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informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschom-
melingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen 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 
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Het niveau van inflatie bepaalt immers 
het niveau van de beleidsrente van de 
centrale bank. De beleidsrente beïn-
vloedt op zijn beurt – naar conventionele 
normen - het niveau van de economi-
sche activiteit. En dus de winstgroei of 
-daling voor bedrijven. Vandaar dat de 
recente communicatie van de Ameri-
kaanse Centrale Bank (FED) om de ren-
te in 2023 te verhogen met 0,50% zoveel 
stof deed opwaaien. Ook al is een rente-
verhoging van 0% naar 0,50% geen fun-
damenteel slecht nieuws. De medede-
ling kwam enigszins als een verrassing 
en dat moest geventileerd worden.

Inflatie is de procentuele prijsstijging 
van een korf consumentengoederen 
en diensten over het voorbije jaar. Deze 
korf consumentengoederen en diensten 
noemt men de consumentenprijsindex 
(CPI). Grafiek 1 geeft de inflatie weer 
op basis van de evolutie van de Ameri-
kaanse consumentenprijsindex (CPI) en 
de Amerikaanse consumentenprijsindex 
zonder voedsel- en energieprijzen sinds 
1980. De inflatie bedraagt momenteel 5% 
– gecorrigeerd voor voedsel- en ener-
gieprijzen is dit 3,8%. We maken derge-
lijke opstoten van inflatie maar zelden 
mee. Sinds 1990 blijken ze ook van korte 
duur te zijn.

Om te verhelpen aan de uitzonderlijk 
zware deflatoire gevolgen van de sys-
teemcrisis van 2009 volstonden con-
ventionele maatregelen niet om de con-
junctuur aan te zwengelen. De centrale 
banken zijn toen een onconventioneel 
beleid van kwantitatieve versoepeling 

opgestart dat erin bestond om grote 
hoeveelheden obligaties op te kopen in 
de private sector, waardoor (1) het fi-
nancieel systeem ruim van liquiditeiten 
werd voorzien en (2) de langetermijn-
rente daalde en laag bleef. 

De centrale banken hebben de laatste 
10 jaar zo duizenden miljarden extra geld 
gecreëerd. Waar de monetaristen uit 
de jaren ‘80 er nog van uit gingen dat 
het creëren van extra geld ongetwijfeld 
een verhoging van inflatie met zich mee 
bracht, zien we dat nu niet gebeuren. In-
tegendeel we hebben de laatste 10 jaar 
nauwelijks inflatie gekend.

Welke krachten temperen de inflatie? 
De verklaring hiervoor kan gevonden 
worden in het feit dat de inflatoire effec-
ten van de geldcreatie gecompenseerd 
worden door deflatoire krachten die in 
de jaren ‘80 niet of minder sterk aan-
wezig waren. Effectief onderscheiden 
we sinds ongeveer 20 jaar 4 structurele 
krachten die de inflatie temperen. 

De eerste kracht is de technologische 
evolutie. Continue technologische verbe-
teringen hebben een structurele produc-
tiviteitsgroei tot gevolg die hoger is dan 
de loonstijging. Ten tweede is er stijgen-
de inkomensongelijkheid en slinkende 
onderhandelingsmacht van arbeid. De 
syndicaliseringsgraad van werknemers 

Huidige
inflatieopstoot 

Grafiek 1 - Evolutie Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) en consumenten-
prijsindex zonder voedsel- en energieprijzen (CPIX), 1980 - heden 
Bron: Bloomberg data opgehaald 14/06/2021

CPI

Grafiek 1 – Evolutie Amerikaanse consumentenprijsindex (CPI) 
en consumentenprijsindex zonder voedsel- en energieprijzen (CPIX), 1980 - heden
Bloomberg, data opgehaald 14/06/2021
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In de vorige Focus.  
hadden we het al  
uitgebreid over  
inflatie. Als u één  
macro-economisch cijfer 
van kortbij mag opvolgen 
is dat het inflatieniveau. 
Het zou overdreven zijn 
om het allesbepalend 
te noemen, maar het is 
veruit het belangrijkste 
macro-cijfer uit de lange 
reeks statistieken die ons 
dagelijks bereikt

van voorbij-
gaande 

aard

De centrale banken hebben de laatste 10 jaar  
zo duizenden miljarden extra geld gecreëerd.
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neemt af waardoor de loonkosten iets 
minder snel stijgen. 

Ten derde speelt vergrijzing een rol. Een 
almaar groter deel van de bevolking is 
niet professioneel actief en consumeert 
beperkte bedragen. Hoe u het ook draait 
of keert de economie staat of valt met 
consumptie. Consumptie neemt sterk af 
bij het oudere deel van de bevolking. Ten 
laatste is globalisering fors toegenomen 
waardoor bedrijven hun productie ver-
plaatsen naar lage loon landen. Dit heeft 
de winstmarges van de bedrijven op peil 
gehouden maar ook de inflatiespiraal 
gestopt.

Wij zien het deflatoir effect van de eerste 
drie krachten niet fundamenteel wijzigen. 
Over de vierde kracht bestaat twijfel nu 
de handelsbesprekingen tussen China 
en de VS bitter weinig vooruitgang lijken 
te maken, ook onder president Biden. 
Heel wat bedrijven geven zich er nu re-
kenschap van dat hun afhankelijkheid 
van buitenlandse leveranciers een stra-
tegisch nadeel inhoudt. COVID heeft hier 
ongetwijfeld een impact op gehad. 

Tijdelijke inflatieopstoot
Zowel de FED als de ECB zijn het er over 
eens dat de huidige inflatieopstoot van 
voorbijgaande aard is. In maart 2020 
was de conjuncturele impact van de re-
cessie zo hoog dat bedrijven in allerijl hun 
voorraden afbouwden en hun werkne-
mers zoveel als mogelijk in –al dan niet 
technische-  werkloosheid plaatsten. Nu 
het gevaar op verdere lockdowns is ge-
weken en de economische activiteit her-
neemt, gebeurt het tegenovergestelde 
maar wel in versterkte mate. In de eerste 
plaats dienen de bedrijven hun voorra-
den terug aan te vullen. Maar daar komt 
nog een extra stijging van de consu-
mentenvraag bovenop. Door het stimu-
lusbeleid van diverse overheden hebben 
consumenten tamelijk wat kunnen spa-
ren tijdens de lockdowns omwille van de 
beschikbaarheid van een vervangingsin-
komen en het uitstellen van consumptie. 

Deze opgespaarde vraag voegt zich nu 
bovenop het normaal vraagniveau en 
zorgt voor tekorten aan grondstoffen, 
werkkrachten enz.. 

Maar deze mismatch tussen vraag en 
aanbod is van voorbijgaande aard: 
het inflatoir effect van de opgespaarde 
vraag is éénmalig en verdwijnt van zo-
dra die is ingevuld. Er is niet alleen sprake 
van inflatie van de grondstoffenprijzen, 
maar ook van de lonen. Het is logisch dat 
deze loonkostenstijgingen in de toekomst 
niet zullen teruggedraaid worden, maar 
het is eveneens onwaarschijnlijk dat deze 
looninflatie in een stijgende trend is ver-
zeild. Het inflatoir effect is dus van voor-
bijgaande aard. •

De Antwerpse diamantsector 
doet ook aan de-globalisering

Sommige bedrijven counteren 
vandaag de impact van inflatie 
met een combinatie van techno-
logische vooruitgang en de-glo-
balisering. Zo investeren meerde-
re Antwerpse diamantbedrijven in 
algoritmes en robotica om kleinere 
ruwe diamanten te klieven met 10 
à 20% minder diamantverlies tot 
gevolg. Het slijpen wordt ook door 
robots overgenomen. Deze robots 
worden bediend door hoog opge-
leide technici, werken 24 op 7 en 
staan ergens in de Pelikaansstraat 
geïnstalleerd. Geen nood meer 
om te exporteren naar Thailand of 
China waar de lonen trouwens ook 
sterk stijgen. Veel lagere veilig-
heidsrisico’s ook en veel tijdswinst.

Er is niet alleen sprake van inflatie van de grond-
stoffenprijzen, maar ook van de lonen.

Wie kent zijn/haar 
burgerprofiel?
Ieder van ons moet wel eens een at-
test aanleveren of heeft soms een 
officieel document nodig. Vaak een 
ellenlange zoektocht langs gemeen-
telijke of overheidsdiensten met erg 
minimalistische openingsuren. Met 
als gevolg een wild kloppend hart en 
stijgend stressgevoel, naargelang de 
deadline nadert. Genoeg daarvan. Al-
les kan beter.

Onze lezers zijn ongetwijfeld al bekend 
met myMinFin.be en myPension.be, maar 
Vlaanderen biedt nu ook “mijn Burger-
profiel” aan via vlaanderen.be (zie blau-
we balk bovenaan).

We nodigen iedereen uit om zelf maar 
eens in te loggen en op de website te 
gaan grasduinen.

Je vindt er heel wat persoonlijke gege-
vens terug. Soms zelfs beangstigend 
wat Vadertje Staat zoal weet én bij-
houdt van ons allen. Er staan (fiscale) 
attesten, nuttig voor je belastingaangifte 
(het attest van gekochte dienstenche-
ques bijvoorbeeld) en diverse docu-
menten klaar: je uitnodiging voor een 
Covid-19-vaccinatie, aanslagbiljet Per-
sonenbelasting, pensioenfiche, overzicht 
van je aanvullend pensioen etc...

Verder kan je er meer dan 20 attesten 
en vergunningen downloaden : attest 
van gezinssamenstelling, hoofdverblijf-
plaats (al dan niet met historiek), attest 
van nationaliteit, wettelijke samenwo-
ning, nationaliteit, strafregister en zoveel 
meer. Er wordt een mooie opsomming 
gegeven van je Belgische mandaten, 

naast gevolgde opleidingen en andere 
persoonsgegevens. En zelfs wegenwer-
ken in je buurt zijn vermeld. 

Dus, wanneer Leo Stevens & Cie de ad-
ministratieve puntjes nog eens op de ‘i’ 
wil zetten en uw attest van woonst op-
vraagt, dan kan u ons alvast veel mak-
kelijker verder helpen. •

Je kan er meer 
dan 20 attesten 
en vergunningen 
downloaden.

Uw Burgerprofiel? Meer info op https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel
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De laatste maanden worden we in de 
financiële pers bijna dagelijks om de 
oren geslagen met sterke prestaties 
van enkele crypto-munten, gevolgd 
door vaak al even spectaculaire da-
lingen. Iedereen heeft zeker al gehoord 
van Bitcoin. Hoe werkt de handel in 
deze virtuele munten en wat zijn nog 
andere toepassingen van blockchain? 

Achter de handel in crypto ’s ligt zo mo-
gelijk immers de grootste uitvinding van 
het internet met name: BLOCKCHAIN. We-
reldwijd zijn steeds meer bedrijven de mo-
gelijkheden van deze technologie aan het 
verkennen om data en transacties veilig en 
efficiënt op te slaan. 

Wat is blockchain?
Blockchain kan men het best begrijpen 
als een soort database waarin transac-
ties kunnen worden uitgewisseld en op-
geslagen. Dit hoeven niet enkel financiële 
transacties te zijn, maar ook bijvoorbeeld 
twee partijen die documenten uitwisselen 
zoals aktes, diploma’s of contracten. Ze 
hebben wel allen één kenmerk gemeen: 

ze zijn steeds door beide partijen digitaal 
ondertekend, zonder tussenkomst van een 
tussenpersoon en direct opgeslagen in de 
database. 

De database moet u zien als een soort kluis 
die virtueel versleuteld is door middel van 
cryptografie. Alle transacties worden op-
geslagen in blokjes in één groot netwerk 
van computers. Elk nieuw blokje van bij-
komende info bouwt steeds verder op het 
vorige blokje met reeds opgeslagen info. 
Dit maakt dat er na enige tijd een lange, 
onveranderbare en onkraakbare informa-
tieketting ontstaat. 

Blockchain is vooruitstrevend in die zin dat 
de database kan gewijzigd worden van-
uit alle connecties binnen het netwerk. Die 
connecties of knooppunten noemt men 
ook “nodes”.  Dit staat lijnrecht tegenover 
een traditionele database waarbij alles 
centraal beheerd wordt. 

Gevolg van het blockchain-netwerk is dat 
er niet één eigenaar is, maar dat het toe-
zicht bij alle partijen zelf ligt. Nieuwe info 
wordt door de knooppunten in de geza-

TECHNOLOGIE

Blockchain:  
wordt dit het 
nieuwe normaal?

"Blockchain heeft vele voordelen, maar finetunen op energieniveau is zeker aangewezen." - Elon Musk

menlijke database opgeslagen. Hiervoor 
moet eerst een code gevonden worden 
die aangeeft dat alle informatie klopt en 
alle knooppunten moeten het met elkaar 
eens zijn dat de code juist is. Pas dan kan 
nieuwe info aan de bestaande ketting 
worden toegevoegd en opgeslagen. 

Het is dus niet mogelijk om op eigen 
houtje informatie op te slaan of te wij-
zigen in de database. Hierdoor kunnen 
gebruikers met slechte bedoelingen on-
mogelijk transacties of gegevens in de 
database manipuleren. 

Van zodra er nieuwe info aan de ketting 
wordt toegevoegd, wordt deze ook di-
rect en automatisch gekopieerd naar alle 
computers in het netwerk. Weeral ben je 
dus niet afhankelijk van één centrale da-
tabase en dit maakt het ook allemaal vei-
liger. Stel dat 1 knooppunt in het netwerk 
wordt gehackt of er is een stroomonder-
breking,  dan zijn er nog altijd de andere 
“nodes” met elk hun eigen kopie van de 
database. 

Wat brengt de toekomst?
Zoals eerder gezegd heeft blockchain 
meerdere toepassingen en wordt het 
ook omschreven als een ‘open source 
technology’. Iedereen die de techniek be-
heerst, kan dus zelf -voor eigen toepas-
singen- zijn eigen blockchain bouwen. De 
ontwerper van de blockchain bepaalt het 
‘protocol’, wat de verzameling van regels 
is waaraan de database en het verdere 
gebruik moeten voldoen. 

Het grootste voordeel van blockchain is 
de administratieve vereenvoudiging en 
de efficiëntie die het met zich meebrengt. 
Gedaan met papieren contracten want 
alles wordt vervangen door slimme elek-
tronische documenten.

Enkele toepassingen van blockchain:
• Zorgsector: Smart-contracts bijvoor-

beeld leggen afspraken vast tussen 
een zorgverzekeraar en een klant. Op 
het moment dat je zorg krijgt, kun je 
deze aan je “slimme contract” voorleg-
gen dat onmiddellijk bevestigt of je er 
al dan niet voor verzekerd bent. Zo ja, 
dan wordt het automatisch vergoed. 
Dus geen tijdrovende procedures meer 
aan de kant van de verzekeraar.

• Patiëntgegevens uit ziekenhuislabo-
ratoria worden vaak nog per post ver-
stuurd naar andere ziekenhuizen, en 
vervolgens handmatig ingevoerd in de 
computer. Een duur, foutgevoelig en 
traag proces. Met Blockchain-tech-
nologie kan het sneller, goedkoper en 
quasi foutloos.

• Auteursrechten: Ook voor componis-
ten, tekstschrijvers en auteurs is het 
mogelijk om rechten op te slaan in 
een Blockchain-database. Zo kunnen 
ze steeds als er iemand gebruik van 
maakt, automatisch een vergoeding 
krijgen. Een tussenpersoon die zich 
bezighoudt met auteursrechten wordt 
dan overbodig.

• Notariaten: Een groot deel van het 
notarieel werk kan aanzienlijk wor-
den vereenvoudigd door Blockchain 
technologie. Eerder dan voor een on-
roerend goed iedere keer opnieuw de 

nodige opzoekingen te moeten doen 
bij verschillende instanties zou immers 
een ‘label’ per onroerend goed kunnen 
voorzien worden, dat makkelijk en ef-
ficiënt raadpleegbaar is. Elke vernieu-
wing of wijziging aan dat onroerend 
goed (toevoeging zonnepanelen, wijzi-
ging bestemming gronden,  etc.)  kan 
dan eenvoudig toegevoegd worden en 
kan later veel  opzoekwerk besparen.

• Banksector: De afwikkeling van effec-
tentransacties tussen banken onder-
ling zou perfect via blockchain kunnen 
georganiseerd worden. Dit kan heel 
wat administratief werk besparen.

• Crypto-munten: de bekendste Block-
chain-toepassing. Vooral Bitcoin is 
veel in het nieuws. Maar er zijn intussen 
honderden verschillende cryptovaluta. 
Ethereum en Litecoin zijn daar voor-
beelden van. Elk hebben ze hun eigen 
variant van een Blockchain-database, 
waarbij tussenkomst van een financië-
le instelling overbodig is. Dat maakt het 
proces veel efficiënter. Internationale 
betalingen die normaal dagen of soms 
weken duren, worden zo onmiddellijk 
geregeld. •

Een weetje!

Soms zijn wel duizenden compu-
ters in een blockchain ketting ver-
bonden. Daarvoor is een enorme 
rekenkracht en gigantisch veel 
elektriciteit nodig. Voor de Bitcoin 
alleen al loopt dit op tot meer dan 
het totale stroomverbruik op jaar-
basis van een land zoals Zwitser-
land, België, Zweden, Argentinië etc. 
Daarom heeft Elon Musk, eigenaar 
van Tesla, zich recentelijk via een 
tweet negatief uitgelaten over de 
manier waarop deze technologie 
tot stand komt. Het moet energie-
zuiniger kunnen en via alternatieve 
vormen van energie. "Blockchain 
heeft vele voordelen, maar finetu-
nen op energieniveau is zeker aan-
gewezen" , aldus Musk.Centrale database 

Alleen het punt in het midden bevat een kopie
Een Blockchain-netwerk
Alle punten in het netwerk bevatten een kopie
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Maar gelukkig komt na chaos doorgaans 
orde en zijn we als mensen altijd al knap 
geweest in het overwinnen van hinder-
nissen en het bieden van oplossingen. 
Vandaag realiseren meer en meer men-
sen zich de noodzaak van een duurza-
mere planeet en alles wijst erop dat deze 
pandemie deze overgang enkel maar zal 
bespoedigen.   

Niet alleen bedrijven beseffen dat duur-
zaam ondernemen hen robuuster maakt 
in tijden van crisis, maar ook de particu-
liere belegger en consument zien in dat 
duurzaam beleggen en consumeren een 
mooi financieel rendement kunnen ople-
veren en van de wereld bovendien een 
betere plek kunnen maken. Volgens een 
analyse van Blackrock hebben 88% van 
de duurzame fondsen het tijdens het eer-
ste kwartaal van 2020 beter gedaan dan 
hun niet-duurzame tegenhangers, en dit 
consistent in alle asset klassen. Weet dat 
deze periode één van de meest volatiele 
van het laatste decennium was, en be-
leggers forse koersdalingen in hun be-
leggingen moesten slikken. 
Bijna iedereen is het erover eens dat de 
pandemie onze werk- en reisgewoonten 
heeft veranderd. De verplichte lockdowns 
leidden over de hele wereld tot een ver-

minderde CO2-uitstoot en zo tot schone-
re lucht voor iedereen. Het milieuaspect 
van ESG (Environmental) is daardoor 
ongetwijfeld het sterkst beïnvloed door 
COVID, waarbij de meest vervuilende 
sectoren zoals luchtvaartmaatschappij-
en, autofabrikanten en olieproducenten 
grote klappen kregen op de beurzen. 
Maar ook het Governance-aspect van 
ESG werd positief beïnvloed. Veel bedrij-
ven moesten de noden van hun werkne-
mers bovenaan hun prioriteitenlijst zetten 
om zo deze hachelijke tijden door te ko-
men.  

Al deze veranderingen versnelden duide-
lijk de invoering van ethische en verant-
woorde praktijken door bedrijven en ook 
bood het op zijn beurt de beleggers een 
breder scala aan investeringsmogelijk-
heden. Hierdoor ontstaat er een positieve 
spiraal waarbij beleggers steeds vaker 
duurzame bedrijven selecteren, wat op 
zijn beurt andere bedrijven zal beïnvloe-
den om dergelijke duurzame praktijken 
over te nemen, enz.

De investeringen in ESG-fondsen breken 
jaar op jaar records (zie grafiek 1) en 
de mondiale fondsbeheerders passen 
zich snel aan om een groter deel van de 

ESG BELEGGEN

Duurzame fondsen en SFDR:  
do they all walk the talk? 

Niemand kon in 2019 voor- 
spellen wat COVID wereldwijd 
zou veroorzaken. Een wereld-
wijde lockdown leek toen on-
mogelijk. Vandaag is het echter 
iets dat in een groot deel van 
de wereld wordt aanvaard en 
waar de meeste landen zich 
aan hebben aangepast. Deze 
uitbraak en het enorme effect 
ervan maakt deze crisis offi-
cieel tot één van de meest eco-
nomisch destructieve gebeur-
tenissen van de afgelopen 125 
jaar. En dat in een periode die 
twee wereldoorlogen, de Grote 
Depressie en de Mondiale  
Financiële Crisis omvat.   
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koek te bemachtigen. Eigenlijk kunnen we 
enkel maar toejuichen dat de financiële 
sector duurzaam beleggen eindelijk se-
rieus neemt. ESG wordt trouwens betiteld 
als een van de belangrijkste verschui-
vingen in de beleggingsindustrie in een 
generatie. Toch leidt dit soms ook tot 
'greenwashing'.

Als individuele belegger beschik je zel-
den over de nodige informatie om ze-
ker te zijn dat je geïnvesteerde middelen 
worden gebruikt “voor het goede”. Tot op 
vandaag bestond er trouwens ook weinig 
regelgeving over de criteria voor fond-
sen om als 'duurzaam' of 'ethisch' op de 
markt te mogen komen. Dit heeft er bij-
voorbeeld toe geleid dat sommige van 
de meest gerespecteerde ESG-fondsen 
evenzeer beleggen in 's werelds grootste 
uitstoters van koolstof. 

Maar daar komt verandering in sinds 
duurzaam beleggen en ESG steeds ho-
ger op de agenda van de financiële dien-
stensector komen te staan, zowel in de EU 
als in de rest van de wereld. Zo werkt de 
EU momenteel hard aan de invoering van 
nieuwe procedures als regelgeving voor 
duurzame financiering. In de verdere ont-
wikkeling en uitvoering van haar groene 
agenda formuleerde de EU in november 
2019 de zogenoemde SFDR – Sustainable 
Finance Disclosure Regulation of Ver-
ordening inzake Openbaarmaking van 

informatie over Duurzame Financiering.  
Deze zijn op 10 maart 2021 in werking ge-
treden en zijn een stap in de richting van 
de uitvoering van de EU-verbintenissen, 
in het kader van de VN 2030-agenda 
(17 SDG doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling) en de Overeenkomst van 
Parijs (Klimaatakkoord 2015). Het doel 
hiervan is o.a. het ombuigen  van kapi-
taalstromen naar ecologisch en sociaal 
duurzame economische activiteiten om 
zo de klimaat- en energiedoelstellingen 
te halen. 

Deze EU-vereisten inzake informatie-
verstrekking over duurzame financiering 
(SFDR) zijn bedoeld om beleggers - in 
het bijzonder niet-professionele beleg-
gers - te helpen onderscheid te maken 
tussen beleggingsproducten met be-
trouwbare ESG- en duurzaamheidsfac-
toren en "greenwashed" beleggingen. In-
stellingen in de financiële sector worden 
verplicht om transparant te zijn over:

• de integratie van duurzaamheidsri-
sico's in hun beslissings- en advies-
processen, met inbegrip van ‘Due 
diligence’-processen (gepaste zorg-
vuldigheid)

• de mogelijks negatieve duurzaam-
heidseffecten van hun beleggingen 
(bv. de aanwending door bedrijven en 
emittenten  waarin belegd wordt, en de 
gevolgen  voor milieu-, sociale en be-

Er is sprake van  
greenwashing  
wanneer bedrijven 
of fondsbeheerders 
hun activiteiten 
of producten als 
ethisch bestem- 
pelen maar niet 
over de nodige be-
wijzen beschikken 
om deze bewering 
te staven.

stuur kwesties (ESG))
• de duurzaamheid van de eigen financi-

ele producten.

Hierdoor zullen financiële instellingen, 
waaronder private banken zoals Leo Ste-
vens, moeten voldoen aan een hele re-
sem nieuwe regels inzake informatiever-
strekking over duurzame beleggingen en 
de hieraan gerelateerde risico’s en kan-
sen (vermits deze factoren mogelijks een 
impact hebben op de rendementen). 

Het Europees overheidsbesluit (SFDR) 
zal het speelveld voor de financiële sec-
tor in de komende jaren dus ingrijpend 
veranderen. Het positieve hieraan is dat 
het zeer zeker meer duidelijkheid en au-

thenticiteit zal bieden omtrent duurzame 
beleggingskeuzes. Deze transparantie- 
vereisten zijn precies het soort hulp dat 
beleggers nodig hebben om een duide-
lijker zicht te krijgen op het soort bedrijven 
dat met hun kapitaal kan worden gefi-
nancierd.

Ondertussen raden wij u aan om, wan-
neer u hierover vragen heeft, uw be-
heerder aan te spreken. Hij of zij heeft 
heeft de kennis en ervaring om met een 
aantal criteria na te gaan of de beleg-
gingsproducten die beweren ESG-ge-
oriënteerd te zijn deze woorden ook in 
daden omzetten of zoals de titel van dit 
artikel: ‘WALK THE TALK’. •

Grafiek 1 - Instroom in duurzame fondsen passeert 150 miljard USD 
Bron: Morningstar
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Grafiek 2 – Instroom in duurzame fondsen passeert 150 miljard USD
Bron: 

Sustainable fund flows surge past $150 billion
Flows into sustainable fund flows over time, in billions of U.S. dollarsEurope U.S. Rest of World

Financiële  
instellingen moeten 
voldoen aan een 
hele resem nieuwe 
regels inzake infor-
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over duurzame 
beleggingen en de 
hieraan gerelateerde  
risico’s en kansen
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Volatiliteit, afkomstig van het 
Latijnse ‘volatile’ ofwel vogel, 
is altijd al een bron van irrita-
tie geweest voor aandelenbe-
leggers, maar het maakt ook 
inherent deel uit van het be-
leggingsproces en je kan het 
dus onmogelijk uitsluiten. Wie 
toch minder volatiliteit ver-
langt (of aan kan), zal op zoek 
moeten gaan  naar alternatieve 
beleggingen zoals cash, obliga-
ties, beursgenoteerd vastgoed 
en sommige grondstoffen.  Op 
die manier echter zal het ren-
dement van de portefeuille los 
gekoppeld worden van de pres-
taties van de beurs. 

Volatiliteit:  
take it or leave the stockmarket

MACRO De gegevens voor de S&P 500 Index 
(SPX) in Bloomberg gaan terug tot 1928, 
al is vaak niet geweten dat tijdens de 
periode 1928-1957 de S&P index ‘slechts’ 
90 bedrijven omvatte. Na 1957, heeft de 
index zich dan uitgebreid tot een to-
taal van 500 bedrijven met bijpassen-
de naam S&P 500. De S&P 500 vertoont 
een structureel stijgende trend en 
heeft sinds de start in 1928 jaarlijks een 
gemiddeld nominaal totaalrendement 
(koers + dividend) van 9,64% opgele-
verd. Maar dat is slechts een gemid-
delde want sommige jaren deed het 
tientallen procenten meer of minder.

STATISTISCHE ANALYSE UITSCHIETERS 
S&P 500 1928-2020 
Zolang je over voldoende data op lan-
ge termijn beschikt, kan je de historische 
volatiliteit berekenen. De eenvoud en 
accuraatheid van die berekening maakt 
volatiliteit tot een treffende indicator om 
een aandeel of index te karakteriseren. 
En bovendien, historische volatiliteit is 
een betrouwbare voorspeller voor toe-
komstige volatiliteit.

Als illustratie volgend voorbeeld. Wan-
neer de gemiddelde temperatuur in de 
maand februari voor de periode 2000-
2020 gelijk is aan 3°C met een standaard- 
afwijking van 8°C, dan zou het niet slim 
zijn om te voorspellen dat de gemid-
delde temperatuur in februari 2021 gelijk 
zou zijn aan 3°C. Een betere en veiligere  
assumptie zou zijn dat de temperatuur in 
februari 2021 zal schommelen tussen -5° 
en 11°C met een gemiddelde van 3°C.

Terugkoppelend naar de beurs, wil-
len we nagaan hoeveel uitschieters er 
sinds 1928 zijn geweest op de S&P 500, 
die de volgende drempels jaarlijks heb-
ben overschreden: +5%, -5%, +10%, -10%, 
+20%, -20%, +30%, -30%, +40% en -40%. 
Want ook al is de beurs op lange ter-
mijn structureel stijgend (cfr. 9,64% no-
minaal  totaalrendement op de S&P 500 
sinds 1928, supra), dat betekent ook dat 
beleggers periodes zullen moeten door-
staan waar ze nominaal 30% of meer 
kunnen verliezen. In deze oefening be-
schouwen we elke uitschieter als een 
unieke observatie, afhankelijk van de 
grootte : een +5% beweging zal niet nog 
eens leiden tot een +10%, +20%,…

Figuur 1 geeft 900 uitschieters weer over 
een periode van 92 jaar, ofwel een ge-
middelde van ongeveer 10 bewegingen 
per jaar. En in Figuur 2 lijkt duidelijk dat 
sommige jaren extreem volatiel zijn zoals 
de financiële crisis van 2008-2009 en de 
COVID crisis van 2020.

Een eerste blikvanger in Figuur 1, is dat 
er significant meer positieve (518), dan 
negatieve bewegingen (382) uitschie-
ters zijn geweest. In statistische termen 
vertaalt dit zich in rechtse ‘skewness’ 
(scheefheid) : dit gaat vaak hand in 
hand met een gemiddelde dat aan de 
rechterkant (ofwel >0%) van de verde-
ling ligt, wat dus een bevestiging is van 
het gemiddelde 9,64% historisch nomi-
naal rendement van de S&P500  sinds 
1928. Ten tweede zien we in Figuur 1 dat 
het aantal negatieve uitschieters in de 
linker staart veel kleiner is dan het aantal 
positieve uitschieters. 

De belangrijkste observatie bevindt 
zich misschien wel bij het onderzoeken 
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Figuur 1 - Histogram S&P bewegingen 1928-2020 
Bron: Bloomberg, data opgehaald 17/03/2021

Figuur 2: Jaarlijks aantal bewegingen
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Figuur 2 - Jaarlijks aantal bewegingen 1928-2020 
Bron: Bloomberg, data opgehaald 17/03/2021

Zolang je over  
voldoende data op 
lange termijn  
beschikt, kan je de 
historische volatili-
teit berekenen.  
Die berekening 
maakt volatiliteit 
tot een treffende 
indicator om een 
aandeel of index te 
karakteriseren. 
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van de jaarlijkse rendementen en niet 
zozeer bij de uitschieters. De standaar-
dafwijking van het jaarlijkse rendement 
op de S&P 500 sinds 1928 bedraagt 
namelijk 18,99%, wat dus extravagant 
hoog is in vergelijking met het gemid-
deld nominaal totaalrendement van 
9,64%. De beurs werkt als een proces-
sie van Echternach! Je gaat soms goed 
vooruit, maar het volgende jaar geef je 
misschien alles en meer terug af waarna 
het meerder kwartalen kan duren vooral-
eer je terug break-even staat.

HOE LANG DUURT HET HERSTEL NA EEN 
NEGATIEVE UITSCHIETER ?
Tabel 1 geeft weer hoe lang het gemid-
deld duurde voor de S&P 500 om zich te 
herstellen van een verlies van 20%, 30% 
en 40%. We bekijken twee periodes, be-
ginnende van respectievelijk 1928 en 1932 
om te tonen wat een enorme impact de 
grote depressie heeft gehad op de Ame-
rikaanse beurs. Concreet wordt er nage-
gaan hoe lang het duurt vooraleer het 
koersniveau hetzelfde punt heeft bereikt 
na een negatieve beweging van -20%, 
-30% en -40%. Dit geeft dus weer hoe 
lang een belegger geduld moet oefenen 
vooraleer hij zijn verlies recupereert. 

Uitgaand van de periode 1932-2020, 
heeft het gemiddeld 1,6 jaar geduurd 
om te herstellen van een verlies van 20%. 
Voor een dubbel zo groot verlies van 40% 
zou het gemiddeld dubbel zo lang duren 
(3,2 jaar). Er is haast een recht evenre-
dige relatie zichtbaar tussen de grootte 
van het verlies en de duurtijd om ervan 
te herstellen.

Een passende conclusie is dat beleg-
gen in een gediversifieerde aande-
lenportefeuille op lange termijn wordt 
beloond maar dat het zowel geduld als 
rationaliteit vergt - zowel van jezelf als 
van je beheerder. •

Obligatiefondsen
Rente en inflatie 

FONDS IN FOCUS

Na een sterk 2019 sloot ook 2020 uit-
eindelijk met een positieve noot af 
voor obligatiebeleggingen. De paniek 
in maart 2020 ten gevolge van de CO-
VID uitbraak ging ook door de obliga-
tiemarkt en zorgde voor een massa-
le dumping van vele obligaties. Maar 
ongeziene interventies van de centrale 
banken slaagden erin om het vertrou-
wen te herstellen en wat volgde was 
een even spectaculaire remonte.

De marktomstandigheden zien er in 2021 
heel wat moeilijker uit en dit op meerdere 
vlakken.

KREDIETRISICO
Op het vlak van kredietrisico kijkt men 
naar de evolutie van de spreads. Dit is 
de risicopremie of het extra rendement 
dat men eist voor het opnemen van 
extra risico ten opzichte van een risi-
covrij geachte obligatie zoals de Duitse 
Bunds1.   

Deze spreads zijn de afgelopen maanden 
sterk gedaald tot historisch lage niveaus. 
Dit houdt in dat men nog nauwelijks ver-
goed wordt voor het nemen van extra 
risico’s. Op dat vlak zijn obligaties nu rela-
tief duur gewaardeerd.

1 Deze risicovrij geachte obligaties zijn nog altijd niet risicoloos. Informeer u altijd goed naar de risico’s wanneer u hierin wilt beleggen of bespreek dit met uw Private Banker. 

Naam Duratie Gemiddelde 
rating

Overheids- 
obligaties

Bedrijfs- 
obligaties

Cash EUR USD

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN BOND FUND 3,3 A 58% 22% 20% 90% 1,60%

M&G GLOBAL MACRO BOND FUND 5 A 72% 15% 13% 7% 56%

FLOSSBACH VON STORCH BOND OPPORTUNITIES 8,5 A 28% 60% 12% 94,50% 3,80%

BLUEBAY INVESTMENT GRADE BOND FUND 4,57 BBB+ 98% 2% 100%

INTERESTRISICO
Op het vlak van interestrisico probeert 
men een idee te vormen van de toekom-
stige evolutie van de rente, waarbij de 
ontwikkeling van de lange termijn rente 
belangrijk is omdat die de toekomstige 
renteverwachtingen reflecteert. Verwacht 
men een verdere stijging van de lange 
termijn rente, dan zal men zich eerder op 
de korte termijn van de rentecurve posi-
tioneren of de duratie (interestgevoelig-
heid) verlagen. Een stijging van de rente 
leidt immers tot dalende obligatiekoer-
sen. Inschatten hoe de rente in de toe-

komst zal verlopen, is niet eenvoudig en 
we zien hier dan ook de meest uiteenlo-
pende meningen.  

Al vertoeft de rente momenteel nog al-
tijd op historisch lage niveaus aan beide 
kanten van de oceaan, toch zagen we 
hier de laatste maanden serieuze bewe-
gingen in. Eind februari maakte de rente 
plots grote bokkensprongen die zelfs de 
meest ervaren obligatiebelegger in zijn 
carrière nog nooit had meegemaakt. 
Deze stijgende renteverwachtingen wer-
den enerzijds gedreven door geloof in 
het economisch herstel en anderzijds 
door stijgende inflatieverwachtingen. Het 
fenomeen inflatie wordt in deze Focus. 
- editie in een apart artikel nader toe-
gelicht en daarin kan u lezen dat wij van 
mening zijn dat deze inflatieopstoot van 
tijdelijke aard is. Niemand kan zich ech-
ter de voorspellingskracht van Nostra-
damus toemeten en bijgevolg zien we in 
de markt dat de meningen hierover sterk 
verschillen.  En dit heeft uiteraard zijn ge-
volgen voor de diverse positioneringen 
inzake interestrisico.  Zij die geloven dat 
de inflatie en rente nog een stijgende rit 
kunnen afleggen om uit te komen bo-
ven wat momenteel in de obligatiemarkt 
geprijsd wordt, zullen het vooruitzicht op 
hogere rentevoeten afdekken door hun 
interestgevoeligheid (duratie) te verla-
gen. Terwijl diegenen die geloven in het 
tijdelijk karakter van de inflatieopstoot en 

vinden dat de markt momenteel reeds 
alles correct inprijst,  iets agressiever zul-
len zijn inzake interestrisico en hun duratie 
terug verhogen.

Wat vast staat is dat het voor niemand 
eenvoudig is om posities te nemen, zelfs 
niet voor de meest ervaren spelers. In het 
verleden trachtten wij bij Leo Stevens & 
Cie het vastrentende (laag risico) ge-
deelte van onze portefeuilles via een buy 
en hold methode in te vullen met indi-
viduele obligatielijnen. De laatste jaren 
is de markt voor retail-obligaties (obli-
gaties bestemd voor de “kleine beleg-
ger”) echter stilaan aan het opdrogen. 
Daarenboven is de complexiteit van de 
markt ook sterk verhoogd, zoals we hier-
boven reeds beschreven. Wij zijn daarom 
voornamelijk geïnvesteerd via een selec-
tie van flexibele obligatiebeheerders die 
met de nodige deskundigheid hun fond-
sen loodsen doorheen de verschillende 
marktomstandigheden. Het voordeel van 
flexibele obligatiefondsen is dat zij onge-
limiteerd hun gelden kunnen spreiden en 
zelfs 100% in cash kunnen gaan indien zij 
het nodig achten. Het is onrechtstreeks 
via deze fondsen dat wij posities innemen 
in de vastrentende markt en het hoofd 
bieden aan ongunstige marktevoluties.  
Dat ieder zijn eigen visie hierin heeft, ver-
groot de complementariteit van de ver-
schillende fondsen (zie Tabel 1).

Stijgende renteverwachtingen worden 
enerzijds gedreven door geloof in het  
economisch herstel en anderzijds door 
stijgende inflatieverwachtingen.

HERSTEL VAN 20% 30% 40%

1928 - 2020 3,9 6,3 6,3

1932 - 2020 1,6 2,6 3,2

Tabel 1 - Gemiddelde duurtijd herstel 
(Jaar)
Bron: Bloomberg, data opgehaald 17/03/2021

Tabel 1 - Overzicht karakteristieken flexibele obligatiefondsen
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INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN 
BOND FUND
Investeringsstrategie
Het Invesco Global Total Return Bond Fund werd in September 
2010 gelanceerd door de beheerders van het Invesco Corpo-
rate Bond Fund. Het nieuwe fonds bood hen meer bewegings-
ruimte en had daardoor een hoger potentieel rendement ge-
combineerd met een betere risicobeheersing. Het fonds geniet 
de flexibiliteit om in alle segmenten van de vastrentende markt 
te investeren, gaande van overheidsobligaties, bedrijfsobliga-
ties tot obligaties van opkomende markten.  Het fonds mag tot 
maximum 20% aan actieve blootstelling in vreemde munten 
nemen, de rest wordt afgedekt naar euro.  

Huidige positionering
Liquiditeit is een belangrijk aandachtspunt voor de beheer-
ders en bijgevolg zorgen ze ervoor dat het fonds naast cash 
steeds een redelijke buffer aan liquide overheidsobligaties 
bevat. Deze buffer is momenteel zeer groot en omvat 70% van 
de portefeuille. Hierin zit 20% cash, veilige overheidsobligaties 
(vooral Bunds en Treasuries) en obligaties die binnen het jaar 
vervallen. Het hoeft u dan ook niet te verwonderen dat ze uiterst 
defensief gepositioneerd zijn in de markt. 

Wat kredietrisico betreft, vinden ze dat het geboden rendement 
het gelopen risico niet meer voldoende vergoedt. De posities in 
investment grade bedrijfsobligaties (≥ BBB-) werden in febru-
ari volledig afgebouwd en de blootstelling aan high yield wen-
sen ze zeer beperkt te houden (4%). Enig rendement kunnen 
ze nog vinden in achtergestelde financiële obligaties (banken 
en verzekeraars), die dit jaar goed herstelden.  Obligaties van 
opkomende markten, zowel in lokale munt als in USD of EUR, 
bieden ook nog enig rendement en zijn vertegenwoordigd in 
het fonds.  

Het defensieve karakter uit zich vooral in de positionering in-
zake interestrisico.  Hier neemt het fonds een zeer voorzichtige 
houding aan. De duratie bedraagt 3,3 en is dus lager dan het 
marktgemiddelde van 5. Ze opteren dus voor een defensieve 
geduldige houding waarbij kapitaalbehoud de veiligste optie 
lijkt.

M&G GLOBAL MACRO  
BOND FUND
Investeringsstrategie
Het M&G Global Macro Bond Fund is een flexibel obligatiefonds 
dat beheerd wordt door Jim Leaviss, de macro specialist van 
M&G. De beheerstijl gaat uit van een top-down perspectief, wat 
inhoudt dat Jim Leaviss zijn macro-inschattingen formuleert 
en aan de hand daarvan de aantrekkelijkste obligatieposi-
ties inneemt. Hij is hier zeer actief in en kan in de loop van een 
maand grote positiewijzigingen doorvoeren indien hij dit vanuit 
macro-economisch perspectief noodzakelijk acht. Hij is niet 
gebonden aan beperkingen, noch op het vlak van obligatie-
segment, noch op het vlak van wisselkoersblootstelling.

Huidige positionering
Typisch aan deze beheerder is dat hij op alle risicovlakken een 
actief standpunt durft in te nemen. De marktdip in maart 2020 
had hij aangegrepen om zijn blootstelling aan bedrijfsobligaties 
te verhogen. Winsten werden intussen hierop genomen om nu 
een eerder voorzichtige positionering aan te houden (15% van 
het fonds). High yield obligaties zijn zelfs nergens meer te be-
speuren. Opkomende markten bieden nog wel een interessant 
rendement en hij heeft zich hierin voornamelijk via overheidso-
bligaties gepositioneerd.   

Voorzichtigheid acht hij ook de beste raadgever in het nemen 
van interestrisico. Hij is minder en minder overtuigd van het tij-
delijke karakter van het reflatieverhaal met als grote onbeken-
den het verloop van de looninflatie en de duurtijd van het aan-
bodtekort. Indekken doet hij zich via inflatie gelinkte obligaties 
(25% van portefeuille), een hoger aandeel van vlottende rente 
obligaties en een relatief lage duratie van 5. Dat het cashper-
centage momenteel 20% bedraagt, onderstreept nogmaals zijn 
voorzichtige aanpak.

Kenmerkend aan dit fonds is dat het ook actieve posities in 
wisselkoersen inneemt en niet alles grotendeels afdekt naar 
euro. Aangezien Leaviss sterk gelooft in het Amerikaanse her-
stel, neemt de dollar weer een prominente plaats in het fonds 
in (56%) en beperkt de blootstelling tot de euro zich tot 7%. 

FLOSSBACH VON STORCH  
BOND OPPORTUNITIES
Investeringsstrategie
Het Flossbach von Storch Bond Opportunities fonds (FvS) zag 
het levenslicht in 2009 en wordt beheerd door Frank Lipowski. 
Ook hij krijgt alle vrijheid om te beleggen in de obligatiemarkt, 
los van enige benchmark. Hij hanteert hierbij een opportu-
nistische risico/rendementsaanpak: het rendement dient het 
risico voldoende te vergoeden. Obligaties worden vanuit een 
fundamentele analyse geselecteerd en traditioneel huisvest het 
fonds voornamelijk bedrijfsobligaties. Inzake muntrisico mag 
de maximale netto-blootstelling aan niet-euro munten 15% 
bedragen.

Huidige positionering
Dit fonds slaagde er in 2020 in om zelfs de MSCI World te 
overklassen door net als M&G in maart 2020 zeer actief posities 
in de markt in te nemen. In het begin van dit jaar waren ze bij 
FvS van oordeel dat de markt reeds voldoende rekening hield 
met een mogelijke inflatieopstoot, wat hen het vertrouwen gaf 
om hun duratie drastisch te verhogen naar 8. Dit deden ze 
voornamelijk door de aankoop van lange termijn Amerikaan-
se overheidsobligaties. Achteraf gezien bleek dit een vergis-
sing te zijn, zoals de beheerder ook openlijk toegaf. De sterke 
rentebewegingen in februari deden hen bijgevolg enorm pijn. 
De portefeuille werd minimaal aangepast en via afdekkingen 
met derivaten op staatsobligaties trachtten ze de schade wat 
te beperken. Toch voelt de beheerder zich aan de hand van 
allerlei parameters, zoals het niveau van de forward interest-
voeten, gesterkt in zijn geloof dat de markt het rente verhaal 
goed inschat. Hij behoudt bijgevolg zijn agressiever standpunt 
inzake interestrisico.

Op het vlak van kredietrisico deelt hij de mening van de andere 
beheerders en heeft ook hij zijn blootstelling hieraan afge-
bouwd.  De portefeuille is momenteel voor 60% in bedrijfs-
obligaties belegd maar het kwaliteitsniveau is de afgelopen 
maanden sterk gestegen. De bulk hiervan situeert zich nu in het 
segment van A tot AAA-ratings .  

BLUEBAY INVESTMENT GRADE  
BOND FUND
Investeringsstrategie
Het Bluebay Investment Grade Bond fonds werd gelanceerd in 
november 2003. Het investeert in bedrijfsobligaties van emit-
tenten met een investment grade kredietrating (≥ BBB-). 
Maximum 15% van het fonds mag geïnvesteerd worden in 
hoogrentende obligaties, waarbij de beheerder dan nog 
eerder kiest voor nieuwe emissies met lage kredietratings 
(bvb omwille van een achtergesteld karakter) van weliswaar 
kredietwaardige emittenten. De beheerders kunnen steunen op 
de input van een hele schare aan specialisten inzake macro-, 
krediet- en ESG- analyses. Er wordt hoofdzakelijk in euro belegd 
en investeringen in andere munten worden afgedekt naar euro 
zodat het wisselkoersrisico wordt gereduceerd.

Huidige positionering
Kenmerkend voor het fonds is het dynamische beheer waarbij 
men flexibel inspringt op opportuniteiten ten gevolge van wij-
zigingen in de rente- en kredietmarkt. Het is vooral op het vlak 
van een juiste selectie van interessante emittenten en emissies 
(bottom-up obligatie selectie) dat zij het grootste rendement 
nastreven.  

Hun positionering in de markt verschilt daarom ook van de 
hierboven aangehaalde obligatiefondsen. Zij gaan voluit voor 
het kredietrisico en selecteren momenteel emittenten die zwaar 
te lijden hadden onder de COVID pandemie. De onderliggende 
effecten van de sectorrotatie richting meer cyclische secto-
ren zoals de financiële zijn immers de obligatiemarkt ook niet 
ontgaan. Het fonds verkiest om de duratie niet te sterk te laten 
afwijken van het marktgemiddelde en bovendien manen ze 
hier aan tot voorzichtigheid. • 
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Wijzigingen aan 
UBO of niet?
Uitstel maar geen afstel voor de 
bevestiging

LS Value Equity European Small & Mid Cap  
onder de loep.

In de vorige Focus. is al eerder geschreven over 
het UBO-register. 

Maar wat was dat ook weer?
Vennootschappen en andere juridische entiteiten 
moeten in het UBO-register aangeven wie er de 
touwtjes in handen heeft. De te vermelden ‘uitein-
delijke begunstigden’ of ‘ultimate beneficial owners’ 
(UBO) zijn niet enkel de oprichters en de bestuurders, 
maar ook de aandeelhouders die meer dan 25% 
van de eigendomsbelangen of stemrechten bezit-
ten. Deze melding gebeurt via de website MyMinfin  
(https://eservices.minfin.fgov.be/ubo/). 

De bestaande UBO-verplichtingen zijn niet vrijblij-
vend en evenmin eenmalig. Indien er gegevens van 
één van de uiteindelijke begunstigen wijzigen, moet 
dit binnen de maand worden doorgegeven aan het 
UBO-register. Bovendien moeten de bewijzen van 
deze aanpassingen ook telkens worden geüpload. 
Dit kan bijvoorbeeld door middel van een aandeel-
houdersregister, een overzicht van de aandeelhou-
dersstructuur of een uittreksel uit schenkingsakten.   

Verandert er niets aan de gegevens van uw UBO’s? 
Dan moet u gewoon één keer per jaar bevestigen 
dat deze nog correct zijn. Vorig jaar was zo’n beves-
tiging technisch nog onmogelijk. Daarom heeft de 
FOD Financiën alle gegevens op 30 april 2020 uit-
zonderlijk zelf automatisch bevestigd. Wie zijn UBO’s 
al vóór die datum registreerde en sindsdien geen 
wijzigingen heeft gemeld, moest de juistheid van zijn 
gegevens aanvankelijk vóór 30 april 2021 bevesti-
gen. Recent werd die deadline echter opgeschoven 
naar 31 augustus 2021. Wie zijn meldingsverplichtin-
gen niet nakomt, kan zich dus ten vroegste na de 
zomer aan eventuele sancties verwachten. •

Naast ons huisfonds, LS Value Equity 
Global, bestaat reeds enkele jaren de 
LS Value Equity European Small & Mid 
Cap. Dit fonds boekte de afgelopen 3 
maanden een mooi resultaat. Hier-
onder bespreken we de voornaamste 
wijzigingen en grootste bijdragers.

Twee nieuwkomers

Smartphoto 
Iedereen kent hun reclamespotjes, eindi-
gend met het bekende deuntje “het leuk-
ste foto-idee vind je bij smartphoto.be”. Het 
bedrijf uit Wetteren is al enkele jaren één 
van de sterkste groeiers op de Brusselse 
beurs. 

Vandaag heeft Smartphoto de wind in de 
zeilen, maar dat was niet altijd het ge-
val. In de periode voor 2010 focuste het 
bedrijf – dat toen nog Spector heette – 
zich op het ontwikkelen van fotorolletjes. 
De CEO, Stef De Corte, gooide het roer 
om in de richting van e-commerce: het 
bedrijf evolueerde van expert in analoge 
fotografie naar een e-commerce speler 
voor digitale foto-ontwikkeling. Een gou-

den zet, zo blijkt. De eerste stap op de 
e-commerce markt was de verkoop van 
fotoboeken en kalenders, maar het gam-
ma producten breidde al snel uit. Van-
daag verkoopt Smartphoto allerhande 
items die bedrukt kunnen worden met fo-
to’s, zoals kussens, koffiemokken, bloem-
potten, koekjesdozen, kerstballen, etc. 

Op het eerste zicht lijkt Smartphoto een 
eenvoudig bedrijf, maar dat is het niet. 
CEO De Corte ziet zijn onderneming als 
een technologie- en marketingbedrijf. 
Alles draait om data. Nieuwe producten 
worden eerst voorzichtig op de markt 
gebracht, vooraleer ze op grote schaal 
gepromoot worden bij een bredere doel-
groep. Aangezien er zoveel nieuwe pro-
ducten gelanceerd worden, is het pro-
ductieproces moeilijk te automatiseren, 
waardoor grote concurrenten deze markt 
links laten liggen. Het is dus een niche 
markt. 
Het e-commercebedrijf groeit hard. In 
2019 groeide de omzet met 10%, in 2020 
met 20% en ook voor 2021 verwacht men 
een mooi resultaat. Het businessmodel 
van Smartphoto is zeer rendabel met 
een operationele marge van bijna 20%. 

LS VALUE EQUITY

DOES SIZE 
MATTER? OF IS 
SMALL DAN TOCH 
BEAUTIFUL? 

Nieuwkomers

Smartphoto 
Eén van de belangrijkste Europese 
spelers in de sector van de digitale 
fotoverwerking.

Knorr-Bremse 
Duitse wereldmarktleider in 
remsystemen voor vrachtwagens en 
treinen.

Volledig verkocht

Brembo 
Gespecialiseerd in het ontwerp en de 
productie van remmen

Meest bijgedragen

Holland Colours 
+54% YTD

Unieuro 
+83% YTD

Carl Zeiss Meditec AG 
+53% YTD

Minst bijgedragen

Homeserve 
-6% YTD

Duerr 
0% YTD
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In juni werden de halfjaarcijfers voorge-
steld. De resultaten waren goed en het 
aandeel werd beloond met een mooie 
koerssprong. 

Unieuro
Ook het aandeel van de  Italiaans elek-
troketen Unieuro deed het zeer goed met 
een koersstijging van 18% sinds de start 
van het kwartaal en de uitbetaling van 
een mooi dividend. 

Het bedrijf dankt zijn groei aan een vaste 
succesformule: overnames realiseren 
en snijden in de kosten. Er is voldoende 
reden om dat te blijven doen. De zeer ge-
fragmenteerde Italiaanse markt kent ver-
schillende middelgrote regionale ketens 
die ofwel gedoemd zijn om te verdwijnen 
ofwel veel efficiënter beheerd kunnen 
worden onder de Unieuro paraplu. De 
omzet groeit sterk en het businessmodel 
is zeer winstgevend. Bovendien heeft het 
bedrijf voldoende cash om een dividend 
te betalen en te blijven investeren in nieu-
we groei. 

Unieuro profiteerde tijdens het corona-
jaar van de stijgende elektrovraag (ta-
blets, home entertainment, IT-materiaal 

zoals computers en schermen, etc.). De 
goede cijfers, het sterke businessmodel 
en de goedkope waardering waren de 
hoofdredenen van de sterke koersrally. 

We profiteerden van de koersopstoot om 
gedeeltelijk winst te nemen. 

De lange termijn vooruitzichten blijven 
positief. Recent maakte Unieuro een am-
bitieus 5-jarenplan bekend. De komende 
jaren mikt het op een jaarlijkse omzet-
groei van 5%. Het bedrijf uit Forli ambieert 
een EBIT van 90 miljoen euro (tegenover 
59 miljoen in 2019/2020). Unieuro zal 
overnames blijven doen en sluit niet uit 
dat er ook nog volgen in Oost-Europa of 
Noord-Afrika. 

Carl Zeiss Meditec AG
Sedert de start van het kwartaal steeg 
het aandeel met 21%. 
Dit Duitse bedrijf is actief in medische 
technologie voor diagnose en de behan-
deling van oogafwijkingen. Het ontwerpt 
en produceert onder andere laserge-
reedschap, microscopen voor chirurgen 
en lenzen. 

Het bedrijf heeft een sterke track record 
en ook de komende jaren zien er roos-
kleurig uit: 
• Lancering van (nieuwe) kunstlenzen 

(IntraOculaire Lenzen) voor de Ameri-
kaanse markt. In een later stadium zal 
de trifocal IOL lens worden uitgebracht.  

• De lasertechniek SMILE (Small Incision 
Lenticule Extraction) van Carl Zeiss – 
die als voordeel heeft minimaal inva-
sief te zijn - groeit sterk in de VS en Azië. 
Een opvolger wordt binnenkort gelan-
ceerd. 

• De activiteit microchirurgie legt zichzelf 
een ambitieus groeiparcours op. Deze 
medische toestellen worden gebruikt 
door chirurgen met verschillende spe-
cialisaties (neus-, keel- en oren-, tan-
den-, rug- en plastische herstelchirur-
gie en tandchirurgie). 

Het bedrijf uit Jena kon het afgelopen 
kwartaal uitmuntende cijfers voorleggen. 
De cash op de balans blijft aangroeien, 
op termijn zijn overnames dus niet uitge-
sloten. Het aandeel is duur, maar de kwa-
liteit is top. 

Minst bijgedragen

Homeserve
Sinds de start van het kwartaal daalde 
het aandeel met 19%. 

HomeServe is internationaal actief als 
klusjes- en reparatiedienst, maar ook 
als renovatiespecialist. HomeServe biedt 
haar leden dringende interventies aan 
voor kritische infrastructuur. Abonne-
menten van HomeServe worden voor-
namelijk aangeboden via nutsbedrijven 
(vb. elektriciteitsleveranciers) onder de 
vorm van een verzekeringscontract. Le-
den betalen een maandelijkse bijdrage 
en de polis wordt onderschreven bij een 
derde partij, de verzekeraar. HomeServe 
verkoopt de polis en staat in voor de re-
paratie bij schade.  

Daarnaast heeft HomeServe verschillen-
de internetplatformen. Vergelijkbaar met 
booking.com, maar dan voor klusjesdien-
sten. 

Het voorbije kwartaal daalde het aan-
deel door tegenvallende kwartaalcijfers 
uit het VK. Deze werden echter ruim-
schoots gecompenseerd door groei in 
de VS en de andere regio’s. In totaliteit 
waren de cijfers ons inziens goed. Wij 
maakten dan ook gebruik van de koers-
val om het aandeel bij te kopen. 

Duerr
De Duitse robotproducent Duerr is speci-
alist op het vlak van onder meer automa-
tische verf- en houtbewerkingssystemen. 
De activiteiten in dit laatste segment 
werden eind 2014 versterkt via de over-
name van het eveneens Duitse Homag. 
Het afgelopen kwartaal hebben we de 
positie in Duerr omwille van de opgelo-
pen waardering al een stukje afgebouwd. 
Sindsdien is het aandeel, ondanks goe-
de kwartaalresultaten, teruggevallen 
(-9,5% sinds 1 april). •

Dit vertaalt zich in een stijgende cash-
berg: tegen eind 2021 zal de cash op de 
rekening oplopen tot meer dan 20 mil-
joen euro (ongeveer 2 keer de EBITDA). 
Sinds enkele jaren beloont Smartphoto 
haar aandeelhouders met een dividend 
en een aandeleninkoopprogramma. Op 
termijn zijn overnames niet uitgesloten. 

De toekomst oogt rooskleurig. In de ko-
mende jaren wil het bedrijf een omzet 
van 100 miljoen euro halen (in 2020 was 
dit 61,4 miljoen euro). Dat moet organisch 
mogelijk zijn. Ook buiten onze landsgren-
zen zoekt het bedrijf naar groei. Smart-
photo heeft een sterke marktpositie in 
Zweden en Zwitserland, maar het wil ook 
een stevigere voet aan grond krijgen in 
Nederland, Frankrijk en Duitsland. 

De drie grootste aandeelhouders zijn Aly-
chlo NV (Marc Coucke), Shopinvest NV 
(Hans van Rijckeghem) en Consortium 
Midelco (o.a. Philippe Vlerick). Deze drie 
partijen hebben hun belang in het bedrijf 
de afgelopen jaren (verder) opgebouwd. 

Wij namen het afgelopen kwartaal een 
eerste positie in voor ons fonds. 

Knorr-Bremse
Knorr-Bremse is de Duitse wereldmarkt-
leider in remsystemen voor treinen en 
vrachtwagens. Het bedrijf werd in 1905 
opgericht door Georg Knorr. Sinds 1985 
was het bedrijf in handen van Heinz Her-
mann Thiele, die dit jaar overleed. In 2018 
trok het bedrijf naar de beurs, waardoor 
ook beleggers van dit succesverhaal 
kunnen meegenieten. 

De inkomsten uit remsystemen voor trei-
nen en vrachtwagens zijn netjes verdeeld. 
In deze markten heeft het bedrijf uit Mün-
chen een marktaandeel van respectie-
velijk 50% en 35%. Ook de geografische 
inkomstenverdeling ligt mooi in even-
wicht tussen enerzijds Europa (50%) en 
anderzijds Amerika (23%) en Azië (27%).  

Knorr-Bremse heeft een zeer winstgevend 
businessmodel. Dit dankt het bedrijf aan 
hoge toetredingsbarrières voor nieuwko-
mers (technische knowhow, regelgeving, 
reputatie, etc.), schaalvoordelen, syner-
gieën tussen de verschillende activiteiten 
en winstgevende onderhoudscontrac-
ten, die goed zijn voor 35% van de om-
zet. Knorr-Bremse behaalt hierdoor een 
hoog rendement op het eigen vermo-
gen van ongeveer 25%, een zeer mooi 
cijfer voor een industrieel bedrijf. Het 
bedrijf genereert voldoende cash om 
een mooi dividend uit te keren en te in-
vesteren in de toekomst. Ongeveer 5 à 
7% van de omzet wordt geïnvesteerd in 
onderzoek en ontwikkeling, 3 à 4% wordt 
geïnvesteerd in kapitaalintensievere pro-
jecten. 

Ook de balans van deze onderneming is 
niet zwaar beladen. Knorr-Bremse is zeer 
degelijk, heeft een zeer lage schulden-
graad en kan dus tegen een stootje.

Sinds de start van dit jaar viel het aan-
deel terug. Wij profiteerden hiervan om 
een eerste positie op te bouwen.

Werd volledig verkocht
 
We verkochten Brembo. Dit bedrijf is ac-
tief in de automobielsector en is gespe-
cialiseerd in het ontwerp en de produc-
tie van remmen. Sinds enkele jaren is de 
activiteit minder winstgevend. We profi-
teerden van de gestegen koers om het 
aandeel volledig te verkopen.

Meest bijgedragen
 
Holland Colours
Sinds de start van het kwartaal steeg het 
aandeel met 42%. 

Holland Colours is een Nederlands bedrijf 
uit Apeldoorn, met een marktkapitalisatie 
van 150 miljoen euro. Het bedrijf is ge-

specialiseerd in het kleuren van kunst-
stoffen en produceert o.a. kleurstoffen 
voor petflessen, pvc-buizen en ramen. 
De afnemers zijn zeer divers, gaande van 
de industrie, de bouw tot de verpakkings-
sector. Europa is met 49% de grootste 
afzetmarkt. Amerika volgt met 31% en de 
Aziatische markt groeit verder door naar 
20%. Holland Colours is actief in een ni-
chemarkt die grotere spelers links laten 
liggen of zelfs verlaten. 

De bedrijfsresultaten zijn zeer goed. De 
voorbije 10 jaar verdubbelde de omzet 
en stegen de marges aanzienlijk. Ook 
Covid-19 werd - weliswaar met een zeer 
beperkte  omzetkrimp -  vlot verteerd. 
Er heerst dan ook een ondernemen-
de bedrijfscultuur. Vanaf de oprichting 
van Holland Colours is medewerkers-
participatie een belangrijk onderdeel 
van de bedrijfscultuur. Wereldwijd heb-
ben de medewerkers (via Holland Pig-
ments-aandelen) een groot belang in 
het bedrijf. 

Sinds enkele jaren beloont Smartphoto haar aandeelhouders 
met een dividend en een aandeleninkoopprogramma.

Foto: zeiss.com
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VERANDERENDE WERELD
Onze wereld staat niet stil en ondergaat in een ra-
zend tempo grote veranderingen. Aangezien de fi-
nanciële markten de facto een weerspiegeling zijn 
van de reële wereld, zien we ook hier het een en an-
der evolueren. Daar waar de beleggers van weleer 
eerder in termen van regio’s of sectoren dachten, 
zijn ze nu geëvolueerd naar meer gestructureerd 
beleggen op basis van lange termijn trends. Het zijn 
immers de lange termijn trends die de toekomst zul-
len bepalen en vormen. Market timing is hierbij van 
minder belang, de lange termijn groeirichting des te 
meer. Ook bij Leo Stevens hebben we deze evolutie in 
ons beleggingsproces toegepast.

MEGATRENDS
Om te kunnen beleggen in de toekomst, is het al-
lereerst belangrijk om een idee te vormen van hoe 
de toekomst er zal uitzien. Spijtig genoeg zijn wij niet 
in het bezit van een glazen bol en zullen we ons dus 
ook niet aan concrete voorspellingen kunnen wagen. 
Tegelijkertijd zijn we niet blind voor de onderliggen-
de dynamiek in de maatschappij en kunnen we op 
basis daarvan toch enig idee vormen van waar we 
naar toe gaan.

In onze samenleving definiëren wij immers twee be-
langrijke evoluties, die ook disrupties (radicale, ont-
wrichtende veranderingen) kunnen genoemd wor-
den. Zij bepalen en wijzigen ons dagelijks leven en 
het bedrijfsleven in sterke mate.

Demografische evolutie
Vooreerst telt moeder Aarde almaar meer zielen en 
zullen we aan dit tempo tegen 2040 met een 9 miljard 

STRATEGIE

BELEGGEN IN DE 
TOEKOMST

 

soortgenoten onze planeet bevolken. Dat deze be-
volkingsaanwas niet overal in gelijke tred verloopt, 
is ook een feit.  De groei in Afrika en Azië overtreft 
deze van andere regio’s, die eerder ter plaatse lijken 
te trappelen. Het resultaat is dat tegen 2040  in Afrika 
22% van de totale wereldbevolking rondloopt terwijl 
Azië meer dan de helft vertegenwoordigt.  

We zijn niet alleen met meer mensen op aarde maar 
we worden ook allemaal gemiddeld gezien ouder. 
Betere toegang tot gezondheidszorg en financiële 
middelen zorgen ervoor dat de zogenaamde bevol-
kingspiramide eerder een ellipsvormig uitzicht krijgt 
waarbij het aandeel van alle leeftijdsgroepen even-
redig verdeeld is. 

Daarenboven is de toenemende verstedelijking ook 
een belangrijke parameter die het economisch le-
ven grondig beïnvloedt. Jongeren en ouderen in 

verpauperde agrarische gebieden ont-
vluchten het platteland om hun geluk in 
de steden te zoeken. Door de toegang tot 
jobs, studies en allerlei andere diensten, 
zien ze hun inkomen stijgen en betreden 
ze daardoor de zogenaamde midden-
klasse. Studies tonen aan dat in de hui-
dige economische wereld elke seconde 5 
nieuwe mensen de middenklasse betre-
den.  En dit heeft zo zijn gevolgen voor de 
globale consumptie, nood aan diensten 
en infrastructuur, … 

Technologische disruptie
In een nog sneller tempo zien we de 
technologische revoluties ons dagelijks 
leven grondig omvergooien. De zoge-
naamde 4e industriële evolutie ontplooit 
zich razendsnel, waarbij internet applica-
ties, cloud, robotisering, automatisering 
en artificiële intelligentie almaar meer 
domeinen van de industriële proces-
sen inpalmen. Geen enkele sector ont-
snapt hieraan en daar zijn we allen in ons 
dagdagelijkse activiteiten getuige van.  
Digitale geletterdheid wordt immers een 
minimale vereiste om boodschappen te 
kunnen doen, met vrienden af te spreken, 
een film te bekijken of je eigen financi-
en te beheren. Ironisch genoeg staan de 

vroegere ontwikkelingslanden nu veel verder in dit 
proces dan de ontwikkelde landen.  Via het internet 
krijgt de bevolking plots toegang tot een voor hen 
nog ongekende wereld van consumptie-artikelen, 
financiën, verzekeringen enzoverder.  De inertie van 
de Westerse wereld ligt op dit vlak hoger, al heeft de 
pandemie er wel voor gezorgd dat ook hier de meest 
twijfelachtige en weigerachtige consumenten hun 
eerste stappen hebben gezet in het online kopen.

THEMATISCH BELEGGEN
De term thematisch beleggen baseert zich op het 
onderkennen van deze megatrends en definieert een 
aantal thema’s die door de disrupties aangevuurd 
worden. Beleggen in de toekomst houdt dus in dat 
we beleggen in thema’s die de toekomst sterk zullen 
bepalen.  In ons beleggingsproces hebben wij zo de 
volgende 6 thema’s uitgekozen:

In onze samenleving definiëren wij immers twee  
belangrijke evoluties, die ook disrupties (radicale,  
ontwrichtende veranderingen) kunnen genoemd worden.



27

2

1

6
3

4

5

DUURZAAMHEID
We moeten duurzamer consumeren en 
produceren, zo niet zullen de klimaatop-
warming en uitputting van onze bodem-
grondstoffen onze aarde onleefbaar 
maken voor de volgende generaties. 

GEZONDHEID
De levensverwachting van de mensheid 
stijgt omwille van een continu verbete-
rende gezondheidszorg en hygiëne.   

VRIJE TIJD & LUXE
We beschikken over meer vrije tijd door 
enerzijds de gestegen levensverwach-
ting, anderzijds door een meer ‘millennial’ 
levensfilosofie (beleving gaat boven 
bezit; alles uit het leven halen). De vraag 
naar luxe stijgt omwille van de groeiende 
middenklasse.  

OUTSOURCING
Specialisatie is de basis van de vooruit-
gang. Bedrijven besteden steeds meer 
functies uit aan gespecialiseerde externe 
partners.  

INFRASTRUCTUUR
Eigenlijk is dit thema onontbeerlijk voor 
de evolutie van alle andere thema’s. Het 
is de hoeksteen van onze samenleving. 
Om de positieve effecten van globali-
sering, digitalisering, massaconsump-
tie, outsourcing, … maximaal te kunnen 
benutten is er nood aan degelijke, goed 
werkende en flexibele infrastructuur.  

TECHNOLOGIE
Zowat elk proces in onze maatschappij 
maakt gebruik van technologie.  Dit the-
ma is onlosmakelijk verbonden met alle 
andere thema’s en spreidt zijn tentakels 
in alle geledingen van de maatschappij.

Thema:
Bepalen van specifiek thema binnen 
een megatrend met een duidelijker 
investeringsuniversum

Megatrend:
Lange termijn trend
Redelijk breed en tegelijk vraag voor 
investeringsdoeleinden

Topic:
Zoeken naar alpha spots, trends 
met de hoge groeiopportuniteiten 
en interessante investeringsoppor-
tuniteiten.

Selectie Investering:
Selectie van sterkste bedrijven, fond-
sen of trackers.

Selectie  
investering

Topic

Thema

Megatrend

PROGRAMMA NAJAAR 2021
Dinsdag 14 september 2021
Who cares wins

Als bedrijf, maar ook als belegger, komt het erop 
neer om de juiste keuzes te maken. Meer dan ooit 
zien we dat ‘Who cares wins’. Bedrijven kiezen best 
voor een bedrijfsvoering die kan rekenen op de steun 
van alle stakeholders. Als belegger is het goed te 
beseffen dat bedrijven die streven naar meer dan 
alleen 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

Bent u juist met pensioen? Of is dit in aantocht?  
Iedereen weet dat er heel wat beweegt in het kader 
van onze pensioenen. Aan de pensioenleeftijd werd 
gesleuteld, hoe kan er voordelig 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 beleggingsportefeuil-
le en zo de inkomensval bij pensionering te over-
bruggen.  

Spreker: Karl Ruts, Hoofd Estate Planning en Jo 
Goiris, Certified Private Banker bij Leo Stevens & Cie

Voorkennis is niet vereist voor deze voordrachten, reservatie van uw zitje wel.  
De sessies van LS Academy gaan steeds door om 19u. We laten tijdig weten of het digitaal of op kantoor  
zal doorgaan. En duren een uurtje, incl. Q&A

Op dinsdag 11 mei organiseerden we weer een ge-
slaagde LS Academy : Jong geleerd, jong gedaan, 
specifiek voor de jongvolwassenen, samen met 
hun ouder(s). Nogal wat millenials hebben immers 
concrete vermogensvragen en dienen belangrijke 
keuzes te maken hieromtrent. Velen leerden in 2020 
de beurzen kennen en mede door de historisch lage 
intrestvoeten blijft ook de vraag naar vastgoed stij-
gen. Maar staan de jongeren wel stil bij het volledig 
plaatje? En hoe kunnen de ouders hier eventueel in 
sturen en helpen? In elk geval stof genoeg voor een 
boeiende avondsessie. Voor wie het gemist heeft, 
of een en ander graag nog eens (her)bekijkt…de 
voordracht werd opgenomen en de link hiernaartoe 
kan u worden toegestuurd op eenvoudig verzoek.

We stellen u ook graag ons najaar programma 
voor. In functie van de COVID-cijfers zullen deze di-
gitaal, dan wel live in ons kantoor doorgaan. Ook 
onze toffe beurscafé ‘s zullen we heropenen zodra 
dat veilig en verantwoord kan. Meer info volgt.

LS ACADEMY 

Een healthy mind in a healthy body…
daar zorgt uw Private Banker voor.

BELEGGINGSPROCES 
Hoe gaan we dan verder te werk in ons 
beleggingsproces? Onze werkwijze kun-
nen we voorstellen als een schilmodel. 
Na het bepalen van de buitenste schil, de 
lange termijn megatrend, wordt de vol-
gende schil ingekleurd door het gekozen 
thema.  In een volgende laag kiezen we 
een specifiek topic uit het thema waar we 
een duidelijk investeringsuniversum kun-
nen onderscheiden en grote groeimoge-
lijkheden zien.  In een laatste stap  werken 
we via een bottom-up selectieproces en 
zoeken we de beste investeringsmoge-
lijkheid in het gekozen topic. Dit kan gaan 
om een individueel aandeel maar even-
zeer om een gediversifieerd fonds (actief 
of passief beheerd) wanneer we tegelij-
kertijd meerdere facetten van het thema 
willen vatten of indien het op risicovlak 
beter is om op een gespreide manier de 
winnaars van morgen te ontdekken.  

Dit alles passen we voor alle afzon-
derlijk gekozen thema’s toe.  

In de volgende edities van onze Focus. 
zullen we ons telkens op een van de 
thema’s afzonderlijk toespitsen en 
ons beleggingsproces aan de hand 
van concrete beleggingsvoorstellen 
preciseren. •

Beleggen in de toekomst houdt dus in dat we 
beleggen in thema’s die de toekomst sterk  
zullen bepalen. 
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Open 
architectuur: 

evaluatie fondsenselectie

FONDSEN

18 maanden nadat de wereld verlamd 
geraakte door een ongekend maar ui-
terst besmettelijk en agressief virus 
kunnen we voorzichtig spreken van een 
normalisering van de situatie. Deze nor-
malisering verloopt weliswaar in twee 
snelheden. China sloot 2020 reeds af 
met een positieve BBP groei en de Chi-
nese overheid begint al na te denken 
over verstrakking van zijn monetair be-
leid om oververhitting tegen te gaan. In 
de VS en Europa zien we pas dit jaar po-
sitieve groeicijfers opduiken maar kan de 
economie nog niet zonder de steun van 
de centrale banken en overheden. De 
centrale banken houden vast aan een 
soepel beleid via obligatie aankopen en 
lage centrale renteniveaus. Overheden 
van hun kant lanceren relanceplannen 
om de economie extra adem te geven. 
Kersvers president Biden is hier zeer be-
drijvig in en lijkt aan de lopende band 
plannen met ronkende namen te lance-
ren: “American Rescue plan”, “American 
Families Plan”, “Build back better plan”. 
De economie zal er wel bij varen, al rijzen 
er wel vragen rond de financiering van 
deze plannen. 

Ondertussen draait in de Westerse we-
reld de vaccinatiecampagne op volle 
toeren waarbij sommige landen, waar-

onder België, reeds de helft van hun in-
woners minstens 1 dosis toedienden. Dit 
opent de deuren naar meer vrijheid. En 
daar snakken we allemaal naar. Niet al-
leen om te kunnen genieten maar voor 
sommige geteisterde sectoren voor-
al om terug perspectief op overleving 
te krijgen. In vele landen is de horeca 
weer geopend en ziet men ook de toe-
rismestroom weer op gang komen (al is 
het voorlopig nog niet met rasse schre-
den).  Het geeft alvast zuurstof voor de 
vele bedrijven die hier hun brood mee 
verdienen en zet aan tot investeringen, 
nu de hemel toch al wat helderder is ge-
worden. 

De financiële markten weerspiegelen 
reeds volledig deze wereld waarin CO-
VID onder controle gehouden wordt door 
de vele beschikbare vaccins. De sector-
rotatie die zijn start kende nadat Pfizer 
in november 2020 met het verlossende 
vaccin nieuws kwam, zagen we ook dit 
trimester verdergaan. Bedrijven die pro-
fiteren van de herstelvraag na de pan-
demie worden gretig aangekocht. Dit wil 
niet zeggen dat de COVID winnaars van 
2020 het daarom per se slecht doen.  De 
meesten onder hen plukken immers ook 
de vruchten van een sterk economisch 
herstel.  

Aandelenfondsen: herstel van de 
achterblijvers
In het tweede kwartaal bleven twee ten-
densen de richting van de beurzen be-
palen. Enerzijds was de herwonnen liefde 
voor de sectoren die in het diepst van de 
coronacrisis de zwaarste klappen kregen, 
nog altijd niet bekoeld en behoorden ze 
tot de lievelingen van de beurs.  Aandelen 
met een “hoge groei” etiket trappelden ter 
plaatse en teerden op hun COVID win-
sten van het vorige jaar. Deze tweespalt 
konden we ook terugvinden in ons fond-
senuniversum.  Alhoewel 2021 voor ieder-
een tot nu toe een gezegend jaar is met 
goede performances, zien we de fond-
sen met een groter gewicht in de nieu-
we beurslievelingen toch merkelijk beter 
presteren.
Een tweede tendens is gerelateerd aan 
de constant opduikende vrees voor ont-
spoorde inflatiecijfers. De bottle necks die 
in bepaalde sectoren ontstaan door een 
plotse gestage vraagverhoging en een 
productiecapaciteit die de pas niet kan 
bijhouden, zorgen voor prijsverhogingen 
aan de fabriekspoort die doorgerekend 
worden aan de eindconsument.  Zolang 
dit een tijdelijk fenomeen is, past dat in het 
normale “back to normal” verhaal. Zijn er 
excessen, dan zullen de centrale banken 
in actie moeten schieten om oververhit-
ting tegen te gaan. De FED liet in zijn laat-
ste minutes verstaan dat twee rentever-
hogingen nu mogelijks te verwachten zijn 
tegen eind 2023. Een aantrekkende eco-
nomie is goed voor bedrijven maar ren-
teverhogingen kunnen de waarderings-
modellen negatief beïnvloeden (doordat 
de noemer vergroot). Vooral hoge groei 
aandelen met sterk stijgende cash flows 
over de volgende jaren, zullen een grote-
re impact ondervinden wanneer hogere 
rentevoeten gebruikt worden bij de ac-
tualisering van hun cash flows. Fondsen 
met een focus op het hogere groeiseg-
ment kunnen hier last van krijgen.

Comgest Growth Europe en Fundsmith 
Equity zijn van die traditionele groeifond-
sen. Beleg in kwaliteitsvolle bedrijven met 
een duidelijk en voorspelbaar zicht op 
de toekomst, is hun beleggingsmantra. 
Marktleiders krijgen een vaste plaats in 
hun fondsen en vaak vinden ze deze in de 
meer traditionele en defensievere secto-
ren. Maar ook sectoren die door de pan-
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demie zwaar getroffen werden, komen in 
hun portfolio voor. Zo maken aandelen 
als LVMH en Inditex nu het mooie weer bij 
Comgest. Bij Fundsmith gaat het vooral 
om L’Oréal, Diageo en Starbucks.

Wie het kleine niet eert …. 
…. is het grote niet weerd, luidt het spreek-
woord terecht. Dit besef drong stilaan 
meer en meer door in de markten en gaf 
aan aandelen met kleine en middelgrote 
kapitalisaties een stevige boost. Aande-
lenfondsen die zich in dit segment spe-
cialiseren, zagen hun rendement goed 

oplopen ongeacht op welke regio ze zich 
specifiek toespitsten.

In onze selectie kunnen zo ons eigen LS 
Value Equity European Small & Mid Cap 
fonds (zie elders meer in deze Focus.) 
en het Quest Cleantech fonds een zeer 
goed rapport voorleggen.  Primus van 
de klas is ditmaal het Franklin Temple-
ton Asian Smaller Companies fonds. 
Exact een jaar geleden woonden we een 
webcast bij waarin de beheerder de min-
dere performance van zijn fonds en van 
de hele Aziatische small&mid cap klasse 

uitlegde. Hij bleef echter sterk overtuigd 
over de investeringsstrategie van het 
fonds en dit versterkte ons vertrouwen 
erin.  De onderliggende dynamiek die de 
sterke opkomst van de middenklasse in 
de Aziatische markten veroorzaakt, blijft 
immers aanwezig en leidt tot stijgende 
consumptie, financiële inclusie, verste-
delijking en allesomvattende digitalise-
ring. De beheerder richt zijn blik op deze 
financieel gezonde bedrijven die hier hun 
steentje aan bijdragen. Technologie en 
consumptie vormen een groot overwicht 
in het fonds. 

Naam MS* ESG Rating SFDR
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 Article 8 EUR 53,95 25/06/2021 15,41 10,73 32,50 0,92 17,71

LS VALUE EQUITY GLOBAL A KAP *** 2 BBB Article 8 EUR 191,42 24/06/2021 13,76 6,59 29,81 -13,36 2,66

AANDELEN EUROPA

COMGEST GROWTH EUROPE-EUR A KAP ***** 2 AA Article 8 EUR 37,70 24/06/2021 16,11 10,71 33,93 -4,99 12,82

LS VALUE EQY EUROPEAN SMALL AND MID CAP-A KAP *** 3 AA Article 8 EUR 131,79 24/06/2021 15,01 5,76 27,56 N.A. N.A.

AANDELEN VS

GRANAHAN-US FOCUSED GROWTH FUND-A KAP ***** 3 BBB N.A. USD 590,47 24/06/2021 13,23 68,21 52,57 30,03 17,21

AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN

FRANKLIN TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES -IAE KAP **** 3 N.A. EUR 82,52 25/06/2021 28,66 3,49 6,55 -7,28 18,29

JPMORGAN ASIA GROWTH FUND A-USD KAP ***** 3 A Article 8 USD 50,29 25/06/2021 8,79 23,32 28,84 -8,15 29,99

AANDELEN THEMATISCH

QUEST CLEANTECH FUND-C KAP **** 3 A Article 8 EUR 424,31 24/06/2021 17,81 21,28 25,73 -14,61 18,39

JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FD-A EUR KAP ***** 2 AA Article 9 EUR 508,20 25/06/2021 11,35 24,53 38,72 -8,10 13,91

M&G LUX GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND -ECIA KAP ***** 3 AA Article 8 EUR 14,91 25/06/2021 14,20 -5,36 38,19 -0,61 N.A.

ROBECO GLOBAL FINTECH FUND -IU KAP ** 3 BBB Article 8 USD 194,16 25/06/2021 14,68 16,89 38,46 0,46 2,70

L&G CYBER SECURITY UCITS ETF *** 3 BBB N.A. EUR 21,61 28/06/2021 12,20 29,89 34,04 12,58 8,88

ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC UCITS ETF -A ** 3 BBB Article 8 USD 12,96 28/06/2021 11,85 28,46 39,54 -14,60 29,14

ISHARES EUROPE PROPERTY YIELD UCITS ETF *** 2 A N.A. EUR 43,38 28/06/2021 8,93 -8,89 24,38 -6,25 14,91

EM INTRNET & ECOMM UCITS ETF N.A. 3 BBB N.A. USD 18,13 28/06/2021 0,81 67,90 32,80 -8,52 N.A.

WISDOMTREE EUROZONE EQUITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF ***** 2 AA N.A. EUR 20,76 28/06/2021 18,50 6,30 32,50 -14,59 20,88

MIXFONDSEN GLOBAAL (GEBALANCEERD EN FLEXIBEL)

R-CO VALOR-F EUR KAP ***** 3 BBB Article 8 EUR 2.551,11 25/06/2021 13,22 6,35 28,18 -13,47 8,89

FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND II-RT ***** 3 BBB N.A. EUR 167,96 25/06/2021 7,94 3,77 20,02 -5,11 5,79

OBLIGATIEFONDSEN GLOBAAL

DIERICKX LEYS II CORPORATE BOND FUND-C KAP ** 3 A N.A. EUR 1.402,24 24/06/2021 0,30 0,50 3,45 -0,82 -0,08

M&G GLOBAL MACRO BOND FUND -EUR AA KAP *** NA A N.A. EUR 14,78 25/06/2021 -1,05 2,96 9,82 1,76 -7,48

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND FUND -A KAP **** NA A N.A. EUR 14,87 25/06/2021 -0,73 3,78 8,28 -3,87 3,72

FLOSSBACH STORCH BOND OPPORTUNITIES BOND FUND-I KAP ***** NA A N.A. EUR 146,73 25/06/2021 -1,48 9,49 12,31 -2,52 4,77

BLUEBAY INVEST GRADE BND-B ***** NA A N.A. EUR 203,80 25/06/2021 0,12 5,16 7,71 -1,95 4,15

BNP ENHANCED BOND 6M-PRIVILEGED DIS *** 3 AA Article 8 EUR 90,47 25/06/2021 0,21 1,02 1,66 -2,35 0,95

DWS FLOATING RATE NOTES-IC KAP *** 3 A N.A. EUR 84,24 25/06/2021 0,08 -0,18 0,99 -1,25 0,42

Als uitzondering op de regel in dit seg-
ment van kleine en middelgrote kapita-
lisaties, heeft het Granahan US Focused 
Growth fund het wat moeilijker gehad. 
Hun strategie richt zich op Amerikaan-
se small en mid cap aandelen met een 
groot groei- en toekomstpotentieel.  
Groeiaandelen vormen de grootste moot 
van het fonds en dit is wat het fonds dit 
jaar wat aan performance gekost heeft. 
Na een duizelingwekkende stijging van 
68% (in euro) in 2020 valt een +5% groei 
in 2021 wat magertjes uit. Het weerhoudt 
de beheerder niet om koers te blijven 
houden en koerszwaktes aan te grijpen 
om de posities in hun sterke overtuigin-
gen te verhogen.

Opkomende fondsen
De Aziatische large caps, waar het JP 
Morgan Asia Growth fonds voorname-
lijk in geïnvesteerd is, konden hun sterk 
groeitraject van vorig jaar niet herha-
len. De Aziatische markt ondervond een 
grotere volatiliteit, aangewakkerd door 
verontrustende COVID opstoten in een 
aantal landen (zoals India), sterke infla-
tionaire krachten waardoor verstrakking 
van monetair beleid al aan de orde is en 
de inmenging van de Chinese Centra-
le overheid in een aantal tech-giganten 
zoals Alibaba en Tencent. Deze aandelen 
behoren tot de vaste waarden van het 
fonds maar daarnaast vergroten hol-
dings als TSMC, Meituan, Wuxi Biologics 
en Ping An Insurance de sectorale diver-
sificatie van het fonds.

THEMATISCH BELEGGEN
In deze Focus editie wordt in een afzon-
derlijk artikel (zie pagina 24) stilgestaan 

bij het thematisch beleggingsproces dat 
we ons in de loop van de afgelopen jaren 
eigen maakten. In dit artikel vinden we 
enkele praktische voorbeelden van deze 
thematische invulling.  

Duurzaamheid
2021 is een jaar waarin duurzaamheid op-
nieuw op het voorplan kwam in de Ame-
rikaanse politiek. President Biden maakte 
onmiddellijk werk van een heraansluiting 
bij het Akkoord van Parijs en in zijn talrijke 
relanceplannen is de energietransitie een 
belangrijk item.
 
Het Quest Cleantech fonds belegt in be-
drijven die technologische oplossingen 
bieden om hun eigen activiteiten en die 
van hun klanten energie efficiënter te 
maken. Hierbij richten ze hun blik vooral 
op Europese small en mid cap bedrijven. 
Beide factoren zorgden ervoor dat het 
fonds een sterke performance wist neer 
te zetten.  
   
Het Janus Henderson Horizon Global 
Sustainable Equity Fund bekijkt het duur-
zaamheidsprincipe vanuit een breder 
perspectief.  Niet alleen milieu is belang-
rijk maar ook het sociale aspect en deug-
delijk bestuur staan vooraan in de keuze 
van de invulling van hun aandelenporte-
feuille. Bedrijven in vervuilende industrie-
en en productie (ook deze gebaseerd op 
veeteelt) of bedrijven met in hun ogen 
onethische praktijken (zoals het testen 
op dieren) worden de rug toegekeerd. 
Enkel bedrijven met een positieve duur-
zame bijdrage komen in aanmerking. De 
beheerder spitst zich hierbij vooral toe op 
het door hem genoemde DED principe: 

Decarbonisation, Electrification en Digita-
lisation. Aandelen die zich op deze activi-
teiten toeleggen en bovendien financieel 
gezonde en sterke fundamentele papie-
ren kunnen voorleggen kunnen aan het 
fonds toegevoegd worden. Tot de top 10 
horen Microsoft, Autodesk, Adobe en Evo-
qua Water Technologies.  

Infrastructuur: de ruggengraat van 
de economie
Ook op het vlak van infrastructuur ziet 
president Biden dat de nood tot actie 
zeer hoog is. Alex Araujo, de beheerder 
van het M&G Global Listed Infrastructu-
re fund, noemde dit inzicht het “Sputnik” 
moment van president Biden, naar ana-
logie van president Eisenhower in 1957 die 
toen inzag dat de VS moest investeren in 
ruimtevaart om de Russische “vijand” hier 
geen al te grote voorsprong in te gunnen. 
Zo ziet ook president Biden dat de huidige 
toestand van wegen, waterinfrastructuur, 
elektriciteit, scholen zeer lamentabel is in 
de VS door jarenlange verwaarlozing en 
onder investering. Wil de VS wereldleider 
blijven en zich niet laten onttronen door 
andere machten zoals China, dan is een 
groot infrastructuurplan noodzakelijk.

Sinds vorig jaar zijn wij in het M&G Global 
Listed Infrastructure fund geïnvesteerd.   
Infrastructuur wordt hier vanuit een zeer 
breed perspectief bekeken, gaande van 
transport, water, afval, energie tot com-
municatienetwerken en sociale infra-
structuur. Het fonds kijkt enkel naar be-
drijven die effectief eigenaar zijn van de 
fysieke activa en een voorspelbare in-
komensstroom kunnen genereren. In de 
huidige context zal het niet verwonderen 

* Morningstar rating
** Performances YTD en vorige jaren in EUR
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dat het fonds een sterke aantrek kent.    

Digitalisering
De fintech (financiële technologie) sec-
tor ondervindt nog steeds steun van 
een krachtige groeitrend – de digitalise-
ring van financiële dienstverlening – die  
ongeschonden uit de pandemie periode 
kwam. Een van de belangrijkste lessen 
van de Covid-19-pandemie, is dat de 
wereld steeds digitaler wordt en dat veel 
gevestigde financiële instellingen vaak 
de flexibiliteit en het vermogen missen 
om hierin mee te kunnen. Fintech bedrij-
ven zullen dus blijven profiteren van de 
forse IT-investeringen die veel traditione-
le banken en verzekeraars moeten doen, 
omdat ze anders de snelle digitalisering 
van de financiële wereld niet kunnen bij-
benen. Anderzijds lokt een continu veran-
derende regelgeving ook de vraag naar 
nieuwe technologieën uit. Het Robeco 
Global Fintech Equity Fund investeert in 
bedrijven actief in de fintech sector.  Het 
kan een behoorlijke performance voor-
leggen, gedreven door de toenemende 
aandacht voor technologie en het sec-
torrotatie effect op een aantal financiële 
waarden.

Via de iShares Automatisation and  
Robotics UCITS ETF tracker en de L&G 
Cybersecurity UCITS ETF tracker investe-
ren we in de robotiserings- en de inter-
netbeveiligingstrends. We kozen hier voor 
passieve trackers die elk een index na-

bootsen die investeert in gespecialiseer-
de bedrijven volgens het gekozen thema. 
Hiertussen zitten de winnaars van van-
daag maar het biedt ook de mogelijkheid 
om op een risico gediversifieerde manier 
met de winnaars van morgen mee te zijn. 
Deze laatste zijn typisch bedrijven in de 
volatielere kleine tot middelgrote markt-
kapitalisaties, wat ook het volatieler ver-
loop van de trackers verklaart.

Keuze tussen activa klassen
Onze fondsenselectie huisvest ook een 
beperkt aantal multi-asset fondsen, die 
op een relatief flexibele wijze hun activa 
kunnen spreiden over de verschillende 
activa klassen zoals aandelen, obligaties, 
cash en grondstoffen. Allocaties wor-
den bepaald aan de hand van de eigen 
marktinschattingen. Het gaat hier meer 
bepaald om het R-co Valor fonds en het 
Flossbach von Storch Multiple Opportuni-
ties Fund. Alhoewel er duidelijke verschil-
len in hun strategie zijn, is de voorliefde 
voor aandelen (en huidige afkeer voor 
obligaties) een gemeenschappelijk ken-
merk.

Het R-co Valor fonds, dat de flexibiliteit 
geniet om van 0-100% te beleggen in 
aandelen en/of obligaties, is sinds jaar en 
dag een grote aandelen believer. Obli-
gaties worden reeds lang geweerd.  De 
portefeuille wordt opgebouwd vanuit het 
geloof in een aantal thema’s, zoals de Azi-
atische groei, vergrijzing, technologische 

revolutie en grondstoffen. Een grondig 
fundamenteel selectieproces resulteert 
dan in een geconcentreerde portefeuille 
van een 40-tal sterke overtuigingen. De 
flexibiliteit van de beheerder reserveert 
deze voor de blootstelling aan de markt 
zelf. Deze schommelt tussen 70% en meer 
dan 90%. Momenteel bedraagt de netto 
aandelenblootstelling 83%, waarbij 38% 
belegd is in de meer cyclische sectoren 
zoals financials, mijnbouw, industriëlen en 
media. Teneinde de goede performan-
ce vast te klikken en zich te beschermen 
tegen eventuele marktcorrecties, werden 
er een aantal put opties genomen op de 
S&P500.  

Flossbach van Storch Multiple Oppor-
tunities trekt met een aandelenexposure 
van 81% ook resoluut de kaart van aan-
delen. Het gewicht van obligaties is de 
laatste maanden geslonken tot het 0 
niveau.  Goud blijft een belangrijke di-
versificatie component in de portefeuille 
met een gemiddelde blootstelling van 
9,5% via goudcertificaten. Maar ook in 
het aandelengedeelte kunnen we goud 
gerelateerde bedrijven terugvinden zo-
als o.a. Barrick Gold. Voor het overige 
oogt de portefeuille zeer degelijk met een 
groot aanbod van defensievere waarden, 
die we vooral in de basisconsumptie, ge-
zondheid en technologiesectoren kunnen 
terugvinden.  
  
OBLIGATIEFONDSEN
Obligatiefonds beheerders hebben niet 
de luxe om hun activa over verschillen-
de klassen te spreiden. Zij moeten hun 
gelden in de vele segmenten van de 
vastrentende markt beleggen en hier ook 
nog toegevoegde waarde voor hun eigen 
investeerders zien te realiseren.

In 2020 bood de crisis van maart een 
ideaal moment om sterke winsten te ma-
ken, zelfs in de obligatiemarkten. 2021 is 
van een andere orde.  In de huidige rente 
omgeving heeft menig obligatiebeheer-
der al de haren uit het hoofd getrokken, 
op zoek naar de juiste strategie om het 
hoofd boven water te houden.  In een 
apart artikel in Focus (zie pagina 16) lich-
ten we uitgebreid toe op welke manier de 
door ons gekozen flexibele obligatiefond-
sen zich hierdoor heen spartelen. •
 

Een magere compensatie voor de 
fiscale afstraffing van het duolegaat

WE HEBBEN HET HIER VROEGER REEDS AANGEKON-
DIGD MAAR VANAF 1 JULI IS HET ZOVER: het duole-
gaat biedt geen oplossing meer voor suikeroom-
pjes of –tantes om op een fiscaal vriendelijkere 
manier bepaalde erfgenamen te bevoordelen en 
tegelijkertijd ook nog aan een goed doel een mooi 
bedrag na te laten. De Vlaamse regering heeft de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit aangepast zodat bij het 
overlijden van een inwoner van het Vlaams Gewest 
het duolegaat fiscaal wordt afgestraft; inwoners 
van Brussel en Wallonië kunnen wel nog gebruik 
maken van deze techniek om de successiefactuur 
voor hun erfgenamen te verlichten.
Hiertegenover staat wel dat in Vlaanderen het tarief 
van de erfbelasting voor goede doelen nu is ver-
laagd van 8,5% naar 0% en dat er ook zoiets als een 
fiscaal gunstig belaste ‘vriendenerfenis’ in het leven 
werd geroepen. Hieronder illustreren we dat voor de 
erfgenamen die onder het tarief ‘alle anderen’ val-
len, zoiets in de meeste gevallen maar een doekje 
voor het bloeden is. 

DE 
VRIENDEN
  ERFENIS
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Waarom was het duolegaat zo interes-
sant?
Indien een erflater verdere verwanten 
zoals neven en nichten of goede vrien-
den wenst te bevoordelen via testament 
dan zijn de tarieven voor de erfbelasting 
in Vlaanderen nog steeds niet mals. Op 
de eerste schijf tot 35.000 euro betaalt 
men 25%, tussen 35.000 en 75.000 euro 
betalen de erfgenamen 45% en eens 
daarboven is al het toptarief van 55% 
verschuldigd. En in tegenstelling tot erf-
genamen in rechte lijn of tussen broers 
en zussen geldt dit tarief niet per erfge-
naam maar wordt dit tarief berekend op 
het totaal van wat alle erfgenamen van 
die groep samen verkrijgen.

Dus stel: u heeft een testament opge-
maakt waarin u bepaalt dat na uw over-
lijden de drie kinderen van uw overleden 
broer alles erven. Na uw overlijden laat 
u een woning na met een waarde van 
400.000 euro en na aftrek van alle kos-
ten blijven er ook nog cash en beleggin-
gen over ter waarde van 400.000 euro. 
Hoeveel erfbelasting betalen  de erfge-
namen daar dan op? Op de schijven tot 
75.000 euro betalen ze samen 26.750 
euro en op de 725.000 euro daarbo-
ven is dan 55% verschuldigd (= 398.750 
euro) wat de totale erfbelasting brengt 
op 425.500 euro. Er blijft dus netto in 
waarde nog slechts 374.500 euro over 
om tussen uw drie neven te verdelen.

Stel: u maakte een testament op met 
duolegaat op waarbij u bepaalt dat de 
drie kinderen van uw broer gezamenlijk 
uw woning ter waarde van 400.000 euro 
zullen erven en elk nog een bedrag van 
25.000 euro, dit alles netto, vrij van erf-
belasting. Wie moet dan die erfbelasting 
betalen? Een goed doel dat u heeft aan-
geduid en dat alles wat er verder over-
blijft als legaat krijgt. Hoeveel bedraagt 
dan de successiefactuur?

Er gaat dus 475.000 euro netto in waar-
de naar uw 3 erfgenamen en het goed 
doel krijgt de rest (=325.000 euro) op 
voorwaarde echter dat het niet alleen de 
erfbelasting op haar deel betaalt maar 
ook op het deel van de andere erfgena-
men. De berekening is dan als volgt: 
• op de 475.000 euro voor uw erfgena-

men is verschuldigd: 26.750 euro op 

de schijven tot 75.000 euro en 55% op 
de volgende schijf van 400.000 euro 
= 220.000 euro, totaal erfbelasting op 
deel erfgenamen 246.750 euro.

• Erfbelasting op deel goed doel: 325.000 
euro x 8,5% = 26.000 euro.

• Blijft netto over voor het goed doel: 
325.000 euro – 246.750 euro – 26.000 
euro = 52.250 euro.

Voorwaar een echte win-win situa-
tie voor iedereen, behalve dan voor de 
schatkist: elke erfgenaam houdt i.p.v. 
124.833 euro nu 158.333 euro in waarde 
over en het goede doel krijgt daarbo-
venop nog eens 52.250 euro! Niet ver-
wonderlijk dus dat de techniek van het 
duolegaat ook volop werd gepromoot 
door de goede doelen via het kanaal 
www.mijntestament.be

Nieuwe regels in Vlaanderen maken 
het duolegaat niet meer interessant 
voor alle overlijdens na 1 juli 2021
Het nieuwe artikel 2.7.3.2.15 van de 
Vlaamse Codex Fiscaliteit bepaalt nu 
dat wanneer goede doelen de erfbe-
lasting van andere erfgenamen moe-
ten voldoen, de erfbelasting niet meer 
zal berekend worden op het netto-deel 
dat die andere erfgenamen krijgen 

maar  dat het goede doel erfbelasting 
zal moeten betalen op een grondslag die 
als volgt wordt berekend: netto-legaat 
t.v.v. de andere erfgenamen, verhoogd 
met de gebruteerde erfbelasting maar 
met als maximum het bedrag dat het 
goede doel ontvangt. Die gebruteerde 
erfbelasting wordt berekend tegen het 
zogenaamde marginaal tarief (= tarief 
dat op de hoogste schijf van toepassing 
is), volgens de formule netto erfbelasting 
gedeeld door (1-0,55= 0,45) waarbij die 
0,55 het marginale tarief vertegenwoor-
digt eens het legaat boven 75.000 euro 
uitkomt. 

Ons voorbeeld van hierboven maakt dit 
concreter. Indien onze erflater (met fis-
cale woonplaats in Vlaanderen) nu na 1 
juli komt te sterven en in zijn testament 
staat dat de 3 kinderen van zijn overle-
den broer zijn woning (waarde 400.000 
euro) erven en elk nog 25.000 euro en 
dat het goede doel al het overige erft 
(325.000 euro in ons voorbeeld), dan 
wordt de nieuwe erfbelasting waarop het 
goede doel moet betalen, als volgt bere-
kend: netto legaat van 475.000 euro, ver-
hoogd met de gebruteerde erfbelasting 
hierop. Dus netto legaat 3 erfgenamen = 
475.000 euro  +  erfbelasting hierop (= 
246.750 euro ; zie berekening hierboven) 

die gebruteerd wordt (gedeeld door 
0,45) = 548.333 euro. De erfbelasting 
wordt bijgevolg berekend op 475.000 + 
548.333 met als maximum het bedrag 
van het goede doel zelf  (325.000 euro). 
In concreto moet er dus door het goe-
de doel erfbelasting betaald worden op 
475.000 euro + 325.000 euro = 800.000 
euro. Dat levert een bedrag aan erf-
belasting op van 425.500 euro dat het 
goede doel zou moeten betalen, terwijl 
het goede doel  zelf maar 325.000 euro 
ontvangt! Er blijft dus niets over voor het 
goede doel en deze instelling zal dat le-
gaat dan ook niet aanvaarden.

Als u dus echt iets wil nalaten aan een 
goed doel, kan dat vanaf nu heel fiscaal 
vriendelijk aan 0% maar de techniek van 
het duolegaat als win-win oplossing voor 
zowel uw erfgenamen als het goede doel 
samen, is definitief voorbij in Vlaanderen.

De nieuwe vriendenerfenis: een schraal 
beestje
Om de pil van het afschafte duole-
gaat wat te vergulden, introduceerde 
de Vlaamse regering de zogenaamde 
‘vriendenerfenis’, die ook van toepas-
sing is vanaf 1 juli. Dit houdt in dat u in 
uw testament kan opnemen dat één of 
meerdere legatarissen (andere dan de 
afstammelingen of de partner) zullen 
kunnen genieten van een gunstregime 
op een legaat tot maximaal 15.000 euro. 
Tot 15.000 euro zal dit vriendenlegaat 
slechts onderworpen zijn aan het tarief 
van 3% terwijl op de eerste schijf tussen 
‘alle anderen’ normaal gesproken een ta-
rief van 25% van toepassing is, een kor-
ting dus van 22%. Het maximaal bedrag 
dat op die manier kan bespaard worden 
is dus 3.300 euro (22% op 15.000 euro).

Als u één legataris aanduidt met recht 
op vermindering, zal die de volledige 
vermindering kunnen genieten. Wenst u 

daarentegen meerder legatarissen aan 
te duiden die recht hebben op die ver-
mindering, dan wordt deze vermindering 
tussen elk van hen verdeeld in verhou-
ding tot ieders netto-verkrijging.
Nemen we als voorbeeld een erflater 
die 5 neven en nichten heeft waaraan 
hij 100.0000 euro wenst na te laten: elk 
20.000 euro. Zonder deze vriendenerfenis 
komt de successiefactuur uit op 40.500 
euro of 8.100 euro voor elk van hen.
Als hij hen allemaal wenst te laten ge-
nieten van de vriendenerfenis zal de kor-
ting van 3.300 euro worden gedeeld door 
5, zodat ze finaal elk 7.440 euro moeten 
betalen.
Maar hij zou bijvoorbeeld ook slechts één 
van hen kunnen aanduiden om te genie-
ten van het ‘vriendentarief’. Als bijvoor-
beeld slechts één nicht mag genieten 
van dit gunsttarief zal die i.p.v. 8.100 euro 
dan ‘maar’ 4.800 euro moeten betalen 
op haar legaat van 20.000 euro. 

Conclusie
Terwijl vroeger het duolegaat in Vlaande-
ren een elegante oplossing was voor kin-
derloze erflaters om hun vermogen toch 
net iets gunstiger te kunnen laten ver-
erven en tegelijkertijd een goed doel te 
steunen, biedt deze piste nu geen enkel 
voordeel meer. Integendeel, niemand is 
er mee gebaat dat deze clausule nog in 
het testament blijft staan: niet de erfge-
namen en niet het goede doel. Dringend 
tijd dus om deze clausule te schrappen!

Als alternatief biedt de vriendenerfenis 
helaas maar een zeer beperkte oplos-
sing om het vermogen te legateren aan 
verdere verwanten of vrienden zonder 
fiscaal zwaar gepenaliseerd te worden. 
Meer efficiënte oplossingen zullen nu toch 
vroeger moeten worden uitgedokterd 
door reeds bij leven bepaalde maatre-
gelen te nemen. We denken dan in de 
eerste plaats aan schenkingen die toch 
vaak voldoende gemoduleerd kunnen 
worden om de nodige inkomstenstroom 
te voorzien voor de schenker en zonder 
dat deze de controle over de geschonken 
portefeuille dient af te staan. We zitten 
graag met u samen om hierover eens 
van gedachten te wisselen. •

Indien een erflater 
verdere verwanten 
zoals neven en 
nichten of goede 
vrienden wenst te 
bevoordelen via 
testament dan zijn 
de tarieven voor 
de erfbelasting in 
Vlaanderen nog 
steeds niet mals.

Niemand is er mee 
gebaat dat deze 
clausule nog in het 
testament blijft 
staan
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Favoriete vakantie: Italië (vnl. Modena 
- vanwege de rijke cultuur, het studenti-
koze en mijn droom om er ooit in Osteria 
Francescana te gaan eten)
Maar voorlopig blijft mijn favoriete be-
stemming nog steeds een tentje op een 
wei naast een riviertje onder de felle zon, 
waarbij geografie weinig rol speelt.

“match” uiteindelijk want hij zag zichzelf 
eerder in de richting van beleggen ver-
der gaan.
 
Binnen de SEB-groep leerde hij vervol-
gens voor enkele maanden het koffiebe-
drijf Schaerer kennen, daar ging hij aan 
de slag als officer voor de nieuwe topman 
na de overname. Daarna ging Jules aan 
de slag als controller bij AOG Real Estate; 
een Zwitserse investeringsgroep, in privé 
handen met holding in Breda. Jules 
overzag er een vastgoedportefeuille van 
660 miljoen USD en leerde er veel. Hij 
had er zich net geëngageerd voor mid-
dellange termijn toen de vraag van Ste-

vens kwam. Het vertrek van een collega 
bracht alles in een stroomversnelling en 
begin april vervoegde Jules ons team.

Momenteel bemant hij de Trading Desk. 
Het geeft hem een echte kick om effici-
ent én snel én bovenal correct de orders 
uit te voeren. Geen job voor watjes of ze-
nuwpezen. Want zelfs Jules verloor al 4 
kilo de eerste 2 maanden. Een tip voor 
wie zich geroepen voelt…?! 

Naast trading is hij uiteraard zeer geïn-
teresseerd in beleggen. Liefst gaat hij op 
zoek naar disruptieve ontwikkelingen. Die 
leiden hem vaak naar technologie- of 
fintech-aandelen. Bovenal prefereert de 
voorkeur om (goed en) efficiënt te zijn: 
commodities en retail zijn dan ook eer-
der sectoren waartoe hij zich momenteel 
minder aangetrokken voelt. Zelf gelooft 
Jules niet in markttiming en vindt hij rati-
onaliteit en geduld in deze zeer belangrijk. 

Vroeger was Jules een onversneden 
adept van het “value beleggen”. Op zich 
niet verwonderlijk temeer omdat zijn 
masterproef, begeleid door professoren 
Declerck en Annaert,  over “value be-
leggen op basis van Piotroski’s F-score” 
handelde. Gaandeweg ontdekte Jules 
dat je jezelf niet mag blindstaren op één 
factor waarmee hij perfect de Stevens- 
visie onderschrijft. Persoonlijk zou hij 
nooit te extreem gaan in het (impul-
sief) volgen van hypes, trends of situ-
aties die vaak door media aandacht 
groter worden gemaakt dan nodig. Jules 
is niet bang van crisissen of correcties 
want deze zijn van alle tijden. Hij gelooft 
in 100% aandelenportefeuilles voor wie 
de volatiliteit aankan, opgebouwd rond 
een passieve kern en ingevuld met in-
dividuele lijnen, fondsen of trackers. Zelf 
heeft hij geen aankopen die hij nu be-
treurt, noch grote miskopen.  Trots als hij 
is op zijn achternaam en het mooie be-
drijf, ziet hij zich binnen enkele jaren wel 
in de voetsporen van zijn vader, maar 
weliswaar in zijn eigen schoenen. Hij wil 
permanent groeien in kennis en ziet op 
termijn een verdere carrière als analist, 
fondsbeheerder of private banker wel 
zitten.

Lange dagen schrikken Jules niet af: 

Stilstaan is achteruitgaan! We zijn dan 
ook fier om opnieuw twee nieuwe me-
dewerkers in de kijker te zetten.

 

Maart: Jules Stevens… Nomen est 
omen.
Onder appelbomen vind je zelden pe-
ren…en om het met een andere “ge-
vleugelde” Latijnse  spreuk te illustreren: 
Aquila non captat muscas. In de Ant-
werpse fine fleur van de haute finance 
klinkt de achternaam Stevens als een 
klok. Dat zou ook Jules Stevens (27) snel 
ervaren. Zo’n achternaam is dan ook 
niet vrijblijvend; daarmee vang je geen 
muggen... En vroeg of laat zou hij dan 
ook -als vierde generatie- terechtkomen 
in het familiaal bedrijf Leo Stevens & Cie. 
En door omstandigheden was “vroeg”, …
iets vroeger. 

Vader Marc, die in dit ‘Huis van Vertrou-
wen’ gepokt en gemazeld is als eco-
noom, analist en fondsbeheerder gaf 
deze verwachting van kleins af aan mee 
aan zoon Jules. Opa Leo pushte weinig 
en zei niet vaak veel, maar ziet nu wel…
dat het goed is. Daarmee is, naast Mar-
got Bertels, meteen de tweede telg van 
de vierde generatie aan de slag bij de 
meest pure en persoonlijke Private Ban-
ker van Vlaanderen.

Jules beleefde zijn jeugd voornamelijk in 
het Sint-Michielscollege in Brasschaat 
en in de scouts. Lid, leiding tenslotte 
“fourier”… Jules aka ‘Gehechte Kuifmees’ 
was het allemaal en kijkt nog steeds blij 
en vol heimwee terug naar de onbe-
zorgde tijd in de jeugdbeweging. 

Voor het echte werk werd Jules klaar-
gestoomd op de Universiteit van Ant-
werpen (UA). Na een master TEW (Be-
drijfskunde) behaalde hij ook nog een 
Manama Finance aan de Antwerps 
Businessschool. Erg leuk om doen, dixit 
Jules, al was het een zwaar curriculum 
met studentenclub Andoverpia in com-
binatie met veel les en dito papers die 
geschreven moesten worden. De noes-
te arbeid werd beloond en effende het 
pad naar een eerste werkervaring bij de 
commerciële bank BNP Paribas Fortis. 
Via een traineeship maakte hij kennis 
met diverse afdelingen: verzekeringen, 
ondernemen en beleggen. Geen echte 

Een collega in de kijker!
 

En dit keer zijn het er zelfs twee:  
Jules Stevens & Nadine Letiexhe

Zelf gelooft hij 
niet in markt- 
timing en vindt 
hij rationaliteit 
en geduld in deze 
zeer belangrijk. 

Naast Margot  
Bertels, meteen de 
tweede telg van de 

vierde generatie

Jules Stevens 
JUNIOR TRADER

Studies: Master TEW (Bedrijfskunde) 
Universiteit van Antwerpen & Manama 
Finance aan de Antwerps Business-
school

Hobby's: Antwerp-supporter én abon-
nee bij RAFC. Ook tennis, padel en spike 
ball kunnen hem bekoren

Favoriete muziek: The Black Box Reve-
lation
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de collega’s vinden hem steevast bij de 
eersten  op kantoor en hij is ook een late 
vogel. Gelukkig is zijn “nest” dan ook vlak-
bij want met z’n West-Vlaamse vriendin 
kocht hij recent een toffe woonst op een 
steenworp afstand. Zij is een bezige bij 
en actief in vastgoed,  dus die deal was 
snel beklonken. Jules omschrijft zichzelf 
als toegewijd, plichtsbewust en hulp-
vaardig maar heeft ook een andere kant. 
Zo is hij sinds hun memorabel concert op 
Pukkelpop een grote fan van The Black 
Box Revelation. Hij zag de Vlaamse band 
intussen al veertien (14!) keer live en is 
erg gecharmeerd  door het rebelse maar 
intelligente je-m’en-foutisme  van lead 
zanger Jan Paternoster. 

Op de beursvloer ziet Jules het graag al-
lemaal groen, maar in het weekend mag 
het rood zijn. Jules is namelijk een gro-
te fan van The Great Old en met name 
van de inmiddels vertrokken Geoffry Hai-
remans die gerust een standbeeld ver-
dient nadat hij met zijn penaltygoal te-
gen Lommel, de Reds weer naar 1e klasse 
trapte. In onze nieuwe collega schuilt zo 
een onversneden Antwerp-supporter én 
abonnee bij RAFC. Zelf trapt hij nu en dan 
ook wel eens een balletje met vrienden, 
vroeger in het AVV-liefhebbersverbond 
en momenteel als aanvaller bij de Thun-

derdogs. En ook tennis, padel en spike 
ball kunnen hem bekoren. Daarnaast is 
Jules ook fervent quizzer en doet hij dat 
zelfs in teamverband. Op de vraag wie 
volgens hem de beste, meest persoon-
lijke en pure private banker van Vlaan-
deren is moest hij bijgevolg niet lang 
nadenken. We wensen hem dan ook veel 
succes en arbeidsvreugde toe bij Leo 
Stevens.

April: Nadine Letiexhe
Heidi en Nicole, onze commerciële as-
sistenten, zijn de steun en toeverlaat van 
onze private bankers. In April versterkte 
Nadine het team. Zij houden zich voor-
namelijk bezig met het beheer van de 
agenda en bieden administratieve en 
commerciële ondersteuning in de meest 
ruime zin.

Heb je vragen over een afspraak, ben je 
op een zoek naar een paswoord of moet 
er een overschrijving gebeuren? Vanaf nu 
kunnen de cliënten van Leo Stevens voor 
al hun vragen ook terecht bij Nadine. 

Maar wie is Nadine? Nadine heeft Afri-
kaanse roots dankzij haar Congolese 
mama. Ze werd bijna 40 jaar geleden ge-
boren in toenmalig Belgisch Congo. Sa-
men met haar familie groeide ze op in het 
Nationaal Park, Virunga. Door de politie-
ke situatie daar verhuisde ze samen met 
het gezin op 6-jarige leeftijd naar België. 
Haar vader, ingenieur met als specialisa-
tie bruggenbouwer, vond het belangrijk 
om zijn kinderen tweetalig op te voeden. 
Hierdoor kan Nadine zich vandaag de 
dag perfect in beide talen uitdrukken. Dit 
is uiteraard enorm handig voor al onze 
cliënten, ook voor zij die graag in het Frans 
communiceren.    

Na haar studies communicatiebeheer 
aan de Plantijn Hogeschool in Antwerpen, 
kwam Nadine in contact met de fascine-
rende wereld van de diamant. De crisis 
in de diamantsector deed Nadine na 15 
jaar sales medewerker wel al even na-
denken over haar toekomst. De huidige 
coronacrisis trok haar over de streep om 
voor een nieuwe uitdaging te gaan. Haar 
schoonbroer, private banker in Zwitser-
land, maakte haar warm voor de finan-
ciële sector. En via een headhunter kwam 

Nadine uiteindelijk in contact met Leo Ste-
vens. Haar eerste weken bij Leo Stevens & 
Cie verliepen alvast prima: ze vindt wer-
ken in onze “middle office” erg interes-
sant. Bovendien reageren onze cliënten 
positief en ervaren haar als aangenaam 
in de omgang en zeer empathisch. De 
collega’s leerden haar al kennen als een 
rustige maar hardwerkende en behulp-
zame aanwinst voor het team. 

Ook buiten het werk is Nadine druk be-
zig. Ze heeft twee dochters van respec-
tievelijk 3 en 12 jaar, waarmee ze graag 
buiten actief is. Wandelen met z’n vie-
ren vindt Nadine ideaal om volledig tot 
rust te komen. Maar ook van dansen kan 
ze ten volle  genieten, zolang er maar 
tempo en ritme in zit! Haar favoriete 
dansstijlen? Cubaanse Salsa of Rumba! 

Maar ook bij de Congolees/Haïtiaanse 
Kompa kan ze zich niet stilhouden! 

Nadine houdt van ontdekken, zowel van 
landen, culturen als verschillende ge-
woontes en  keukens. Zo is ze een fer-
vente reiziger en heeft ze geweldige her-
inneringen aan Thailand, Bali en diverse 
bestemmingen in Afrika en Amerika. Het 
Nationaal Park in de Democratische Re-
publiek Congo, Vikunga, is haar favoriet. 
Ze droomt er nog van om Zuid-Amerika 
en Nieuw-Zeeland te ontdekken. Dank-
zij haar Amerikaanse echtgenoot zag 
ze vroeger al wel een flink deel van de 
wereld. Als professioneel basketatleet 
speelde hij namelijk in Amerikaanse, Ja-
panse, Libanese en  Marokkaanse prof-
clubs. In België speelde hij bij Pepinster, 
Gent en Leuven. Momenteel hangen de 

basketschoenen aan de haak en is hij 
iets meer thuis bij het gezin. 

Het zorgzame karakter van Nadine komt 
naar voor in haar acties die ze onder-
neemt. Zo engageert ze zich als secreta-
ris bij de VZW Anuka die is opgericht door 
haar mama. Deze VZW wil vrouwen in het 
explosieve Oost-Congo ondersteunen. 
De vruchtbare grond in Oost-Congo is 
immers tegelijk ook de oorzaak van lo-
kale instabiliteit. De rijke cacaoplantages 
leiden tot brutale aanvallen op de plaat-
selijke bevolking, die door het aanhou-
dende geweld verplicht is te verhuizen. 
Aanvankelijk was het de bedoeling om 
gezinnen te begeleiden bij het adop-
tieproces van weeskinderen met hiv en 
aids. VZW Amuka hielp onder andere met 
het dekken van de schoolkosten voor de 
weeskinderen. Tegenwoordig is de mis-
sie van de VZW sterk verruimd. De lijst 
met deelprojecten is eindeloos. Zo leren 
ze jonge meisjes ook beroepen aan om 
zelfstandig te kunnen leven, openden ze 
een mediatheek voor studenten van het 
hoger instituut van Mulo en omliggen-
de scholen en begeleiden ze verkrachte 
vrouwen uit Kitsombiro en Kanyabayo-
nga. Zij worden immers vaak door hun 
familie verstoten. Verder zette Nadine 
ook een sensibiliseringsproject op rond 
diabetes, samen met plaatselijke dokters 
en verpleegsters, en zamelde ze kledij 
in voor de slachtoffers van de recente 
uitbarsting van de Nyiragongo-vulkaan 
bij de Congolese stad Goma. Een mooi 
engagement waarmee Nadine iets terug 
kan doen voor haar moederland.

We zijn enorm blij om Nadine te verwel-
komen in ons team! We wensen haar 
dan ook enorm veel succes en plezier in 
haar job bij Leo Stevens. •

Nadine Letiexhe 
COMMERCIEEL  

ASSISTENT

Studies: Communicatiebeheer aan de 
Plantijn Hogeschool in Antwerpen

Hobby's: Wandelen met haar gezin om 
tot rust te komen en dansen

Favoriete dansstijlen: Cubaanse Salsa, 
Rumba of Haïtaanse Kompa

Favoriete vakantie: Zanzibar, Thailand 
en de Carraïben

Nadine houdt  
van ontdekken, 
zowel van landen,  
culturen als  
verschillende  
gewoontes en  
keukens.

Ze engageert zich 
als secretaris bij 
de VZW Anuka 
die is opgericht 

door haar mama
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Op wandeling met Roger  
Raveel 
Honderd jaar na de geboorte van 
Roger Raveel eert BOZAR de Belgische 
grootmeester met een eigen expo: 
Roger Raveel, een retrospectieve. De 
terugblik op Raveels artistieke parcours 
belicht de wereld van de kunstenaar. Een 
wereld die altijd onafgewerkt aanvoelt. 
Zelfs al haalt Raveel met echte gordijnen 
en ramen de realiteit binnen in zijn 
werk, of introduceert hij spiegels om 
de toeschouwer te betrekken. 13 zalen 
maken de toeschouwer duidelijk waarom 
de eigenzinnige Raveel één van de 
belangrijkste Belgische meesters uit de 
20ste eeuw is. Ook De wandeling uit de 
KMSKA-collectie is op de expo te zien.  
De expo loopt nog tot en met 21 juli 2021 
in het Paleis voor Schone Kunsten, Brus-
sel. Bozar.be 

Christian Wijnants’ defilé in het 
museum
Waar komt Antwerpse mode beter tot 
haar recht dan in het KMSKA? Begin 
maart toverde Christian Wijnants de 
vernieuwde museumzalen om tot een 
heuse catwalk. De opnames van het 
defilé presenteerde hij tijdens de Paris 
Fashion Week, die dit jaar volledig 
digitaal verliep. De ontwerper vond een 
deel van zijn inspiratie in de collectie 
van het museum. ‘De warme kleuren 
en stoffen, het zijn subtiele verwijzingen 
naar de barok en de Vlaamse Primitie-
ven,’ volgens Wijnants. Het is een once in 
a lifetime experience dat hij zijn collectie 
hier kon presenteren’. Zie kmska.be/nl/
een-hart-voor-antwerpen

Klankbeelden van Artist in  
Residence Iris Bouche 
Hoe voelen we? Hoe luisteren we? Hoe 
kijken we? Kortom, hoe vermengen 
onze zintuigen? Dat wil choreografe en 
Artist in Residence Iris Bouche achter-
halen met het Isomo-project: dialogue 
& dance. Samen met enkele dansers, 
onder wie de blinde Saïd Gharbi, onder-
zoekt Bouche de interactie tussen dans, 
percussie en piano. En hoe visualiseer 
je die dialoog? Dansers en muzikanten 
toveren het nieuwe gedeelte van het 
museumgebouw om tot een ruimte 
voor verbeelding en beleving. 
U kan deze performance bekijken op de 
website van het KMSKA.

Restauratie van de tuin- 
beelden
De werken aan de museumtuin zijn vol-
op aan de gang. In deze ‘eerste muse-
umzaal’ zullen KMSKA-bezoekers langs 
tien kunstwerken wandelen. De beelden 
krijgen eerst een hoognodige restaura-
tie. Het eerste werk dat de restauratoren 
onder handen namen, was Vaas met 
bas-reliëf van Johann Friedrich Drake. 
Jaren in de buitenlucht staan, deden 
het bronzen kunstwerk geen deugd. 
Verkleurde zones, scheurtjes en roest 
maakten de Vaas broos. Dankzij een 
nieuwe binnen structuur, retouches en 
een aangepast patina kan dit werk weer 

tegen een stootje. De volgende beel-
den op de restauratieplanning zijn o.a. 
Gier die zijn prooi verdedigt van Josuë 
Dupon en Constantin Meuniers De 
buildrager. Als het tuinontwerp voltooid 
is, krijgen zij een plaats op gloednieuwe 
sokkels langs de wandelpaden.
Meer info over de museumtuin: kmska.
be/nl/verbouwing/team-van-meer-
ontwerpt-museumtuin

Rubens in Californië
Het KMSKA liet twee meesterwerken van 
Rubens overvliegen naar Californië. 
Oorspronkelijk waren ze bedoeld als 
bruiklenen voor de tentoonstelling 
Picturing Antiquity in het J. Paul Getty 
Museum, maar COVID-19 gooide ook 
hier roet in het eten. Uitstel is geen 
afstel. In afwachting van de expo 
stelde het restauratieatelier van het 
Getty Institute voor om de twee werken 
te restaureren, in ruil voor een langer 
verblijf in de Verenigde Staten. Zo zullen 
Jan-Gaspard Gevartius en de Heilige 
Drievuldigheid in primeur opgefrist te 
zien zijn in L.A. Gwen Borms, hoofd van 
het KMSKA-restauratieatelier, volgt 
de restauraties op afstand. En de 
twee schilderijen zullen uiteraard te 
bewonderen zijn bij de heropening van 
het museum. 
Meer weten? kmska.be/nl/rubens-la •

GLUREN BIJ 
DE BUREN DOOR 

MAARTEN BOCKSTAELE

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

1. Op wandeling met Roger Raveel
© SABAM Belgium 2021, Collectie KMSKA - 
Vlaamse Gemeenschap, foto Hugo Maertens

2. Christian Wijnants’ defilé in het 
museum
© Klaartje Lambrechts

3. Klankbeelden van Artist in 
Residence Iris Bouche
Foto: Jesse Willems

4. Restauratie van de tuinbeelden
Foto: Derek Biront

5. Rubens in Californië
Foto: Ulrich Birkmaier
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Focus. Stairway to heaven

Heeft Bazart gelijk met “Liever snel naar de hel dan 
traag naar de hemel”?  Of stellen wij u hier een trap 
naar de hemel voor? Nee, maar wel de weg naar een 
mooie prijs!

Wie dit Focusmagazine aandachtig leest kan vast 
de juiste woorden in onze LS-trap zetten en met de  
15 gouden letters een 15-letterwoord vormen. 

Stuur dit 15-letterwoord naar onze redactie (redactie@
leostevens.com) voor eind augustus. De winnaars 
krijgen naast eeuwige roem ook iets lekkers.
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