eveneens ontleed. Op elke balk kan u bovendien 
doorklikken waardoor u de top 10 posities kan bekijken. Naast 
deze spreidingen krijgt u ook nog uw effectieve product-, 
geografische en muntspreiding na fondsdoorkijk. 

In het derde blok Acties kan u terug vinden wat er recent in 
uw portefeuille gebeurd is:  
1. Uittreksels: het raadplegen van de genummerde uittrek-

selbundels met bijhorende borderellen en boodschap-
pen.

2. Adviezen: het ontvangen van adviesrapporten met bij-
horende geschiktheidsbeoordelingen

3. Openstaande orders : het consulteren van alle (limiet- of 
markt-) orders die nog niet zijn uitgevoerd of geboekt.

4. Stortingen en opnames
5. Transacties: het oproepen van de transactiehistorieken 

met details van de verrichtingen

TIP: Wilt u weten hoeveel cashflow u 
maandelijks heeft ontvangen? Klik dan in de 
‘totale waarde’-grafiek op 1J of YTD. 

TIP: Als er nieuwe transacties, adviezen of 
een storting/opname zijn gebeurd sinds uw 
laatste inlog, dan vindt u dit snel (links) te-
rug bij Acties. Hier kan u ook op doorklikken.

Ontdek zelf LS CONNECT. Deze is ook beschikbaar op tablet en mobiel. 
Normaal krijgt u de vraag om LS CONNECT te installeren. Wanneer u dit 
doet, dan maakt deze automatisch een (web)app aan. 

Mocht u nog vragen hebben, dan vindt u alle informatie in de veelge-
stelde vragen of Frequently Asked Questions bovenaan in LS CONNECT. 

U mag zich uiteraard ook altijd richten tot onze helpdesk +32 3 242 03 70 
of via info@leostevens.com. U zal de komende maanden ook uitgeno-
digd worden tot tutorials en opleidingssessies. 
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Hier heerst vrede… 
Hoe vermijd je 
familiale conflicten 
na een erfenis?

Wat als je het ene kind iets hebt gegeven dat na verloop van 
tijd meer in waarde is gestegen dan wat het andere kind heeft 
ontvangen?

Wat als je doelbewust één van de kinderen die het wat moeilijker 
heeft, een extra ruggensteuntje hebt gegeven en niet wil dat de 
andere kinderen hiervoor compensatie eisen bij je overlijden?

ERFRECHT



die tijdens hun leven al aan de kinderen hebben uitgedeeld, 
stellen zich soms terecht de vraag of dit na hun overlijden 
geen aanleiding kan geven tot conflicten. Hieronder bespre-
ken we kort enkele begrippen en technieken die mogelijk een 
oplossing kunnen bieden.

SCHENKING OP VOORSCHOT OF 
BUITEN ERFDEEL?

Indien je als schenker de absolute gelijkheid tussen de kinde-
ren wil behouden, dan zal je schenken ‘als voorschot op erfe-
nis’. Vaak gebeurt het dat alle kinderen tegelijkertijd een zelf-
de schenking krijgen, bijvoorbeeld een som geld of wanneer je 
een beleggingsportefeuille aan de kinderen in onverdeeldheid 
schenkt. Het kan echter even goed dat één van de kinderen 
nu al geld nodig heeft om bijvoorbeeld een onroerend goed 
te kopen maar dat dit voor de anderen nog niet aan de orde 
is. In dat geval kan je perfect aan het ene kind schenken als 
voorschot op erfenis en aan de andere nog niets. Mocht je dan 
toch overlijden vooraleer de andere kinderen eenzelfde schen-
king hebben gekregen, dan zal het reeds geschonken bedrag 
aangerekend wordt op het erfdeel van het desbetreffende kind 
zodat ze uiteindelijk allemaal evenveel zullen gekregen hebben. 

Alle goederen die zijn geschonken als voorschot op erfenis 
moeten bij het overlijden immers ‘ingebracht’ worden. Sinds 
het nieuwe erfrecht, in voege sinds 1 september 2018, gebeurt 
de inbreng enkel in waarde en rekening houdende met de 
waarde ten tijde van de schenking. Ook is het zo dat er een 
indexering zal plaatsvinden vanaf het ogenblik van schenking 
tot aan het overlijden van de schenker. Op die manier worden 
schenkingen gelijk getrokken indien de kinderen ze niet alle-
maal op hetzelfde tijdstip hebben verkregen of wanneer kin-
deren pas bij het overlijden gecompenseerd worden voor een 
schenking die broer of zus al had ontvangen. 

Let wel: een waardering ten tijde van de schenking gevolgd 
door een indexering tot op het moment van overlijden zal niet 
plaatsvinden wanneer de schenker zich ‘een levenslang recht’ 
zoals het vruchtgebruik of jaarlijkse rentebetaling voorbe-
houdt. In dat geval zal het geschonken goed pas worden ge-
waardeerd op het ogenblik van overlijden of wanneer dit recht 
ophoudt te bestaan doordat de schenker er bijvoorbeeld al 
voor zijn overlijden afstand van doet.

Wens je echter doelbewust aan één van de kinderen meer te 
geven dan aan de anderen, dan moet je schenken ‘buiten erf-

deel’. In dat geval zal de schenking worden aangerekend op 
het ‘beschikbaar deel’.  Sinds 1 september 2018 bedraagt dit be-
schikbaar deel, ongeacht hoeveel kinderen je hebt, de helft van 
de zogenaamde ‘fictieve massa’. Die fictieve massa bestaat uit 
wat er overblijft bij jouw overlijden (de nalatenschap) vermeer-
derd met de (geïndexeerde) waarde van de reeds wegge-
schonken goederen. Zolang je dus binnen die helft blijft waar-
over je vrij kan beschikken zal het zogenaamde reservataire 
erfdeel van de andere kinderen niet worden aangetast en kan 
je één van de kinderen (of iemand anders) extra bevoordelen. 

DISCUSSIEPUNTEN

Mocht je nu een hand- of bankgift hebben gedaan aan (één 
van) de kinderen en er zou niet uitdrukkelijk bepaald zijn of het 
nu gaat om een schenking als voorschot op erfenis of buiten 
erfdeel, dan gaat de wet ervan uit dat dit heeft plaatsgevon-
den als voorschot op de erfenis dat dus te verrekenen is met 
het latere erfdeel waarop het kind in kwestie recht heeft.
De waarderingsregels zoals ze nu in ons erfrecht bestaan, 
zullen beduidend minder kans tot discussie geven dan dat 
vroeger het geval was. Vóór de nieuwe erfwet moest een on-
roerend goed bijvoorbeeld nog ‘in natura’ ingebracht en ge-
waardeerd worden bij het moment van overlijden terwijl een 
som geld niet geherwaardeerd werd. Anderzijds bieden deze 
nieuwe erfregels geen garantie dat alle discussies voorgoed 
de wereld uit zijn: hoe vaak gebeurt het niet dat ouders één 
van de kinderen wat extra toestoppen (al dan niet met op-
maak van documenten en/of het voornemen om dat later wel 
eens terug recht te zetten met de andere kinderen), facturen 
betalen voor een kind, veel meer geld investeren in de studie 
van het ene kind dan in dat van het andere, het ene kind al 
de volle eigendom schenken van een onroerend goed maar 
zich van een ander geschonken goed nog het vruchtgebruik 
voorbehouden,...

We bekijken hierna wat er kan gedaan worden om te vermij-
den dat er na een opengevallen erfenis over dergelijke punten 
discussie zou kunnen ontstaan.

GLOBALE OF PUNCTUELE 
ERFOVEREENKOMST

Sinds de nieuwe erfwet is het mogelijk erfovereenkomsten af 
te sluiten. Dit is een afwijking van het principiële verbod om 
overeenkomsten te maken over erfenissen die nog niet zijn 

Ouders
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opengevallen en is daarom ook aan zware vormvoorwaar-
den verbonden. Zo is het vereist dat dit bij notariële akte wordt 
vastgelegd en dat elke erfgenaam minstens een maand van 
te voren het ontwerp ontvangt zodat deze voldoende tijd heeft 
om alle gevolgen van deze overeenkomst in te schatten. Hij/zij 
kan zich hiervoor ook juridisch laten bijstaan om de gevolgen 
van zo’n overeenkomst voldoende in te schatten.

Zo’n erfovereenkomst kan heel punctueel zijn. Zo kunnen erf-
genamen:
• zich akkoord verklaren met de waardering van een ge-

schonken goed in het kader van de latere inbreng. De 
erflater is dan zeker dat de erfgenamen later de geschatte 
waarde van de geschonken goederen niet zullen betwisten.

• vooraf al akkoord gaan zich niet te beroepen op hun reser-
ve bij het openvallen van de nalatenschap en dus verzaken 
aan een mogelijke claim tot inkorting.

Maar er kunnen ook ‘globale erfovereenkomsten’ worden ge-
sloten waarbij ouders en kinderen in één overeenkomst op 
een bindende wijze vastleggen hoe de nalatenschap later 
zal verdeeld worden. Dit kan zelfs zo ver gaan dat één van de 
kinderen er mee akkoord gaat om niets meer te krijgen bij de 
latere verdeling van de erfenis ten voordele van de broers en 
zussen. 

Omdat het een allesomvattende overeenkomst is die de rech-
ten van de erfgenamen al van te voren definitief regelt, zal in 
zo’n overeenkomst melding worden gemaakt van alle vroe-
gere schenkingen of toegekende voordelen en is het mogelijk 
dat er in deze overeenkomst eventueel nog nieuwe schenkin-
gen plaatsvinden om op die manier het evenwicht tussen de 
erfgenamen definitief vast te leggen. Er moet dan ook nadruk-
kelijk worden verwoord hoe de partijen dit evenwicht hebben 
opgevat en aanvaard.

TESTAMENT MET STRAFBEDING

Zo’n erfovereenkomst is toch wel aan een redelijk zware 
procedure gebonden en ouders kunnen vrezen dat de weg 
ernaar toe op zich al een heel zware bron van discussie en 
onrust kan worden in de familie. Dan kan een testament met 
een strafclausule of strafbeding misschien wel een elegante-
re oplossing zijn om latere discussies te vermijden tussen de 
erfgenamen.

In zo’n strafbeding kan vermeld worden dat de erflater wenst 
dat zijn erfgenamen de erfenis en de voorafgaande schen-
kingen niet zullen betwisten (omdat de ouder naar eer en ge-
weten vindt dat er een billijke verdeling heeft plaatsgevonden 
tussen alle afstammelingen). Echter, indien één van de kin-
deren toch zou menen misdeeld te zijn geweest en eist dat 
er correcties plaatsvinden omdat een ander kind teveel zou 
hebben gekregen, dan bepaalt het testament dat in dat geval 
het ‘stoute kind’ zal beperkt worden tot zijn reserve (die norma-
liter minder zal zijn dan zijn erfdeel).

Aangezien zo’n clausule in een testament wordt opgeno-
men, vereist dit niet dat de kinderen voorafgaand moeten 
meewerken of hierover voorafgaand moeten ingelicht wor-
den. Het is zelfs niet nodig dat dit in een notarieel testament 
staat vermeld, zelfs een eigenhandig testament kan hier-
voor volstaan. Tegelijkertijd zal het wel vaak een heel doel-
treffende wijze zijn om de familiale vrede (gewapend) te 
handhaven. •

Alle goederen die zijn geschonken als voorschot op erfenis moeten bij het overlijden immers ‘ingebracht’ worden. 
Sinds het nieuwe erfrecht, in voege sinds 1 september 2018, gebeurt de inbreng enkel in waarde en rekening 
houdende met de waarde ten tijde van de schenking. 



DUURZAAM ONDERNEMEN

Next Generation EU

Om burgers, bedrijven en landen van de EU te ondersteunen bij het 
herstel van de economische neergang door de Covid-19 pandemie, 

werkten de EU-leiders een herstelplan voor Europa uit. Op 23 
april 2020 beslisten ze dat er een Europees herstelfonds moet 

komen om de gevolgen van de crisis op te vangen. Op 21 juli 2020 
bereikten ze overeenstemming over een algemene begroting van 

1,824 biljoen EUR voor de periode 2021-2027. 

ls combinatie van het Meerja-
rig Financieel Kader (MFK – 1.074 
miljard EUR) met een Fonds voor 
buitengewone herstelinspanning 
(Next Generation EU – 750 miljard 

EUR) zal dit pakket de EU helpen bij de wederopbouw na de 
Covid-19 pandemie. Het zal steun bieden aan investeringen in 
de groene en de digitale transitie, gebaseerd op de doelstel-
lingen van de European Green Deal. Het fonds zal bestaan uit 
360 miljard EUR aan leningen en 390 miljard EUR aan subsidies. 
De EU zal het volledige bedrag van 750 miljard EUR lenen op 
de internationale kapitaalmarkten. De bedoeling is dat deze 
leningen vanaf 2028 worden afgelost en dit over een periode 

van 30 jaar, wat wil zeggen dat het volledige bedrag in 2058 
moet terugbetaald zijn. 

En ook al heeft de recente crisis de politieke focus op het mi-
lieu in gevaar gebracht, toch heeft de EU verklaard dat de 
European Green Deal dé kern van het Europees economisch 
herstel zal vormen. De bestaande klimaatambities werden 
recent dan ook nog eens fors opgetrokken. Tegen 2030 moet 
de CO2-uitstoot geen 40 maar 55 procent lager liggen dan 
in 1990. De keerzijde van de medaille is dat het kostenplaatje 
voor het bereiken van koolstofneutraliteit in Europa tegen 2050 
volgens de Europese Commissie kan oplopen tot 4.600 miljard 
EUR.
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EUROPEAN GREEN DEAL

1. Versnelde energietransformatie
De pandemie versterkt de opkomst van hernieuwbare ener-
giebronnen en het afstoten van fossiele brandstoffen. Her-
nieuwbare energiebronnen zijn momenteel goed voor onge-
veer een derde van de elektriciteitsproductie in de ontwikkelde 
landen. Toch domineren fossiele brandstoffen wereldwijd nog 
steeds de energiesector. Desalniettemin zien we dat techno-
logische vooruitgang, groeiende schaalvoordelen, dalende 
kosten voor hernieuwbare energie, volatiliteit van de olie- en 
gasprijzen en veranderingen in de regelgeving (met inbegrip 
van de onvermijdelijk veel hogere prijs voor koolstofemissies) 
drijvende krachten zijn achter de transformatie van de ener-
giesector.  

Aangezien tegen 2030 de CO2-uitstoot met 55% moet worden 
teruggedrongen zullen de ambities van de EU dus op heel wat 
gebieden moeten worden verhoogd. Hierbij zal het aandeel van 
de hernieuwbare energiebronnen in de energiemix tegen 2030 
moeten stijgen tot 38-40%, tegenover het huidige streefcijfer 
van 32%. Omgekeerd zal het steenkoolverbruik met 70%  en ‘olie 
en gas’ met meer dan 30% moeten dalen ten opzichte van 2015. 

Dit alles betekent dat de jaarlijkse investeringen in de EU in her-
nieuwbare energie zullen moeten opgetrokken worden met 
ongeveer 350 miljard EUR per jaar. Grafiek 1 geeft een beeld 
van de evolutie van de investeringen wereldwijd op het vlak 
van hernieuwbare energie. Verwacht wordt dat tegen eind 
2020 de totale investeringen in hernieuwbare energiebron-
nen volgens het Internationaal Agentschap voor hernieuwba-
re energie (IRENA) voor het eerst hoger zullen liggen dan de 
investeringen in fossiele brandstoffen. Investeerders geraken 
steeds meer geïnteresseerd in wind- en zonne-energiepar-
ken, infrastructuur voor het terugwinnen van elektriciteit in 
slimme netwerken (smart grids) en opslag. Dit zal het aandeel 
van duurzame energie in de totale elektriciteitsproductie en 
de bredere toepassing van elektriciteit ongetwijfeld aanzienlijk 
vergroten. 

Maar niet enkel de overheid heeft de groene kaart getrokken; 
ook bedrijven wereldwijd dragen hun steentje bij. 

Een van de meest sprekende voorbeelden hier is British Pe-
troleum (BP) dat reeds voor de pandemie grote veranderin-
gen in strategie en bedrijfsvoering aankondigde. Het gaat 
hier onder andere over de verkoop van grote olie-activa, het 
verminderen van de exploratie van fossiele brandstoffen en 
het opvoeren van de investeringen in koolstofarme energie-
opwekking. Tegen 2030 is BP van plan om ongeveer een der-
de van haar kapitaaluitgaven (15 Miljard USD) te investeren 
in koolstofarme bedrijven. Dit moet hen samen met andere, 
voornamelijk Europese, sectorgenoten tot belangrijke inves-
teerders in koolstofarme energie maken, wat de energie-
transformatie ongetwijfeld verder zal versnellen. Idem dito 
staat de transportsector, die goed is voor ongeveer een der-
de van het totale wereldwijde energieverbruik en een gelijk 
aandeel in de wereldwijde CO2-uitstoot, aan de vooravond 
van een grote e-mobiliteit revolutie. De opkomst van Tesla, 
qua marktkapitalisatie het meest waardevolle autobedrijf 
ter wereld, zal hierbij anderen zeker geïnspireerd hebben. De 
Europese Volkswagen Group in Duitsland, 's werelds grootste 
producent van auto's, heeft zichzelf reeds in een vroeg stadi-
um verplicht om meer dan 40 miljard dollar te investeren in 
e-mobiliteit en digitalisering. Grafiek 2 geeft een beeld van de 

FIGURE 44. CORPORATE AND GOVERNMENT RENEWABLE ENERGY 
R&D 2004-2019, $BN
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verwachte evolutie van de verkoop van elektrische wagens 
wereldwijd voor de volgende 10 jaar. 

2. Digitalisering
Het uitbreken van Covid-19, het opleggen van de lockdown 
maatregelen en het daaruit voortvloeiende effect op het con-
sumentengedrag zijn een belangrijke katalysator geweest 
voor digitale trends. Denken we hierbij aan telewerken, maar 
ook aan scholen en universiteiten die werden gedwongen te 
sluiten en over te schakelen op afstandsonderwijs. Naderhand 
zagen we in dat de digitale instrumenten die we reeds dagda-
gelijks gebruiken een enorme bijdrage hebben geleverd tot 
het in stand houden van de economie en de samenleving 
tijdens de duur van de pandemie. Gezien deze context en er-
varing plaatst de EU 'digitalisering' als een van haar centrale 
pijlers. Met de ontwikkeling van de Europese digitale economie  
met name de uitrol van 5G, het gebruik van het ‘internet of 
things’, de cloudinfrastructuur, AI, e.d. zal de werking van nuts-
bedrijven, mobiliteit, transport en industriële processen wor-
den geoptimaliseerd. Daarenboven kan Europa, daar waar 
het tot nu toe het voortouw heeft gelaten aan de VS en in toe-
nemende mate ook aan China, op die manier haar positie als 
digitale wereldspeler opeisen en zich zo beter wapenen tegen 
mogelijks machtsmisbruik van internetgiganten en economi-
sche welvaart creëren. 

3. Duurzame financiering
Ook de schuldenmarkt omarmt duurzaamheid. De uitgifte van 
groene, sociale en duurzame obligaties zal naar verwachting 
toenemen van 50 miljard USD in 2015 tot meer dan 400 miljard 
USD in 2020. En omdat banken steeds betere voorwaarden 
bieden voor aan duurzaamheid gerelateerde leningen nemen 
deze beleggingsproducten een steeds belangrijker plaats in. 
De pandemie en de daaropvolgende golf van fiscale en mo-
netaire steunmaatregelen heeft de honger naar dergelijke 
obligaties alleen maar doen toenemen. 

Recente aankondigingen van toonaangevende Amerikaanse 
technologiebedrijven geven die trend aan. Zo kondigde Alp-
habet begin augustus 2020 de grootste duurzaamheidsobli-
gatie ooit aan van 5,75 miljard USD en kondigde Microsoft aan 
dat het de ambitie heeft om tegen 2030 koolstofnegatief te 

worden, terwijl het tegelijkertijd 1 miljard USD opzij zet om te 
investeren in innovaties om dit doel te bereiken. Het feit dat 
Duitsland voor het eerst een ‘Green Bond’ op de markt heeft 
gebracht (6,5 miljard EUR met een looptijd van 10 jaar en een 
negatief rendement van minus 0,463%) duidt erop dat ook de 
Europese overheden in toenemende mate zullen meegaan in 
dit verhaal van duurzame financiering ter ondersteuning van 
de ‘European Green Deal’. 

Een ‘Green Bond’ is een obligatie die specifiek bedoeld is om 
geld in te zamelen voor klimaat- en milieuprojecten, waaron-
der hiernieuwbare energie, efficiënt energieverbruik, proper 
wagenpark en verantwoord afvalbeheer.

WORDT 2020 HET ESG-KANTELJAAR?

Covid-19 heeft de hele wereld tot ‘Terra Incognita’ gemaakt. De 
afgelopen decennia werd er wereldwijd weinig of geen voor-
uitgang geboekt bij het terugdringen van de CO2 emissies die 
als belangrijkste oorzaak voor de opwarming van de aarde 
worden gezien. De aanzienlijke maar tijdelijke emissiereducties 
begin dit jaar, ten gevolge van de Covid-19 lockdown, zullen 
hierop trouwens zo goed als geen impact hebben. Voorzich-
tige schattingen wijzen er op dat we dramatisch op weg zijn 
-wanneer er geen drastische maatregelen genomen wor-
den- naar een wereld die meer dan 3 graden Celsius warmer 
zal zijn ten opzichte van de industriële revolutie, wat uiteraard 
onomkeerbare en catastrofale gevolgen zou hebben voor al 
het leven op aarde. 

Maar te midden van dit alles zouden de gevolgen van de 
pandemie wel eens een katalysator en enorme impuls kun-
nen zijn die de huidige trends naar milieuvriendelijkere pro-
ductie- en consumptiepatronen drastisch versnellen. Vermits 
de klimaatverandering steeds meer wordt gezien als cruciaal 
voor de groeivooruitzichten van bedrijven op lange termijn 
zagen we de ESG-discussies in 2018 in een stroomversnelling 
geraken. Terwijl 2019 kan worden beschouwd als het keerpunt 
waar investeringen in een recordstroom richting ESG werden 
gestuwd, denken we dat de aandacht voor ESG de volgende 
decennia nog verder zal toenemen. •

GRAFIEK 2 - VERWACHTE EVOLUTIE VAN DE VERKOOP VAN 
ELEKTRISCHE WAGENS WERELDWIJD. VERKOOP VAN 24,4 
MILJOEN ELEKTRISCHE WAGENS TEGEN 2030
Bron: Bloomberg New Energy Finance Straits Times Graphics

Annual global electric vehicle sales are forecast
to hit 24.4 million by 2030
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JURIDISCH

Belangrijke fiscale en financiële 
wijzigingen en deadlines

Afschaffing ‘kaasroute’ vanaf 1 december 2020
In het federale parlement ligt thans een wetsontwerp voor 
dat het in de toekomst onmogelijk zal maken nog belas-
tingvrije notariële schenkingen te organiseren in het bui-
tenland (voornamelijk Nederland). Als u na 1 december nog 
wil schenken zonder schenkbelasting te betalen, kan u dat 
nog wel steeds met een zogenaamde hand- of bankgift. 
Let op: niet alle voorwaarden die u kan voorzien in een (Ne-
derlandse) notariële schenkingsakte zijn mogelijk in een 
hand- of bankgift. Denk aan de schenking met voorbe-
houd van vruchtgebruik, de inlassing van een fideï commis 
de residuo, of het schenken van aandelen die in een aan-
delenregister staan genoteerd  (wat het geval zal zijn voor 
de meeste niet-beursgenoteerde bedrijven). 

Driejaarstermijn blijft van toepassing
Wel een kleine opsteker: in het Vlaams regeerakkoord was 
er sprake van om de zogenaamde driejaarstermijn na een 
belastingvrije schenking (die maakt dat je geen erfbelas-
ting moet betalen als de schenker meer dan drie jaar na 
een belastingvrije schenking nog in leven is)  te verlengen 
naar een vierjaarstermijn. Dit is nu volgens Vlaams Minis-
ter van Begroting en Financiën Mathias Diependaele van 
de baan omdat de kaasroute met ingang van 1 december 
wordt afgeschaft. Hij merkt hierbij expliciet op dat de drie-
jaarstermijn wel van toepassing zal blijven op hand- en 
bankgiften. 

Duolegaat verdwijnt
Slecht nieuws voor mensen zonder afstammelingen in 
rechte lijn: de populaire techniek van het fiscaal vriendelijk 
duo-legaat zou in Vlaanderen vanaf juli 2021 worden afge-
schaft. Door een testament met duo-legaat kan men heel 
wat successierechten besparen door er naast de erfge-
namen ook een goed doel als begunstigde in op te nemen 
waarbij dat goed doel de erfbelasting van de andere tes-
tamentaire erfgenamen betaalt. Dit is een win-win situatie: 
de erfgenaam die anders vaak meer dan de helft van zijn 
erfenis zou moeten afdragen aan de schatkist, kan zo net-

to meer overhouden en tegelijkertijd vaart het goede doel 
er wel bij. De Vlaamse regering vindt dit maar ‘bij de haren 
getrokken fiscale spitstechnologie’ en laat een duo-legaat 
vanaf juli volgend jaar nog wel toe maar de fiscale bespa-
ring zal bijna helemaal verdwijnen.

Afschaffing schenkbelasting goede doelen
Hiertegenover staat wel dat Vlaanderen nu bereid is om 
vanaf juli 2021 over te gaan tot de volledige afschaffing 
van de erf- en schenkbelastingen aan goede doelen. 

Mogelijkheid tot "vrienden-legaat"
Een bijkomende nieuwigheid is ook dat het vanaf juli 2021 
in Vlaanderen mogelijk zou zijn een ‘vrienden-legaat’ in je 
testament op te nemen. Verre verwanten of vrienden die 
in een ongunstige tariefschaal van erfbelasting vallen, kan 
je in je testament tot een bedrag van 15.000 EUR begunsti-
gen aan een tarief van 3%. Dit is wel een totaalbedrag: heb 
je meerdere vrienden die je zo testamentair wil bevoorde-
len, dan mogen ze allemaal samen niet meer dan 15.000 
EUR ontvangen om van dit gunsttarief te genieten.

U kan nog even uw studiejaren afkopen
Tot slot geven we u ook nog mee dat u nog tot 1 decem-
ber 2020 de tijd heeft om op een gunstige wijze uw stu-
diejaren af te kopen. U kan, mits betaling van een fiscaal 
aftrekbaar bedrag van 1.560 EUR, een studiejaar afkopen. 
Voor werknemers en zelfstandigen levert dit een extra 
pensioen op van 277,44 EUR per jaar voor een alleen-
staande of 346,80 EUR per jaar  voor een gezinspensioen. 
Voor ambtenaren is het nog interessanter want daar le-
vert een afgekocht studiejaar hen 1/60ste van hun refe-
rentiewedde op. 

Let op: dit heeft enkel een invloed op de hoogte van uw 
toekomstig pensioen, het laat u niet toe om vroeger op 
pensioen te gaan! Om te weten of het voor u interessant is, 
surft u best naar  de overheidswebsite mypension.be waar 
u een simulatie kan maken. •

Er zijn de laatste tijd heel wat maatregelen uitgedokterd die in het komende jaar 
belangrijke gevolgen zullen hebben op het vlak van successieplanning. 

We zetten ze even kort op een rijtje.



Fundsmith Equity Fund

DE BRITSE WARREN BUFFETT
De Brit Terry Smith richtte in 2010 het Fundsmith Equi-
ty Fund op, na een jarenlange carrière bij tal van za-
kenbanken als Barclays, UBS, Tullett Prebon en Collins 
Stewart in het VK. Daarnaast is hij een gerenommeerd 
auteur van economische boeken. Zijn faam kreeg nog 
meer kleur toen zijn toenmalige werkgever hem ver-
bood om zijn boek over boekhoudkundige wanpraktij-
ken bij een aantal FTSE100 bedrijven te publiceren. Hij 
negeerde dit verbod met zijn ontslag tot gevolg. 

In de financiële wereld staat Smith vooral gekend als 
de Britse Warren Buffett. Niet enkel omwille van de jaar-
lijkse publicatie van een nieuwsbrief aan zijn investeer-
ders maar vooral omwille van een gelijkaardige lange 
termijn investeringsfilosofie.

HET FONDS
Investeringsfilosofie
Het beheer van het fonds gebeurt volgens een “Buy 
and Hold”-strategie. Smith en zijn team beleggen met 
een lange termijn visie in kwaliteitsbedrijven die vol-
doen aan volgende criteria:

• hoge zekerheid van groei en generatie van kasstro-
men;

• hoog rendement op het ingezette werkkapitaal; 
• moeilijk na te bootsen concurrentievoordelen; 
• sterk management;
• gezonde kapitaalstructuur;
• opgewassen zijn tegen veranderingen, vooral tech-

nologische vernieuwingen; 
• aantrekkelijke waardering.

De beheerder zelf vat het kort samen met de volgende 
vier basis principes:

1. Koop goede kwaliteitsvolle bedrijven. Waar het op 
aankomt is bedrijven te selecteren die met een rela-
tief grote voorspelbaarheid goede kasstromen kunnen 
genereren uit hun activiteiten. Deze kasstromen kun-
nen bijgevolg op efficiënte wijze ingezet worden om in 
het bedrijf te herinvesteren zodat op lange termijn een 

rendabele groei gegarandeerd wordt.  Wie belegt in 
goede bedrijven moet zich immers nooit zorgen ma-
ken. Ook niet in crisistijden als deze.

2. Betaal niet teveel. De enige financiële parameter die 
ertoe doet, is die van het rendement op vrije kasstro-
men in vergelijking tot de groei en niet zozeer de -in zijn 
ogen kortzichtige- parameter van winst per aandeel.

3. Doe niets. De beheerder gelooft niet in het princi-
pe van market timing. Indien hij gelooft in een bedrijf, 
wordt het gekocht en zal het pas verkocht worden 
wanneer de fundamenten niet sterk genoeg meer zijn 
of de waardering de pan uitvliegt. Van de 22 bedrijven 
die hij aankocht bij de lancering van zijn fonds, zitten 
er nog steeds 11 in portefeuille. De portefeuillerotatie is 
bijgevolg zeer laag.

FONDS IN FOCUS

Brexit of niet, uw portefeuille verdient 
het beste van over het kanaal

Dankzij zijn 
defensieve 

karakter kan 
dit fonds beter 

moeilijke 
beursmomenten 
weerstaan dan 

andere fondsen.
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4. Hou de kosten laag. Terry Smith fulmineert vaak te-
gen de hoge kostenpraktijken in de fondsenindustrie. 
Deze gaan immers ten koste van het rendement van 
de beleggers. Hij zoekt dan ook allerlei manieren om 
de kosten zo laag mogelijk te houden (gering aantal 
transacties, geen tussenpartijen voor fondsaankoop, 
etc.).

Fondsopbouw  
Uit deze beleggingsprincipes resulteert een zeer ge-
concentreerde portefeuille van 20 à 30 groeiaandelen 
die globaal verspreid zijn over een beperkt aantal de-
fensieve sectoren. Bepaalde cyclische sectoren zoals 
de financiële sector en grondstoffen worden geme-
den. Tot de huidige top 10 behoren namen als Micro-
soft, Novo Nordisk, Facebook, Paypal en Pepsico. 
Het leeuwendeel van de portefeuille is zoals men zegt 
corona-proof. Het zijn bedrijven die weinig last onder-

vinden van de huidige crisis. Enerzijds doordat ze in ba-
sisbehoeften voorzien zoals Unilever of L’Oréal, ander-
zijds omdat deze (gezondheids)crisis de vraag naar 
hun producten of diensten juist een boost geeft (Rec-
kitt Benckiser, Microsoft, …).  Enkel de posities in Ama-
deus (elektronisch ticketsysteem voor luchtvaart) en 
Intercontinental Hotels Group kunnen negatief uit de 
crisis komen maar zij vertegenwoordigen slechts 5% 
van het fonds.

Performance  
Het fonds kent sinds zijn lancering een sterke prestatie 
waarvoor Morningstar het een 5-sterren rating toe-
kent. Het succes zorgde ervoor dat het totale vermo-
gen van het fonds uitgroeide tot boven 20 miljard GBP. 
Dankzij zijn defensieve karakter kan het bovendien be-
ter moeilijke beursmomenten weerstaan dan andere 
fondsen. •
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DUURZAAM ONDERNEMEN

Open architectuur:
evaluatie fondsenselectie

De inhaalbeweging die zich 
sinds de diepe crisis van 
maart had ingezet, ging in het 
derde kwartaal ongestoord 

verder en deed op de Amerikaanse Nas-
daq de nieuwe dagrecords meermaals 
verpulveren. De andere beurzen gena-
zen ook geleidelijk van de diepe wonden 
van maart maar hun genezingsproces 
is van langere adem waardoor velen 
nog steeds rood kleuren sinds het begin 
van dit jaar. 

Covid-19 blijft nochtans in de wereld 
rondwaren en het dagdagelijkse leven 
van iedereen bepalen. Op alle conti-
nenten ziet men de afgevlakte besmet-
tingscurves weer steiler worden wat 
opnieuw aanleiding geeft tot een ver-
strenging van de maatregelen. De leer-
curve in de behandeling van de ziekte is 
echter ook verbeterd en dit zou moeten 
helpen om nieuwe lockdowns te vermij-
den. Tijdens de publicatie van de eerste 
en tweede kwartaalresultaten van de 
bedrijven was immers zichtbaar wat 
voor een schade de eerste lockdown 
had aangericht.  Een tweede lockdown 
is dan ook niet meer gewenst.  
Ondertussen zien we de productiviteit 
van de bedrijven opnieuw stijgen en de 
werkloosheidscijfers en consumptie ge-
leidelijk verbeteren. Toch hebben we de 
pre-corona niveaus nog niet bereikt. Zo-
lang er geen vaccin is, zal de economie 
op een lagere versnelling blijven draai-
en. Het massale steunpakket van over-
heden en centrale banken en de hoop 
op een effectief vaccin doen de beur-
zen echter verder kijken dan 2020.   
In de nabije toekomst zullen ook de 
Amerikaanse presidentsverkiezingen 
nog voor wat deining op de markten 
kunnen zorgen.  Momenteel heeft Joe 
Biden in de peilingen een voorsprong 
van 7 punten in vergelijking met zijn ri-

vaal, afscheidnemend president Donald 
Trump. Begin november weten we wie 
van hen de machtigste man van de VS 
wordt en  welke invloed dit kan hebben 
op de internationale politiek en han-
delsbelangen. 

RUSTIGER VAARWATER
De maanden maart en mei waren zeer 
druk voor de actieve fondsbeheerders 
met een hoger dan normaal aantal 
transacties. In het derde kwartaal lijkt 
men in rustiger vaarwater beland te 
zijn. Uit de commentaren van onze ge-
selecteerde fondsenbeheerders kunnen 
we opmaken dat hun positionering niet 
veel gewijzigd is ten opzichte van het 
einde van het vorig kwartaal. Dit is geen 
abnormaal gegeven tijdens de zomer-
maanden. Maar dit keer is het eerder 
ingegeven door het gebrek aan econo-
mische visibiliteit gecombineerd met de 
grote voorsprong die de beurs hierop 
zelf al genomen heeft.

GEMENGDE FONDSEN — 
VOORKEUR VOOR AANDELEN
De twee gemengde fondsen uit onze 
selectie hebben het voordeel dat ze 
zonder al te veel beperkingen hun gel-
den kunnen spreiden over verschillende 
activaklassen. Door de huidige lage ren-
testand bieden vastrentende beleggin-
gen momenteel niet veel aantrekkings-
kracht. In augustus kondigde Jerome 
Powell, de voorzitter van de Amerikaan-
se Federal Reserve, aan om in het rente-
beleid voortaan een gemiddeld inflatie-
cijfer van 2% na te streven in plaats van 
een vast inflatiedoel van 2%. Dit houdt 
in dat er bij inflatiecijfers boven 2% niet 
onmiddellijk tot renteverhogingen zal 
overgegaan worden. Belangrijke rente-
verhogingen lijken dan ook niet aan de 
orde in de volgende jaren. Om die rede-
nen blijven aandelen de geliefde activa-

klasse voor beide gemengde fondsen.
R-co Valor laat sinds lange tijd de 
vastrentende activaklasse links liggen 
en verspreidt zijn vermogen enkel over 
aandelen en cash. De beheerder be-
schikt over een grote behendigheid om 
snel posities in de markt in te nemen of 
eerder aan de zijlijn te gaan staan. In 
de vorige editie hebben we beschre-
ven hoe hij en zijn team einde maart via 
gerichte aankopen de aandelenbloot-
stelling sterk opgetrokken had naar 89%. 
Tijdens het daaropvolgend herstel van 
de beurzen werd dit terug afgebouwd 
naar 82%. Dit niveau blijft hij momen-
teel aanhouden.  De samenstelling van 
de portefeuille daarentegen is wel licht 
gewijzigd waarbij de cycliciteit van de 
portefeuille licht verhoogd werd (met 
aandelen zoals LVMH, Royal Caribbean, 
Airbus ), om zo klaar te staan wanneer 
de economie effectief begint aan te 
trekken. Met 17-18% cash heeft het fonds 
munitie om, daar waar mogelijk, oppor-
tuniteiten in de groeithema’s op te pik-
ken.     
Het Flossbach von Storch Multiple Op-
portunities Fund spreidt zijn investe-
ringen over meerdere activaklassen. In 
het diepste van de crisis noopte hun 
bezorgdheid voor een systeemcrisis 
hen ertoe om een deel van de aande-
lenportefeuille in te dekken via futures, 
een mechanisme dat ze maar zelden 
gebruiken.  Op het moment dat dui-
delijk werd dat overheden en centrale 
banken er alles aan doen om dit risico 
te vermijden, bouwden ze hun indekking 
volledig af. Aandelen blijven hun favo-
riete activaklasse en maakten einde au-
gustus 73% van het fonds uit. Hierbij zet-
ten ze sterk in op de groeisectoren zoals 
technologie (Facebook, Alphabet, …) en 
consumptie (Nestlé, Alibaba, …). Obliga-
ties moeten zich tevreden stellen met 
een gewicht van 6,8%. Het vooruitzicht 

FONDSEN



van een aanhoudend negatieve reële 
rente is een van de belangrijkste rede-
nen voor de sterkte van goud, en daar-
om houden ze ook vast aan hun goud-
positie (indirect) van 9,4% van het fonds.

AANDELENFONDSEN —
FOCUS OP DE WINNAARS
Dat er nog steeds veel mist hangt rond 
de economische vooruitzichten is voor 
iedereen wel glashelder. Voorzichtig-
heid blijft daarom een goede raadge-
ver. De meeste fondsbeheerders be-
nutten bijgevolg nog niet hun volledige 
cashreserves. Iedereen is er intussen 
ook van overtuigd dat een terugkeer 
naar het pre-corona leven zoals we het 
kenden, onwaarschijnlijk wordt. Zelfs 
niet wanneer de massale toediening 
van een effectief vaccin de mensen 
hun verloren vrijheden zal teruggeven.  

Bepaalde trends die pre-corona reeds 
hun opgang maakten, zijn door de pan-
demie zo ingeburgerd geraakt en ver-
sterkt dat ze het nieuwe normaal zijn ge-
worden. Digitalisering, online shoppen 
en cashloze betalingen zijn hier enkele 
voorbeelden van. Steeds meer globale 
aandelenfondsen schenken aandacht 
aan deze trends, hetgeen de sectorro-
tatie verder in de hand werkt. Men zoekt 
de winnaars van de coronacrisis.

Comgest Growth Europe houdt zich 
vast aan zijn strategie van quality 
growth: kwaliteitsbedrijven die met gro-
te voorspelbaarheid een bovengemid-
delde organische omzet- en winstgroei 
kunnen neerzetten. Aan de hand van tal 
van bedrijfsontmoetingen en gesprek-
ken met het management hebben de 
beheerders getracht om de impact van 

de Covid-19 crisis op hun portefeuille in 
te schatten. Zo ondervindt 62% van be-
drijven geen impact en ziet zelfs een 
versterking van de vraag naar hun pro-
ducten en diensten door de crisis, zoals 
Roche (Actemra) en Ambu (wegwerp-
materiaal voor ziekenhuizen). Bij 28% is er 
enige impact maar niet blijvend gege-
ven het flexibele aanpassingsvermogen 
van deze bedrijven. Slechts 10% van de 
bedrijven in hun portefeuille lijdt zwaar 
onder de crisis en deze situeren zich 
vooral in de luchtvaartindustrie (Ryanair, 
Amadeus, MTU). Hun sterke cashpositie 
en kostenbesparingsplannen zouden 
volgens Comgest er dan weer voor kun-
nen zorgen dat zij als sterksten uit deze 
crisis kunnen komen. 

Een gelijkaardig verhaal horen we bij 
Fundsmith Equity, een fonds dat in 

Naam MS* ESG Rating Munt Koers Datum Perf. 
YTD

Perf. 
2019

Perf. 
2018

Perf. 
2017

Perf. 
2016

MS* MSCI 

AANDELEN EUROPA

COMGEST GROWTH EUROPE ***** 2 AA EUR 29,38 24/09/2020 0,17% 33,93% -4,99% 12,82% -2,62%

LS VALUE EQUITY EUROPEAN SMALL&MIDCAP 3 A EUR 102,21 25/09/2020 -5,67% 27,56% N.M.

AANDELEN GLOBAAL

FUNDSMITH EQUITY FUND ***** 3 A EUR 43,27 25/09/2020 2,49% 32,50% 0,92% 17,71% 9,42%

LS VALUE EQUITY GLOBAL KAP *** 3 A EUR 159,42 25/09/2020 0,99% 29,81% -13,36% 2,66% 17,63%

AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN

TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES FUND I ACC EUR *** 3 EUR 54,24 25/09/2020 -12,49% 6,55% -7,28% 18,29% 7,61%

AANDELEN THEMATISCH

QUEST CLEANTECH FUND-C *** 3 A EUR 298,09 24/09/2020 0,37% 25,73% -14,61% 18,39% 5,09%

JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITIES ***** 2 AA EUR 404,40 28/09/2020 10,34% 38,72% -8,10% 13,91% 3,44%

M&G GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND IC KAP 3 AA EUR 12,19 25/09/2020 -11,66% 38,19% -0,61%

ROBECO GLOBL FINTECH EQ FUND I KAP 3 BBB USD 146,65 25/09/2020 2,62% 38,43% 0,99%

L&G CYBER SECURITY UCITS ETF **** 3 BBB EUR 16,84 28/09/2020 13,58% 34,04% 12,58% 8,88% 0,73%

ISHARES AUTOMATION & ROBOTICS UCITS ETF ** 3 BBB USD 9,45 28/09/2020 11,15% 36,82% -18,64% 47,20%

ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UCITS ETF *** 2 AA EUR 36,56 28/09/2020 -17,89% 24,38% -6,25% 14,91% 4,35%

WISDOM TREE EUROZONE QUALITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF ***** 2 AA EUR 16,38 28/09/2020 -1,19% 32,50% -14,59% 20,88%

MIXFONDSEN GLOBAAL (GEBALANCEERD EN FLEXIBEL)

R-CO VALOR-F CAP ***** 3 A EUR 2.013,37 25/09/2020 -4,97% 28,18% -13,47% 8,89% 19,20%

FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES SICAV R ***** 3 A EUR 151,68 25/09/2020 1,15% 20,02% -5,11% 5,79% 4,79%

OBLIGATIEFONDSEN GLOBAAL

DIERICKX LEYS FUND II BOND CORPORATE - CAP ** 3 A EUR 1.381,00 25/09/2020 -0,73% 3,45% -0,82% -0,08% 4,46%

M&G GLOBAL MACRO BOND FUND EUR KAP **** A EUR 15,23 25/09/2020 4,96% 9,82% 1,76% -7,48% 7,07%

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND **** EUR 14,66 25/09/2020 1,59% 8,28% -3,87% 3,72% 1,84%

FLOSSBACH VON STORCH BOND OPPORTUNITIES I DIS ***** BBB EUR 146,35 25/09/2020 6,73% 12,31% -2,52% 4,77% 10,67%

DWS FLOATING RATE NOTES I KAP *** 3 BBB EUR 83,96 25/09/2020 -0,43% 0,99% -1,25% 0,42%

* Morningstar rating 
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deze Focus. editie nader onder de loep 
wordt genomen. Zij schatten eveneens 
in dat hun portefeuille vooral uit coro-
na-winnaars bestaat zoals Facebook 
en Microsoft. Zwaar geïmpacteerde 
bedrijven waarvan de toekomst nog 
onzeker is, zijn Amadeus IT en Intercon-
tinental Hotels Groep maar deze maken 
maar 5% van de portefeuille uit. Net als 
Comgest gelooft ook Fundsmith erin dat 
deze laatsten de juiste maatregelen ge-
nomen hebben om in hun sector sterker 
uit de crisis te komen.

HET NIEUWE NORMAAL
Ook in ons beheer onderscheiden we 
deze onderliggende lange termijn 
trends en trachten we naast de indivi-
duele aandelen naar fondsen te zoeken 
die, zowel passief als actief beheerd, 
zich specifiek in deze thema’s speciali-
seren.

Infrastructuur
Een economie kan niet goed functione-
ren zonder de noodzakelijke infrastruc-
tuur, dat heeft deze crisis nogmaals 
aangetoond. Overheden zetten in hun 
relance plannen dan ook massaal in op 
een verdere verbetering hiervan.  

Het M&G Global Listed Infrastructure 
fund werd in 2017 gelanceerd om doel-
gericht in deze sector te beleggen.  Zij 

viseren hierbij niet alleen de traditionele 
infrastructuur zoals transport, water, af-
val en energie. Grote aandacht gaat ook 
naar de sociale infrastructuur zoals zie-
kenhuizen en scholen en naar de evolue-
rende infrastructuur zoals communicatie 
en betalingssystemen.  Ondanks het feit 
dat de lange termijn trend hier snor zit, 
kende dit fonds sinds het begin van dit 
jaar toch een mindere prestatie dan de 
beursindices. De verklaring ligt enerzijds 
bij de algemene economische terugval 
die een aantal infrastructuursectoren 
zoals de luchtvaart, transport en ener-
gie zwaar getroffen hebben. Anderzijds 
heeft de sectorrotatie richting de sterker 
groeiende technologiesectoren beleg-
gersgelden uit deze sectoren wegge-
trokken. Ten onrechte vinden wij want in 
de nutssector zien we immers een be-
perkte impact van de crisis met zelfs stij-
gende winstverwachtingen. Typisch voor 
infrastructuurbedrijven is ook de relatief 
voorspelbare inkomstenstroom in com-
binatie met een groot groeipotentieel 
wat hen in staat stelt om royale dividen-
den uit te betalen. Zelfs in deze moeilijke 
tijden hebben velen onder hen dit jaar 
aangekondigd hun dividenden verder te 
verhogen.

Digitalisering
De sectorrotatie richting technologie 
die het infrastructuurfonds van M&G dit 

jaar parten speelde, was natuurlijk koren 
op de molen voor de fondsen en trac-
kers uit onze selectie die zich in het tech-
nologiegebeuren situeren.  

Het Robeco Global Fintech Equity Fund 
selecteert de winnaars, facilitatoren en 
uitdagers in de financiële technologie. 
Enerzijds heeft de pandemie de weg 
naar een cashloze maatschappij verder 
geplaveid. Investeringen in de financi-
ele technologie achter de digitale be-
talingssystemen stijgen bijgevolg sterk. 
Anderzijds wordt de beveiliging van 
deze systemen steeds urgenter. De af-
gelopen maanden zag men de cyber-
criminaliteit trouwens sterk toenemen.  

De L&G Cybersecurity UCITS ETF selec-
teert de bedrijven die via de aanbieding 
van technologische oplossingen van 
internetbeveiliging hun missie gemaakt 
hebben. Dat men de nood hieraan ook 
in de beleggerswereld ingezien heeft, 
blijkt uit de sterke beursprestatie van 
deze tracker.

De iShares Automatisation and Ro-
botics UCITS ETF investeert in bedrij-
ven die een aanzienlijk deel van hun 
omzet realiseren in specifieke sectoren 
verbonden met de ontwikkeling van 
automatiserings- en roboticatechno-
logie. De tracker volgt hierbij de STOXX 



Global Automation & Robotics index. 
Deze onderging in juni een wijziging. 
Duurzaamheidscriteria werden toege-
voegd aan het compositieproces van 
de index waardoor bedrijven met een 
slechte ESG score, zoals bv. in de ver-
vuilende industrieën, eruit verdwenen. 
Daarnaast werd het wegingssysteem 
van de indexsamenstelling aangepast. 
Voorheen kregen alle bedrijven op de 
herbalanceringsdatum een gelijke we-
ging toegekend maar dit had tot gevolg 
dat illiquide aandelen een relatief groot 
gewicht toebedeeld kregen. Dit veroor-
zaakte problemen tijdens de beursma-
laise van maart waardoor het voor de 
tracker moeilijk was om in deze aande-
len te handelen. Daarom houdt men bij 
het nieuwe wegingsmechanisme reke-
ning met de marktkapitalisatie van de 
bedrijven. Dit zou het tracking proces en 
ook de lopende kosten ten goede moe-
ten komen.

Green transition
Het Quest Cleantech fonds behoort 
reeds lange tijd tot onze selectie en past 
volledig in de evolutie naar een duurza-
me en milieuvriendelijkere maatschap-
pij. Febelfin heeft hen omwille van deze 
reden ook hun “Towards sustainability” 
label toegekend. Het fonds kende een 
moeilijker jaarbegin maar herstelde zich 
sterk en noteert nu ook met positieve 
jaarcijfers. De beheerder heeft de port-
folio wat defensiever gemaakt door zeer 
cyclisch bedrijven zoals CFE te verkopen.
Een van de pioniers onder de duurza-
me fondsen, het Janus Henderson Ho-
rizon Global Sustainable Equity Fund 
behoort tot de sterkste presteerders uit 
onze fondsenselectie. Het strenge duur-
zame selectieproces zorgt ervoor dat te 
cyclische sectoren gemeden worden. 
Het leeuwendeel van het fonds wordt 
ingenomen door de populairdere tech-
nologiebedrijven. 

Azië in twee snelheden
De Chinese CSI 300 index bevat de 300 

grootste Chinese A aandelen die worden 
verhandeld op de Shanghai Stock Ex-
change. Het heeft net als de Nasdaq in-
dex de crisis reeds volledig verteerd.  Chi-
na knoopte immers als eerste regio terug 
aan met economisch herstel. Het is dan 
ook logisch dat dit zich vertaalde in posi-
tieve beursresultaten. De onderliggende 
groeitrends van China en bij uitbreiding 
de Aziatische regio blijven intact.  

Toch zagen we nog niet alle Aziatische 
aandelen herstellen. De bedrijven met 
kleinere marktkapitalisaties kunnen mo-
menteel nog altijd niet van dezelfde 
aantrekkingskracht van beleggers ge-
nieten als de Aziatische blue chips zoals 
Tencent en TSMC. Zo heeft het Franklin 
Templeton Asian Smaller Companies 
fonds zijn performance nog niet kunnen 
verbeteren. Hun relatief grote belang in 
de Indische markt speelt hen parten en 
ook bepaalde cyclische aandelen heb-
ben het nog moeilijk. Ze investeren voor-
namelijk in bedrijven die zich richten op 
de lokale consumptie. Omwille van deze 
reden blijven we geloven in het toekom-
stig potentieel van dit fonds. 

OBLIGATIEFONDSEN
Net als de aandelenmarkten kenden 
ook de obligatiemarkten een geleidelijk 
herstel. De risicopremies (de spreads 
ten opzichte van de risicovrije over-
heidsrente) voor bedrijfsobligaties be-
reikten in maart hoge niveaus, zelfs voor 
emittenten van de hoogste kwaliteit. 
Dit bood opportuniteiten voor obliga-
tiehandelaars en resulteerde in grote 
transactievolumes, mede gestimuleerd 
door de centrale banken. Ondertussen 
is ook hier de rust weergekeerd en situ-
eren de spreads zich weer op normale 
niveaus. De vooruitzichten op een lang-
durige lage rente maken het er voor 
obligatiebeleggers niet eenvoudig op. 
Om deze reden vertrouwen we het be-
heer voornamelijk toe aan beheerders 
van flexibele obligatiefondsen. Zij heb-
ben een goed zicht op de dynamiek van 

deze markt en bezitten de capaciteit 
om sneller in te spelen op inefficiënties 
en grotere volumes te verhandelen.

FLEXIBILITEIT LOONT
Het M&G Global Macro Bond fonds en 
Flossbach von Storch Bond Opportu-
nities Fund zijn twee flexibele obligatie-
fondsen die de markt-inefficiëntie opti-
maal benut hebben.  Beiden hebben in 
maart van dit jaar afgestrafte obligaties 
van kwaliteitsemittenten toegevoegd 
aan hun portfolio en geprofiteerd van 
het daaropvolgende herstel.  M&G heeft 
ondertussen zijn posities in investment 
grade bedrijfsobligaties en high yield 
terug afgebouwd.  De beheerder blijft 
immers waakzaam en voorzichtig. Ken-
merkend aan dit fonds is het actieve 
beheer in zijn wisselkoersposities. Tra-
ditioneel heeft het fonds een gemid-
delde van 60% aan USD blootstelling.  
Dit gewicht hebben ze in de loop van 
de voorbije maanden gehalveerd naar 
31% omdat de USD in hun ogen te sterk 
overgewaardeerd was ten opzichte van 
andere munten.   

Het Flossbach von Storch Bond Op-
portunities Fund houdt zijn wissel-
koersrisico’s onder controle door deze 
grotendeels af te dekken. Zij werken 
voornamelijk bottom-up waarbij emis-
sies met de juiste risico/rendementsver-
houding op basis van de fundamentele 
kwaliteiten van de bedrijven geselec-
teerd worden.  De sterke performance 
van het fonds over de afgelopen jaren 
bewijst dat ze hier succesvol in zijn.

Voor het Invesco Global Total Return 
Bond Fund is liquiditeit dan weer een 
heel belangrijk aandachtspunt. Het 
fonds belegt voornamelijk in zeer liqui-
de overheidsobligaties en tracht rende-
ment op te pikken door posities in te ne-
men in bepaalde obligatiesegmenten 
zoals financiële achtergestelde obliga-
ties, high yield, hybride obligaties of obli-
gaties van opkomende markten. •

Net als de aandelenmarkten kenden ook de obligatiemarkten een geleidelijk herstel. De risicopremies voor 
bedrijfsobligaties be reikten in maart hoge niveaus, zelfs voor emittenten van de hoogste kwaliteit. 
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Is voor de fiscus corona voorbij…?

De fiscus toonde hierdoor begrip voor het feit dat notariskan-
toren en burgers niet altijd alle (fiscale) formaliteiten tijdig 
konden vervullen door corona.

Hieraan komt nu een einde. De periode voor dit betalingsuit-
stel liep aanvankelijk tot eind juli, en werd verlengd tot eind 
september. Een nieuwe verlenging na deze datum zit er niet 
meteen aan te komen. Hiervoor zou een nieuwe regeringsbe-
slissing nodig zijn en ‘die komt er niet’, volgens het kabinet van 
Financiën.

Ook de flexibelere coronaregeling voor wie aandelen erft (in 
het bijzonder het extra waarderingsmoment) loopt eind sep-
tember af. 

De “normale” termijnen gaan dus terug in voege. Wie in Vlaan-
deren erft, moet de aangifte van de erfenis binnen vier maan-
den na het overlijden indienen. Anders past de Vlaamse be-
lastingdienst een belastingverhoging toe. Hetzelfde geldt voor 
wie een woning koopt. Ook de kopers moeten in principe bin-
nen vier maanden na het ondertekenen van het compromis 
de registratiebelasting betalen.

CORONA

In onze vorige Focus. belichtten we enkele maatregelen van de Vlaamse belasting-
dienst inzake registratie- en erfbelasting. Zo kregen belastingplichtigen 2 maanden 

uitstel om hun erf- en registratiebelasting te betalen.

Maatregelen bij Leo Stevens & Cie: 
uw gezondheid, onze zorg

Het moge duidelijk zijn dat wij -in het belang van ieders ge-
zondheid- ook de komende maanden geen fysieke “cliëntac-
tiviteiten” organiseren. Geen beurscafés, geen voordrachten 
met grote recepties zoals u van ons gewend bent, geen LS 
Academies in de klassieke vorm, …

Mist u ons even hard, als wij u?!?
Wenst u een bezoek in te plannen met uw relatiebeheerder?

In principe werken wij nog steeds met gesloten deuren. 
Afhankelijk van de dringendheid en uw concrete vraag kan er 
toch in onderling overleg een afspraak op kantoor plaatsvin-
den. 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 wil-
len 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 be-

zoekers.
• 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.



Nieuws uit het museum en over projecten waar het KMSKA bij 
betrokken is. In sneltreinvaart.

1. ENSOR ONLINE
Het KMSKA bezit wereldwijd de grootste Ensorcollectie en 
speelt een voortrekkersrol in het onderzoek naar de kun-
stenaar en zijn creatieve proces. In een driedelige online 
videoreeks gaat men op zoek naar wie Ensor écht was. Zo 
ontmoet je zijn grootste fans en worden zijn schilderijen op 
(letterlijk) moleculair niveau bestudeerd. De reeks onder-
zoekt ook hoe de omvangrijke collectie bij het KMSKA te-
rechtkwam. 

Vanaf 15 september op kmska.be

2. STRALEND VERLICHT
Sinds de restauratie van de gevels schittert het muse-
umgebouw weer volop. Dankzij de nieuw geplaatste ver-
lichting ook als het donker is. Een tijdje geleden werd de 
gloednieuwe gevelverlichting uitgetest. Dat leverde mooie 
beelden op. Ondertussen gaan de werkzaamheden in en 
rond het gebouw voort. 

Volg de verbouwing via kmska.be/verbouwing

3. STUDIEDAG ‘VERZAMELEN, HERWAARDEREN 
EN SCHENKEN’
Dit voorjaar dwong Covid-19 het museum om het symposi-
um Verzamelen, herwaarderen en schenken – een samen-
werking met Museum Mayer van den Bergh en het Rubeni-
anum – uit te stellen. Op vrijdag 16 oktober 2020 vindt een 
nieuwe poging plaats. Wie een ticket kocht voor het evene-
ment in maart, kan dat gebruiken. 

Om te weten of er na het ter perse gaan van dit nummer nog 
tickets verkrijgbaar zijn, zie www.museummayervanden-
bergh.be

4. ASK A QUESTION
Waarom plaatste Magritte een maansikkel op een boom-
kruin? Signeerde Rubens zijn werken? En wat is de intrige 
achter De Intrige? In de lockdown maanden deed het mu-
seum een oproep naar vragen over hun meesterwerken. 
KMSKA-onderzoekers beantwoordden die vanop hun thuis-
werkplek. 

Je kan de videoreeks herbekijken op kmska.be

5. NIEUWE AANWINST: TEKENING VAN BREE
Onlangs kocht het museum een tekening van historieschil-
der Mattheus Ignatius Van Bree (1773 – 1839). Het gaat om 
een schets voor het schilderij De voorspraak van prins Wil-
lem I ten behoeve van de rooms-katholieke gevangenen in 
Gent op 27 december 1578. Van Bree maakte schets en schil-
derij in opdracht van koning Willem I, een nazaat van de hier 
voorgestelde Willem van Oranje. De tekening illustreert het 
creatieve proces van de Antwerpse kunstenaar: vlug en vrij, 
wat nerveus van karakter, niet veel groter dan een A4. En dat 
als voorbereiding voor een monumentaal schilderij.

Gluren bij onze buren: achter de 
schermen van het KMSKA

KUNST

ABONNEER U OP ZAAL Z
Vier keer per jaar neemt ZAAL Z je mee naar de 
wereld van het museum en zijn collectie. Het ma-
gazine bevat interviews met kunstenaars en kunst-
professionals. 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
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