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melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden. 

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. 
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kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet 
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HEROPENING VAN DE ECONOMIE?
Het jaar 2021 is nog maar amper 3 maan-
den oud en het komt nu al in aanmerking 
om in de geschiedenisboeken vermeld 
te worden. Dit kan enerzijds op het conto 
geschreven worden van de nasleep van 
de Amerikaanse presidentsverkiezingen. 
De woelige bestorming van het Capitool 
begin januari staat op ieders netvlies ge-
brand. Ook de uiteindelijke inauguratie 
van president Biden als 46e president van 
de Verenigde Staten in afwezigheid van 
zijn voorganger verliep niet volgens het 
boekje. Een tweede afzettingsprocedure 
zorgde voor nog meer onrust.  Ondertus-
sen lijkt de storm wat geluwd. Dankzij een 
nipte meerderheid in Senaat en Huis van 
Afgevaardigden is president Biden er al 
in geslaagd een aantal van zijn beleidslij-
nen door te duwen waaronder het lang-
verwachte extra stimuluspakket. Dit zou 
de Amerikaanse bevolking en economie 
een duwtje in de rug moeten geven. De 
beurzen reageerden alvast enthousiast.

Maar anderzijds blijft COVID-19 ons da-
gelijks leven aan banden leggen. Ver-

ECONOMIE

Zoals altijd lopen beleggers voor 
op de realiteit en wanen zij zich 

reeds in een post-COVID tijdperk.
schillende vaccins werden in versnelde 
procedures door de gezondheidsadmi-
nistraties goedgekeurd. Wereldwijd werd 
het startschot gegeven voor massale 
vaccinatiecampagnes. Deze wakkerden 
de hoop aan op een spoedige normali-
sering van onze samenleving en econo-
mie. Ondanks die hoop loopt het echter 
niet allemaal van een leien dakje.  Het 
virus muteert waardoor er nu meerdere, 
en vaak besmettelijkere varianten rond-
waren die de vaccinaties altijd een stapje 
voor lijken te zijn.  Komt daar nog bij het 
trage verloop van inentingen door be-
voorradingsproblemen en bezorgdheid 
over bijwerkingen. Dit drukt dan de hoop 
op snelle versoepelingen in vele landen 
opnieuw de kop in.  

HERSTELBEWEGING
Zoals altijd lopen beleggers voor op de 
realiteit en wanen zij zich reeds in een 
post-COVID tijdperk. Een wereld waarin 
mensen opnieuw ongedwongen buiten 
kunnen komen en hun opgepotte spaar-
centen besteden aan alles wat ze de af-
gelopen periode moesten ontberen.  Be-
leggersgelden bleven daarom naar de 
beurs vloeien waarbij de meer cyclische 
aandelen - de post-COVID winnaars - de 
grootste aantrek kenden.  

De marktdynamiek werd enerzijds be-
paald door deze inhaalbeweging van de 
achtergebleven sectoren, zoals de traditi-
onele financiële sector, energie, en cycli-
sche consumptie gerelateerde sectoren. 
Anderzijds gaf de verwachte stijging van 
de vraag naar producten en diensten 
post-COVID aanleiding tot hogere infla-
tieverwachtingen die op hun beurt zorg-
den dat de lange termijn rentes in korte 

tijd een stevig herstel kenden. Enige nuan-
ce is hier wel op zijn plaats! Ondanks de 
stijging vertoeft de rente nog altijd op his-
torisch lage niveaus en is het amper een 
terugkeer naar pre-COVID niveaus. Toch 
ging deze rentebeweging niet onopge-
merkt voorbij en zagen we impact ervan 
op de waarderingsmodellen van aan-
delen. In deze modellen worden immers 
de rentevoeten gebruikt om toekomstige 
kasstromen te actualiseren. Een hoge-
re rentevoet verlaagt de actuele waarde 
van de toekomstige kasstromen en deze 
impact is des te groter bij groeibedrijven.

De grote winnaars van 2020 werden bij-
gevolg getroffen door winstnemingen en 
kenden daardoor een moeizame en vo-
latiele start van het nieuwe jaar.

POST-COVID REALITEIT
De regio waar post-COVID wel reeds de 
dagelijkse realiteit uitmaakt, is China. De 
COVID-crisis werd hier op korte tijd be-
zworen en alles verloopt er alweer “as 
usual”. Het was uiteindelijk ook de enige 
regio die in 2020 nog een positieve eco-
nomische groei kon neerzetten, en sinds-
dien de economische verwachtingen 
voor 2021 almaar optrekt. Het moet dan 
ook niet verwonderen dat de Aziatische 
beurzen in 2020 maar ook dit jaar mooie 
prestaties konden neerzetten.  

VOLATITEIT
We zijn en blijven echter wel overtuigd dat 
talrijke winnaars van 2020 juist door de 
structurele aanpassing van onze samen-
leving ten gevolge van COVID ook win-
naars zullen zijn voor de langere termijn. 
Bovendien zal binnen een paar maanden 
de vergelijkingsbasis voor de inflatie er 

helemaal anders uitzien en zal de vrees 
voor oplopende inflaties en rentes waar-
schijnlijk eerder afnemen. 

We mogen ons dus ook in 2021 verwach-
ten aan de nodige volatiliteit gestuwd 
door korte termijn reacties op basis van 
snel wijzigende verwachtingen over het 
uitbreken van nieuwe COVID-varianten, 
nieuwe lockdowns, de uiteindelijke timing 
van bevrijding, de evolutie van de inflatie 
en dito rente. •

We zijn en blijven echter wel overtuigd dat talrijke winnaars van 2020 juist door de structurele aanpassing van onze 
samenleving ten gevolge van COVID ook winnaars zullen zijn voor de langere termijn.
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MACRO

Economisch doet inflatie zich voor door een stijging van 
de consumptieprijzen. Het is echter belangrijk om die 
inflatie beperkt te houden. Zo niet dan leidt dit tot de 
geleidelijke verstoting van cash door de economische 
actoren. De tijdswaarde van cash is ten gevolge van in-
flatie negatief waardoor consumenten steeds meer gaan 
consumeren en de producenten hun productiecapaciteit 
gaan verhogen -liefst op krediet- om aan de gestegen 
consumptievraag te voldoen. 

Inflatie rond 2%
In se is inflatie gunstig voor de economie. Het BBP groeit, de te-
werkstelling stijgt en de kost van een krediet neemt in reële ter-
men af. Maar pervers genoeg creëert dat inflatoir succes door 
de hogere economische groei meer cash in het systeem. Deze 
cash wil men zo min mogelijk aanhouden. Zodoende ontstaat 
een consumptie- en productiespiraal die de inflatie almaar 
hoger jaagt cash steeds minder aantrekkelijk maakt. Uiteinde-

lijk stokt het systeem ten gevolge van een vicieuze cirkel van 
almaar stijgende prijzen en stijgende lonen.

Daarom bestaat de eerste en belangrijkste taak van de Eu-
ropese Centrale Bank (ECB) erin om eigenaars van cash te 
waarborgen dat de koopkracht van hun geld min of meer be-
houden blijft. Eigenaars van EURO-cash kunnen met een ge-
rust gemoed hun spaargeld een jaartje aan de kant zetten. 
De ECB garandeert dat die spaarder binnen één jaar dezelfde 
korf goederen kan kopen als vandaag, op zo’n 2% na, waardoor 
de spaarder niet wordt aangezet om die cash te consumeren. 

Argusogen
Dit is echter een uiterst complexe en kritieke oefening. De cen-
trale bank ambieert het inflatieniveau te sturen met behulp van 
de beleidsrente. In de VS heet die beleidsrente de Fed-funds-
rente en in Europa de repo-rente. Aan die rente kunnen com-
merciële banken op korte termijn geld lenen van de centrale 

Inflatie is dood…  
of toch niet: reflatie

bank mits verstrekking van een risicoloos 
onderpand. Volgens conventionele nor-
men kan de centrale bank aan de hand 
van de beleidsrente het tempo van eco-
nomische activiteit sturen. 

Het is een krachtig macro-economisch 
instrument maar tegelijkertijd ook een 
heel gevoelig instrument.  De historische 
statistieken leren ons dat de aanvang 
van elke recessie1 samenvalt met een 
verhoging van de beleidsrente. Dat heb-
ben we in vorige edities van Focus. al re-
gelmatig geïllustreerd met het Fed-mo-
del. De sequentie van renteverhogingen 
begint met “too little too late” en eindigt 
met “too much”. Vandaar dat centrale 
banken met argusogen het inflatiepeil 
opvolgen om zo pro-actief en verfijnd 
mogelijk het niveau van die inflatie rich-
ting 2% te sturen en daar te houden.

Opklaring conjunctureel
Wanneer sinds enkele maanden de con-
juncturele vooruitzichten stevig opklaren, 
zien we allereerst de vertrouwensin-
dicatoren (consumptie en industrie) 
aantrekken gevolgd door aantrekkende 
BBP-groeicijfers, lagere werkloosheids-

cijfers, en uiteindelijk ook stijgende in-
flatiecijfers. We komen immers uit een 
recessie die voordien een deflatoire im-
pact heeft gehad. Het is dus zeer nor-
maal om vandaag een stijging van de 
inflatie vast te stellen, wat heel treffend 
in de term ‘reflatie’ wordt gecapteerd.

De hamvraag is nu of deze inflatie-
opstoot tijdelijk is en een normalise-
ring naar het pre-COVID gemiddelde 
inhoudt, dan wel of er een trendom-
mekeer heeft plaats gehad en dat we 
vanaf nu te maken krijgen met een 
structureel stijgende inflatie? 

Inflatieverwachting

Economie is geen exacte wetenschap 
en we kunnen bovenstaande vraag niet 
sluitend beantwoorden. Statistisch kan 
wel de lange termijn inflatieverwachting 
gemeten worden door het verschil te 
berekenen tussen de inflatie-gerelateer-
de staatsobligaties en de niet inflatie- 
gerelateerde staatsobligaties. Zie gra-
fiek 1 voor de inflatieverwachting in de 
VS. Deze bedraagt vandaag 2,01%. Dus 
bijna precies waar de Fed ze wil heb-

ben en quasi gelijk met het pre-COVID 
niveau.

Eenzelfde beeld zien we in een recen-
te analyse van de ECB voor Europa. De 
BBP-groei in de EU28 stijgt in 2021 en 
2022 met zo’n 4%, maar de inflatiever-
wachting blijft beperkt en haalt amper 
1%. De beoogde 2% blijft dus uit (Zie gra-
fiek 2).

Er blijft natuurlijk een fundamenteel ver-
schil tussen de inflatieverwachting en 
het werkelijke inflatiecijfer dat we pas in 
2021, 2022 of 2023 zullen kennen. De toe-
komst zal het dus uitwijzen. Het is altijd 
redelijk om een ‘return tot the mean’ te 
verwachten. Dat doet de markt nu ook. •

Grafiek 1 - Evolutie van de inflatieverwachting in de VS (5 jaar)  
Bron: Bloomberg data opgehaald 16/03/2021
Verschil tussen de inflatie-gerelateerde Amerikaanse staatsobligaties 
en de niet inflatie-gerelateerde Amerikaanse staatsobligaties. 

Grafiek 2 - Groei (BBP) en inflatie  
Bron: Bloomberg Survey afgenomen in Maart 2021
Economen herbekijken de ECB vooruitzichten. Grafiek geeft vooruit-
zichten weer van de ECB-medewerkers voor december.

1 Behalve in maart 2020 : toen werd de recessie veroorzaakt door een lockdown tgv de COVID-pandemie.
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Economisch doet inflatie zich voor door een stijging van de consumptieprijzen. Het is echter belangrijk om die inflatie 
beperkt te houden. Zo niet dan leidt dit tot de geleidelijke verstoting van cash door de economische actoren.
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Heeft u een buitenverblijf in het buitenland? 
Dan weet u ongetwijfeld dat u hiervan mel-
ding moet maken in uw belastingaangifte. 
De Belgische fiscus is trouwens vaak op de 
hoogte van uw buitenlands onroerend goed 
omdat er al een aantal jaren een automa-
tische gegevensuitwisseling gebeurt tussen 
de verschillende fiscale administraties bin-
nen de EU. Dit gebeurt op basis van de OESO 
Common Reporting Standards, wat dus ver-
der gaat dan alleen de Europese Unie.

Voor uw inkomsten van 2020 moet u in uw be-
lastingaangifte nog een opgave doen van hetzij 
de werkelijk ontvangen huurinkomsten van uw 
buitenlands onroerend goed, of, indien u het on-
roerend goed niet verhuurde, van de huurwaarde. 
Van die aan te geven inkomsten mag u de 
buitenlandse belastingen aftrekken en wordt er 
ook nog een kostenforfait van 40% toegepast 
door de fiscus om de ‘belastbare grondslag’ te 
bepalen.

In de praktijk vallen de Belgische belastingen 
op dat buitenlands onroerend goed zelf meest-
al nog wel mee. U wordt als Belgisch rijks inwo-
ner dan wel belast op uw wereldwijd inkomen 
maar de inkomsten van uw buitenlands onroe-
rend goed zijn meestal vrijgesteld op basis van 
de verschillende dubbelbelastingverdragen die 
België wereldwijd heeft gesloten (in het land van 
ligging wordt uw onroerend goed immers ook al 
belast). Maar ook al betaal je op die inkomsten 
zélf dan wel geen Belgische belasting, het duwt 
het totaal van je andere inkomsten wel omhoog 
zodat je daardoor vlugger in hogere schijven be-

VASTGOED

BUITENLANDS ONROEREND 
GOED KRIJGT EEN BELGISCH 

KADASTRAAL INKOMEN

landt en dus toch wat meer belasting be-
taalt. Dit opduweffect noemt men ook het 
‘progressievoorbehoud’.

In het verleden heeft dit al vaak tot dis-
cussies geleid met de fiscus. Voor Bel-
gisch onroerend goed bestaat er immers 
het zogenaamde kadastraal inkomen (KI). 
Dat is meestal heel wat gunstiger dan de 
werkelijk ontvangen huurinkomsten of de 
huurwaarde die men dient op te geven 
voor het buitenlands buitenverblijf. België is 
eind 2020 uiteindelijk veroordeeld voor het 
Europees Hof van Justitie wegens die dis-
criminatie.

Hoog tijd dus om er een wetgevende mouw 
aan te passen en op 17 februari 2021 heeft 
dit geresulteerd in een nieuwe wet. De fiscus 
is ook al zo vriendelijk geweest deze nieu-
we regeling verder te verduidelijken in de 
“Circulaire 2021/C/21 over de wijziging van 
het Wetboek van de inkomstenbelastingen 
1992 op het vlak van de in het buitenland 
gelegen onroerende goederen” die gepu-
bliceerd is onder de Fisconet Plus-website 
van het Ministerie van Financiën.

We zetten de hoofdlijnen van de nieuwe 
wet hierna even op een rijtje:

1. WIE IS ER AAN ONDERWORPEN?
Het buitenlands onroerend goed moet toe-
behoren aan, ofwel:
• een Belgische rijksinwoner die onderwor-

pen is aan de personenbelasting;
• een rechtspersoon die onderworpen is 

aan de Belgische rechtspersonenbelas-
ting zoals een VZW;

• een buitenlandse juridische constructie 
die is opgericht door een Belgische rijks- 
inwoner of rechtspersoon.

Dit toepassingsgebied slaat dus niet op 
rechtspersonen die onderworpen zijn aan 
de Belgische vennootschapsbelasting zo-
als een NV of BV.

2. VOOR WELK BUITENLANDS ONROEREND 
GOED?
De wet zegt dat het moet gaan om een za-
kelijk recht op een buitenlands onroerend 
goed. Daaronder moet worden verstaan elk 
soort buitenlands recht op een onroerend 
goed dat gelijkgesteld kan worden aan het 
eigendomsrecht, het recht van erfpacht, het 
opstalrecht of het recht van vruchtgebruik

3. HOE WORDT HET KADASTRAAL IN-
KOMEN OP BUITENLANDS ONROEREND 
GOED VASTGESTELD?
Vanaf aanslagjaar 2022 (inkomstenjaar 
2021) zal het inkomen van een buitenlands 
onroerend goed nu ook bepaald worden 
zoals voor een Belgisch tweede verblijf 
namelijk door de toekenning van het Ka-
dastraal Inkomen (KI).

Het kadastraal inkomen wordt vastge-
steld door de Administratie Opmetingen en 
Waarderingen (het vroegere Kadaster), die 
het kadastraal inkomen ook betekent aan 
de burger.

De Administratie zal zich voor de bepaling 
van het KI baseren op 5,3% van de verkoop-
waarde die onder normale marktomstan-
digheden kan worden bekomen (exclusief 
bijkomende kosten zoals belastingen). 
Aangezien het basis-KI al in 1975 werd 
vastgesteld, wordt dan volgende reken-
formule gehanteerd: actuele normale ver-
koopwaarde / correctiefactor x 5,3 %. 
Volgend rekenvoorbeeld maakt dit duidelijk: 
Stel uw buitenlands onroerend goed heeft 
een actuele verkoopwaarde van 400.000 
EUR dan wordt het KI als volgt bepaald: 
400.000 EUR / 15,018 (correctiefactor 2021) 
x 5,13% = 1.366,36 EUR.

Indien de huidige normale verkoopwaar-
de niet bekend is, mag men de waarde 
op het moment van verwerving gebruiken 
op voorwaarde dat deze waarde onder 
normale omstandigheden werd bepaald 
(bijvoorbeeld de aankoopprijs of de waar-

In de praktijk 
vallen de  
Belgische  
belastingen op 
dat buitenlands 
onroerend goed 
zelf meestal nog 
wel mee.
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de vermeld in een aangifte van nalaten-
schap). Stel dat u een onroerend goed 
had gekocht in 2016, dan mag u de aan-
koopprijs van 2016 opgeven en daarop de 
correctiefactor van 2016 toepassen. 

Indien u toch over de normale huurwaar-
de of aankoopwaarde van 1975 zou be-
schikken, kan u aan de fiscus vragen om 
deze toe te passen in de plaats van de 
huidige waarde aangepast met een cor-
rectiefactor.

Eénmaal de fiscus het KI van uw buiten-
lands tweede verblijf heeft vastgesteld, 
dan wordt dit u betekend. U zal het 
buitenlandse KI trouwens ook kunnen te-
rugvinden op de website MyMinfin. Bent u 
niet akkoord met uw toegekende KI, dan 
heeft u twee maanden de tijd om een 
bezwaarschrift in te dienen en zelf een te-
genvoorstel van KI te formuleren.

4. VERPLICHTING OM DE FISCUS OP DE 
HOOGTE TE STELLEN
Was u op 31 december 2020 al eigenaar 
van een buitenlands onroerend goed dan 
heeft u tot 31 december 2021 de tijd om de 
fiscus hiervan op de hoogte te stellen. Als 
u uw buitenlandse onroerende inkomsten 
al aangaf in uw aangifte personenbelas-
ting, dan zal u door de fiscus worden uit-
genodigd om alle gegevens mee te delen 
zodat de fiscus het KI kan vaststellen. 
Verwerft of verkoopt u een onroerend 
goed, dan dient u de fiscus daarvan op 
de hoogte te brengen binnen een termijn 
van 4 maanden. U kan dit als volgt doen:
• door een gewone brief, gericht aan Ad-

ministratie Opmetingen en Waarderin-
gen – Cel buitenlands KI, Koning Albert 
II-laan 33, bus 459, 1030 Brussel

• via e-mail: foreigncad@minfin.fed.be, of
• door de gegevens in te vullen op de site 

www.myminfin.be

U moet de fiscus minstens van het vol-

gende op de hoogte stellen:
• een korte beschrijving van het goed
• de ligging (land + adres)
• de normale verkoopwaarde voor be-

bouwde goederen of de oppervlakte 
voor onbebouwde goederen. Indien de 
normale verkoopwaarde niet gekend is, 
moet de belastingplichtige de prijs en 
het jaar van verwerving opgeven. Even-
als de kosten van eventuele werken uit-
gevoerd na de verwerving en het jaar 
waarin die werken zijn voltooid.

5. EN WAT ALS IK NIETS DOORGEEF AAN 
DE FISCUS?
Dan krijgt u een boete. Deze bedraagt 
minimaal 250 EUR en maximaal 3.000 
EUR. Let wel, dat is enkel de boete wegens 
niet-aangifte. Indien naderhand wordt 
vastgesteld dat u het ‘vergeten bent’ en u 
bij een eerste aanslag daardoor te weinig 
belastingen heeft betaald dan zal u nor-
maliter ook nog een bijkomende aanslag 
en eventuele belastingverhogingen aan-
gerekend krijgen.

6. LET OP: DIT NIEUWE KADASTRAAL 
INKOMEN IS ENKEL DE BASIS VOOR 
DE BEREKENING VAN DE BELASTBARE 
GRONDSLAG
Net zoals het KI op uw Belgisch onroerend 
goed, zal het KI op uw buitenlands onroe-
rend goed door de fiscus ook nog ver-
hoogd worden met 40% en geïndexeerd 
worden om de uiteindelijke belastbare 
grondslag te bepalen. 

Nemen we terug ons voorbeeld van het 
buitenlands onroerend goed dat in 2021 
een verkoopwaarde heeft van 400.000 
EUR, dan hebben we berekend dat het 
basis-KI gelijk is aan 1.366,36 EUR.  Als 
belastbare grondslag geeft dit dan: 
1.366,36 EUR x 1,8630 (indexatie voor het 
inkomstenjaar 2021) x 1,40 = 3.563,74 EUR 
dat als buitenlands onroerend inkomen 
in aanmerking wordt genomen. Zoals 
gezegd, zal dit normaliter wel zijn vrijge-

steld op basis van het dubbelbelasting-
verdrag maar het zal er wel voor zorgen 
dat uw andere inkomsten door het pro-
gressievoorbehoud wel aan hogere ta-
rieven zullen belast worden.

7. ENKEL BUITENLANDS KI WANNEER 
OOK IN BELGIË KI VAN TOEPASSING 
ZOU ZIJN
Indien u een buitenlands onroerend goed 
zou verhuren aan een vennootschap of 
aan een huurder die dit onroerend goed 
gebruikt voor zijn beroep, dan zal u, net 
zoals voor Belgisch onroerend goed, niet 
belast worden op basis van uw KI maar 
wel op basis van uw werkelijke huuront-
vangsten, verminderd met 40 % als forfai-
taire kosten voor een bebouwd of met 10% 
voor een onbebouwd onroerend goed.

Conclusie: waarom makkelijk maken 
als het ook moeilijk kan?

Onder druk van zware Europese boe-
tes heeft onze minister van Financiën nu 
een wet door het parlement gejaagd die 
eindelijk komaf maakt met de ongelij-
ke behandeling tussen tweede verblijven 
die in België en in het buitenland worden 
aangehouden. Op zich is het een verdien-
ste dat deze discussie hiermee eindelijk 
wordt afgesloten. 

We blijven ons echter afvragen of de 
inspanningen die hiervoor worden ge-
vraagd van de belastingplichtigen én de 
fiscale administratie, wel opwegen tegen 
de zeer beperkte extra-inkomsten voor de 
schatkist. Bovendien wordt buitenlands 
onroerend goed toch al belast in het land 
van ligging. Was het dan niet veel een-
voudiger geweest de opgave van het 
(artificieel berekend) buitenlands onroe-
rend inkomen gewoon af te schaffen? Of 
is fiscale symboliek belangrijker dan een 
efficiënt gevoerde staatshuishouding…? •

Vanaf aanslagjaar 2022 zal het inkomen van een buitenlands 
onroerend goed nu ook bepaald worden zoals voor een Belgisch 
tweede verblijf.
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11. WAAROM VROEG STARTEN MET BE-
LEGGEN? 
Succesvolle financiële investeerders dan-
ken hun financiële welvaart aan samen-
gestelde interest. Albert Einstein noemde 
dit het 8ste wereldwonder. 

We illustreren dit aan de hand van twee 
voorbeelden : Susan en Kim, beiden ge-
boren in 1956. 

• Susan investeert tussen haar 19 en 26 
jaar jaarlijks 2.000 USD, voor een totale 
tegenwaarde van 16.000 USD. Tussen 
haar 26 en 65 jaar doet ze niets. Ze laat 
de samengestelde interest zijn werk 
doen. Suzan heeft op haar 65 jaar - in-
dien we uitgaan van een jaarlijks ren-
dement van 10%1 – een vermogen van 
meer dan 1 miljoen USD. 

• Kim begint te investeren op haar 27 
jaar. Ook zij investeert jaarlijks 2.000 
USD. Om haar achterstand op Susan 
in te halen, beslist Kim om jaarlijks te 
investeren tussen haar 27 en 65 jaar. 
Ze investeert dus in totaal 76.000 USD. 
Kim heeft op 65 jaar een vermogen van 
831.000 USD. 

Hoewel Kim 60.000 USD meer investeer-
de, heeft ze op haar 65 jaar 169.000 USD 
minder dan Susan. De reden? Susan is 7 
jaar vroeger begonnen en heeft optimaal 
gebruikt gemaakt van de samengestelde 
interest. 

Wie een lange tijdshorizon heeft en de 
samengestelde interest zijn werk kan 
laten doen, kan zo een mooi vermogen 
opbouwen.

NEXT GEN

1 Dit is een fictief rendement louter ter illustratie voor het voorbeeld. Ter info S&P 500 genereerde een jaarlijks rendement van 12,26% na inflatie en in USD voor de periode van 1975 tot 2021.
2 Let op dat de 10% in het voorbeeld gebaseerd is op historische rendementen voor inflatie en in USD. Dit kan niet gegarandeerd worden.
  

Compound  
interest is the 
eighth natural 
wonder of the 
world and the  
most powerful 
thing I have ever 
encountered. 
- Albert Einstein

Lessen om een leven lang  
je dorst te lessen

De Latte Factor en andere beurswijsheden.

WIL JIJ OOK WETEN HOEVEEL JE JAARLIJKS 
MOET INVESTEREN, GEGEVEN EEN BEPAALD 
RENDEMENT2 OM JOUW FINANCIËLE TAR-
GET TE REALISEREN? DIT KAN JE SIMULEREN 
MET DEZE TOOL:

2

3 The Latte Factor - Why You Don't Have to Be Rich to Live Rich; David Bach & Johan David Mann

2. WAAROM BELEGGEN DE MEESTEN 
DAN NIET? 
Jongeren hebben veel kosten: de aan-
koop van een huis, het onderhouden van 
een sociaal leven, op reis gaan, etc. Zij 
denken - vaak foutief - dat er geen geld 
overblijft om te beleggen. Maar je bent 
rijker dan je denkt. 

Onze kleine dagelijkse uitgaven hebben 
een significante impact op onze financiën. 
Of het nu gaat om de koffie die je koopt 
op weg naar het werk, het magazine dat 
je wekelijks leest, jouw fitness abonne-
ment dat je amper gebruikt, jouw dage-
lijks broodje/lunch, of jouw Spotify abon-
nement … De meeste mensen hebben 
wel ergens een Latte Factor3.
 
Betekent dit dat je niet meer mag genie-
ten van een lekkere koffie? Natuurlijk wel, 
maar je moet jezelf wel bewust zijn van 
jouw kosten. Geef enkel maar geld aan 
zaken waar je echt van geniet. Dus in-
dien jouw dagelijkse afhaalkoffie erg be-
langrijk is voor jou, dan moet je dit zeker 
blijven doen. De meeste mensen hebben 
trouwens verschillende Latte Factors. 
Maar vergeet niet: 1 Latte Factor betaalt 
binnen 40 jaar (een stuk van) jouw pen-
sioen. 

Someone’s sitting 
in the shade today 
because someone 
planted a tree a 
long time ago.
- Warren Buffett

Beware of little 
expenses. A small 
leak will sink a 
great ship.
- Benjamin Franklin

ZOEK JOUW LATTE FACTOR. TEKEN OP EEN 
BLAD 3 KOLOMMEN: WAT HEB IK GEKOCHT? 
HOEVEEL HEEFT HET GEKOST? WAS DIT 
WEGGESMETEN GELD? BEKIJK DIT OP WEEK-, 
MAAND- EN JAARBASIS.

1 jaar     =     1.885 EUR 
2 jaar     =     3.367 EUR 
5 jaar     =     11.616 EUR 

10 jaar     =     30.727 EUR 
15 jaar     =     62.171 EUR 

30 jaar     =     339.073 EUR 
40 jaar     =     948.611 EUR 

Gebruik de kracht
van de Latte Factor!
Koop niet langer elke dag een afhaalkoffie.

Bekijk wat je zo kan besparen:

5 EUR (gemiddelde kost van een latte koffie en een muffin) 

x 7 dagen per week = 35 EUR per week. 
35 EUR per week, met een gemiddelde
hypothetische groei van 10% per jaar

Zeg dus nooit meer
"wat maakt die 5 EUR uit"

-

33 35 37 39 41 43 45 47 51 53 57 61 6349 55 59 6521 23 25 2719
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Samengestelde interest

Vermogen Susan Vermogen Kim

Grafiek 1 - Vermogen van Susan en Kim op 65 jaar  
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33. VERWEZENLIJK JOUW DROMEN EN 
INVESTEER IN JOUW TOEKOMST. HOE 
BEGIN JE ERAAN? MAAK EEN STAPPEN-
PLAN EN START!

STAP 1: MAAK EEN NOODBUDGET 
Bekijk over een periode van 1 jaar wat 
jouw maandelijkse uitgaven zijn. Eens je 
dit weet, kan je een “noodbudget” maken. 
Sommigen opteren voor een noodbud-
get van 3 x de maandelijks noodzakelijke 
kosten, anderen opteren dan weer voor 
een noodbudget van 48 x de maande-
lijkse kosten. Ieder moet dit voor zichzelf 
bepalen. Eens dit potje gevuld is, kan je 
naar de toekomst kijken!

STAP 2: “PAY YOURSELF FIRST” EN “MAKE IT 
AUTOMATIC” 
De meeste mensen werken dagelijks van 
9 tot 5. Deze kostbare tijd verruilen ze 
voor een salaris. Hier is niks fout mee; het 
is zelfs normaal. Maar velen vergeten in 
zichzelf te investeren. 

Hoe moet het dan wel? Betaal jezelf eerst! 
Dit betekent dat je de volgorde van je fi-

nanciële verplichtingen omdraait. Voor je 
jouw rekeningen betaalt, bepaal je welk 
bedrag je wilt sparen en investeren. Be-
gin bescheiden, met een klein maande-
lijks bedrag dat je zonder al te veel moeite 
kunt volhouden. Tracht wel  minstens om 
5-10% van je loon opzij te leggen. Dit be-
drag kan je later verhogen. 
Auteurs zoals Bach & Mann4 raden aan 
om dit via een automatische spaar-
opdracht te doen bij de start van elke 
maand (“Make it automatic”). Iedereen 
heeft het druk, waardoor mensen weleens 
vergeten om een bepaald bedrag opzij te 
leggen of te investeren. Op deze manier 
hoef je er zelf niet over na te denken en 
loopt het automatisch. 

STAP 3: LIVE RICH NOW 
Wil je een grote reis maken, een schilde-
rij kopen, of een duikcursus volgen? Zeg 
niet te snel “dat is te duur”.  Zo’n zaken 
kan je inpassen in jouw financieel plan. 
Opnieuw : wie dagelijks 5 EUR uitgeeft 
aan een koffie en een muffin kan ook een 
schilderij van 1.000 EUR of meer kopen. 

The way  
to get started  
is to quit talking 
and begin doing.
- Walt Disney

Do not save what is 
left after spending, 
but spend what is 
left after saving.
- Warren Buffett

4 Auteurs van The Latte Factor. Why You Don't Have to Be Rich to Live Rich; David Bach & Johan David Mann.  

HOEVEEL BEDRAAGT JOUW NOODBUDGET? 
HOEVEEL INVESTEER JE MAANDELIJKS EN 
LEG JE MAANDELIJKS OPZIJ? MIK OP MIN-
STENS 5-10% VAN JOUW LOON. GENIET MÉT 
EN VAN WAT OVERBLIJFT.

DE 3 GEHEIMEN OM FINANCIEEL 
ONAFHANKELIJK TE WORDEN

1. BETAAL JEZELF EERST.  
(“PAY YOURSELF FIRST”)

2. MAAK GEEN BUDGET MAAR DOE 
HET INEENS AUTOMATISCH! 
(“MAKE IT AUTOMATIC!”)

3. LEEF RIJKELIJK NU.  
(“LIVE RICH NOW”)

4 What are the  
secrets of success? 
– one word answer: 
rational.
- Charlie Munger

4. MENSEN ZIJN NIET GEMAAKT OM 
GOEDE BELEGGERS TE ZIJN.

 
Eigenlijk zijn wij, als mens, niet gemaakt 
om goede beleggers te zijn. Wij zijn 
emotionele wezens. Indien mensen ge-
confronteerd worden met gevaar zijn er 
drie mogelijke reacties: terugvechten, 
vluchten of niks doen. Een groot deel van 
de mensen opteert om te vluchten. Deze 
reacties zitten ingebakken in ons “bees-
tenbrein”. Op de beurs zien we vaak een 
gelijkaardige reactie. Dalende koersen 
(gevaar) zorgen vaak voor paniek, hoe-
wel dit niet rationeel is. 

De geschiedenis leert ons dat dalende 
koersen vaak een interessant instap-
moment bieden. Slecht en goed nieuws 
zorgen voor volatiele beurskoersen. Dit 
hoort erbij en hier moet een aandelenin-
vesteerder tegen bestand zijn. Hij of zij 
moet rationeel zijn. (Zie Tabel 1)

Wie panikeert, verliest. •

Een goede private banker helpt investeerders niet alleen met hun investeringen, maar is 
tevens een klankbord in tijden van volatiliteit.

Tabel 1 - Geschiedenis van beursdalingen (1900-2013) 

TYPE OF DECLINE AVERAGE FREQUENCY AVERAGE 
LENGHT

-5% or more About 3 times a year 47 days

-10% or more About once a year 115 days

-15% or more About once every 2 years 216 days

-20% or more About once every 3,5 years 338 days
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De Leo Stevens familie neemt afscheid 
van een zoon…al blikken we zowel te-
vreden terug als hoopvol vooruit! Jan 
Avonts was een collega van weinig 
woorden die echter veel betekend heeft 
voor Leo Stevens & Cie. Veel cliënten 
leerden hem kennen als aanspreekpunt 
op onze tradingdesk, ontdekten zijn fa-
voriete aandelen in de Tijd of hoorden 
Jan enthousiast aan het woord over 
vastgoedbeleggingen tijdens een fel ge-
smaakte LS Academy. Aandachtige le-
zers van dit magazine lazen vast enkele 
interessante artikels uit zijn vlotte pen. En 
in heel veel beleggingsportefeuilles zijn 
ideeën van Jan terug te vinden. Daar-
bij mogen we zeker ons fonds LS Value 
Small en Midcap niet vergeten, dat Jan 
mee boven de doopvont hield en waar-
voor hij van grote waarde was.

Maar voor Jan is het tijd om nieuwe ho-
rizonten te verkennen. Hij wil zich in de 
toekomst meer specialiseren en zich 
daarbij exclusief focussen op de analy-
se van small en midcap aandelen en de 
implementatie daarvan binnen specifie-
ke ESG-nichefondsen. Jan zal daarom 
vanaf 1 april het team van Quest Ma-

nagement (onderdeel van Capricorn) 
versterken. Een team waar wij overigens 
al meer dan 10 jaar een goede rela-
tie mee onderhouden. Hun fonds Quest 
Cleantech, beheerd door Yves Vaneer-
dewegh, doet vast een belletje rinkelen 
bij onze cliënten, die er mooie winsten op 
hebben. We zullen Jan dus vast en zeker 
nog veel horen. 

Maar we willen Jan nu vooral van har-
te bedanken voor zijn vele jaren dienst. 
Voor zijn waardevolle ideeën, zijn gedre-
venheid en logica, zijn verantwoordelijk-
heid en zo veel meer, zowel op het vlak 
van trading, analyse, fondsbeheer als 
institutioneel beheer. We danken hem 
graag voor de toewijding waarmee hij 
zijn opvolgers heeft klaargestoomd en 
de professionele manier waarop hij de 
afgelopen weken de overdracht heeft 
geregeld. Wij wensen Jan alle succes 
toe. Hij zal het goed doen in Leuven, daar 
zijn we van overtuigd! •

Collega Jan Avonts bewandelt professioneel andere wegen

Geen vaarwel maar een tot ziens.

We willen Jan 
bedanken voor 
zijn contributie 
aan dit magazine. 
Aandachtige  
lezers lazen  
alvast vele 
artikels uit zijn 
vlotte pen.

Dinsdag 9 maart ging een digitale LS Academy 
door over de kern van ons métier: beleggen. 

Het onderwerp van de avond was thematisch beleg-
gen. Waar moet je in de toekomst in belegd zijn, re-
kening houdend met de disrupties die plaatsvinden 
en die de financiële markten met de dag complexer 
maken. 
Door een  overvloed aan informatie zien vele beleg-
gers door de bomen het bos niet meer. Daarom is 
het belangrijk een houvast te hebben in de selectie 
van de beleggingen. Welke zijn de meest uitgespro-
ken megatrends op lange termijn? Welke concur-
rentiële voordelen heeft een bedrijf nodig voor een 
succesvolle toekomst? En hoe ziet het beleggings-
proces van Leo Stevens eruit? 

Interesse maar deze sessie gemist… u krijgt van ons 
een tweede kans. Wie er door omstandigheden niet 
kon bijzijn kan nog steeds de opname van de sessie 
opvragen en deze in uitgesteld relais bekijken. →

Waar moet je in  
de toekomst in belegd zijn?

BELEGGEN
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TECHNOLOGIE

GEZONDHEID

De botsing tussen een digitaal en 
een traditioneel bedrijf
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De opkomst en ondergang van de markt
voor persoonlijke luxegoederen

Vrije tijd en Luxe

De markt voor persoonlijke luxegoederen is bijna jaarlijks gegroeid sinds de 2e helft 
van de jaren 90 en was ongeveer $308 miljard waard begin 2019.
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Geografische opsplitsing volgens investeringsbehoefte

De noodzaak om de infrastructuurkloof aan te pakken

Wat zijn de plannen van uw 
organisatie voor de komende 
jaren met betrekking tot 
outsourcing?

Wat zijn de redenen dat uw 
organisatie van plan is meer 
uit te besteden?

Opkomende markten zijn goed 
voor bijna tweederde van de vraag
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De evolutie van 
de moderne economie

Bron: Competing in the age of AI
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R&D Bedrijfswereld

Thematische kernpijlers  
van ons beleggingsproces
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Granahan US Focused Growth Fund
A small American Beauty

FONDS IN FOCUS

The great America 
Amerika is van oudsher een van de bakermatten van het 
economisch leven. Door de uitgestrektheid van de natie diende 
men veel zaken altijd groots te zien en groots is het ook gewor-
den.  Innovatie en ondernemerschap zorgden ervoor dat veel 
Amerikaanse bedrijven de status van wereldleider bereikt heb-
ben. Een reis door de tijd leert dat deze status zich in verschil-
lende domeinen manifesteerde, van spoorwegen over indus-
triële productieprocessen tot voeding en andere consumptie 
artikelen.  Om uiteindelijk uit te komen bij de technologische 
leiders. Hun suprematie uit zich in het dagelijks leven maar ook 
op beursvlak, waar Amerikaanse bedrijven traditioneel het gros 
van de grootste beurskapitalisaties wereldwijd innemen.      

Small America is also great
Het is echter niet alleen “size that matters”. Men kan ook groot zijn 
in iets kleins. Nogal wat van de huidige technologie giganten zijn 
immers als kleine bedrijven met een mooie droom gestart, en 
later dankzij vakkundig management uitgegroeid tot dominante 
spelers in hun vakgebied.

De Amerikaanse markt herbergt een groot segment van kleine 
en middelgrote marktkapitalisaties.  Deze vallen niet onmiddel-
lijk onder de radar bij het gros van de beleggers.  Ten onrechte 
want ze bevatten een groot aantal onontdekte parels die binnen 
afzienbare tijd kunnen uitgroeien tot sterke mondiale spelers. 
(Zie tabel 1)

Investeren in dit type aandelen biedt de mogelijkheid om de 
winnaars van morgen in een vroeg stadium op te pikken. Door-
gaans zijn deze bedrijven bovendien nog sterk op hun thuismarkt 
toegespitst waardoor het economisch herstel en de stimulus-
plannen van de nieuwe Amerikaanse president hen volledig ten 
goede zal komen. (Zie tabel 2)

Fondsen in Focus
Companies in the most attractive stage of their life cycle
Once through the difficult start-up phase, Small & Mid cap companies enter  the phase where they can deploy all their growth potential 

Market Capitalisation Ranges and the Business Life Cycle

Small Cap Large Cap

Business Risk

Investment
Growth

Start-Up /
Development Stage

Founding management teams 
invested in business

Developing products and strate-
gies

Very high growth potential 

High alpha generation potential 
coupled with high volatility

Growth /
 High Growth Stage

Strong, established
management teams

Established products and strategy

High profitability

Substantial growth potential

High expected returns

Maturity /
Declining Growth Stage

Externally sourced 
committee-style 

management teams

Extensive resources

Expansive product line

Limited growth potential

Less alpha potential

Fondsen in Focus

SMID - Caps have lower exposure to International Sales 
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0%

57%
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77%

23%
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15%

Tabel 1 - Groeifases van bedrijven en hun marktkapitalisatie  
Bron: Banque de Luxembourg Investments, September 2020
Eenmaal bedrijven door de moeilijke opstartfase zijn, dan versnelt hun 
groei en dan wordt hun marktkapitalisatie groter. 

Tabel 2 - Small & Mid-Cap bedrijven zijn minder afhankelijk 
aan omzet buiten de VS  
Bron: Banque de Luxembourg Investments, September 2020

Wij willen inzetten op het potentieel van deze Amerikaanse small 
en mid cap markt. Aangezien het een uitgebreide markt is, lijkt 
cherry picking van een specifiek aandeel niet de meest aan-
gewezen methode. We verkiezen daarom om in een gediversi-
fieerde portefeuille te beleggen en vertrouwen dit toe aan een 
specialist ter zake.

Het fonds
DE BEHEERDER
Granahan Investment Managers is een Amerikaanse fondsbe-
heerder, opgericht in 1985 door een aantal doorwinterde inves-
teringsspecialisten met een voorliefde voor Amerikaanse small 
en mid cap aandelen. Het bedrijf is sindsdien sterk gegroeid in 
activa (momenteel bijna 5 miljard USD onder beheer) en ook 
in aantal beheerders en analisten. De 5 beheerders hebben elk 
hun verantwoordelijkheid over hun eigen specifiek small of mid 
cap aandelenfonds. Daarnaast gebeurt er veel overleg en kruis-
bestuiving waardoor de kennis en inzicht in deze markt onder 
elkaar verdeeld en versterkt wordt.

GRANAHAN US FOCUSED GROWTH FUND
Beheerder Drew Beja vervoegde het bedrijf in 2011, na reeds 4 
jaar bij zijn vorige werkgever een succesvol small cap Focused 
Growth fonds beheerd te hebben. In 2014 lanceerde hij dan een 
gelijkaardig fonds voor Granahan Investments en beheerde dit 
volgens dezelfde strategie als bij zijn vorige werkgever. Onder 
de Granahan naam werd het indrukwekkend beursparcours 
verdergezet. Hierdoor viel het ook onder onze aandacht.

ONBEWOOND EILAND BEDRIJVEN
Drew Beja selecteert zijn aandelen via een zorgvuldig en lang-
durig bottom-up analyse proces.  Hij zoekt naar zogenaamde 
“Desert Island” (=onbewoond eiland) bedrijven. Een term die hij 
van grootmeester Warren Buffett overgenomen heeft om bedrij-
ven te categoriseren die binnen een afzienbare tijd (stel na een 
verblijf van x-aantal jaren op een onbewoond eiland) van niets 
tot een veelvoud van zichzelf kunnen uitgroeien. 

Typisch zijn deze bedrijven in staat om een winstgroei van mini-
mum 15% over de volgende 5 jaar te realiseren.  

De resultante van dit denkproces is een universum van een 100-
tal aandelen waaruit de beheerder zijn portefeuille kan samen-
stellen. Vervolgens worden de aandelen uit dit universum onder-
worpen aan een strikte risico analyse. Hierbij zijn ESG (duurzaam 
karakter), liquiditeit (belangrijk element bij small en mid cap 
aandelen) en een doorgedreven scenario analyse (worst case 
scenario’s) belangrijke aandachtspunten. Zo bekomt Drew Beja 
dan zijn uiteindelijke selectie van een 40-tal aandelen.

KENMERKEND VOOR DEZE BEDRIJVEN ZIJN: 
• innovatieve technologieën
• sterke competitieve voordelen
• sterke merken en klantentevredenheid 
• zeer kwaliteitsvol management
• solide balansstructuur
• groot potentieel op margeverbetering  
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Grafiek 1 - 5 jaar performance versus Russell 2000 index en 
MSCI World (in euro)
Bron: Bloomberg data opgehaald 16/03/2021

2.01

Fondsen in Focus

2016 2017 2018 2019 2020 2021

Mar Jun Sep Dec Jun Sep DecMar Jun Sep DecMar Jun Sep DecMar Jun Sep DecMar Mar

700

614.42395

203.32423

178.95015

600

500

400

300

100

Granahan Us Focused Growth Fund (EUR) - Last Price

Russell 2000 Index (EUR) - Last Price

HSCI World Net Total Return EUR Index (EUR) - Last Price on 3/15/21

PORTEFEUILLE SAMENSTELLING
De sectorverdeling is het gevolg van het fundamenteel bot-
tom-up selectieproces. De beheerder houdt er niet van om alles 
in hokjes of sectoren in te delen. Het zijn vooral de trends die 
bepalend zijn, en daarbij de bedrijven die aan de juiste zijde van 
deze trends gepositioneerd zitten. In de praktijk zien we immers 
dat sectorgrenzen vervagen doordat technologische ontwikke-
lingen in alle activiteiten en sectoren binnensluipen.

Uit zijn aandelenselectie blijkt dat hij de grootste groei opportu-
niteiten vindt in de technologie en cyclische consumptie sec-
toren. Tot zijn top 10 aandelen behoren bedrijven als Liveperson 
(Cloud software), Costar Corp (software voor vastgoedsector) 
en Etsy (online marktplaats voor handgemaakte en vintage 
producten).  

PERFORMANCE
Het beurstraject van dit fonds is op zijn minst indrukwekkend 
te noemen. De beheerder slaagt erin om de markt te kloppen 
in sterke beursjaren dankzij een goede selectie van groeige-
richte bedrijven. In zwakkere beursjaren weet hij echter ook zijn 
mannetje te staan. De zorgvuldige risico analyse waarbij worst 
case scenario’s getest en geanalyseerd worden, liggen hieraan 
ten grondslag. Het krijgt dan ook niet voor niets een 5-sterren 
Morningstar rating toegekend. (Zie grafiek 1) •

DUURZAAM

ESG, meer dan woorden: 
duurzame interieur juweeltjes 

ontwikkeld tijdens Corona!

Wie pastoor wil worden, moet in God 
geloven. En mooie principes worden 
enkel mooier als ze ook doorleefd wor-
den toegepast. ESG mag dan wel in ons 
DNA zitten…bij Leo Stevens willen we deze 
waarden ook dagdagelijks in de praktijk 
brengen. Da’s pas écht Puur en Persoon-
lijk. Zo werd water-in-flessen een tijd 
geleden uit ons kantoor verbannen en 
drinken we nu “van de tap” net zoals de 
bekende maar milieubelastende capsu-
letjes plaats maakten voor bonen kof-
fie…”what else”?
We vinden de gezondheid van de me-
dewerkers belangrijk én “we buy local”: 
twee ondernemers uit de buurt leve-
ren ons verse soep en lekker fruit. En 
tijdens corona leerden we Louise Van 

Hemeldonck kennen en haar concept 
charmeerde ons evenzeer. Sindsdien 
kan je haar fleurige creaties in de Schil-
dersstraat terugvinden. We stellen het 
hier graag even voor. 

Louise Van Hemeldonck (29) startte 
in april 2020 in Antwerpen met Satur-
dayflowers. Al snel vonden haar droog-
bloemen ook op weekdagen hun weg 
naar ons kantoor. We praten hier over 
een circulair systeem waarin ze enerzijds 
haar bloemen droogt en bovendien ook 
hergebruikt. Dit maakt dat Louise de le-
vensduur van haar product aanzienlijk 
verlengt zonder in te boeten aan variatie 
en veel verder kan gaan in het ontwer-
pen van toffe creaties. Het geeft haar de 
kans prachtige creaties te leveren waar 
je elke dag van kan genieten tegen een 
betaalbare prijs. Iets wat anders enkel 
mogelijk is bij speciale gelegenheden of 
events.

Louise kiest voor bloemen die eeuwig 
mooi blijven, maar daarom niet altijd 
hetzelfde. De variatie is eindeloos, de 
cliënt kiest zelf hoe vaak hij verrast wil 
worden. •

Benieuwd? Meer info en de nieuwste creaties vind je op  
www.saturdayflowers.be of kom nog eens op de koffie bij Leo Stevens en 
geniet tijdens een volgende portefeuillebespreking van al dat moois.

Iedereen houdt 
van bloemen, ze 
geven ons een 
goed gevoel. Maar 
niemand houdt 
van bloemen  
weggooien.
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Open architectuur:
evaluatie fondsenselectie

HERSTELBEWEGING
De marktdynamiek tijdens de voorbije 
maanden werd gedomineerd door de 
hoop op een heropening van de econo-
mie nu het vaccineren eindelijk van start 
kon gaan. Dit zorgde op de beurzen voor 
een inhaalbeweging van zwaar getrof-
fen sectoren zoals banken, energie en 
cyclische bedrijven algemeen.  

Maar de hoop op heropening zorgde in 
snel tempo ook voor hogere inflatiever-
wachtingen en bijgevolg sterk stijgende 
lange termijn rentes. Alhoewel enige nu-
ance hier eerder op zijn plaats is zoals 
vroeger beschreven.

Deze shift in beleggers’ interesse en ren-
te impact vinden we ook terug in ons 
fondsenuniversum.  Het verwondert dan 
ook niet dat de sterkste performances 
toe te wijzen zijn aan fondsen met een 
relatief grote blootstelling aan de vorig 
jaar getroffen sectoren.

Flexibiliteit
Een duidelijk voorbeeld hiervan is het 
R-co Valor fonds, dat al sinds jaar en 
dag in onze selectie prijkt. De beheerder 
heeft een flexibel mandaat om naar zijn 
inzichten beleggingsposities in te nemen. 
Hierbij baseert hij zich op zijn sterke fun-
damentele overtuigingen maar ook op 
macro-economische en markttechni-
sche inzichten. Zo aarzelt deze beheer-
der niet om aan de zijlijn te gaan staan 
en zijn aandelenblootstelling drastisch 
af te bouwen wanneer hij oordeelt dat 
de markt in het algemeen te hoog ge-
waardeerd staat. Dit was naar zijn inzicht 
het geval begin 2020 toen hij zijn aan-
delenposities afbouwde tot netto 70%. 
Sindsdien maakte hij gebruik van de la-
gere koersen om geleidelijk zijn cyclische 
blootstelling weer te verhogen. Zo is hij 
geïnvesteerd in aandelen als Royal Carri-

bean Cruises en hield hij in weer en wind 
vast aan zijn exposure aan Amerikaanse 
banken, energie en grondstofwaarden. 
Acties waar hij nu volop de vruchten van 
plukt en die zijn puike prestatie sinds het 
begin van het jaar verklaren.

Flossbach van Storch Multiple Oppor-
tunities (FvS) bezit ook de flexibiliteit om 
zijn gelden te diversifiëren over de ver-
schillende activaklassen. De aandele-
nexposure staat met 77% op een relatief 
hoog niveau. Aandelen worden geselec-
teerd op basis van een combinatie van 
goede risico – rendementsverhouding 
en een relatief voorspelbaar lange ter-
mijn winstpotentieel. Als gevolg daarvan 
situeren de meeste aandelenposities 
zich in de defensievere sectoren, zoals 
niet-cyclische consumptie (voeding) 
en gezondheid. Het type aandelen dat 
bij de “slachtoffers” van de sectorrotatie 
en rentestijging kan geklasseerd worden. 
FvS blijft echter geloven in het hogere 
winstpotentieel van dit soort bedrijven 
niettegenstaande de tussentijdse rente-
schommelingen. Net als in goud, nog zo’n 
slachtoffer, waarin ze een positie van 9% 
aanhouden. Obligaties, daarentegen, zijn 
volledig uit hun gratie verdwenen.

Aandelenfondsen: herstel van de 
achterblijvers
De andere aandelenfondsen uit de se-
lectie ondergingen dezelfde dynamiek. 
Aangezien het gros van hen vanuit een 
groeistrategie belegt, zagen we hier geen 
grote outperformers.

Comgest Growth Europe en Fundsmith 
Equity zijn de typische “buy and hold” 
fondsen die kwaliteitsvolle bedrijven met 
voorspelbare groeivooruitzichten uit-
kiezen als belegging. Comgest met een 
blik op Europa terwijl Fundsmith de hele 
wereld in het vizier neemt. Traditioneel 

vinden ze allebei hun gading in de meer 
defensieve sectoren zoals gezondheid, 
consumptie en technologie. De relatief 
zwakkere performance van dit soort aan-
delen remde het herstel van de meer cy-
clische aandelen zoals Ryanair en Ama-
deus in beide portefeuilles lichtjes af.

Opkomende fondsen
Opvallend is de sterke prestatie van het 
opkomende continent Azië. Eigenlijk is de 
term opkomende markten hier niet meer 
volkomen terecht. Deze wordt namelijk 
doorgaans gebruikt voor economieën die 
zich in een vroeg stadium van economi-
sche ontwikkeling bevinden. De laatste 
jaren kenden de Aziatische landen een 
enorme economische boost dankzij een 
gunstige demografische evolutie met 
een groeiend aandeel van de midden-
klasse. Deze groeiende groep wordt ge-
kenmerkt door een grote honger naar 
consumptie die ze in enkele muisklikken 
kan stillen dankzij een internettoegang 
en een groot aanbod van e-commerce 
platformen.

Daarnaast bieden strak geleide staten 
zoals China het voordeel dat er zeer snel 
gereageerd kan worden wanneer er pro-
blemen zoals een zeer besmettelijk virus 
opduiken. De crisis is hier op korte tijd 
bezworen en alles verloopt er alweer “as 
usual”. Dit weerspiegelt zich in de sterke 
beursprestaties van fondsen met een fo-
cus op het gele continent.

De zogenaamde sectorrotatie richting 
meer cyclische aandelen zagen we bo-
vendien ook hier opduiken. Aandelen met 
kleine en middelgrote marktkapitalisaties 
vielen weer in de gratie van de beleggers 
en kregen veel aantrek. Het Franklin Tem-
pleton Asian Smaller Companies fonds 
spon hier garen bij. Het fonds selecteert 
lokaal kleine en middelgrote bedrijven 

FONDSEN



27

die inspelen op de grote groeitrends. 
Deze vinden ze vooral in de technologie 
en cyclische consumptie sectoren. Her-
nieuwbare energie is ook een belangrijk 
aandachtspunt voor de beheerder. Het 
herstel dat reeds eind vorig jaar werd 
ingezet, voltrok zich verder waardoor het 
fonds dit jaar reeds een dubbelcijferige 
performance optekent. 

Aan de zijde van de grote marktkapita-
lisaties heeft onze investering in het JP 
Morgan Asia Growth fonds ons geen 
windeieren gelegd. Integendeel. Hun 
aandelenkeuze biedt een goede mix tus-
sen groei waarden en meer cyclische 

namen. Aandelen in gaming, zoals Ga-
laxy Entertainment Group, en financiële 
waarden zoals HDFC Bank, surften mee 
op de herstelgolf. De grote Chinese tech 
giganten zoals Alibaba en Tencent zijn 
vaste waarden in het fonds. De macht 
van deze internetreuzen verontrust de 
Chinese volkspartij en het is niet verwon-
derlijk dat ze deze tracht aan banden te 
leggen. Dit zorgt voor koersvolatiliteit in 
deze aandelen maar uiteindelijk is wel 
duidelijk dat China ook niet meer zon-
der deze twee innovatieve consumptie 
boosters kan. JP Morgan blijft er alvast in 
geloven en beschouwt correcties in deze 
groeiaandelen als koopopportuniteiten.

THEMATISCH BELEGGEN
Zoals reeds meermaals aangehaald is 
het thematisch beleggingsprincipe fun-
damenteel binnen ons beleggingspro-
ces. We starten hierbij vanuit de kennis 
van een aantal megatrends op basis van 
demografische en technologische evo-
luties die onze toekomst zullen bepalen. 
Aan de hand hiervan kiezen we een aan-
tal thema’s die door deze megatrends 
beïnvloed worden. Zo onderscheiden wij 
6 thema’s: 1) Duurzaamheid; 2) Techno-
logie; 3) Gezondheid; 4) Infrastructuur; 
5) Outsourcing en 6) Vrije tijd en luxe. 
(zie ook de infographic in het midden van 
magazine) Binnen deze thema’s zoeken 

we de geschikte bedrijven en/of fondsen. 
Een aantal van die thematische fondsen 
en trackers prijken op onze selectielijst. 

Duurzaamheid
Door de grote verschuiving van beleg-
gersgeld richting duurzame fondsen ont-
stond er het laatste jaar een wildgroei 
aan duurzame fondsen. Velen preten-
deerden vaak ten onrechte het duurza-
me vaandel te dragen. Om deze “green-
washing” tegen te gaan en de beleggers 
meer transparantie te bieden, heeft de 
Europese commissie nieuwe regels uit-
gevaardigd voor de fondshuizen, de zo-
genaamde SFDR regels (Sustainable 
Financial Disclosure Regulation). Ieder 
fonds dient vandaag aan te geven on-
der welke van de drie categorieën het 
valt: 1) geen duurzaam fonds; 2) een 
“licht groen” duurzaam fonds (uitslui-
ting op basis van ESG criteria) of 3) een 
“donkergroen” duurzaam fonds (positie-
ve impact). Dit alles heeft implicaties op 
de toekomstige rapporteringen over hun 
ESG methodologieën. In onze volgende 
Focus editie hopen we een overzicht te 
kunnen geven van de SFDR classificatie 
voor al onze geselecteerde fondsen.

Twee fondsen uit onze selectie vallen 
reeds lang volledig buiten enige notie van 
greenwashing. Duurzaamheid is al van bij 
hun lancering een van de belangrijkste 
beslissingsparameters voor de samen-
stelling van het fonds. Het Quest Clean-
tech fonds belegt in bedrijven die via 
technologische oplossingen kunnen bij-
dragen tot een betere energie efficiëntie. 
Ze spelen hierbij dus vooral in op de mi-
lieuproblematiek en energietransitie. De 

investeringsfocus gaat voornamelijk naar 
Europese small en mid cap aandelen. Dit 
segment van aandelen wekte de laatste 
maanden veel interesse bij beleggers en 
herstelde sterk. Het fonds heeft daardoor 
alvast de start van het jaar niet gemist.

Het Janus Henderson Horizon Global 
Sustainable Equity Fund start vanuit een 
aantal duurzame trends op het vlak van 
gezondheid, sociaal welzijn, milieu en vei-
ligheid. De beheerder selecteert enkel de 
positieve bijdragers tot deze trends. Zijn 
uitsluitingslijst is uitgebreid waarbij zelfs 
ook minder evidente bedrijven zoals de 
farmaceutische sector geweerd worden 
(omwille van het onethische aspect van 
het testen op dieren). De resultante van 
deze strenge keuring is een portefeuille 
van groeibedrijven die we vooral in de 
technologiesector kunnen terugvinden.

Infrastructuur: de ruggengraat van 
de economie
Zoals we al vermeld hebben kan onze 
economie, samenleving en ons dage-
lijks leven niet functioneren zonder een 
goede infrastructuur. Vanaf het moment 
dat we opstaan totdat we gaan slapen 
doen we beroep op een of andere vorm 
van infrastructuur. Gaande van water, 
energie en elektriciteitsvoorzieningen tot 
communicatienetwerken, transport en 
afvalverwerking. De nood aan efficiën-
te infrastructuur is bijgevolg zeer hoog. 
Omdat investeringen hierin meestal een 
hoge initiële financiering vragen waarvan 
het rendement pas op langere termijn 
zichtbaar is, werden deze vaak vooruit-
geschoven. Vooral in de Westerse mark-
ten, zoals de VS, zien we nog een groot 

tekort aan investeringen ten opzichte van 
de reële noden.

Via het M&G Global Listed Infrastructu-
re fund investeren wij in de brede infra-
structuursector, gaande van transport, 
water, afval, energie tot communicatie-
netwerken en sociale infrastructuur. Het 
fonds kijkt enkel naar bedrijven die ef-
fectief eigenaar zijn van de fysieke acti-
va en een voorspelbare inkomensstroom 
kunnen genereren. Het fonds vatte het 
jaar aan in een goed gestel. De hoop op 
een exit uit de pandemie deed ook de 
transportsector opleven waarbij aande-
len zoals Vinci een sterk herstel kenden. 
De rally miste zijn impact ook niet op be-
drijven die infrastructuur leveren voor de 
energiesector (pijpleidingen, opslagsys-
temen, …). De rente opstoot zorgde wel 
voor wat druk op een aantal defensievere 
bedrijven met hoge dividenduitkeringen 
zoals de datacenter uitbaters Equinix en 
CoreSite. M&G maakte van deze tijdelijke 
zwakte gebruik om hun posities in deze 
aandelen te verhogen.

Digitalisering
Technologische innovatie zal ons leven 
en de economie blijven stuwen, onge-
acht in welke economische cyclus we 
ons bevinden. Allerhande bedrijven uit 
diverse sectoren ondervinden vandaag 
dat meegaan op de technologische 
trend vele voordelen biedt. Het maakt 
het bedrijfsleven veel efficiënter, flexibeler 
en biedt toegang tot een steeds groter 
wordende consumentengroep. De CO-
VID-pandemie heeft dit nogmaals in de 
verf gezet. Het heeft zelfs het adaptatie-
proces versneld en nieuwe toepassingen 

Naam MS* ESG Rating Munt Koers Datum Perf. 
YTD

Perf. 
2020

Perf. 
2019

Perf. 
2018

Perf. 
2017

MS* MSCI 

AANDELEN GLOBAAL

FUNDSMITH EQUITY FUND-T ACC **** 3 A EUR 49,87 30/03/2021 6,67 10,73 32,50 0,92 17,71

LS VALUE EQUITY GLOBAL A KAP *** 2 BBB EUR 175,34 29/03/2021 4,21 6,59 29,81 -13,36 2,66

AANDELEN EUROPA

COMGEST GROWTH EUROPE-EUR A KAP ***** 2 AA EUR 33,76 29/03/2021 3,97 10,71 33,93 -4,99 12,82

LS VALUE EQY EUROPEAN SMALL AND MID CAP-A KAP 3 AA EUR 121,66 29/03/2021 6,17 5,76 27,56

AANDELEN VS

GRANAHAN-US FOCUSED GROWTH FUND-A KAP ***** 3 BBB USD 509,97 29/03/2021 -0,94 68,21 52,57 30,03 17,21

AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN

FRANKLIN TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES -IAE KAP **** 3 EUR 73,60 29/03/2021 14,75 3,49 6,55 -7,28 18,29

JPMORGAN ASIA GROWTH FUND A-USD KAP ***** 3 A USD 48,66 29/03/2021 6,73 23,32 28,84 -8,15 29,99

AANDELEN THEMATISCH

QUEST CLEANTECH FUND-C KAP *** 3 A EUR 385,88 26/03/2021 7,14 21,28 25,73 -14,61 18,39

JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FD-A EUR KAP ***** 2 AA EUR 476,70 30/03/2021 4,45 24,53 38,72 -8,10 13,91

M&G LUX GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND -ECIA KAP ***** 3 AA EUR 14,21 30/03/2021 8,89 -5,36 38,19 -0,61

ROBECO GLOBAL FINTECH FUND -IU KAP ** 3 BBB USD 178,23 29/03/2021 6,73 16,89 38,46 0,46 2,70

L&G CYBER SECURITY UCITS ETF *** 3 BBB EUR 19,35 30/03/2021 0,47 29,89 34,04 12,58 8,88

ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC UCITS ETF -A ** 3 BBB USD 11,88 30/03/2021 4,15 28,46 39,54 -14,60 29,14

ISHARES EUROPE PROPERTY YIELD UCITS ETF *** 2 A EUR 39,34 30/03/2021 -2,82 -8,89 24,38 -6,25 14,91

WISDOMTREE EUROZONE EQUITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF **** 2 AA EUR 18,66 29/03/2021 6,50 6,30 32,50 -14,59 20,88

MIXFONDSEN GLOBAAL (GEBALANCEERD EN FLEXIBEL)

R-CO VALOR-F EUR KAP ***** 3 BBB EUR 2.431,92 29/03/2021 7,93 6,35 28,18 -13,47 8,89

FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND II-RT ***** 3 BBB EUR 160,10 30/03/2021 2,89 3,77 20,02 -5,11 5,79

OBLIGATIEFONDSEN GLOBAAL

DIERICKX LEYS II CORPORATE BOND FUND-C KAP ** 3 A EUR 1.400,23 29/03/2021 0,15 0,50 3,45 -0,82 -0,08

M&G GLOBAL MACRO BOND FUND -EUR AA KAP *** NA A EUR 14,88 30/03/2021 -0,39 2,96 9,82 1,76 -7,48

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND FUND -A KAP **** NA A EUR 14,74 30/03/2021 -1,60 3,78 8,28 -3,87 3,72

FLOSSBACH STORCH BOND OPPORTUNITIES BOND FUND-I KAP ***** NA A EUR 144,85 30/03/2021 -2,75 9,49 12,31 -2,52 4,77

BNP ENHANCED BOND 6M-PRIVILEGED DIS *** 3 AA EUR 90,42 29/03/2021 0,16 1,02 1,66 -2,35 0,95

DWS FLOATING RATE NOTES-IC KAP *** 3 A EUR 84,22 29/03/2021 0,06 -0,18 0,99 -1,25 0,42
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in het leven geroepen. Onze drie gekozen 
fondsen in dit thema blijven daarom een 
essentieel onderdeel van onze selectie 
voor de lange termijn. 

Ongetwijfeld kunnen jullie –net als wij- 
het aantal keren dat we de voorbije we-
ken aankopen met cash geld betaald 
hebben op 1 hand tellen. Vaak is zelfs 1 
hand al teveel en heeft men enkel via 
kaart of app betaald. Het is overduidelijk 
dat ons betalingsverkeer een immense 
revolutie doormaakt. Bankloketten ver-
dwijnen geleidelijk uit ons straatbeeld 
en worden vervangen door online apps. 
Dit vereist de nodige technologie. Het 
Robeco Global Fintech Equity Fund se-
lecteert bedrijven die zich specialiseren 
in deze financiële technologie. Bedrijven 
worden onderverdeeld in drie groepen: 
1) Winnaars: de gevestigde waarden die 
reeds een groot deel van onze digitale 
betalingen aanbieden en ondersteunen 
zoals Visa; 2) Facilitatoren: de software 
en hardware bedrijven die de techno-
logie aanbieden zoals Temenos en 3) 
Uitdagers: nieuwe bedrijven met nieuwe 
technologieën die mogelijke winnaars 
van morgen zijn zoals Greendot. Daar 
waar initieel de markt nog gedomineerd 
werd door Amerikaanse spelers heeft de 
toenemende digitalisering in de Aziati-
sche en Europese landen ervoor gezorgd 
dat er ook hier belangrijke en invloedrijke 
spelers terug te vinden zijn.

Meer algemeen zien we dat robots en 
computers in staat zijn om meer en meer 
menselijke handelingen over te nemen. 
Dit gaat niet alleen om repetitieve routine 
taken. Menselijke denkprocessen kunnen 
dankzij artificiële intelligentie ook geau-
tomatiseerd worden. De automatisering 
en robotiseringstrend is dus nog lang 
niet teneinde. We beleggen hierin via de  
iShares Automation and Robotics UCITS 
ETF tracker die bedrijven selecteert die 
een aanzienlijk deel van hun omzet rea-
liseren in specifieke sectoren verbonden 
met de ontwikkeling van automatise-
rings- en roboticatechnologie. 

Technologie zorgt ervoor dat de grenzen 
tussen de reële en digitale wereld ver-
vagen. Dit geldt echter niet alleen voor 
mensen met goede bedoelingen. Misda-
digers worden voor hun criminele activi-

teiten ook meer en meer aangetrokken 
door de digitale wereld. Cyber Security 
(digitale beveiliging) is daardoor priori-
tair voor eenieder die zich op het inter-
net waagt. De L&G Cybersecurity UCITS 
ETF groepeert een aantal bedrijven wier 
hoofdactiviteit bestaat uit technologie of 
diensten om het internet te beveiligen. Dit 
blijft een noodzakelijke investering voor 
de toekomst.

OBLIGATIEFONDSEN
2020 was een uitzonderlijk sterk jaar voor 
vele beheerders van obligatiefondsen. 
Sommigen slaagden er zelfs in om de 
MSCI World aandelenindex te kloppen. De 
beheerders zelf bleven hier echter nuch-
ter onder en beseften dat dit te danken 
was aan extreme marktomstandigheden. 
De paniek in maart gevolgd door onge-
ziene interventies van de centrale banken 
zorgden voor een sterk herstel in obliga-
tiekoersen. 

2021 zal een ander paar mouwen zijn. De 
meeste obligatiesegmenten hebben een 
correcte waardering waardoor het ne-
men van extra kredietrisico niet veel bij-
komend rendement oplevert. Bovendien 
zorgen renteschommelingen en stijgen-
de inflatieverwachtingen voor een druk 
op de obligatiekoersen. Om hieraan het 
hoofd te bieden is een doorgedreven ex-
pertise, flexibiliteit en marktinzicht nodig. 
Eigenschappen die de beheerders van 
onze drie flexibele obligatiefondsen be-
zitten. 

RENTESCHOMMELINGEN EN INFLATIE
Flossbach von Storch Bond Opportu-
nities Fund was de uitblinker van 2020. 
Beleggers in dit fonds mochten zich ge-
lukkig prijzen met een sterke performance 
die deze van de MSCI World overtroefde. 
Sinds het begin van het jaar hebben de 
beheerders zich veel voorzichtiger gepo-
sitioneerd in de markt. De meeste obliga-
ties zijn correct gewaardeerd waardoor 
ze hun posities in bedrijfsobligaties van 
lagere kwaliteit hebben afgebouwd. Ren-
dement trachten ze nu te halen door in te 
spelen op inefficiënties in rentecurve en 
interestrisico. In de VS is het verschil tus-
sen de korte termijn en de lange termijn 
rente zo groot geworden (steile rente-
curve) dat ze inschatten dat een verdere 
stijging van de lange termijnrente beperkt 

zou moeten blijven. Omwille van deze ho-
gere renteniveaus waren ze reeds in het 
begin van het jaar sterk belegd in lange-
re termijn Amerikaanse obligaties. Iets te 
vroeg, moesten ze zelf in maart toegeven. 
Renteverhogingen zorgden er immers 
voor dat deze obligaties een knauw kre-
gen. Het fonds leed hieronder. Toch blij-
ven ze geloven in deze positionering. 

Voorzichtigheid is momenteel ook het 
mantra van het M&G Global Macro Bond 
Fund. Het kredietrisico werd sterk afge-
bouwd door een lager gewicht in be-
drijfsobligaties en zelfs netto short te 
gaan in high yield obligaties. Alhoewel de 
beheerder blijft geloven in een structureel 
lage inflatie, sluit hij op korte tot middel-
lange termijn niet uit dat de inflatie een 
opstoot kan kennen. Een gunstige prijs-
vergelijkingsbasis voor bepaalde grond-
stoffen (olie stond een jaar geleden op 
een zeer laag niveau) en een verwachte 
vraag kunnen de algemene prijsniveaus 
tijdelijk verhogen. Om zich hiertegen in te 
dekken heeft de beheerder zijn positie in 
inflatie gerelateerde obligaties verhoogd 
tot 25%. Daarnaast zijn posities in vreem-
de munten ook belangrijke rendements-
bijdragers. De positie in de USD werd sterk 
opgetrokken naar 52%.

De beheerders van het  Invesco Global 
Total Return Bond Fund zijn overwegend 
belegd in overheidsobligaties omdat ze 
een groot belang hechten aan liquiditeit 
en veiligheid. Rendement zoeken ze in 
bedrijfsobligaties, perifere overheidso-
bligaties en meer en meer in obligaties 
van opkomende markten. Ook zij hebben 
hun blootstelling aan inflatie gerelateerde 
obligaties verhoogd. •
 

LS ACADEMY 

LS Academy goes digital:  
LS Academy

Dinsdag 11 mei 2021 
Jong geleerd is… jong gedaan. 

Als jongvolwassene heb je op korte termijn vast enkele concre-
te vermogensvragen en moet je belangrijke keuzes hieromtrent 
maken. Zo leerde velen in 2020 de beurzen kennen. Gezien de 
historisch lage intrestvoeten blijft ook de vraag naar vastgoed 
stijgen. Hoe dit financieren? Staan zij wel stil bij het volledig 
plaatje? En hoe kunnen de ouders hier eventueel in sturen en 
helpen? Deze LS Academy, waar wordt ingegaan op concrete 
en herkenbare voorbeelden, is specifiek voor de jongvolwasse-
nen samen met hun ouder(s).

Spreker: Jo Goiris, Certified Private Banker bij Leo Stevens & Cie 

Dinsdag 14 september 2021
Who cares wins

Als bedrijf, maar ook als belegger, komt het erop aan om de 
juiste keuzes te maken. Meer dan ooit zien we dat ‘Who cares 
wins’. Bedrijven kiezen best voor een bedrijfsvoering die kan re-
kenen op de steun van alle stakeholders. Als belegger is het 
goed te beseffen dat bedrijven die streven naar meer dan al-
leen winst, een competitief voordeel hebben wat zich veelal 
vertaalt in een beter rendement voor de belegger. 

Spreker: Peter Van den Broeck, Senior Private Banker bij Leo 
Stevens & Cie

Dinsdag 16 november 2021
Pensioen & vermogen 

Ging u recent met pensioen? Of is dit in aantocht? Iedereen 
weet dat er heel wat beweegt in het kader van onze pensioe-
nen. Aan de pensioenleeftijd werd gesleuteld. Hoe kan er voor-
delig worden bijverdiend en wat nu met de zware beroepen? 
Wij brengen de pensioenpijlers in kaart en lichten strategieën 
toe om inkomsten te genereren uit uw beleggingsportefeuille 
en zo de inkomensval bij pensionering te overbruggen. 

Sprekers: Karl Ruts, Hoofd Estate Planning en Jo Goiris, Certi-
fied Private Banker bij Leo Stevens & Cie

Ook in corona tijden willen we onze lezers en cliënten fit houden. Zeker mentaal.  
We bieden daarom in de komende maanden weer enkele digitale LS Academy’s aan. 

PROGRAMMA 2021

Wat weerhoudt een lezer om zich in 
te schrijven voor één van deze inte-
ressante sessies in 2021? Voorkennis 
is niet vereist, reservatie van uw zitje 
wel. De sessies van LS Digi-Academy 
gaan steeds door om 18u.  
Aarzel dus niet om in te schrijven! 
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Congrats!
You’re Hired!

Perfect  10!

We schreven eerder al dat 
stilstaan vaak achteruitgaan 
is. Voor een bedrijf als Leo 
Stevens is een gecontroleerde 
groei gezond en zelfs nodig. 
Een groeiende cliëntenbasis 
vraagt meer gesprekken, 
zorgt voor meer orders en 
administratie en brengt 
dus extra werk op de plank. 
Werk voor private bankers, 
administratief medewerkers 
en traders.

In de loop van 2021 starten dan ook al 
minstens 6 nieuwe collega’s. We stellen 
er aan onze lezers vandaag al 2 voor.

Januari : And the Oscar goes to….  
Agnes Van De Genachte
Met Agnes Van De Genachte (28j) haalt 
Leo Stevens jong talent binnen de ran-
gen. Toch was dit niet zo voorbestemd 
want Agnes komt niet uit een typisch fi-
nancieel nest. Mama is mode ontwerp-
ster, papa werkt bij de Stad Antwerpen. 
Ook haar eerdere werkervaringen zijn 
erg divers en situeren zich in heel andere 
sectoren. Van medewerkster bij de help-
desk van Coolblue, over barista in een 
koffiebar tot (verzekeren van) vracht-

wagenbanden bij haar vorige werkge-
ver. De pandemie met de bijhorende 
periodes van tijdelijke werkloosheid de-
den Agnes sneller dan verwacht op zoek 
gaan naar iets anders. Een administra-
tieve functie, bij voorkeur in de financiële 
sector. En zo versterkt zij nu onze back 
office als allround administratief mede-
werkster. Die veelzijdigheid is zowat een 
rode draad in haar leven, maar dan een 
draad met vele tinten...rood.  Door een 
sterke interesse in het land van de rij-
zende (rode) zon, behaalde ze eerst een 
bachelor Japanologie waarvoor ze zelfs 
een jaar in Japan zelf studeerde. 

Maar ook haar fascinatie voor het wit-

Een collega in de kijker…?  
Neen, TWEE collega’s in de kijker.
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te doek bleef niet zonder gevolg. Agnes 
behaalde een Master in Film en Visue-
le cultuur. Je zou het onze collega mis-
schien niet nageven, maar ze is vooral 
gek van bloedstollende of gitzwarte hor-
rorfilms. Zo ging haar thesis over slasher 
movies, een sub genre van horror films, 
die steeds draaien om een seriemoor-
denaar. Voorbeelden als Psycho, The 
Texas Chain Saw Massacre of Halloween 
doen vast een belletje rinkelen. Agnes’ 
persoonlijke lievelingsfilm is een film uit 
1927 “Sunrise, a song of two humans”, 
die ooit de eerste Oscar van beste film 
kreeg. 

Toch heeft onze collega ook een ande-
re, rustige kant. Zo houdt ze enorm van 
bakken, een uit de hand gelopen hobby 
uit haar barista-periode. Wij mochten 
als collega’s trouwens al enkele heerlijke 
creaties proeven. Verder komt ze tot rust 
met en bij haar 2 huiskatten. En ook bok-
sen kan haar ontspannen, al staat dat 
nu met Covid wel op een laag pitje. Ook 
reizen doet ze graag. Op Agnes’ verlang-
lijstje met bestemmingen staat uiteraard 
Japan met stip op één. Het land heeft 
volgens Agnes zo veel te bieden, van ski 
over strand tot cultuur.

Agnes is iemand die niet teveel vooruit 
plant. Ze ziet en neemt wat op haar af-
komt. Nu is dat in de eerste plaats veel 
opleiding en begeleiding om van haar 
een veelzijdig inzetbare administratief 
medewerkster te maken. Ze heeft er veel 
zin in en haar eerste indrukken zijn in elk 
geval positief. De job inhoud, de collega’s 
en de sfeer maken haar enthousiast. Wij 
wensen Agnes veel arbeidsvreugde toe 
bij Leo Stevens.

Februari : Wat ik daar zag, heeft me 
blij gemaakt; ole ola … Marie Pascale 
Akanyange
Marie Pascale Akanyange (MP) is een 

31 jaar jonge spring-in-‘t-veld die voor 
nieuw bloed zorgt bij Leo Stevens. Ma-
rie Pascale heeft Rwandese roots. Een 
prachtig land, dat in haar kindertijd ech-
ter werd  geteisterd door etnisch geweld 
en een burgeroorlog. In 1994 werd het 
vliegtuig neergeschoten van de toen-
malige Rwandese president Habyari-
mana die hierbij om het leven kwam. 
Daarop volgde de moord op 10 Belgi-
sche para commando’s en begonnen 
de moordpartijen van Hutu’s op Tutsi’s. 
Geen ideale omstandigheden voor on-
bezorgde kinderjaren. Gelukkig voor de 
vijfjarige Marie Pascale werd haar papa 
in maart 1995 -als diplomaat- naar Bel-
gië gezonden. Na deze missie ging MP’s 
papa aan de slag als boekhouder en 
bleef het gezin in België wonen waardoor 
MP is opgegroeid in een groene omge-
ving nabij Brussel. Als jongste van 5 en 
franstalig, in Vilvoorde. Uit interesse en 
op eigen houtje leerde MP ook Neder-
lands toen ze 18 werd. Reeds van in het 
middelbaar trok het financiële haar aan. 
Ze heeft Economie, Bedrijfsbeheer en 
Management gestudeerd en behaalde 
daarin een 2-talig Bachelor- en Mas-
terdiploma in respectievelijk Brussel en 
Louvain-La-Neuve. 
Dat diploma én tweetaligheid kon ze 
goed gebruiken bij haar eerste werk-
gever, BNP Paribas Asset Management. 
Ze startte op de reconciliatie-afdeling 
en zorgde er voor dat de cash en posi-
ties bij Custody, Clearing en de tegen-
partijen in lijn waren met de posities bij 
BNP Paribas Asset Management. Engels 
werd daarbij haar werktaal. Gaandeweg 
draaide ze er mee in diverse projecten, 
wat voor boeiende afwisseling zorgde. 
Eén van die projecten bracht MP zelfs 
een maand in India bij een BNP-dochter. 
Een echte cultuurshock maar tegelijk een 
interessante ervaring. Toch wou ze na 7 
jaar meer transversaal en minder af-
gelijnd en gesegmenteerd werken, liefst 
ook in een kleinere en warme omgeving. 

Agnes houdt 
enorm van bak-
ken, een uit de 
hand gelopen 
hobby uit haar 
barista-periode.  
Wij mochten als 
collega’s al heer-
lijke creaties 
proeven.

Ze ging op zoek via LinkedIn en kwam 
zo bij Leo Stevens terecht. Een overstap 
naar deze puur en persoonlijke vermo-
gensbeheerder leek haar logisch en was 
snel beklonken. Marie Pascale neemt al 
meteen een deel van de  taken uit han-
den van 2 collega’s met heel wat jaren 
dienst in risicobeheer en back office.  En 
dat lijkt haar natuurlijke habitat. Zelf vindt 
Marie Pascale zich niet creatief en ook 
het puur commercieel werk zegt haar 
minder. Zij voelt zich dus meer in haar 
sas achter een computerscherm en het 
analytische werk. 

MP omschrijft zichzelf als verlegen, al 
weten wij na enkele weken wel beter. 
Goedlachs en levendig doet ze haar Afri-
kaanse roots alle eer aan. Dat blijkt ook 
uit haar engagement bij een protestant-
se kerkgemeenschap in haar buurt. MP 
helpt er tot 3 keer per week actief mee 
aan het verzorgen van digitale vieringen, 
aangepast aan deze corona-tijden. De 

ambiance van de gospelsongs zijn le-
gendarisch en geven haar een instant 
geluksgevoel in deze erg kosmopoliti-
sche geloofsgemeenschap. Muzikaal als 
ze is, zingt ze zelf graag mee. Vroeger 
deed ze ook aan klassieke dans en hip-
hop maar door knieproblemen ligt dat 
momenteel stil.

Tot rust komt MP bij haar familie. Dichtbij 
haar ouders, broers en zussen en haar 6 
neefjes en nichtjes. Al is rust wel relatief…
want ze wordt door haar broer, die cros-
sfit coach is, begeleid om fit en gezond 
te blijven door cardio en spieropbouw. 
Dat komt haar goed van pas want MP 
wil de 20 km van Brussel lopen. Haar ei-
gen potje koken doet MP graag, en meer 
en meer zelfs door corona. Marie Pas-
cale telt trouwens af om weer te kunnen 
reizen. Liefst exotisch en ver…India heeft 
haar hart gestolen, maar ook China en 
de VS staan op haar verlanglijstje. En ze 
wil toch ook graag nog eens terug naar 
haar roots. Eerdere reizen naar Rwanda, 
Senegal en Tanzania bevielen zo dat ze 
het zwarte continent verder wil doorkrui-
sen. Het is zelfs een verre droom om ooit 
iets terug te doen voor haar moederland 
en er bijvoorbeeld zelf iets op te starten, 
in de financiële sector. 

En last but not least is fotografie een 
echte passie geworden voor MP. Voor-
al natuur en mensen haalt ze voor haar 
lens en ze zou graag ooit haar mooi-
ste foto’s afdrukken en tentoonstellen. 
Wie weet schopt zij het nog wel tot onze 
“kunstenaar in de kijker”… Het zou alvast 
een primeur zijn als collega. Maar zelfs 
los daarvan, wensen wij MP veel succes 
en arbeidsvreugde toe bij Leo Stevens. •

Goedlachs en 
levendig doet 
Marie haar Afri-
kaanse roots alle 
eer aan. Dat 
blijkt ook uit 
haar engagement 
bij een protes-
tantse kerkge-
meenschap in 
haar buurt.
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© Team van Meer!

© Archief KMSKA De historische museumtuin 

Onze grote buur, het Museum 
van Schone Kunsten haalde 
al vaker deze pagina’s. Achter 
de prachtig gerenoveerde 
gevel wordt naarstig gewerkt 
in functie van de heropening. 
En het nieuwe museum 
ziet er veelbelovend uit. De 
museumtuin daarentegen 
heeft doorheen de jaren 
serieus afgezien waardoor 
een grondige make-over zich 
opdringt. Voor het ontwerp 
van de tuin schreef het 
KMSKA een wedstrijd uit. 
Het ontwerpteam Team van 
Meer! won deze wedstrijd en 
neemt de heraanleg voor zijn 
rekening. Deze zal 15 maanden 
duren.

GROENE OASE 
In oorsprong was de tuin opgebouwd uit 
geometrische parterres, met strak ge-
snoeide hagen en minutieus gemaai-
de gazons. Erg intensief qua onderhoud, 
maar vooral mooi om naar te kijken. De 
tuin was in de eerste plaats een plek 
waar de bourgeoisie kwam om te zien 
en gezien te worden. Wandelaars kregen 
een strakke rondgang van wandelassen 
voorgeschoteld, gebaseerd op het om-
liggende stratenplan. Onderweg pas-

seerden ze kunstwerken. Enige vorm van 
actief amusement was niet inbegrepen 
bij het palaveren met kennissen. 

Team van Meer! geeft een hedendaagse 
twist aan dit concept. De wandelpaden 
omheen het museum en de kunstwer-
ken zijn gebleven. Alleen verwelkomen 
de grasperken, opgedeeld in ‘tuinkamers’,  
kinderplezier, en nodigen comfortabele 
banken uit tot het lezen van een boek en 
andere vormen van zachte recreatie. De 
hagen mogen wat vrijer groeien, bolge-
wassen en een bloementuin zorgen voor 
een toets schoonheid. Een tuin van het 
museum, maar ook een tuin van de wijk. 
Het publiek krijgt vrije toegang tot een tuin 
die terug aansluit bij het gebouw én bij de 
Zuidwijk. En vooral buurtbewoners kunnen 
aangenaam vertoeven in de nieuwe tuin. 
Of cliënten van Leo Stevens, die voor of 

na hun afspraak in de Schildersstraat, 
even willen herbronnen in het groen.

Als eerste tentoonstellingszaal, toont 
het museum in de tuin sculpturen uit de 
collectie. Waar de wandelpaden elkaar 
kruisen, plaatst Team van Meer! heden-
daagse sokkels om de kunstwerken te 
etaleren. ‘Willem van Oranje’, een ge-
schenk van kunstenaar Jean-Paul Lae-
nen blijft op zijn vertrouwde plek staan.

Wij zijn ontzettend benieuwd en kunnen 
amper wachten om het eindresultaat te 
zien. Een “meeting with a view” wordt mo-
gelijk. •

Volg de verbouwing op  
kmska.be/verbouwing

Gluren bij de buren: 
voor een top museum is enkel een 

top tuin goed genoeg

KUNST

© Team van Meer! Kunst en plezier zullen samensmelten in de nieuwe tuin 
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