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2021: Een terugblik 
op een jaar van extremen

Voor de financiële markten we-
reldwijd was het tweede jaar van 
de pandemie bijna net zo gevuld 

met drama en onverwachte gebeurte-
nissen als het eerste. Ondanks de no-
dige onzekerheid, volatiliteit en valkui-
len hadden de aandelen-stieren stevig 
de overhand op de beren. De stijgen-
de energie- en voedselprijzen schud-
den de inflatie en de obligatiemarkten 
goed door elkaar. Terwijl China meer 
dan 1.000 miljard USD in beurswaarde 
in rook rook zag opgaan in de sectoren 
van technologie en vastgoed.

Hier komt nog bij dat Turkije het jaar 
afsluit met een stevige muntcrisis. En 
dat Bitcoin en crypto believers opnieuw 
een grand-cru jaar beleefden. Hoewel 
‘groen en duurzaam’ mainstream is  
geworden, zijn de vervuilende oude 
olie- en gasindustrie de grote winnaars 
van 2021 met koersstijgingen van meer 
dan 40%. 

MACRO
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AANDELEN: TINA (THERE IS NO ALTERNA-
TIVE) BLIJFT RELEVANT
De MSCI-wereldindex is dit jaar met meer 
dan 25% gestegen, grotendeels dankzij 
het post COVID-19   economisch herstel 
en de stortvloed aan stimulus die gretig 
door de centrale banken in het systeem 
werd geïnjecteerd.

Onderhuids zijn er echter grote verschil-
len tussen de verschillende regio’s en 
sectoren. Wall Street is met 23% geste-
gen, maar ruwweg 65% van de winst van 
Nasdaq (3.780 aandelen) is te danken 
aan slechts vijf aandelen - Microsoft, 
Alphabet (Google), Apple, Nvidia en Tes-
la (zie Grafiek 1).

Na een barslecht 2020 kenden Europese 
banken hun beste jaar in meer dan tien 
jaar met een winst van 33%, maar aande-
len uit opkomende markten verloren een 
pijnlijke 7%. Voornaamste reden hiervoor 
was de duik van 30% in Hongkong-ge-
noteerde Chinese tech-waarden die 
werden getroffen door maatregelen van 
Peking om hun invloed en macht te be-
perken.

OLIE: FROM ZERO TO HERO
De grondstoffenmarkten beleefden een 
topjaar nu de grote grondstofhongerige 
economieën van de wereld probeerden 
terug te keren naar een normale situatie. 
De stijgingen van respectievelijk 40% en 
50% voor olie en aardgas zijn de groot-
ste in vijf jaar en lieten de prijzen terug 
boven de niveaus van voor de pande-
mie uitstijgen. De belangrijkste industrië-
le metalen zoals koper, zink en alumini-
um bereikten eveneens recordhoogten. 
Edelmetaal goud daalde in koers, maar 
de zogenaamde ‘soft’ commodities zoals 
landbouwproducten kenden eveneens 
een topjaar.

CHINA: MASOCHISTISCHE AFWIJKING
China's harde aanpak van de grote tech-
bedrijven in combinatie met een crisis in 
de vastgoedsector heeft dit jaar tot ste-
vige verliezen geleid. Alibaba, China's 
equivalent van Amazon, kelderde bijna 
50%. De gouden draak-index (NASDAQ 
Golden Dragon China Index) van de in de 

VS genoteerde Chinese aandelen daalde 
met 43% (zie Grafiek 2). Huizenbouwer 
Evergrande werd vorige maand de groot-
ste wanbetaler ooit. Dit nieuws had ook 
een stevige impact op de Chinese high 
yield of "junk" obligatiemarkt, die ruwweg 
30% verloor. De oorzaak is niet ver te zoe-
ken. De obligaties van vastgoedbedrijven 
maken bijna 70% uit van de belangrijkste 
Chinese high yield obligatie-index. 

OBLIGATIES: RUN FOR THE HILLS
Door de stijgende inflatie en de centrale 
banken die de geldkraan beginnen dicht 
te draaien, is 2021 een moeilijk jaar ge-
worden voor de obligatiemarkten.

Amerikaanse Treasuries - de wereldwij-
de benchmark voor beleggers in staats-
obligaties - stevenen af op een verlies 
van 2%, het eerste rode resultaat sinds 
2013. Het enige positief rendement was 
te vinden in de meest risicovolle groep 
van bedrijfsobligaties (junk obligaties 
met een rating van CCC en lager) die 
zowel in de VS als in Europa ongeveer 
10% hebben opgeleverd. Evenwel een 
schrale troost na een desastreus 2020. 
Inflatie gebonden obligaties deden het 
ook goed - niet verrassend - met Ameri-
kaanse TIPS (Treasury Inflation Protected 
Securities) die 5% return gaven en hun  
equivalenten in Euro die 7% opbrachten.
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Grafiek 1: Procentuele koersevolutie (excl dividend, in USD) tov 1/1/2021 
Bron: Refinitiv – data opgehaald 22/12/2021
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'MEME' GEKTE
Particuliere beleggers trokken dit jaar 
massaal richting Wall Street. Via social 
media platforms zoals Reddit zorgden 
zij voor behoorlijk spectaculaire bewe-
gingen en enorme handelsvolumes in 
speculatieve 'meme'-aandelen zoals 
GameStop en AMC Entertainment.

Aandelen van GameStop stegen in ja-
nuari met bijna 2.500%. Nadat ze een 
groot deel van deze winst teruggaven, 
zal de Amerikaanse tegenhanger van 
onze ‘Game mania’ winkelketen het jaar 
nog steeds eindigen met een stijging van 
730%. AMC Entertainment, zeg maar het 
Amerikaanse Kinepolis, staat nog steeds 
ongeveer 1.350% hoger, hoewel het begin 
juni maar liefst 3.200% was gestegen.

Andere populaire fondsen of aandelen 
die investeren in de verre toekomst  
zoals het ARK Innovation Fund, sommige  
zonne-energieaandelen, biotech aan-
delen en Special Purpose Acquisition 
Companies (SPAC) lieten wat lucht uit 
de zeepbel en daalden met 20% tot 30%. 

INFLATIE: TRANSITORY?
De onverwachte inflatieopstoot in 2021 
werd een stevige zorg voor beleggers 
toen de pandemie de wereldwijde toe-
leveringsketen verstoorde en het moei-
lijk maakte om te voldoen aan de vraag 
naar allerlei componenten en basispro-
ducten. Halfgeleiders (chips) zijn ver-
moedelijk het bekendste voorbeeld (zie 

verder in dit Focus.magazine voor een 
hele uiteenzetting.

Nu de inflatie in de VS oploopt tot het 
hoogste peil sinds de jaren tachtig, kon-
digde de Federal Reserve deze maand 
aan dat ze haar obligatieaankopen uit 
het pandemietijdperk vroeger dan ver-
wacht zal stopzetten. De Bank of England 
werd intussen de eerste westerse cen-
trale bank die de rente verhoogde sinds 
de COVID-19 uitbraak. Verwacht wordt 
dat andere grote centrale banken vol-
gend jaar zullen volgen.

OPKOMENDE MARKTEN: VOLGEND JAAR 
BETER?
Beleggers hadden hoge verwachtingen 
voor de opkomende markten toen ze het 
jaar ingingen, maar  het tegenoverge-
stelde is gebleken. Door de aanhouden-
de ‘crack-down’ van de Chinese Com-
munistische Partij en de aanhoudende 
COVID-19 golven hebben de opkomende 
markten gemiddeld 7% verloren, wat nog 
erger is als je vergelijkt met de mooie  
returns die in het Westen gerealiseerd 
werden (zie Grafiek 3).

CRYPTO:  DE GEEST IS UIT DE FLES
De sprong van bijna 70% van Bitcoin lijkt 
misschien schamel vergeleken met de 
stijging van 300% van vorig jaar, maar die 
kwam er ondanks een Chinees verbod in 
mei, waardoor de prijs bijna halveerde. 
Ethereum, de polyvalente nummer twee 
in het crypto universum, realiseerde dit 
jaar een stijging van 493%.

Non-fungible tokens (NFT's) - reeksen 
van code opgeslagen op de blockchain 
die een uniek eigendom vertegenwoor-
digen in digitale kunst, video's of zelfs 
tweets - zijn plots ook mainstream ge-
worden. Een digitale collage van de 
Amerikaanse kunstenaar Beeple werd in 
mei voor bijna 70 miljoen USD verkocht 
bij Christie’s, waardoor het in de top drie 
kwam van duurste werken van een le-
vende kunstenaar die ooit op een veiling 
werden verkocht. 

We verwachten dat ook 2022 een jaar 
van extremen zal worden. • 
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Grafiek 3: Procentuele koersevolutie (excl dividend, in USD) tov 1/1/2021
Bron: Refinitiv – data opgehaald 23/12/2021
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De Europese Green Deal omvat een 
reeks beleidsinitiatieven van de Eu-

ropese Commissie om van Europa te-
gen 2050 een "klimaatneutraal" conti-
nent te maken. De Europese Green Deal, 
die op 11 december 2019 door de Euro-
pese Commissie werd gepresenteerd, 
richt zich zowel tot bedrijven als tot bur-
gers die worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan de ecologische transitie en 
duurzame ontwikkeling. Tot de belang-
rijkste ambities en beleidslijnen van de 
Green Deal horen de vermindering van 
de uitstoot van broeikasgassen en in-
vesteringen in R&D gericht op milieube-
scherming en groene technologieën in 
het bijzonder. 

Wat is de Green Deal?
De Europese Green Deal is een dossier 
van amper 28 bladzijden waarachter een 
enorme kracht schuilgaat. In dit weinig 
omvangrijk document1 wordt namelijk 
een radicaal project uiteengezet om de 
EU tegen 2050 klimaatneutraal te maken. 
Dit betekent dat de op één na grootste 
economie ter wereld tegen die tijd geen 
broeikasgassen (CO2, Methaan, CFK’s, …) 
meer zal toevoegen aan de atmosfeer. 
Het project bestrijkt elk aspect van de sa-
menleving en omvat ook doelstellingen 
voor biodiversiteit en landbouw.

Waarom bestaat de Green Deal eigenlijk?
Het mag een enorm succes genoemd 
worden dat wetenschappers, lobbyisten 
en campagnevoerders die decennialang 
strijd voerden om van de opwarming van 
de aarde een centraal aandachtspunt te 

maken er vandaag in geslaagd zijn de 
bezorgdheid over klimaatverandering van 
de marge naar het hart van de EU-be-
leidsvorming te duwen. Ook bosbranden,  
smeltende ijskappen, hittegolven, woeste 
stormen, overstromingen van kustgebie-
den en gestaag stijgende CO2-concen-
traties in de atmosfeer en steeds luidruch-
tiger demonstraties voedden het besef dat 
het hoog tijd is om de uitstoot van broei-
kasgassen terug te dringen. Zij waren mee 
katalysatoren in de omslag van het beleid. 

Maar naast deze bezorgdheid over het 
milieu maakt de EU zich ook zorgen over 
de achterstand bij een verschuiving naar 
groene technologie (China heeft al een 
groot deel van de zonne-energiesector 
opgeslokt en ligt ver voor op het gebied van 
elektrische voertuigen en windenergie). 
De Europese Unie ziet de klimaatverande-
ring als een mogelijkheid om de rol van 
wereldmacht te spelen - door o.a. de VS 
onder druk te zetten zich opnieuw bij het 
akkoord van Parijs aan te sluiten (wat ze 

Op weg naar een 
klimaatneutraal Europa in 2050 

DUURZAAM

1 Het volledig document is te vinden op volgende website: eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52019DC0640&from=NL



Voorwaarden voor een duurzame activiteit

EU TAXONOMY

Article 2

Make a substantial 
contribution to one of 6 

environmental objectives

1

Do no significant harm 
(DNSH)

2

Meet Minimum Social 
Safeguards (MSS)

3

Figuur 1: Voorwaarden voor een duurzame activiteit
Bron: greenomy

2 De zes milieudoelstellingen zijn: duurzaam gebruik van water en maritieme hulpbronnen – klimaatmitigatie – vervuilingspreventie – bescherming van ecosystemen –  
klimaatadaptie – transitie naar een circulaire economie

uiteindelijk ook deden op 20 januari 2021). 
Met China worden afspraken gemaakt en 
ook andere landen worden onder druk ge-
zet om hun klimaatbeloftes op te voeren.

Is het al wet?
Het hart van de Green Deal is de Europese 
klimaatwet die op 7 oktober 2020 door het 
Europese Parlement werd goedgekeurd.   
Verdere uitwerking zal heel zeker in de ko-
mende jaren een lawine aan nieuwe wet-
gevingen veroorzaken. Enkele voorbeelden 
van nieuwe plannen en wijzigingen in de 
EU-wetgeving zijn o.a. strategieën voor 
landbouw, waterstof, renovatie van ge-
bouwen, offshore windenergie, methaan-
verontreiniging, duurzame investeringen, 
de circulaire economie en een hele was-
lijst van andere infrastructuurwerken die 
zich allemaal een weg door de Brusselse 
bureaucratie zullen moeten banen.

En hier komt de EU-verordening inzake 
taxonomie om de hoek kijken. Wat is dat 
en wie is er betrokken? Wie bepaalt wat 
duurzaam is? 
De EU-verordening inzake taxonomie 
is gericht op een duurzame groei van 
de economie. Ze is zowel gericht op de  
financiële sector als op de meer energie- 
intensieve sectoren van de economie,  
zoals vervoer, huisvesting, energie of de 
productie van chemicaliën of staal. Maar 
wat betekent dit? 

Met de taxonomie voert de EU een clas-
sificatiesysteem in waarmee ze op bin-
dende wijze zal bepalen welke economi-
sche activiteiten als duurzaam worden 
beschouwd. Vervolgens kunnen deze dan 
worden versterkt met gerichte investerin-
gen en transparante klimaat gerelateerde 

informatie aan stakeholders en derden. 
Klimaatbescherming wordt een verplicht 
criterium in de bedrijfsrapportering en bij 
de financiering van projecten of onder-
nemingen. Enkele indicatoren die zullen 
moeten worden gerapporteerd zijn o.a. 
het aandeel van de verkoopopbrengsten 
dat volgens de taxonomie van de EU als 
duurzaam wordt beschouwd en de duur-
zame operationele uitgaven (Opex) en 
kapitaaluitgaven (Capex). 

Een economische activiteit is trouwens 
pas duurzaam als ze aan de volgende 
criteria voldoet (zie figuur 1):

• Substantially contribute: Een substan-
tiële bijdrage leveren tot de verwezen-
lijking van een van de zes milieudoel-
stellingen². 

• Do no significant harm: Geen signifi-
cante schade aanrichten aan een van 
de zes milieudoelstellingen.

• Comply with minimum social safe-
guards: Voldoen aan een aantal inter- 
nationaal erkende minimumnormen 
inzake mensen- en arbeidsrechten.

Hoeveel gaat het kosten?
Om energie, industrie en vervoer om te 
schakelen naar groene technologie zijn 
er een hoop investeringen nodig. Om te 
voldoen aan  een emissiereductie van 
55% tegen 2030 (ten opzichte van het ni-
veau van 1990) zal jaarlijks tussen 82 en 
147 miljard EUR extra moeten worden uit-
gegeven. Dat is ongeveer een half pro-
centpunt van het BBP van de EU. Na 2030 
bedragen de extra investeringen 1 tot 2 
procent van het BBP; in centen ongeveer 
4,6 biljoen EUR tussen 2031 en 2050. 
Maar goede investeringen betalen zich 
zelf terug. Daarom voorspelt de Europe-

De EU voert een 
classificatiesysteem 
in waarmee ze op 
bindende wijze zal 
bepalen welke 
economische 
activiteiten als 
duurzaam worden 
beschouwd.
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3 Het Just Transition Fund (JTF) is de eerste pijler van het Just Transition Mechanism (JTM). Het zal een belangrijk instrument zijn om de gebieden die het zwaarst worden ge-
troffen door de overgang naar klimaatneutraliteit te ondersteunen door hen op maat gesneden steun te bieden.

se Commissie dat het totale effect op het 
BBP minimaal zal zijn. Bovendien wordt bij 
dit alles nog geen rekening gehouden met 
de kosten van het uitblijven van maatre-
gelen tegen klimaatverandering, die ver-
nietigend zouden zijn voor onze economie. 
Alleen al de stijging van de zeespiegel zou 
Europa tegen 2050 liefst 135 tot 145 miljard 
EUR per jaar kunnen kosten, oplopend tot 
450 tot 650 miljard EUR in de 2080.

Is de Green Deal haalbaar?
Dit moet wel, maar er zijn uiteraard nog 
heel wat (politieke) hindernissen te ne-
men. We denken hierbij o.a. aan:

• Welke landen zullen de zwaarste las-
ten dragen? De rijkere landen met hun 
lage koolstof intensieve economieën of 
de armere Midden-Europese landen 
voor wie de overgang duurder of meer 
ontwrichtend zal zijn? Hierover zal nog 
een aardig stukje gekibbeld worden.

• Wat met de  auto-industrie? Hoe ga je 
deze sector zover krijgen dat ze radi-
caal nieuwe emissienormen voor au-
to's en vrachtwagens invoert en ac-
cepteert dat ze binnenkort zal worden 
onderworpen aan een Europese kool-
stoftarifering.

• Het gemeenschappelijk landbouw-
beleid (GLB) - het grootste subsidie-
programma van de EU - en de Green 
Deal moeten ook nog een aantal grote 
problemen oplossen als ze op elkaar 
willen worden afgestemd. Het GLB is 
gebaseerd op een aantal grondbegin-
selen, zoals het maximaliseren van de 
productiviteit, die in strijd kunnen zijn 
met de groene doelstellingen om in de 
plaats daarvan meer land te gebruiken 
voor de opslag van koolstof.

• Maar ook de verdeling van het 17,5 mil-
jard EUR kostende ‘Just Transition Fund’ ³ 
zal zwaar op de proef worden gesteld. 
Volgens een voorstel van de Europe-
se Raad zou Duitsland, met zijn grote 
kolenindustrie, het op één na grootste 
deel van de taart krijgen, ondanks het 
feit dat het een van de rijkste landen 

van het blok is. Het Europees Parlement 
heeft gevraagd het hele fonds op te 
trekken tot ten minste 25 miljard EUR.

Om tegen 2050 tot een klimaat neutrale 
situatie te komen, zullen we dus in nage-
noeg alle aspecten van ons leven grote 
veranderingen moeten doorvoeren. Het 
grootste deel van de huidige broeikas-
gassen is afkomstig van de elektriciteits- 
productie en het vervoer, maar ook de 
industrie, de commerciële en residentiële 
brandstofverbranding voor verwarming 
en de landbouw leveren een aanzienlijke 
bijdrage. Al deze emissies moeten in 
slechts drie decennia tot nul worden  
teruggebracht. •

Alleen al de stijging van de zeespiegel zou Europa tegen 2050  
liefst 135 tot 145 miljard EUR per jaar kunnen kosten.



Halfgeleiders 
Een groei die niet te stoppen valt?

RESEARCH

Door de COVID-19 pandemie is er mo-
menteel een wereldwijd tekort aan 
halfgeleiders. Dit zijn kleine elektrische 
geleiders, ook wel chips of semicon-
ductors genoemd. Halfgeleiders wor-
den op grote schaal gebruikt in elek-
trische en elektronische apparaten. 
Zij zijn in wezen de sleutel tot de forse 
technologische groei van de 21e eeuw. 
We blikken even kort terug op hoe de 
markt geëvolueerd is, wie de belangrij-
ke spelers in de markt zijn  en hoe de 
toeleveringsketen in elkaar zit.

De halfgeleidermarkt zal tegen 2030 
naar verwachting meer dan 772 miljard 
USD bedragen, komende van 430 miljard 
USD in 2020 (zie Grafiek 1). Ze zal het ko-
mende decennium dus groeien met een 
samengesteld jaarlijks groeipercentage 
van 6,6%.

De wereldwijde halfgeleidermarkt wordt 
voornamelijk gedreven door de stijgende 
vraag naar consumentenelektronica, 
industriële apparatuur, automobiel, en 
netwerk- en communicatietoepassingen. 
Vooral de snelle vooruitgang in consu-
mentenelektronica, zoals smartphones, 
laptops, airconditioners en andere pro-
ducten, heeft de groei van de markt voor 
halfgeleiders sterk aangewakkerd.

Bovendien wordt verwacht dat door de 
groeiende populariteit van de nieuw-
ste technologieën, zoals IoT (Internet of 
Things), AI (Artificial Intelligence), VR 
(Virtual Reality) en 5G de toekomstige 
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Grafiek 1: Wereldwijde markt van halfgeleiders van 1987 tot 2022 (in mld USD omzet) 
Bron: Statista 
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Grafiek 2: Geografisch spreiding van halfgeleiderproductie (in %)
Bron: Boston Consulting Group, Semiconductor Industry Association 

vraag naar halfgeleiders exponentieel zal 
toenemen. Ook de stijgende vraag vanuit 
de auto-industrie voor de productie van 
elektrische (autonome) voertuigen is 
een drijvende kracht achter de toekom-
stige groei van deze markt. 

De huidige tekorten aan halfgeleiders 
over de hele wereld leiden vandaag tot 
productieproblemen van diverse elektro-
nische producten en auto’s. Dit belem-
mert de groei van de markt. Volgens ex-
perten zal dit tekort zich herstellen tegen 
2023 als gevolg van toenemende inves-
teringen in productiecapaciteit.

WAAR LIGT HET ZWAARTEPUNT VAN DE 
SECTOR?
Azië-Pacific domineert en zal naar ver-
wachting ook de snelst groeiende markt 
voor halfgeleiders blijven. Dit is het ge-
volg van de aanwezigheid van de groot-
ste productie-eenheden van verschil-
lende consumentenelektronicabedrijven 
in deze regio. Landen als Taiwan, China 
en Zuid-Korea zijn de ‘halfgeleiderfabriek’ 
van de wereld geworden dankzij de ge-
makkelijke en goedkope beschikbaarheid 
van productiefactoren (zie Grafiek 2). 
Bovendien stimuleert het gunstige beleid 
van Aziatische regeringen de industriële 
en technologische ontwikkeling wat een 
belangrijke factor is in het toegenomen 
verbruik van halfgeleiders in de regio.

De Europese en Noord-Amerikaanse 
markt voor halfgeleiders zal in de toe-
komst ook een groei kennen als gevolg 
van de aanwezigheid van sterke tele-
communicatie- en auto-industrieën 
in deze regio. Geopolitieke spanningen 
kunnen een negatieve invloed hebben 
op deze groei. Zo heeft de handelsoorlog 
tussen de VS en China geleid tot een ver-
hoging van de importtarieven waardoor 
de vraag naar digitale en elektronische 
producten bij de consument afnam. Als 
de handelsoorlog tussen China en de VS 
-die in 2018 begon- aanhoudt, kan de 
VS een verlies lijden van meer dan 10% 
marktaandeel in halfgeleiderproductie.

De halfgeleidermarkt zal tegen 2030 naar ver-
wachting meer dan 772 miljard dollar bedragen, 
komende van 430 miljard dollar in 2020.

U.S. Japan
Taiwan

Europe South Korea
China Others

* Voorspelling



HOE VINDEN DEZE HALFGELEIDERS HUN WEG 
VAN CONCEPT TOT UW TOESTEL? 

Er bestaat een geïntegreerde toeleveringsketen voor halfgeleiders waarbij 
duizenden bedrijven, miljoenen mensen en miljarden dollars betrokken zijn. 
De keten kan worden opgesplitst in stadia die zich over de hele wereld afspelen, 
beter bekend als het “foundry-model” (gieterijmodel).

Daarnaast zijn er ook IDM's (Integrated 
Device Manufacturers) die hun eigen 
chips ontwerpen, produceren en verko-
pen. Dit was het traditionele model van 
chipontwikkeling en IDM's werden over 
het algemeen niet beschouwd als een 
onderdeel van het gieterijmodel. Veel  
IDM's besteden nu ook een deel van hun 
productiecyclus uit.

Bedrijven die zich hierin specialiseren:  
INTEL, INFINEON, TEXAS INSTRUMENTS,  
HYBRIDE ST, NXP, ANALOG DEVICES

Het hele proces van het ontwerp en de 
productie tot de integratie van het eind-
product neemt maanden in beslag. Maar 
uiteindelijk komen die geproduceerde 
chips terecht in smartphones, compu-
ters, auto's, servers, slimme huizen en 
andere technologie over de hele wereld.

Gezien de snelheid waarmee de techno-
logische verandering ons leven beheerst, 
zullen de orderboekjes van de halfge-
leiderbedrijven goed gevuld blijven. Een 
groei die niet snel zal stoppen. •

Halfgeleiderchipontwerpen 
worden gemaakt voor specifiek 
of algemeen apparaat gebruik. 

Bedrijven die zich hierin speciali-
seren: ARM, AMD, INTEL, CADENCE, 
SYNOPSYS, MENTOR GRAPHICS

Silicium Wafers worden verwerkt 
door een uitgebreide reeks pro-
ductiestappen en vervolgens in 
blokjes gesneden tot meerdere 
chips (ook dies of devices ge-
noemd). 

Bedrijven die zich hierin speci-
aliseren: TSMC, SAMSUNG, UMC, 
GLOBALFOUNDRIES, SMIC, XFAB

De eindproducten worden vervol-
gens verkocht door de bedrijven 
die de chipdesign (en patenten) 
hebben maar meestal geen eigen 
productiefaciliteiten (‘fabless’).

Bedrijven die zich hierin specialise-
ren: NVIDIA, QUALCOMM, MEDIATEK, 
BROADCOM, AMD, ALPHABET, ME-
LEXIS, TESLA

OSAT-bedrijven (Outsourced Se-
miconductor Assembly & Test) ver-
pakken de chips en assembleren 
deze tot pakketten die op printplaten 
kunnen worden gemonteerd. Ver-
pakte chips worden vervolgens ge-
test onder verschillende elektrische 
en temperatuuromstandigheden. 

Bedrijven die zich hierin speciali-
seren: ASE TECHNOLOGY, AMKOR, 
JCET

OEM- (Original Equipment Manu- 
facturers) en EMS-bedrijven 
(Electronics Manufacturing Ser-
vice) integreren de verpakte chips 
in apparaten om eindproducten 
voor consumenten te maken.

Bedrijven die zich hierin speciali-
seren: INTEL, SAMSUNG, DELL, APPLE, 
MICROSOFT, NOKIA, SONY

ONTWERP

1

GIETERIJ
(FOUNDRY)

CONSUMPTIE FABRICAGE
(BACK-END)

INTEGRATIE
VAN DE EINDPRODUCTEN

345

2
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Jensen Industriële wasinstallaties
Jensen bevindt zich op de doorsnede 
van kwaliteit, groei en redelijke waarde-
ring. Omwille van handelsperikelen en het 
volledig stilvallen van het toerisme door 
de pandemie is die groei de laatste jaren 
niet meer aanwezig. Jensen kon die pe-
riode overbruggen dankzij een voorzich-
tig financieel beleid. De toekomst oogt 
rooskleurig: het orderboekje herstelde 
tijdens de eerste jaarhelft en het bedrijf 
verwacht inzake orders volgend jaar te-
rug op het precorona niveau uit te komen. 
Het bedrijf blijft investeren in software en 
robotica, waardoor dit bedrijf ook in de 
verre toekomst relevant blijft.

Aedifica Europees zorgvastgoed
Bij de beursgang in 2006 had het bedrijf 

een marktwaarde van 100 miljoen EUR. Dit 
is inmiddels opgelopen tot 4,1 miljard EUR. 
De portefeuille spreidt zich intussen uit 
over 7 landen. Deze stevige historische 
groei, combineert het bedrijf met stabi-
liteit die eigen is aan zorgvastgoed. 

Lotus Bakeries 
Lotus Bakeries is één van de mooiste 
groeiverhalen op de Brusselse beurs. 
Het bedrijf werd in 1932 opgericht en 
kende sindsdien een enorme groei. Niet 
alleen in België, maar ook ver daarbuiten. 
De groei van het topmerk Biscoff (spe-
culoos), wordt gedreven door de verdere 
internationalisering, innovaties en een 
groter productaanbod. Dit resulteert in 
een jaarlijkse winstgroei van net geen 
10% en een EBITDA marge van 20%. Aan 
ambitie geen gebrek, CEO Jan Boonen 
wil van Biscoff het 3de populairste koekje 
ter wereld maken, na Oreo en Chips Ahoy 
van Mondelez.

Ackermans & van Haaren
AvH is één van de mooiste Belgische 
holdings. Deze Antwerpse investerings-
maatschappij is actief in niches waarin 
ze lokaal of mondiaal vaak marktleider 
is. Dit groeirecept wordt ook gesmaakt 
op de Brusselse beurs: sinds de beurs-
gang in 1984 ging de beurskoers 77 keer 
hoger. De twee grootste activiteiten zijn 
Marine Engineering & Contracting (30% 
van de NAV) en Private Banking (36% van 
de NAV). AvH is in deze sectoren actief 
via CFE, Delen Private Bank en Bank Van 
Breda. CFE gaat dochter DEME afsplit-
sen, waardoor DEME apart op de beurs 
komt. Met deze operatie zal de waarde 
van DEME nog beter tot uiting komen. 
Ondanks dit succes blijft de holding 
bouwen aan de toekomst van morgen. 
Vandaag investeert CFE in nieuwe pro-
jecten zoals projecten rond waterstof of 
oogsten op de zeebodem. Ook de priva-
te banking poot blijft investeren in nieuwe 
markten zoals Nederland. 

Ahold Delhaize
Als chauvinistische Belgen, plaatsen 
wij Ahold Delhaize onder de Belgische 
vlag. De “Oude Retail” activiteiten trek-
ken de marge van de groep omhoog, 
de e-commerce activiteiten (o.a. bol.
com) trekken de groei. Hiermee heeft 
Ahold Delhaize voldoende kennis in huis 
om zich te weren tegen nieuwe spelers 
(zoals Hello Fresh). Aandeelhouders 
worden verwend: Ahold Delhaize blijft 
aandelen inkopen en betaalt een mooi 
dividend. Tegelijkertijd blijven de onder-
liggende cijfers groeien. 

LEO STEVENS  
TOP 10 VOOR 2022

Het is weer de tijd van het jaar waar 
verkiezingen van sportman/-vrouw 
plaatsvinden en gouden ballen of 
kristallen fietsen worden uitgereikt. 
Time kiest de persoonlijkheid van het 
jaar, binnenlandse media  het kinder- 
of tienerwoord of de politicus van het 
jaar…

Kortom, het is weer “lijstjestijd”. 

Naar goede gewoonte maakt ook Leo 
Stevens op vraag van de financiële 
pers een favorietenlijst voor 2022. Een 
mix van Belgische en buitenlandse 
bedrijven die binnen het individueel 
vermogensbeheer of het fondsbeheer 
hun plaats verdienen.

BELGIË 

BELEGGEN

Foto: lotusbakeries.com

Foto: avh.be - DEME



BUITENLAND

Adobe
Iedereen die met grafisch ontwerp, digi-
taal documentbeheer, webdesign en nu 
ook digitale marketing werkt, krijgt met 
Adobe te maken. Adobe is quasi mo-
nopolist in digitale media (70% van de 
omzet) en haalt daarnaast 30% van 
zijn inkomsten uit digitale marketing. 
Die laatste activiteit groeit snel en biedt 
oplossingen om de trefkracht van uw di-
gitale aanwezigheid te meten en op te 
drijven. Sinds de omvorming van het ver-
koopmodel van dure punctuele verko-
pen naar een goedkopere cloud-abon-
nementsformule is de totale markt van 
Adobe verveelvoudigd in omvang. Abon-
nees worden ook continu gepaaid met 
upgrades en nieuwe toepassingen zodat 
de klantenbinding aan de software-op-
lossingen van Adobe almaar toeneemt. 

Zoetis
De markt van veterinaire geneeskunde 
is een seculaire groeimarkt. Enerzijds 
doet de wereldwijde stijgende vraag 
naar proteïnes de veestapel in de agro- 
industrie almaar toenemen. Deze dieren 
dienen ook steeds beter beschermd te 
worden tegen ziektes. Anderzijds be-
staat ook een supertrend in het aantal 
huisdieren dat iemand heeft, zeker in 
de groeilanden. De band tussen gezel-
schapsdier en baasje vermenselijkt en 
daardoor stijgen de veterinaire beste-
dingen voor gezelschapsdieren sterk. 
Zoetis is wereldleider in deze nog steeds 
gefragmenteerde markt. De omzetgroei 
en winstmarges liggen de laatste jaren 
zelfs veel hoger dan in de sector van 
menselijke geneeskunde.

ASML 
De technologie van ASML is cruciaal voor 
de verdere ontwikkeling van de halfgelei-
dersector (chips worden almaar kleiner, 
efficiënter en performanter). Met machi-
nes op basis van lichtbronnen (Extreme 
Ultra Violet of EUV en Deep Ultra Violet 
of DUV) staat ASML nagenoeg zonder 
concurrentie technologisch aan de top. 
Door deze technologische voorsprong 
en een goed gevuld orderboek, is dit 
groeiverhaal zeker nog niet ten einde. 

LVMH
Door de wereldwijd almaar toenemende 
middenklasse stijgt de vraag naar luxe-
producten bovengemiddeld. De organi-
sche groei van LVMH in de periode 2016-
2021 bedraagt 11% op jaarbasis – dat is 
ver boven de gemiddelde wereldwijde 
BBP-groei van +/- 5%. LVMH beschikt 
over een sterke prijszettingscapaciteit. 
Bondig samengevat: LVMH produceert 
aan 32 en verkoopt aan 100. De bruto- 
bedrijfsmarge bedraagt dus 68%. De 
nettowinstmarge bedroeg in de eerste 
jaarhelft van 2021 18,4%. LVMH is dus een 
echte ‘pricemaker’.

Stryker
In 1941 richtte Dr. Homer Stryker, een  
orthopedisch chirurg, een bedrijf op om 
zijn zelf ontwikkeld mobiel hospitaalbed 
te commercialiseren. Nadien ontwikkelde 
Dr. Stryker ook nog zijn eigen chirurgisch 
handgereedschap en een allereerste 
voorloper van de voetbrace. Ook van-
daag nog is Stryker actief in de produc-
tie van chirurgisch handgereedschap en 
ziekenhuisbedden. Dankzij een overname 
in 1998 voegde het bedrijf daar nog de 
productie en verkoop van orthopedische 
implantaten bij en later, in 2011, ontstond 
de afdeling neurotechnologie. Elk van de 
segmenten groeit sneller dan de markt 
en dat dankzij de zeer vooruitstrevende 
technologie die Stryker kenmerkt. •

En wat met onze Top 10 
van vorig jaar…?

Die deed het met een gemiddeld rende-
ment van bijna 31,5% schitterend; zowel 
t.o.v. “onze” BEL-20, als t.o.v. de MSCI World

sinds 1/1/2021

1 Resilux 65,59%

2 Umicore -6,98%

3 Jensen 5,61%

4 Aedifica 22,26%

5 Ackermans & vH 34,31%

6 Adobe 21,36%

7 MSCI 51,10%

8 Lonza 43,30%

9 Amazon 16,61%

10 Zoetis 61,61%

Gemiddelde Rendement
BEL-20
MSCI World

31,48%
17,50%
24,92%

Foto: lvmh.com 
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Nieuwe voorzitter in de kijker
 Jean Sonneville, of het verhaal van witte raven en witte zwanen.

Leo Stevens blaast volgend jaar 75 kaar-
sen uit, maar heeft de dynamiek van een 
jongeling. De vierde generatie is inmid-
dels aan boord in het familiebedrijf en 
werkt enthousiast mee aan een mooi 
en gestaag groeiparcours. Tot een paar 
jaar geleden zorgden de familiale aan-
deelhouders Stevens voor het dagelijks 
bestuur. Naarmate Leo Stevens groeide, 
drong een verdere professionalisering 
van de vennootschaps- en beslissings-
structuur zich op. De baseline en missie 
bleven daarbij hetzelfde: puur en per-
soonlijk, professionele excellentie met 
een empathische benadering, maar de 
dagelijkse uitvoering hiervan kwam in 
meerdere en andere handen.

Het (tijdig) aantrekken van externe pro-
fessionals en de overdracht van bevoegd-
heden aan hen, is voor veel familiebedrij-
ven een fragiele evenwichtsoefening. Veel 
onder hen gaan niet zonder slag of stoot 
op zoek naar evenwichten en vooral naar 
harmonie tussen de familie en de aan-
getrokken externe managers. Leo Stevens 
nam enkele jaren geleden alvast gezwind 
de eerste horde door externe, niet-fami-
liale bestuurders waaronder Ive Mertens 
te benoemen. Ive’s rol vandaag als CEO 
verandert niet maar de familie wou nog 
verder gaan in haar Corporate Governan-
ce. De verdere uitbouw van de Raad van 
Bestuur en het aantrekken van een exter-
ne niet-familiale voorzitter zijn dan ook het 
sluitstuk hiervan én een treffend bewijs 
van de visionaire inzichten van de familie 
Stevens. De zoektocht naar een geknipte 
persoon gebeurde meticuleus. Hoofdaan-
deelhouders Marc en Ingrid Stevens na-
men de nodige tijd om een professional te 
vinden met het juiste profiel: iemand met 

Foto: Jean Sonneville



Private Banking-ervaring liefst nog ac-
tief, met voeling van het werkveld, eerder 
dan een eminence grise. Begaan met 
ESG (sustainable of duurzaam onder-
nemen) ook en volop meedenkend over 
de “next generation”. Iemand met de no-
dige digitale skills én een sterke affiniteit 
met de 360° feedbackmethode. Wij zijn 
dan ook erg trots en dankbaar dat met 
Jean Sonneville zo’n witte raaf gevon-
den werd. Een doordachte en flinke stap 
richting deugdelijk bestuur. 

Jean Sonneville is gepokt en gemazeld in 
de financiële sector. Hij deed ervaring op 
in front, middle en backoffice functies en 
dat in diverse segmenten : zowel in Pri-
vate Banking, Investment Management 
als Corporate Banking. De afgelopen 
35 jaar bekleedde hij directiefuncties bij 
ING, Swift, Société Générale en ABN Amro 
Private Banking. Steevast grote en vaak 
internationale bedrijven; van een heel 
andere taille dan Leo Stevens dus. Het le-
verde alvast mooie bagage op waarvan 
Jean nu vooral zijn ervaring en niet de 
bureaucratie meebrengt. Hij omschrijft 
zichzelf als bruggenbouwer, en dat zowel 
tussen Belgen en Nederlanders bij ING en 
ABN Amro, tussen Belgen en Fransen bij 
Société Générale als familiaal tussen zijn 
vrouw en kinderen. En al is het de eerste 
keer dat Jean in een eerder fijnschalig, 
familiaal verankerd bedrijf opereert, toch 
deed hij in zijn carrière veel affiniteit op 
met KMO’s en familiebedrijven.

Wanneer we het in ons kennismakings-
gesprek hebben over de verschillende 
persoonlijkheids-typologieën (en in het 
bijzonder de kleurentypologie van In-
sights), dan omschrijft Jean Sonnevil-
le zichzelf resoluut als “een heel groene, 
met lichte toetsen van geel”, een en-
thousiaste en empathische rots in de 
branding dus. Kleuren die wonderwel 

complementair zijn aan die van de reeds 
aanwezige directieleden, waardoor bij 
Leo Stevens voortaan een mooie regen-
boogformatie mogelijk wordt. Maar Jean 
heeft wel meer ambitie dan dat. Hij ziet 
Leo Stevens nu al als een excellent bedrijf 
in een groep van niche spelers. En met 
een betrouwbaarheid en wendbaarheid 
die hij verder mee als sterkte wil uitspe-
len. Dat Leo Stevens een bedrijf is dat een 
blijvende en zelfs grotere plaats verdient 
in de private banking markt is voor Jean 
“Zonneklaar”. Dat moge ook blijken uit de 
mooie organische groei, zowel door nieu-
we cliënten als door een groei van wallet 
share de afgelopen jaren. Zo’n groei van 
AUM (Assets under Management, nvdr) 
is geen objectief op zich maar het resul-
taat van het centraal stellen van de juiste 
cliënten. Een resultante van kwaliteit en 
excellente service voor deze cliënten. En 
een degelijk rendement hoort daar uiter-
aard bij. Zeker voor de cliënten, maar ook 
voor het bedrijf. Klantgericht maar niet 
klantgezwicht, noemt hij het. Durf keuzes 
te maken en durf daarbij ook fouten te 
(laten) maken; zo creëer je een lerende 
organisatie.

Jean kende Stevens al langer als een fa-
milienaam-als-een-klok, met eigenaars 
die overtuigen door het in de praktijk 
brengen van “put your money where your 
mouth is”. Hij houdt van de korte beslis-
singslijnen en daadkracht zodat er snel 
kan geschakeld worden indien nodig. 
Heel anders dan bij veel (groot)banken 
met een beslissingscentra in het buiten-
land. In een samenleving die snel ver-
andert kan dat wel eens nuttig of zelfs 
levensnoodzakelijk worden. Toenemende 
regelgeving houdt iedereen in het bedrijf 
alert én bezig en leidt tot meer druk op 
de kosten. Een navenante groei van de 
omzet en schaalgrootte zijn dan vaak 
onontbeerlijk, zeker omdat een blinde 

doorrekening van de gestegen kosten 
niet de beste optie is. “Size does matter” 
dus, maar niet ten koste van de kwaliteit 
waardoor duurzame en seculiere groei 
vanuit het DNA van het bedrijf moet ko-
men. En dit met respect voor alle stake-
holders. 

Jean Sonneville wil het degelijke imago 
van Stevens verder mee uitbouwen. Tot 
een landmark in Vlaanderen, vertrouwen 
gevend. Een beheerder dichtbij waar je in 
alle gemoedsrust geld aan toevertrouwt.  
Het verhaal en de identiteit achter de  
private banker worden belangrijker 
en leiden tot “a deeper meaning”, tot 
een why. Dat is ook waar de volgende  
generatie cliënten naar op zoek zijn. Om 
die Next Gen aan te trekken, zullen an-
dere kanalen gebruikt worden, waarbij 
social media prominenter worden. Een 
drempelverlagend aanbod, fully auto-
mated én sexy, daar moet over nage-
dacht worden. Vermogen is daarbij dui-
delijk meer dan een cijfer, en een mens is 
meer dan zijn vermogen.

Leo Stevens kende sinds corona een 
personeelsgroei van liefst 25%. Dat kwart 
was nodig voor de groei en onderstreept 
ook ten volle dat Stevens op eigen kracht 
wil doorgaan. Zelfstandig dus, en niet in 
handen van een overnemer al bleek het 
bedrijf al vaker een begeerde bruid. Een 
endogene groei lijkt daarbij ook belang-
rijker dan overnames (met soms bijho-
rende moeilijkheden om de verschillende 
bloedgroepen samen te brengen). Een 
groei die toekomst biedt.

Die toekomst oogt mooi en aanlokke-
lijk volgens Jean Sonneville en hij zet er 
dan ook graag zijn schouders onder. De 
komende maanden worden de rollen en 
wederzijdse verwachtingen van de Raad 
van Bestuur en het Directiecomité ver-

Klantgericht maar niet klantgezwicht, noemt hij het. 

Durf keuzes te maken en durf daarbij ook fouten te  

(laten) maken; zo creëer je een lerende organisatie.
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der scherp gesteld. Er zijn uiteraard grote 
verschillen in de respectievelijke verant-
woordelijkheden en Jean wil geenszins in 
de plaats treden van de CEO en de be-
stuurders. Maar hij wil wel inspireren en 
uitdagen, voortbouwend op zijn nuttige 
ervaring en vanuit een rotsvast geloof in 
‘leading by example’.

Jean Sonneville is charmant en inne-
mend. Energiek en integer. Rustig ook, 
met een flair en naturel die inspireren. Te-
gelijk is hij erg analytisch: iemand die het 
bos, maar ook de bomen ziet en oog blijft 
houden voor het fijnschalige. Hij houdt 
van de zee en woont er ook. Luisteren 
naar jazz muziek kan hem ontspannen, 
net als een klassieke opera. Soms mist 
Jean gruwelijk dat hij zelf niet muzikaler 
is; ietwat gefrustreerd dat hij de piano-
lessen in zijn jeugd niet afwerkte. Ook in 
een hoekje met een boekje kan je Jean 
vinden want hij is verslingerd aan lezen. 
Vooral Engelstalig werk, zowel fictie als 
non-fictie. De tijd die er rest kan je hem 
op de golfbaan vinden of op zijn Touring 
BMW. Als fervent motorrijder draait hij z’n 
hand niet om voor een ontspannende rit 
van wel 300 km. Maar ook het gezin krijgt 
de nodige tijd en aandacht. Samen met 

z’n echtgenote heeft Jean een zoon en 
een dochter en reeds een eerste klein-
zoon. De familie wordt binnenkort uitge-
breid met een kersverse kleindochter.

Jean Sonneville beschouwt zichzelf als 
een gelukkig en tevreden man. Dat heeft 
ongetwijfeld te maken met zijn positieve 
basishouding én z’n levensmotto : “aan-
vaard de gevolgen van uw beslissingen”. 
Zo slaagt hij erin om stress te reduce-
ren of die in elk geval weinig te tonen. 
Het beeld van de sierlijke zwaan die 
geruisloos en ogenschijnlijk zonder veel 
inspanning over het gerimpelde water 
glijdt, maar onder de waterspiegel fana-
tiek peddelt, is daarbij op z’n plaats. Wij 
wensen Jean Sonneville en de voltallige 
Raad van Bestuur een fijne vaart! •

Het verhaal en de 

identiteit achter de 

private banker worden 

belangrijker en leiden

tot “a deeper meaning”, 

tot een why.

Aandeelhouders Ingrid Stevens, 
Marc Stevens en Koen D’haluin

Jean Sonneville (voorzitter), Ingrid 
Stevens, Marc Stevens, Koen D’haluin, 
Ive Mertens, Margot Bertels, Peter 
Coox en Nicholas De Munter

Ive Mertens (CEO), Margot Bertels 
en Koen D’haluin

BESTUURSMODEL BIJ LEO STEVENS 

Algemene vergadering

aandeelhouders Ingrid Stevens, Marc 
Stevens en Koen D’haluin

Directiecomité  Raad van Bestuur

Jean Sonneville (voorzitter), Ingrid Stevens, Marc 
Stevens, Koen D’haluin, Ive Mertens, Margot Bertels, 
Peter Coox en Nicholas De Munter

Ive Mertens (CEO), Margot Bertels en 
Koen D’haluin

Article 5

Foto: Jean Sonneville



Hoe kunnen grootouders het best hun 
minderjarige kleinkinderen bevoordelen?

ERFRECHT

Waar moeten Jos en Maria rekening mee 
houden?

Eerst en vooral moeten Jos en Maria be-
slissen of zij hun kleinkinderen een ver-
mogen willen nalaten als zij er niet meer 
zijn of dat de kleinkinderen al over het 
geld mogen beschikken tijdens hun leven. 
Het antwoord op deze vraag zal in grote 
mate de manier van vermogensover-
dracht bepalen: via testament of via 
schenking.

In elk geval zullen zij hierbij rekening 
moeten houden met de reserve van hun 
eigen kinderen. Deze bedraagt sinds  
1 september 2018 steeds de helft van het 
weder-samengesteld vermogen1. Dit be-
tekent dat Jos en Maria vrij zijn om met de 
andere helft van hun vermogen te doen 

en te laten wat zij willen. Daarnaast is het 
belangrijk om te weten dat het in casu 
minderjarige kleinkinderen betreft.  Wel-
nu, zolang Tom en Ann minderjarig zijn, 
zullen hun ouders Erwin en Anja -binnen 
bepaalde grenzen- het beheer uitoefe-
nen van de door hun kinderen ontvangen 
fondsen. Zij zullen eveneens recht heb-
ben op de inkomsten uit dit vermogen. 
Dit alles vloeit voort uit het ouderlijk ge-
zag en het ouderlijk vruchtgenot dat door 
beide ouders samen -of de langstleven-
de ouder alleen- wordt uitgeoefend, zelfs 
ingeval van een echtscheiding.  

De handelingsonbekwaamheid van Tom 
en Ann heeft eveneens gevolgen voor 
de aanvaarding van het legaat of de 
schenking.  
Een legaat -toebedeeld aan een min-

Grootouders willen hun - minderjarige - 
kleinkinderen vaak een mooie start 
geven in hun volwassen leven. Vaak 
weten zij echter niet altijd welke  
mogelijkheden zij hiervoor ter beschik-
king hebben of welke de gevolgen van 
dergelijke overdracht zullen zijn.  

Jos en Maria zijn zo’n grootouders 
die hun 2 minderjarige kleinkinderen, 
Tom en Ann, een financieel steuntje 
in de rug willen geven. Zij vragen zich 
af hoe zij dit kunnen realiseren en er  
tevens voor kunnen zorgen dat het geld 
wel degelijk terechtkomt bij hun klein-
kinderen en dat zij hier geen domme 
dingen mee zullen doen.

1 Wedersamengesteld vermogen = fictieve massa = vermogen op datum van het overlijden + in het verleden gedane schenkingen – schulden.
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derjarige- zal enkel door de ouders aan-
vaard kunnen worden mits een bijzonde-
re machtiging van de vrederechter. Het 
is ook mogelijk dat de vrederechter dan 
beslist slechts te aanvaarden onder het 
voorrecht van boedelbeschrijving, met 
de opmaak van een inventaris dus.

De schenking die gedaan wordt aan 
minderjarige kleinkinderen kan daaren-
tegen zonder tussenkomst van de vrede-
rechter aanvaard worden door één van 
de ouders (bijvoorbeeld door Erwin).

Bovendien mag men niet vergeten dat 
Tom en Ann vanaf hun 18de verjaardag 
in principe onbeperkt toegang zullen 
hebben tot het aan hen overgedragen 
vermogen, net als tot de eruit voortvloei-
ende inkomsten.

Wat zijn de fiscale gevolgen als Jos en Ma-
ria een testament opmaken?

Een eerste mogelijkheid zou zijn dat Jos 
en Maria overgaan tot het opmaken van 
een testament.  Zij kunnen hun kleinkin-
deren dan een mooie som nalaten zon-
der dat zij tijdens hun leven reeds af-
stand moeten doen van hun vermogen.

Bij het opmaken van een testament 
moeten Jos en Maria er wel rekening mee 
houden dat hun kleinkinderen erfbelas-
ting verschuldigd zullen zijn over hetgeen 
zij van hun grootouders krijgen. Hoeveel 
erfbelasting Tom en Ann zullen moeten 
betalen is afhankelijk van het bedrag dat 
hun grootouders hen willen nalaten. 
De tarieven in rechte lijn bedragen in 
het Vlaams Gewest 3% (over de eerste 
50.000 EUR), 9% (over de volgende schijf 
van 200.000 EUR) en 27% (over hetgeen 
elk kleinkind van de grootouders krijgt 
boven de 250.000 EUR).  Tarieven die 
overigens afzonderlijk worden toegepast 
op het roerend en het onroerend erfdeel 
dat ontvangen wordt en per kleinkind 
wordt berekend.

De belastingdruk kan dus aanzienlijk 
worden beperkt naarmate Jos en Maria 
meer nalaten aan Tom en Ann, behalve 
als het zou gaan om een zogenaamde 
“bescheiden nalatenschap”.

Erfgenamen in rechte lijn -en dus ook 
kleinkinderen- kunnen immers genieten 
van een belastingvermindering op voor-
waarde dat hun netto-erfdeel (zijnde 
de som van hun roerend en onroerend 
aandeel in de nalatenschap) minder 
bedraagt dan 50.000 EUR.  Deze vermin-
dering wordt berekend op basis van de 
volgende formule: 500 EUR x (1 – netto- 
erfdeel/50.000 EUR).

Dit betekent dat de erfbelasting volledig 
geneutraliseerd wordt door de ver-
mindering indien het netto-legaat max 
12.500 EUR bedraagt.  Jos en Maria kun-
nen m.a.w. dus 12.500 EUR per kleinkind 
nalaten zonder dat Tom en Ann hier  
erfbelasting over moeten betalen want 
3% op 12.500 EUR = 375 terwijl de ver-
mindering ook gelijk is aan 375 EUR want  
1 – 12.500/50.000 = 0,75 x 500 = 375 EUR.

Laten Jos en Maria daarentegen 50.000 
EUR na aan hun kleinkinderen, dan is de 
erfbelasting -die 1.500 EUR bedraagt- 
nog steeds beperkt maar eens men 
meer dan 50.000 EUR per kleinkind zal 
nalaten, komt men terecht in de hogere 
schijven van 9% en 27%.

Hoe kunnen Jos en Maria de gevolgen van de 
minderjarigheid van Tom en Ann opvangen?

Naast het feit dat Jos en Maria ervoor 
willen zorgen dat de kleinkinderen zo veel 
mogelijk overhouden van wat zij geven, 
willen ze ook zeker zijn dat de gelden in 
de juiste handen terechtkomen en dat er 
zorgvuldig mee wordt omgesprongen.
Als Jos en Maria willen dat naast het 
gelegateerde vermogen ook de inkom-
sten daarvan aan hun kleinkinderen 
toekomen gedurende hun minderjarige 
leeftijd, kunnen zij in hun testament het 
vruchtgenot van de ouders ontnemen.

Daarnaast kunnen zij een clausule opne-
men inzake de onbeschikbaarheid van 
het vermogen tot aan de meerderjarig-
heid van Tom en Ann, evenals de kapita-
lisatie van de inkomsten.

Voorts kan er een zogenaamde bewinds- 
clausule in het testament voorzien worden 
waarin het beheer van het aan de klein-

Erfgenamen in rechte 

lijn kunnen genieten 

van een belastingver-

mindering op voor-

waarde dat hun net-

to-erfdeel (zijnde de 

som van hun roerend 

en onroerend aandeel 

in de nalatenschap) 

minder bedraagt dan 

50.000 EUR. 



Door het tussenschakelen van een maatschap kan u een  

verregaande controle inbouwen en zelf de spelregels vastleggen.

kinderen toekomende vermogen tijdelijk 
worden overgedragen aan een derde.  
Deze derde zou bijvoorbeeld Erwin, de 
zoon van Jos en Maria en papa van Tom 
en Ann, kunnen zijn.

Deze bewindclausule kan men zo mo-
duleren dat zij niet enkel van toepas-
sing is tijdens de minderjarigheid van de 
kleinkinderen maar ook nadat zij 18 jaar 
zijn geworden.

Over de geldigheid van een bewinds-
clausule bestaat er heel wat onenig-
heid en deze discussie zou ons te ver 
leiden.  Het is in ieder geval aan te ra-
den om bij het bepalen van de duur van 
de bewindvoering realistisch tewerk te 
gaan en geen onaanvaardbare duur 
te voorzien.  Een bewindvoering tot de 
leeftijd van 50 jaar is een voorbeeld 
van zo’n onaanvaardbare duur.  Kortom 
geldt hier het motto “baat het niet, dan 
schaadt het niet”. 

En hoe zit het met de schenking?

Als Jos en Maria daarentegen zouden 
kiezen voor een -notariële- schenking 
tijdens hun leven dan kan deze gebeuren 
aan een schenkbelasting van 3%.  

Tenzij de grootouders besluiten om 
te opteren voor een onrechtstreekse 
schenking (een bankgift), waarbij men 
in principe geen schenkbelasting ver-
schuldigd is.  Nadeel is echter dat Jos 
en Maria de schenking drie jaar moeten 
overleven. In dit geval is uiteraard steeds 
de mogelijkheid om -bij een zware ziekte- 
over te gaan tot een spontane registra-
tie, met betaling van 3% schenkbelas-
ting.

Als het om een schenking gaat van 
minder dan 50.000 EUR  is het zelfs niet 
nodig om een registratie te voorzien 
(als de kleinkinderen geen testamentair  
legaat krijgen) want de mogelijke erf-
belasting zal dan toch steeds minder 
bedragen dan de schenkbelasting van 3%.

Kan hier één en ander voorzien worden om 
het familievermogen te beschermen?

Wanneer de grootouders een schenking 
overwegen naar Tom en Ann dan kunnen 
zij hier een voorbehoud van vruchtgebruik 
voorzien.  Op deze wijze behouden Jos en 
Maria het -levenslange- vruchtgebruik 
over de geschonken goederen.

Hetgeen betekent dat zij levenslang van 
de inkomsten kunnen genieten en tevens  
het beheer van de geschonken tegoeden 
behouden.  Het is pas na het overlijden 
van Jos én Maria dat Tom en Ann vrij kun-
nen beschikken over hetgeen geschonken 
werd.  

Het voorbehoud van vruchtgebruik is 
een goede controle-techniek maar heeft 
ook zijn beperkingen: de controle valt  
immers geheel weg bij het overlijden 
van de -langstlevende- vruchtgebruiker. 
Bovendien vereist een schenking met 
voorbehoud van vruchtgebruik steeds een 
notariële schenkingsakte waarop dus ook 
schenkbelasting (en notariskosten) zal 
verschuldigd zijn.

Net zoals in een testament, kan ook in een 
bankgift of schenkingsakte worden voor-
zien dat er een bewindsclausule geldt.

Verdere bescherming kan dan ingebouwd 
worden door het opnemen van een zo-
genaamde uitsluitingsclausule, waarbij 
de geschonken goederen steeds blijven 
behoren tot het eigen vermogen van de 
begiftigde.  Deze clausule kan overigens 
ook in het testament opgenomen worden.

Of nog een vervreemdingsverbod waar-
bij de begiftigde de geschonken goe-
deren niet mag vervreemden, verpan-
den of hypothekeren tijdens het leven 
van de schenker(s).  Men moet er wel 
rekening mee houden dat een dergelijk 
verbod beperkt moet zijn in de tijd - bijv. 
tot het overlijden van de schenker(s)- 
en dat er sprake moet zijn van een recht-
matig belang.  Aan deze laatste voor-
waarde wordt tegemoet gekomen door 
het voorbehoud van het vruchtgebruik 
of het opnemen van een -facultatieve-  
financiële last.

Kan de maatschap ook soelaas brengen ? 

Gaat het over een belangrijk vermogen, 
dan wordt in het kader van successie-
planning ook wel beroep gedaan op de 
maatschap waar men dan -een gedeel-
te van- het roerend vermogen inbrengt in 
ruil voor maatschapsdelen.  Vervolgens 
zullen de spelregels rond het ingebrachte 
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Door ook al iets voor uw kleinkinderen 
te voorzien kan u hen een extra financi-
ele steun geven aan het begin van hun 
actieve leven. Deze mooie start zal ge-
realiseerd kunnen worden zonder dat u 
tijdens uw leven afstand doet van uw 
vermogen, althans voor zover u opteert 
voor de opmaak van een testament, al 
dan niet met bewindsclausule.  

Zou u besluiten om een schenking te 
doen, dan kan u bepaalde voorzie-
ningen treffen om uw kleinkinderen te 
behoeden voor onbezonnen uitgaven 
door het opnemen van een bewinds-
clausule eventueel nog gekoppeld aan 
een uitsluitingsclausule en een (tijde-
lijk) vervreemdingsverbod. U kan zelfs 
zo ver gaan om uzelf nog het vrucht-
gebruik voor te behouden. 

Door het tussenschakelen van een 
maatschap kan u bovendien een ver-
regaande controle inbouwen en zelf de 
spelregels vastleggen. U moet dan wel 

rekening houden met de bijkomende 
-administratieve- verplichtingen die in 
dit verband gelden.  

Dit alles zal - last but not least -  aan-
leiding geven tot een besparing van 
erfbelasting. Door uw kleinkinde-
ren via uw testament bij uw planning 
te betrekken, zal uw vermogen im-
mers verdeeld worden over meerdere  
erfgenamen die allen van het meest 
gunstige tarief ‘in rechte lijn’ genieten. 
Bovendien zal dit deel van uw vermo-
gen bij het overlijden van uw kinderen 
niet aan erfbelasting onderworpen 
worden aangezien uw kleinkinderen het 
vermogen al rechtstreeks van u heb-
ben verkregen.

De keuze voor een schenking zal dan 
weer tot gevolg hebben dat -door de 
betaling van 3 % schenkbelasting de 
geschonken roerende goederen me-
teen bij uw kleinkinderen  terechtkomen 
en dus uit uw vermogen verdwijnen. 

Tenzij u opteert voor de bankgift: in 
dit geval is er geen erf- noch schenk- 
belasting verschuldigd, in zoverre u de 
fameuze driejaarstermijn overleeft.

U zal er wel zorg voor moeten dra-
gen dat de reserve van uw kinderen 
door een dergelijke overdracht niet 
geschonden wordt, tenzij zij hiermee  
uiteraard -na uw overlijden- akkoord 
gaan.

Kortom, er zijn tal van mogelijkheden 
om uw kleinkinderen te bevoordelen. 
Hoeveel u naar hen wenst over te  
dragen, op welke wijze en onder welke 
voorwaarden is evenwel afhanke-
lijk van uw persoonlijke wensen. Het is 
dan ook raadzaam om één en ander 
nauwkeurig door te nemen en te be-
spreken met onze specialisten. Enkel 
op deze wijze zal uw successieplanning  
de tand des tijds doorstaan. •

Conclusie: plannen naar uw -minderjarige- kleinkinderen heeft een aantal voordelen

vermogen vastgelegd worden.  

Zo zouden Jos en Maria aangesteld kun-
nen worden als zaakvoerders van de 
maatschap.  Hierdoor behouden zij le-
venslang de controle over de geschonken 
fondsen.   Hun beider overlijden -alvorens 
Tom en Ann een bepaalde leeftijd heb-
ben bereikt- kan dan weer opgevangen 
worden door het aanstellen van Erwin als 
opvolgend zaakvoerder.

Jos en Maria kunnen ook voorzien dat de 
maatschap blijft bestaan zolang Tom en 
Ann de leeftijd van bijvoorbeeld 25 jaar 
niet bereikt hebben. 
Daarnaast kunnen er ook bepaalde regels 
opgelegd worden met betrekking tot de 
verdeling van de winsten van de maat-
schap en kan zelfs voorzien worden in een 
bepaalde jaarlijkse uitkering ten voordele 
van Jos en Maria en/of Tom en Ann, in af-
wachting van het bereiken van voormelde 
leeftijd.  In dit kader kunnen eveneens over-
drachts- en of uittredingsbeperkingen 
 opgenomen worden.
Maar let wel op indien er bij de oprichting 

van de maatschap minderjarigen betrok-
ken zijn.  In dit geval zal de inbreng van het 
vermogen van de minderjarige immers 
een voorafgaande machtiging van de vre-
derechter vereisen.  Willen Jos en Maria dit 
vermijden dan kunnen zij eerst overgaan 
tot het oprichten van de maatschap om 
vervolgens de aldus ontvangen delen aan 
Tom en Ann te schenken.  Deze schenking 
kan immers door Erwin aanvaard worden 
zonder inmenging van een derde.

Toch merken we dat de maatschap van-
daag de dag minder dan vroeger aange-
wend wordt in het kader van een succes-
sieplanning.  Dit heeft wellicht te maken 
met een aantal verplichtingen die enkele 
jaren geleden werden ingevoerd voor de 
maatschap.  Zo zal de maatschap inge-
schreven moeten worden in de Kruispunt-
bank voor Ondernemingen, zal de zaak-
voerder de gegevens van de uiteindelijke 
begunstigden moeten laten opnemen in 
het UBO-register en zal men -in bepaalde 
gevallen- zelfs een dubbele boekhouding 
moeten voeren.



Thematisch beleggingsproces: 
het principe 
Als opfrissing hier de algemene principes 
van het thematisch beleggingsproces 
bij Leo Stevens. Het schilmodel kort uit-
gelegd (zie Grafiek 1). We starten vanuit 
een algemene omschrijving van ons zo-
genaamd schilmodel, waarbij we uitgaan 
van bepaalde grote megatrends die ons 
leven en maatschappij bepalen en sturen.  
Vervolgens definiëren we een 6-tal the-
ma’s die door deze megatrends gestuwd 
worden. Om uiteindelijk tot interessante 
investeringstopics en ideeën te komen. 
Het resultaat is een selectie van indivi-
duele aandelen en/of gediversifieerde 
fondsen van aandelen, waarvan we het 

groeipotentieel hoog inschatten.
Om dit wat concreter te maken, lichten 
we in elke Focus editie een bepaald the-
ma toe en geven we daarbij aan op welke 
manier we hierin investeren. Het Gezond-
heidsthema mocht in de vorige editie de 
spits afbijten. Deze editie is het de beurt 
aan het thema Technologie, zeer actueel 
in het huidige tijdperk van telewerken, on-
line shoppen en zoveel meer.

Megatrend: 
Technologische evolutie
Het thema technologie ent zich op de 
onderliggende megatrend van de tech-
nologische evolutie (buitenste schil). Er is  
immers geen ontkomen aan. Zelfs de 

meest hardnekkige digibeet zal moeten 
toegeven dat hij of zij in het dagelijks leven 
gebruik maakt van een of andere vorm 
van technologie. Dat gaat van het aanzet-
ten van de vaatwasmachine, controleren 
van de smartphone tot het e-bankieren 
en e-shoppen. Alles is gesteund op een 
onderliggende technologische dynamiek 
die in hoge snelheid verder raast. De zo-
genaamde 4e industriële revolutie klopt 
zijn voorgangers in snelheid op het vlak 
van ontwikkeling en adaptatie. In Grafiek 
2 wordt dit op de tijdlijn duidelijk weer- 
gegeven.

Wat duidelijk opvalt is de verkorting van 
de tijdsintervallen waartussen de ont-
wikkelingen zich opvolgen.  Bij de 2e in-
dustriële revolutie, gekenmerkt door de 
uitvinding van de verbrandingsmotor, 
elektriciteit en telefonie vergde het tien-
tallen jaren alvorens deze volledig inge-
burgerd en toegepast werden. De recente 
opeenvolging van de punten op de tijd-
lijn is een indicator van de hoge snelheid 
waarmee alles nu evolueert. In snel tempo 
vervagen de grenzen tussen de fysieke en 
digitale werelden (zie grafiek 3).  De do-
meinen van technologische toepassingen 
breiden zich almaar uit en bespoedigen 
op hun beurt zelf nieuwe innovaties.  

Thematisch beleggen : 
Technologie
Dat brengt ons naadloos bij de the-
maschil die dezelfde naam draagt als de 
buitenste schil. Technologie is een thema 
op zich maar omvat tegelijkertijd zovele 
facetten (zie Grafiek 4).

Selectie  
investering

Topic

Thema

Megatrend

Grafiek 1: Thematisch beleggingsproces Leo Stevens - Schilmodel
Bron: LS 2021
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Digitalisering heeft een impact op alle di-
mensies van ons leven. Voor het bedrijfs-
leven verhoogt het de flexibiliteit door veel 
sneller te kunnen schakelen en uitbreiden. 
Denk bvb aan de enorme mogelijkheden 
die de cloud bieden aan bedrijven. Het 
helpt daarenboven om de fysieke af-
hankelijkheid te reduceren en processen 
efficiënter en voorspelbaarder te laten 
verlopen. COVID heeft ook dit besef bij be-
drijven aangescherpt. We zijn in een nieu-
we wereld terechtgekomen waarin tech-
nologie en digitalisering de groeimotors 
van de economie zijn. Dit brengt enorme 
voordelen met zich mee, die verstrekkend 
zijn over de sectoren heen, maar die ook 
risico’s met zich meebrengen (Cyber  
crime). Echter het grootste risico voor een 
bedrijf is om niet mee te gaan in deze 
trend.

Digitalisering is enkel mogelijk indien de 
nodige digitale infrastructuur erachter 
aanwezig is en goed functioneert. Zonder 
bouwstenen kunnen we niet verder. Of 
het nu gaat om zendmasten, netwerken 
(5G/4G), datacenters, … of halfgeleiders 
en apparatuur om chips te fabriceren. 

Keuze topics
Terugkerend naar het schilmodel, zetten 
we een volgende stap en belanden we in 
de binnenste schil. Hier worden investeer- 
bare topics uitgekozen, waarvoor we een 
voldoende groot investeringsuniversum 
ter beschikking hebben. Technologie is 
zo allesomvattend dat we de luxe heb-
ben om ons hier niet langer te beperken 
tot één sector of regio. Alle sectoren on-

dergaan immers deze trend en moeten 
zich aanpassen om het hoofd te kunnen 
bieden aan de nieuwe wereld.    

Artificiële intelligentie
We zijn al lang het stadium gepasseerd 
waarin passieve computers of robots 
puur algoritmisch stap voor stap uitvoe-
ren wat de mensen geprogrammeerd 
hebben. We evolueren naar robots en 
computers die zelfs de wildste science 
fiction verhalen van weleer overtreffen. 
Zo publiceerde Alan Turing reeds in de 
jaren ‘50 een baanbrekend artikel waar-

in hij speculeerde over de mogelijkheid 
om machines te maken die ‘denken’. Hij 
merkte op dat ‘denken’ moeilijk te defi-
niëren is en bedacht zijn beroemde Tu-
ring Test. Deze ging zo: als een machi-
ne een gesprek kan voeren dat niet te 
onderscheiden is van een gesprek met 
een mens, dan is het redelijk om aan 
te nemen dat de machine "denkt". Deze 
vereenvoudigde versie van het probleem 
stelde Turing in staat om overtuigend 
te beargumenteren dat een "denkende 
machine" op zijn minst aannemelijk was. 
De Turing Test was het eerste serieuze 
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Gisteren leefden we in een “fysieke wereld”...

Vandaag leven we in een “digitale wereld”
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Grafiek 3: Van fysieke naar digitale wereld 
Bron: LS 2021
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voorstel in de filosofie rond artificiële in-
telligentie. 

Ondertussen zijn we heel wat jaren ver-
der en zijn de rekenkracht van computers 
en de capaciteiten van microchips ex-
ponentieel gestegen. Men leert nu ma-
chines aan om vele aspecten van het 
menselijk functioneren over te nemen 
en toe te passen (zoals weergegeven in 
grafiek 5).

Wij vinden het noodzakelijk om belegd 
te zijn in dit thema. Artificiële intelligen-
tie is nu al slimmer dan mensen wat 
betreft specifieke taken zoals schaken, 
gezichtsherkenning, … Zo voorspellen we-
tenschappers dat tegen 2029 artificiële 
intelligentie zal evolueren van specifieke 
intelligentie naar algehele intelligentie 
(Scary Smart, Mo Gawdat, the former 
CBO of Google X, Brandt, 15). Dat betekent 

dat AI de capaciteit heeft om elke intel-
lectuele taak die een mens kan uitvoeren, 
te begrijpen of te leren. In 2049 verwacht 
men dat artificiële intelligentie een miljard 
keer slimmer is (in alles) dan de slimste 
mens.

Fintech
Financiële technologie of Fintech is een 
term die initieel gebruikt werd voor de 
technologie die het elektronisch be-
talingsverkeer faciliteert. Ondertussen 
overstijgt de technologie het niveau van 
de pure betalingen en beslaat het toe-
passingsgebied een heel gamma aan 
financiële diensten. Niet alleen een stij-
gende vraag van cliënten maar ook 
de toenemende financiële regelgeving 
werkt deze informatisering in de hand. 
Omgekeerd kunnen technologische 
nieuwigheden op hun beurt ook aan-
leiding geven tot de creatie van nieuwe  
financiële diensten. De Covid-crisis heeft 
nogmaals het belang van deze techno-
logie en zijn achterliggende structuren 
aangetoond. Financiële bedrijven kunnen 
niet meer opereren zonder digitalisering. 
Fintech heeft ook een ESG aspect dankzij 
het positieve effect van financiële inclusie.

Cyber Security  
De toename van het online gebruik en 

digitalisering heeft ook een keerzijde. Hoe 
meer mensen, data en systemen digitaal 
geconnecteerd zijn, hoe kwetsbaarder 
dit ook wordt. Cybercriminaliteit kent een 
grote toename en de nood aan internet-
beveiliging is daarom immens. Investe-
ringen in cybersecurity kennen daarmee 
ook een sterke stijging (aan een ver-
wacht ritme van 12-15% per jaar).  

Beleggingskeuzes 
En dan komt het erop aan om de juiste 
beleggingsbeslissingen te nemen.  Per 
gekozen topic zoeken we naar de inte-
ressantste aandelen en/of fondsen die 
voldoen aan onze kwalitatieve en kwan-
titatieve criteria. Onderstaand geven we 
een aantal voorbeelden hiervan.

OPEN ARCHITECTUUR OPLOSSINGEN

Cyber Security
Bij de analyse van het investeringsuni-
versum in het thema van cyber securi-
ty hebben we gemerkt dat het aanbod 
aan bedrijven reeds ruim is en bovendien 
continu aandikt. Nieuwe cyber problemen 
noodzaken nieuwe technologieën die of-
wel door reeds bestaande bedrijven ofwel 
door nieuwe start-ups worden aangepakt. 
Vaak zien we hier ook bedrijven die zich 

Men leert nu machines 

aan om vele aspecten 

van het menselijk 

functioneren aan te 

nemen en toe te passen
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specialiseren in één specifiek aspect van 
internetbeveiliging. Om het brede gamma 
van al deze technologieën te kunnen vat-
ten, opteren we voor een investering in een 
gediversifieerde portefeuille, namelijk de 
L&G Cyber Security UCITS ETF tracker.  
Deze tracker van L&G volgt de ISE Cyber 
Security Index (met ticker symbool HXR) 
die bedrijven selecteert waarvoor cy-
ber security een belangrijk deel van hun 
business model is (hetzij via hardware, 
software of  ondersteunende diensten).  
De index wordt samengesteld door een 
team van experten (Nasdaq Global In-
formation Services) op basis van strikte 
criteria, waaronder ook marktkapitalisa-
tie en liquiditeit. Het bevat o.a. bedrijven 
zoals Fortinet, Cloudflare, Cisco, Cyber 
Ark, Palo Alto Networks en Juniper Net-
works. Momenteel bevat de index een 
50-tal bedrijven maar de samenstel-
ling wordt op kwartaalbasis geëvalueerd 
(met eventuele toevoeging of schrap-
ping van bedrijven) en geherbalanceerd 
(naar gelijke gewichten per subsector) 
waardoor ze een dynamisch en actief 
karakter heeft.  

De L&G Cyber Security UCITS ETF repli-
ceert deze index door de onderliggende 
waarden van de index fysiek aan te ko-
pen. Ze zal zich bijgevolg ook op kwar-

taalbasis aanpassen naar analogie van 
de indexaanpassingen. Dit impliceert iets 
hogere transactiekosten waardoor de 
algemene lopende kost van de tracker 
rond 0,75% ligt, wat weliswaar nog altijd 
interessant is vergeleken met dynamisch 
beheerde beleggingsfondsen.

Fintech
Een van de waardevolle lessen van de 
Covid-19 pandemie en de eruit resulte-
rende lockdowns is dat vele van de tra-
ditionele financiële instellingen de flexi-
biliteit en capaciteit misten om mee te 
gaan in een almaar digitalere wereld. Dit 
is zeer gunstig voor de fintech bedrijven, 
die dankzij technologie en diensten op-
lossingen kunnen bieden in het digitale 
transitieproces. De fintech sector zelf 
ondergaat ook voortdurend wijzigingen 
door nieuwe regelgeving en verdere in-
novatie. Omdat deze dynamiek moeilijk 
volledig te capteren valt bij de keuze van 
één specifieke speler, verkiezen we ook 
hier een gediversifieerd fonds als inves-
tering.

De laatste jaren is het aanbod aan trac-
kers en actief beheerde fondsen die zich 
op dit segment toespitsen groter ge-
worden. Onze keuze viel op het Robeco 
Global Fintech fonds, dat gelanceerd 
werd in november 2017. Het wordt be-
heerd door een team onder leiding van 
Patrick Lemmens, die al jarenlang zijn 
merites verdiende bij het beheer van het 
Robeco New World Financials fonds. Het 
fonds combineert een top down bena-
dering met een bottom-up benadering. 
Top down bekijken de fondsbeheerders 
de hele markt en selecteren de belang-
rijkste groeitrends in het fintech-thema 
zoals: artificiële intelligentie, big data, de 
cloud, blockchain en cryptomunten, het 
vervangen van de kernsystemen van de 
traditionele financiële spelers, de aan-

houdende verschuiving naar elektronisch 
betalen, toegenomen regelgeving, Azië 
als het nieuwe fintech-hart en cyber- 
security.

Op basis van deze trends zoeken ze dan 
bottom-up naar drie categorieën van 
bedrijven:
• Winnaars (winners): de gevestigde 

bedrijven, op de beurs gekenmerkt door 
hoge waarderingen maar met een 
hoge winstgroei en marktkapitalisatie 
(Visa, Paypal, Globalpayments, …)

• Uitdagers (challengers): jonge bedrij-
ven met winnaars-potentieel, op de 
beurs gekenmerkt door hoge waarde-
ringen en hoge groei maar met lagere 
marktkapitalisaties (MercadoLibre, 
Upstart, …)

• Facilitatoren (enablers): bedrijven die 
de financiële spelers helpen in het ont-
wikkelen en implementeren van de 
technologie (Duck Creek Technologies, 
nCino,…)

Daar waar initieel de markt nog gedo-
mineerd werd door Amerikaanse spelers 
zoals Visa heeft de toenemende digi-
talisering in de Aziatische en Europese 
landen ervoor gezorgd dat er ook hier 
belangrijke en invloedrijke spelers terug 
te vinden zijn. Het fonds is hier niet blind 
voor en belegt ook in deze spelers. •

Vele van de traditionele 

financiële instellingen 

misten de flexibiliteit 

en capaciteit om mee 

te gaan in een almaar 

digitalere wereld.



De techgiganten bereiden zich 
voor op een nieuwe groeispurt.    

Metaverse, here we come!

TECHNOLOGIE

IF IT AIN’T BROKEN, DON’T FIX IT. 

De MAMAA (Microsoft, Amazon, Meta, 
Alphabet en Apple) zijn vandaag on-
genaakbaar. Ze hebben sterke compe-
titieve voordelen, bulken van de cash en 
investeren in de toekomst. Hun strate-
gie, hoewel ze de afgelopen jaren niet 
zoveel gewijzigd is, blijft succesvol.

De investment case van Google  
(Alphabet) is sinds de beursgang  
amper veranderd. De positieve “feed-
back loop" staat nog steeds cen-
traal: hoe performanter het AI Search  
Algoritme, hoe meer bezoekers en om-
gekeerd. Ook het businessmodel van  
Facebook (Meta) is sinds de beursgang 
amper gewijzigd. Akkoord, Whatsapp 
en Instagram werden toegevoegd aan 
de Facebook familie, maar het blijft een 
sociaal media bedrijf. Hoewel Amazon 
is uitgegroeid tot een conglomeraat, 
blijven de e-commerce activiteiten 
draaien rond het zelfde principe: zoveel 
mogelijk kopers en verkopers samen-
brengen. Deze successen zijn gebouwd 
rond netwerkvoordelen. De waarde van 
deze netwerken steeg exponentieel met 
het aantal gebruikers (zie Grafiek 1).

Dat ondervindt ook een bedrijf als Mi-
crosoft, dat al decennia lang succesvol 



27
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Grafiek 1: Waarde per gebruiker - netwerkeffect
Bron: Metcalfe's Law (1993). The Value of Compatibly Communicating Components.

teert op zijn Office pakketten (en sinds 
kort ook op Azure). Het sterke business-
model profiteert van schaalvoordelen, 
netwerkvoordelen, IP, etc.

THE FUTURE BELONGS TO THOSE WHO 
PREPARE FOR IT TODAY1

Ondanks hun successen, zijn deze bedrij-
ven zich nu al aan het voorbereiden op 
een “slimmere” en “digitalere” wereld. Dit 
gebeurt stap voor stap. We weten niet 
hoe de toekomst er zal uitzien, maar er 
zijn wel elementen die een belangrijke rol 
zullen spelen.

In 2021 werd er veel geschreven over de 
Metaverse en Artificiële intelligentie. Dit 
zijn twee “digitale bouwwerven” die nog in 
de kinderschoenen staan. 

DE METAVERSE
Marc Zuckerberg (CEO Meta), Tim Cook 
(CEO Apple) en Satya Nadella (CEO Mi-
crosoft) hebben allemaal de mond vol 
van de Metaverse. Ze delen grotendeels 
dezelfde toekomstvisie.

Volgens Zuckerberg evolueren we naar 
een belichaamd internet, waar je niet 
alleen de inhoud bekijkt op een scherm, 
maar je er zelf ook in bevindt. Je voelt 
je aanwezig bij andere mensen alsof je 

fysiek aanwezig bent. We evolueren dus 
van een 2D ervaring naar een 3D erva-
ring, waar je ook digitaal kan fitnessen  
en dansen. Zo’n digitale wereld, krijgt ook 
een digitale economie. Grote merken 
zoals Nike, LVMH en Givenchy zien hier 
toekomstmuziek in. Deze bedrijven zullen 
op termijn digitale schoenen verkopen, in 
de vorm van NFT’s. Voor sommigen lijkt 
het een brug te ver. Maar indien onze in-
teracties in de metaverse gebeuren, zal 
onze digitale verpersoonlijking (“avatar”) 
ook gevoelig zijn voor digitale “status 
symbolen”. 

Facebook zal de komende jaren miljar-
den dollars investeren in het uitbouwen 
van de Metaverse. Het geloof in deze di-
gitale nieuwe wereld is zo groot dat het 
bedrijf zich omdoopte van Facebook 
naar Meta Platforms (hierna “Meta”). 
Facebook is zich al geruime tijd aan het 
voorbereiden op dit omslagpunt. In 2014 
kocht het Oculus VR, markleider in Virtual 
Reality brillen. Dit is voorlopig een niche- 
markt, maar met het Quest 2-toestel 
wordt op een breder publiek gemikt. 
Meta werkt ook samen met Ray-Ban aan 
een slimme bril. De doelstelling is om een 
kwalitatieve bril te maken die niet te duur 
is om zo een groot publiek te bereiken. 
Vandaag is de verkoop van deze brillen 
goed voor 3% van de omzet, maar dit zal 
de komende jaren toenemen. Voor de 

1 Malcolm X, 1962.

“You can’t connect 
the dots looking 
forward; you can 
only connect them 
looking backwards. 
So you have to trust 
that the dots will  
somehow connect.”
Steve Jobs



meesten zal zo’n bril het eerste contact 
worden met de metaverse. Facebook 
wil deze VR brillenmarkt kost wat kost 
beheersen. Dit is niet onlogisch, dit jaar 
hebben we immers gezien dat een hard-
ware provider zoals Apple een bedrijf 
zoals Facebook in de tang kan houden  
Apple heeft zijn privacyvoorwaarden 
voor iPhones aangepast, waardoor  
Facebook moeilijker data kan verzamelen.

Apple wil uiteraard zijn toegang tot de 
consument niet verliezen in de metaverse 
en investeert ook fors geld om een VR 
bril te produceren. Het bedrijf heeft een 
uitstekende trackrecord wat hardware 
betreft (iPod, iPod Shuffle, MacBook,  
iPhone, iPad, MacBook Air, AirPods, 
etc.) en zal ongetwijfeld een geduchte  
concurrent zijn.

De Metaverse komt er, maar we mogen 
niet te hard van stapel lopen. Het zal nog 
vele jaren duren vooraleer we kunnen 
spreken van een échte digitale wereld:

• Dit zal in kleine stapjes gebeuren, waar-
schijnlijk te beginnen met games en 
vergaderingen. Zo voorspelt Bill Gates 
(ex-CEO Microsoft) dat binnen twee 
of drie jaar de meeste digitale ver-
gaderingen zullen migreren naar een 
3D-ruimte mits men beschikt over een 
VR of AR headset. Microsoft en Meta 
hebben hieromtrent vorige maand een 
samenwerking aangekondigd waar-

door Meta's Workplace-software kan 
integreren met Teams van Microsoft. 
Microsoft profiteert van de 'Omniverse' 
technologie van Meta en omgekeerd 
profiteert Meta van het netwerkvoor-
deel van Teams. 

• Bovendien hebben we performantere 
chips nodig om naar de metaverse te 
kunnen emigreren. ASML zal hier een 
centrale rol in spelen. Al jaren is het 
Nederlandse bedrijf wereldwijd quasi 
alleenheerser op de markt van chip-
machines. Met enige overdrijving, zou je 
kunnen zeggen dat de menselijke evo-
lutie afhangt van ASML. Krachtige chips 
zijn alom tegenwoordig in ons dagelijks 
leven en dit zal de komende jaren enkel 
toenemen. 

DE DIGITALE WERELD HEEFT ENORME  
PRODUCTIEVOORDELEN
Niet enkel mensen krijgen een digitale 
avatar, ook fabrieken en bedrijfshallen. 
Deze technologie wordt vandaag al ge-
bruikt. Nvidia speelt hier een cruciale rol. 
Zo werkt het bedrijf samen met BMW en 
Siemens voor de ontwikkeling van een 
“digital twin”. Nvidia reconstrueert een fy-
sieke fabriek in een digitale vorm dankzij 
AI software en chips. Ingenieurs van BMW 
of Siemens kunnen zo real time zien wat 
er in de fabriek gebeurt (of misloopt), 
alsof ze fysiek aanwezig zijn. Volgens 
de CEO van Nvidia zijn bedrijven bereid 
om fors te investeren in een digital twin. 

“I believe the  
metaverse is the  
next chapter for  
the internet”
Marc Zuckerberg
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Ontwikkeling kunstmatige intelligentie
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Grafiek 2: Ontwikkeling kunstmatige intelligentie
Bron: Scary Smart, Brandt, P.52, Mo Gawdat (voormalige CBO Google X).  

“The pace of progress 
in artificial intelligence 
is incredibly fast.  
Unless you have direct 
exposure to groups like 
Deepmind, you have no 
idea how fast—
it is growing at a pace 
close to exponential” 
Elon Musk

De voordelen spreken voor zich: digitale 
machines en fabrieken kunnen maan-
denlang getest worden vooraleer ze 
gebouwd of geïnstalleerd worden. BMW 
verwacht hierdoor een productievoor-
deel dat kan oplopen tot 30% (!).  

ARTIFICIËLE INTELLIGENTIE 
De evoluties in artificiële intelligentie zijn 
de voorbije jaren versneld. Deze evolutie 
zal de komende jaren een exponentiële 
groei kennen (zie grafiek 2). 

De impact van artificiële intelligentie (AI) 
zal volgens velen even groot zijn als die 
van de industriële revolutie. Kunstmatige 
intelligentie is nu al slimmer dan mensen 
voor specifieke taken (zoals schaken). 
Niemand twijfelt eraan dat kunstmatige 
intelligentie bepaalde taken, zoals auto-
rijden, van ons zal overnemen. We zitten 
duidelijk op een keerpunt. Bedrijven zoals 
Apple, Amazon, Facebook, Alphabet en 
Microsoft gebruiken AI en zijn de duide-
lijke voorlopers.

We kunnen dit illustreren aan de hand 
van enkele voorbeelden: 

• Quasi alle grote technologiebedrijven 
hebben AI geïntegreerd in hun ope-
rationele activiteiten. Zo zit AI verbor-
gen in alle Google Apps die we dage-
lijks gebruiken. Deep Learning, vormt 
de kern van Youtube en doet nuttige 

aanbevelingen voor kijkers. Facebook 
gebruikt dan weer algoritmes om te 
bepalen welke inhoud in jouw nieuws-
feed verschijnt. Deze technologie leert 
bij en wordt (grotendeels autonoom) 
jaar na jaar efficiënter. 

• Microsoft Azure heeft een sterke 
machtpositie in cybersecurity. Indien 
een klant alsnog gehackt wordt, wordt 
het gehele netwerk meteen op de 
hoogte gebracht van dit nieuwe risico. 
Eens het netwerk versterkt wordt door 
AI, zal dit niet enkel voor die ene klant 
zijn, maar voor alle gebruikers wereld-
wijd (op soms enkele minuten tijd). 

• Hetzelfde geldt voor de zelfrijdende 
auto van Tesla. Indien 1 auto in het 
gehele netwerk iets “bijleert”, dan deelt 
die dat met de miljoenen andere au-
to’s. Dergelijke efficiëntie bereik je enkel 
met AI. 

• De techbedrijven met een smart cloud 
systeem (Microsoft, Google, Amazon, 
etc.) hebben een groot voordeel. Zij-
zelf, maar ook hun klanten, kunnen hun 
data opslaan in deze cloud. Nadien 
kunnen ze data analyses uitvoeren 
met de AI software van deze cloud.

AI computers gebruiken alle data van het 
netwerk én bovendien leren ze van elkaar 
waardoor ze elke dag slimmer worden. 
De combinatie van enerzijds netwerk- 
effecten en schaal, en anderzijds AI 
creëert ongeziene competitieve voor-
delen. •



Open 
architectuur 

Evaluatie fondsenselectie 
de film van het afgelopen jaar

FONDSEN

Ook afgelopen najaar was er geen ge-
brek aan suspense op de financiële 
markten en speelden we allemaal mee 
in een blockbuster waarin een opeen-
volging van actievolle en rustigere 
passages geen enkele toeschouwer 
verveelden. De centrale banken wa-
ren de protagonisten van dienst die 
het COVID-19 virus grotendeels tot een 
bijrol degradeerden. Al kon dit venijnig 
beestje het niet laten om als een echte 
Dr. Evil af en toe weer op te duiken en 
via mutaties het plot te wijzigen.

Dat de centrale banken een zware rol 
vertolken is een feit. Dankzij een onge-
zien versoepelingsprogramma hadden 
ze in 2020 kunnen voorkomen dat de 
economie op een stevige recessie afste-
vende. Nu de economie weer op spoor 
zit en mooie groeicijfers vertoont, duiken 
er andere zorgen op. Inflatie is er daar 
een van. Door de lagere vraag tijdens 
de wereldwijde lockdown van 2020 zijn 
veel producenten immers op een la-
ger pitje gaan draaien. De heropening 
van de markten ontketende een ster-
ke consumptie-appetijt waardoor de 
vraag naar goederen en diensten ex-
ponentieel steeg. Zo hevig zelfs dat de 
productie niet kon volgen. Dit zorgde 
voor grote storingen in de leveringske-

ten waardoor de prijzen de hoogte in 
vlogen. Geopolitieke spanningen gaven 
nog een extra duw aan de energieprij-
zen (olie, gas, …) waardoor de inflatie 
verder noordwaarts ging. Geen simpel 
script dus voor een centraal bankier. 
Het is wel duidelijk dat een soepel beleid 
niet langer noodzakelijk is en dat inflatie 
beteugeld moet worden. De hamvraag 
is echter hoe lang de prijzen hogere ni-
veaus blijven opzoeken en wanneer de 
normalisering richting 2% inflatie zich zou 
inzetten. Dienovereenkomstig dienen 
immers maatregelen genomen en een 
draaiboek opgesteld te worden. Van alle 
genomineerde hoofdrolspelers gaat de 
Oscar voor de meest voortrekkende rol 
hierin naar de FED. Bij monde van diens 
voorzitter Jerome Powell werd de markt 
reeds in november duidelijk gemaakt 
dat het versoepelend beleid tegen eind 
dit jaar afgebouwd wordt. De aandach-
tige toeschouwer kon eveneens afleiden 
dat renteverhogingen in de nabije toe-
komst (lees 2022) mogelijk en nodig zijn. 
Geen verrassing voor de beleggers die 
hun huiswerk vlijtig gemaakt hadden en 
dit in hun marktbeoordeling reeds volle-
dig incalculeerden. De beurzen slaakten 
bijgevolg geen angstkreet en bleven de 
records aan elkaar rijgen.  
Als in elke goede film duiken er altijd wel 
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enkele intriges op die het script dreigen 
te verstoren. Zo vermeldden we al het 
COVID-19 virus dat als een overtui-
gende antagonist te pas en te onpas 
in beeld verschijnt. De recent ontdekte 
Omicron-variant blijkt eerdere varian-
ten qua besmettelijkheid te overtreffen 
maar de eerste resultaten op het vlak 
van symptomen en mortaliteit zijn dan 
weer geruststellend. Het kan een zegen 
zijn voor de predikers van groepsimmu-
niteit maar boosterprikken worden vei-
ligheidshalve overal gepromoot om de 
druk op de gezondheidszorg enigszins 
te verlichten en de economie draaiende 
te houden.

De Chinese communistische volkspar-
tij deinst er ook niet voor terug om af 
en toe de hoofdrol op te eisen. In hun 
streven naar “Common prosperity” of 
Welvaart voor iedereen, richten ze hun 
pijlen op al wie inkomensongelijkheid in 
de hand werkt. Strenge regels voor te 
machtige spelers in technologie, edu-
catie en alles wat met kostbare data te 
maken heeft, maken deel uit van deze 
politiek. Dit heeft op de beurzen een 
serieus afschrikeffect gehad, vooral bij 
buitenlandse investeerders. Tot over-
maat van ramp stortte Evergrande, het 
megalomane vastgoedconsortium, de 
hele Chinese vastgoedsector in een on-
geziene crisis door haar immens grote 
schuldenberg niet meer te kunnen af-
lossen. Initieel ontstond de vrees van 
besmetting naar andere markten maar 
het besef drong snel door dat een van 
de voordelen van een staatsgeleide 
economie is, dat crisissen als deze (net 
als de COVID-19 crisis) snel in de kiem 
gesmoord (of alleszins onder controle 
gehouden) kunnen worden.

En zo sluiten we 2021 af met een happy 
end met mooie rendementen en groei-
vooruitzichten aan de horizon. En met 
als belangrijke cliffhangers: de evolutie 
van de inflatie, de resulterende reactie 
van de centrale banken en last but not 
least de ontwikkeling en impact van het 
COVID-19 virus. Genoeg spanning ver-
zekerd dus voor een sequel in 2022…



Aandelenfondsen
Wat betekent dit allemaal concreet voor 
onze open architectuur fondsen en trac-
kers? Een boomende economie is voor 
alle bedrijven een goede zaak en helpt 
de beurzen in al zijn geledingen. Getuige 
hiervan zijn de stevige rendementscijfers 
die alle fondsen uit onze selectie weten 
neer te zetten. Of toch zo goed als alle…  

Welvaart voor iedereen, maar even 

niet voor buitenlandse investeerders
Enkel de fondsen met een grote bloot-
stelling aan de Chinese markt maken 
moeilijkere tijden door. In onze selectie 
gaat het hier meer bepaald om het JP 
Morgan Asia Growth Fund, dat het Azia-
tische groeiverhaal in een gediversifieer-
de portefeuille van sterke overtuigingen 
tracht te bevatten. Het fonds investeert 
voornamelijk in Aziatische large cap be-
drijven met goede groeivooruitzichten, 

gestoeld op de opkomende consume-
rende middenklasse. Innoverende bedrij-
ven als Tencent en Alibaba krijgen nog 
steeds veel sympathie van de fondsbe-
heerders, ook al zijn dit de meest gekende 
slachtoffers van het controlerende Chi-
nese regime. De beheerders blijven ge-
loven in de technologische sterktes van 
deze bedrijven maar geven toe dat on-
zekerheid over de volgende stappen van 
de regerende partij nog voor heel wat 

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 60,21 28/12/2021 28,79 10,73 32,50 0,92 17,71

LS VALUE EQUITY GLOBAL A KAP *** 2 AA Article 8 EUR 214,23 27/12/2021 27,32 6,59 29,81 -13,36 2,66

AANDELEN EUROPA

COMGEST GROWTH EUROPE-EUR A KAP ***** 2 AA Article 8 EUR 43,30 23/12/2021 33,35 10,71 33,93 -4,99 12,82

LS VALUE EQY EUROPEAN SMALL AND MID CAP-A KAP *** 3 AA Article 8 EUR 138,73 27/12/2021 21,07 5,76 27,56

AANDELEN VS

GRANAHAN-US FOCUSED GROWTH FUND-A KAP ***** 3 A N.A. USD 533,46 23/12/2021 7,62 68,21 52,57 30,03 17,21

AANDELEN OPKOMENDE MARKTEN

FRANKLIN TEMPLETON ASIAN SMALLER COMPANIES -IAE KAP *** 3 N.A. N.A. EUR 88,61 28/12/2021 38,15 3,49 6,55 -7,28 18,29

JPMORGAN ASIA GROWTH FUND A-USD KAP **** 3 A Article 8 USD 43,35 28/12/2021 -1,03 23,32 28,84 -8,15 29,99

AANDELEN THEMATISCH

QUEST CLEANTECH FUND-C KAP **** 3 A Article 8 EUR 460,01 27/12/2021 27,72 21,28 25,73 -14,61 18,39

JANUS HENDERSON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FD-A EUR KAP ***** 2 AAA Article 9 EUR 566,60 24/12/2021 24,15 24,53 38,72 -8,10 13,91

M&G LUX GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND -ECIA KAP ***** 3 AAA Article 8 EUR 15,92 24/12/2021 21,98 -5,36 38,19 -0,61

ROBECO GLOBAL FINTECH FUND -IU KAP ** 3 AA Article 8 USD 181,30 28/12/2021 13,01 16,89 38,46 0,46 2,70

L&G CYBER SECURITY UCITS ETF ** 3 A N.A. EUR 22,63 29/12/2021 17,50 29,89 34,04 12,58 8,88

ISHARES AUTOMATION&ROBOTIC UCITS ETF -A *** 3 A Article 8 USD 14,47 29/12/2021 31,96 28,46 39,54 -14,60 29,14

ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF ***** 3 AA N.A. USD 71,40 29/12/2021 39,36 4,71 34,16 -7,73 9,71

POLAR CAPITAL-GLB HEALTHCARE OPPORTUNITIES FUND USD ***** 2 A N.A. USD 96,68 23/12/2021 19,00 46,15 41,30 7,69 29,38

EM INTRNET & ECOMM UCITS ETF * 3 A N.A. USD 12,14 29/12/2021 -28,69 67,90 32,80 -8,52

JANUS HENDERSON HORIZON PAN EUROPEAN PROPERTY 
EQUITY FUND

***** 2 AA N.A. EUR 49,52 28/12/2021 26,52 -2,47 36,28 -5,23 19,74

WISDOMTREE EUROZONE EQUITY DIVIDEND GROWTH UCITS ETF ***** 2 AA N.A. EUR 21,54 29/12/2021 24,57 6,30 32,50 -14,59 20,88

MIXFONDSEN GLOBAAL (GEBALANCEERD EN FLEXIBEL)

R-CO VALOR-F EUR KAP ***** 3 A Article 8 EUR 2.525,10 28/12/2021 12,07 6,35 28,18 -13,47 8,89

FLOSSBACH VON STORCH MULTIPLE OPPORTUNITIES FUND II-RT ***** 3 A N.A. EUR 173,33 28/12/2021 11,39 3,77 20,02 -5,11 5,79

OBLIGATIEFONDSEN GLOBAAL

DIERICKX LEYS II CORPORATE BOND FUND-C KAP ** 2 A Article 8 EUR 1.397,75 27/12/2021 -0,02 0,50 3,45 -0,82 -0,08

M&G GLOBAL MACRO BOND FUND -EUR AA KAP *** 2 A N.A. EUR 15,21 24/12/2021 1,83 2,96 9,82 1,76 -7,48

INVESCO GLOBAL TOTAL RETURN (EUR) BOND FUND -A KAP **** 2 A Article 8 EUR 14,80 23/12/2021 -1,17 3,78 8,28 -3,87 3,72

FLOSSBACH STORCH BOND OPPORTUNITIES BOND FUND-I KAP ***** 2 AA N.A. EUR 145,32 28/12/2021 -1,83 9,49 12,31 -2,52 4,77

BLUEBAY INVEST GRADE BND-B ***** 3 AA Article 8 EUR 203,21 22/12/2021 -0,17 5,16 7,71 -1,95 4,15

BNP ENHANCED BOND 6M-PRIVILEGED DIS *** 3 AA Article 8 EUR 90,20 27/12/2021 -0,09 1,02 1,66 -2,35 0,95

DWS FLOATING RATE NOTES-IC KAP **** 3 AAA N.A. EUR 84,06 28/12/2021 -0,13 -0,18 0,99 -1,25 0,42

* Morningstar rating
** Performances YTD en vorige jaren in EUR



33

volatiliteit kan zorgen. China maakt mo-
menteel 34% van het fonds uit. Hun inzet 
op andere landen zoals India, dat relatief 
onafhankelijk is van externe groei door 
een immens ontluikende binnenlandse 
markt, kan ervoor zorgen dat de schade 
nog enigszins beperkt blijft.  

Een ander fonds dat niet ongevoelig was 
voor de Aziatische storm, is het flexibe-
le R-co Valor fonds. Een sterke techno-
logische groei, de continue evoluerende 
gezondheidszorg, grondstoffen en het 
Aziatische groeiverhaal zijn thema’s waar 
de beheerder vurig in gelooft.  Alhoewel 
de performance dit jaar in het algemeen 
niet beschamend is, valt het in vergelij-
king met andere agressieve fondsen wel 
wat mager uit. Een 14% blootstelling aan 
de Aziatische markt (Alibaba, Tencent, 
…) kost hen performance, alsook een 
niet volledige positionering in aandelen 
(86% aandelenexposure). Daar waar de 
beheerder vorig jaar nog inzette op de 
versterking van het cyclische karakter 
van de portefeuille, werden hier nu win-
sten genomen om opnieuw te beleggen 
in meer defensieve namen in gezondheid 
en IT sectoren.

Echter, het is niet alom kommer en kwel in 
de Aziatische regio. Zo slaagt het Franklin 
Templeton Asian Smaller Companies 
fonds er zelfs in om zichzelf tot top per-
former van onze fondsenselectie te kro-
nen. De fondsbeheerder heeft een grote 
appetijt voor interessant gewaardeerde 
groeibedrijven die dankzij een sterke in-
novatieve capaciteit of een sterk merk/
patent de groei kunnen helpen bewerk-
stelligen. Focus ligt op kleine en middel-

grote kapitalisaties, vaak aangehouden 
door institutionele of binnenlandse kleine 
beleggers, die hierdoor aan de verkoop-
golf van China zijn kunnen ontsnappen. 
Een sterke dubbelcijferige performance 
in 2021 mogen ze daardoor op hun pal-
mares schrijven.

Groei in een stijgende rente omgeving
De schoolboeken leren ons dat aandelen 
met een hoge verwachte winstgroei hun 
waardering zwaar zien terugvallen wan-
neer de verdisconteringsvoet, i.e. de ren-
te, de hoogte in gaat. In deze optiek kan 
men een stevige correctie van groeiaan-
delen verwachten wanneer er rentever-
hogingen komen. Zoals al eerder gezegd 
mikken de marktverwachtingen momen-
teel op drie renteverhogingen in 2022, 
mede aangedreven door een gezonde 
economische groei en hoge inflatie. Toch 
zien we in de praktijk dat de meeste groei 
aandelen deze theorie niet slaafs volgen. 
Af en toe zien we immers een kleine cor-
rectie in dit type aandelen, die dan weer 
gretig wordt aangewend door koopjesja-
gers. In balans presteren deze aandelen 
dus nog altijd goed. Dat reflecteert zich 
ook in de performance van onze op groei 
gerichte fondsen. Comgest Growth Eu-
rope, Fundsmith Equity, Granahan US 
Focused Growth en Janus Henderson 
Global Sustainable Equity Fund be-
leggen allen vanuit deze groei optiek. Elk 
weliswaar met een bepaalde twist, hetzij 
op regionaal vlak, zoals Europa voor het 
Comgest fonds, ontwikkelde markten 
voor Fundsmith en de VS voor Grana-
han, hetzij op een bepaald thema zoals 
duurzaamheid voor het Janus Henders-
on fonds. Ondanks deze specifieke focus 

zien we toch een aantal aandelen zoals 
bvb L’Oréal of Microsoft in meerdere van 
deze fondsen opduiken.  Gemeenschap-
pelijk is alvast ook hun sterke beurspres-
tatie. Hoger dan verwachte inflatie of 
onverwachtse bijkomende renteverho-
gingen slaan de beheerders niet uit hun 
lood. Ze geloven in de kracht en kwaliteit 
van hun aandelen, die vaak een sterke 
prijszettingsmacht hebben waardoor ze 
deze tegenwinden zonder al teveel kleer-
scheuren kunnen trotseren.    
De Small & Mid cap fondsen uit onze 
selectie hebben ook geen reden tot be-
scheiden blozen.  Puike prestaties kunnen 
immers teruggevonden worden bij ons 
eigen LS Value Equity European Small 
& Mid cap en het Quest Cleantech fund. 
Deze laatste spitst zich toe op voorname-
lijk Europese bedrijven, die via innovatieve 
technologieën of productiemethodes ac-
tief meewerken aan het energie-zuiniger 
en properder maken van onze leefwereld.  
Beide zoeken naar groei aandelen aan 
een redelijke waardering en ook zij zullen 
hier niet van koers veranderen.

SPECIFIEKE THEMA’S

Duurzaamheid
Het Quest Cleantech fund en het Janus 
Henderson Global Sustainable Equity fund 
zijn twee solide vertegenwoordigers van 
het duurzaamheidsthema in onze selec-
tie. Recent werd er hier nog een aan toe-
gevoegd, meer bepaald in de specifieke 
thematiek van waterschaarste. De iSha-
res Global Water UCITS ETF bootst de 
S&P Global Water index na, die alle grote 
bedrijven selecteert die betrokken zijn bij 



waterdiensten, infrastructuur en water-
behandelingsapparatuur. Belangrijk bij 
de selectie is de zogenaamde “puurheid” 
van deze bedrijven, waarmee de belang-
rijkheid van water-activiteiten voor het 
hele bedrijf wordt uitgedrukt. Bedrijven 
waarvan meer dan 75% van de omzet 
uit deze watergerelateerde activiteiten 
en diensten gehaald wordt, krijgen een 
groter gewicht toegekend dan andere 
bedrijven. Een minimum van 50% van de 
omzet is over het algemeen wel wense-
lijk. Tot het mandje behoren aandelen als 
American Water Works of het in Europa 
beter gekende Veolia Environnement.  

Infrastructuur
Dit brengt ons naadloos bij de onont-
beerlijkheid van infrastructuur, of het nu 
om watervoorziening, afvalbeheer, te-
lecommunicatie of energie infrastruc-
tuur gaat. Zonder degelijke infrastructuur 
kunnen we niet. Het M&G Global Listed 
Infrastructure fund weet dit thema met 
gepaste investeringen in te vullen. Gege-
ven het strategische belang ervan blijven 
we hierin geloven, alsook in de gekozen 
beheerder. 

Vastgoed
De Europese vastgoedsector kreeg de 
laatste twee jaren met heel wat uitdagin-
gen te kampen. COVID-19 bleek uiteindelijk 
een grote game changer waarbij vooral 
de actoren op de kantorenmarkt het kind 
van de rekening waren. Het massale (en 
verplichte) thuiswerk zorgde voor leeg-
stand in kantoren die in veel gevallen ook 
op termijn wel een permanent karakter zal 

aannemen. Daartegenover wisten de lo-
gistieke spelers vaak geen blijf meer met 
alle pakjes die via online kanalen besteld 
werden en zagen ze hun vastgoedpark 
gestaag aangroeien. Wil men investeren 
in de beursgenoteerde markt, dan hebben 
wij gekozen voor een actief beheerd fonds, 
nl het Janus Henderson Pan European 
Property Equity fund. Deze beheerder  
selecteert een 30-tal aandelen, verspreid 
over de verschillende Europese landen en 
vastgoedsegmenten. Via actief beheer 
kunnen ze snel inspelen op de onderlig-
gende dynamiek en ondergewaardeerde 
opportuniteiten oppikken. Een goede track 
record bewijst dat ze hier zeker de nodige 
expertise voor bezitten.

Gezondheid
We leven in een tijdperk waarin alle mo-
gelijke ziektekiemen grondig geanaly-
seerd worden en vaccins, medicijnen en 
mondmaskers of ander medisch mate-
riaal tot de meest gebruikte woorden 
behoren, zowel in café, tv-journaals, 
politieke conferenties als langs sport-
velden. Het onderstreept het belang 
van een goede gezondheidszorg en dit  
thema mag dan ook niet in onze selectie 
ontbreken. Het Polar Healthcare Op-
portunities fund werd in de vorige Focus  
editie uitvoerig besproken. Het zoekt naar  
opportuniteiten in alle segmenten van 
de beursgenoteerde farmaceutische 
markt. Zo belegt het in aandelen  
actief in de pure farma, zoals Johnson 
& Johnson of AstraZeneca, alsook in  
biotech (Bio-Rad Laboratories) en  
medische apparatuur. 

CHALLENGING TIMES FOR BOND INVESTORS

Daar waar een wijzigende monetaire 
politiek en verwachtingen nog enigszins 
positief kunnen zijn voor aandelenin-
vesteerders, stelt het obligatiebeleggers 
voor grotere uitdagingen. Stijgende ren-
tes zorgen er immers voor dat obligatie-
koersen dalen en dat beleggers in deze 
categorie aan koersrendementen moe-
ten inboeten. Beheerders van obliga-
tiefondsen wacht de moeilijke taak om 
in te schatten in welke mate eventuele 
renteverhogingen reeds door de markt 
ingeprijsd worden. Afhankelijk van deze 
inschatting positioneren ze zich dan op 
de verschillende looptijden van de ren-
tecurve. Via deze controle van het inte-
restrisico (duratie) trachten ze de scha-
de te beperken bij forse rente opstoten.

De flexibele obligatiefondsen uit onze 
selectie hebben allen een relatief de-
fensief standpunt inzake interestrisico 
ingenomen. De duratie werd de laatste 
maanden verlaagd. Het Invesco Global 
Total Return Bond Fund is het meest 
voorzichtig gepositioneerd met een du-
ratie van 2,85.  

Ook op het vlak van kredietrisico (al-
locatie naar bedrijfsobligaties en ge-
middelde rating) zien we gelijkaardige 
bewegingen richting meer “veiligheid”. 
Winsten werden genomen op posities 
in bedrijfsobligaties, sommige van lage 
kredietkwaliteit (high yield). De gemid-
delde kredietrating werd opgetrokken.

Het Bluebay Investment Grade bond 
fund is hier het buitenbeentje aangezien 
het vanuit zijn specifiek statuut enkel in 
dit type obligaties belegt. Een afbouw 
zullen we hier dus niet zien, al hebben zij 
ook wel een shift gemaakt naar de meer 
defensieve sectoren.

Het M&G Global Macro Bond Fund 
neemt als enige dan weer speciale 
posities in op het vlak van wisselkoer-
sen, waarbij de USD een zeer actieve rol 
speelt. Dit heeft hen dit jaar een goed 
rendement opgeleverd. •
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Een team in de kijker
 

de IT-boys van Leo Stevens

Weinig zaken zijn zo cruciaal voor een 
financiële instelling als IT. De tijd van 
papieren boekhouding met pen of grif-
fel ligt ver achter ons en digitalisering 
vindt ingang in alle departementen en 
voor alle cliënten. Cybercrime is geen 
SF-fantasme, waardoor waterdichte 
beveiliging steeds belangrijker wordt. 
Zeker in een bedrijfsomgeving waar 
telewerk het nieuwe normaal wordt en 
medewerkers op de bedrijfsserver in-
loggen vanop afstand.

Maar naast de beveiliging van alle IT zijn 
ook alle financiële applicaties enorm 
belangrijk. Zij maken de efficiënte ver-
werking van enorme hoeveelheden data 
mogelijk. Software op maat, makkelijk en 
snel in gebruik, compliant met alle regel-
gevingen, en met een cliëntvriendelijke 
output. Deze criteria vormen de sleutel 
voor de verdere ontwikkeling van Leo 
Stevens, maar ze zijn niet vanzelfspre-
kend om te realiseren. IT is dan ook te-
recht een kerntaak te noemen voor een 
bedrijf als ons. Cliënten verwachten niets 
minder dan een onberispelijke, stabiele 
en betrouwbare omgeving om hun por-

tefeuilles op te volgen en samen te wer-
ken. Weinigen weten echter dat Leo Ste-
vens in eigen huis ook een eigen IT-team 
heeft. We stellen het graag aan u voor.

Een eigen IT-afdeling is een recent feno-
meen bij Leo Stevens en gegroeid uit het 
Luxemburgse bedrijf Upsilon. Koen Ber-
tels, papa van bestuurder Margot Bertels, 
is prof dr in computer engineering, een 
echte informatica visionair. Hij nam een 
sabbatical tussen 2 academische jobs 
in de jaren ‘90 en ontwikkelde toen een 
eigen programma. Gecombineerd met 
de financiële know-how van bestuurder 

Van links naar rechts: Bart Ramaekers – Tom Tempelaere – Koen D’haluin – Roel Meeuws – Ali Akbar Shahriari Garaei (niet op foto)



Koen D'haluin werd dit gebruikt om JBroker 
te ontwikkelen, het programma dat ook 
vandaag nog steeds de ruggengraat 
is van alle cliënt gerelateerde topics bij 
Leo Stevens. JBroker beheert het CRM 
(customer relations management), 
heeft een cliënten-, advies- en fondsor-
derboek, zorgt voor een vlotte afhande-
ling van de (effecten)boekhouding en 
beheerst alle rapportering en controles 
naar de verschillende toezichthouders 
toe. Ter commercialisering van JBro-
ker richtte Koen Bertels Upsilon op, een 
relatief bescheiden bedrijfje met 6 me-
dewerkers in Luxemburg. Klein maar fijn, 
mean and lean, met een vlakke (ma-
nagement)structuur en beperkt aantal 
aandeelhouders.

Upsilon groeide sterk en bediende, naast 
Leo Stevens, flink wat cliënten. Dat zorg-
de voor een werkdruk die stilaan on-
houdbaar werd. Dit, samen met een 
andere focus en meer stabiliteit in de 
leiding, waren de hoofdredenen om het 
over een andere boeg te gooien. Up-
silon werd overgenomen door de Leo 
Stevens-groep. De groeiende regelge-
vende druk heeft immers verregaande 
gevolgen voor de IT-infrastructuur van 
onze vennootschap die daardoor conti-
nu mee moet evolueren. Door dit nu in  
eigen hand te houden is Leo Stevens min-
der afhankelijk van externen met vaak an-
dere prioriteiten. Door de overname heb-
ben Roel, Tom en Bart de commerciële 
druk zien afnemen waardoor ze voluit 
kunnen focussen op de kern zelf van hun 
job. Zij ervaren de grote Leo Stevens fa-
milie duidelijk als meerwaarde en kunnen 
zich ten volle ontplooien dankzij de fijne 
interactie met het nieuwe management.

De verdere ontwikkeling van JBroker en 
WebPortfolio zijn momenteel de prio-
riteit van het team. WebPortfolio wordt 
trouwens ook ontwikkeld en onderhou-
den voor andere, externe (B2B-)cliën-
ten. Onze lezers kennen deze toepas-

sing vooral onder de naam LS Connect 
en konden recent kennis maken met de 
nieuwe release. In de nabije toekomst 
wordt onder andere gewerkt aan een 
LS Connect versie specifiek voor smart-
phone, aan de digitale verwerking van 
cliëntadministratie en het periodiek up-
daten van deze informatie voor alle cli-
enten.

Ondersteund door de juiste techniek 
kunnen heel veel IT-werkzaamheden 
vanop afstand worden verricht. Daarom 
zien we de IT-collega’s niet dagelijks in 
de Schildersstraat. Zij werken veel van 
thuis, al is dinsdag wel hun vaste team-
dag in Antwerpen.

Over diversiteit gesproken: de IT ploeg  
is heel inclusief en zelfs internationaal 
getint. Recent heeft Ali onze IT ploeg  
vervoegd. Momenteel ontbreken mis-
schien wel nog wat oestrogenen in dit 
mannenbastion, al komt daar mogelijk 
ook nog wel verandering in. Het team blijft 
groeien en wie weet worden de open-
staande vacatures ingevuld door com-
petente vrouwen. We zoeken nog steeds 
Java developers, dus wie zich geroepen 
voelt…of een geschikte kandida(a)t(e) 
kent: geef ons zeker een seintje. •

Bart is een man van weinig woorden die 
graag direct naar de kern van de zaak 
gaat. Voor de komst van Ali was hij de 
nestor van de groep, weliswaar met 
slechts een neuslengte voorsprong op 
Tom.

Leeftijd: 46 jaar

Studies: Burgerlijk ingenieur, Bouwkunde

Hobby's: Volleybal, skiën 

Favoriete vakantie: Skiën, in een land 
rondtrekken

Favoriete boek/film: Pulp fiction, La 
double vie de véronique, A clockwork 
orange en The godfather

Bart Ramaekers 
Senior Software architect 

In de nabije toekomst wordt onder andere gewerkt aan 

een LS Connect versie specifiek voor smartphone
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Roel is sinds 2012 onze Nederlandse col-
lega. Hij woont samen met vijf vrouwen: 
zijn lieftallige vrouw Marina, en zijn heer-
lijke vier dochters, Saartje, Hanna, Ester, 
en Nienke. Roel vindt het belangrijk om 
de problemen en wensen op te lossen 
van de collega’s op de werkvloer en van 
de eindcliënten. Het liefst van al zet Roel  
nieuwe dingen op, van de grond, om dan de 
positieve reacties achteraf te ontvangen. 

Leeftijd: 39 jaar

Studies: PhD. Computer Engineering 

Hobby's: Vrijwilligerswerk in zijn wijk, 
wandelen

Favoriete vakantie: In de bergen wan-
delen bijv. in de Alpen

Favoriet eten: Stamppot rode biet met 
spekjes en rundersaucijzen

Favoriete boek/film: Chronicles of Narnia

Roel Meeuws 
Senior Software architect

Ali is sinds kort onze nieuwe collega, met 
Iraanse roots, die sinds 2000 in België 
(en vooral in Antwerpen) woont. Hij heeft 
een 10-jarige dochter, Yasmin, die in het 
vijfde leerjaar zit. Hij komt ons team ver-
voegen om de nodige bijstand te bieden 
aan zijn collega’s en nieuwe projecten 
mee te ondersteunen. 

Leeftijd: 48 jaar

Studies: Mechanica, Informatica

Hobby's: Lange wandelingen in de na-
tuur, zwemmen, ijsschaatsen, rolschaat-
sen en natuurlijk computer en software

Favoriete vakantie: Niet echt een 
favoriete vakantiebestemming. Overal, 
buiten drukke steden, kan Ali zich ont-
spannen.

Favoriet eten: Zo goed als alles 

Favoriete boek/film: Ali ziet graag alles, 
behalve horrorfilms.

Ali Akbar Shahriari Garaei 
Softwareontwikkelaar

Tom besteedt zijn vrije tijd graag aan zijn 
hobby’s en interesses. Soms denkt Tom 
wel eens dat hij een interesse of twee te 
veel heeft, want er is nooit genoeg tijd 
om alles te weten. Professioneel houdt 
Tom ervan om efficiënte oplossingen te 
vinden voor noden met betrekking tot 
gegevensverwerking. Hij houdt zich ook 
graag bezig met kwaliteitsrevisies van 
softwareprojecten.

Leeftijd: 46 jaar

Studies: Msc. Computer Sciences (Gent)  

Hobby's: Schaken, Kaartspellen (Magic, 
Poker), Fitness

Favoriete vakantie: Cultuur, rust, en zon

Favoriet eten: Scallopina Alla Milanese

Favoriete boek/film: Dune (Frank Her-
bert)/Casino Royale (2006), Band of 
Brothers

Tom Tempelaere 
Senior Software architect
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Wat brengt 
het Jaar van 
de Tijger ons?  

Een nieuw jaar brengt 

steevast ook enkele (fis-

cale) nieuwigheden met 

zich mee. Wij geven een 

overzicht van wat enkele 

nieuwigheden betekenen 

voor uw portemonnee. 

Een gezinswoning kopen wordt goed-
koper, ander vastgoed daarentegen… 
Wie een woning koopt in Vlaanderen, 
moet vanaf 1 januari rekening houden met 
nieuwe belastingtarieven. Voor starters 
daalt de registratiebelasting van 6 naar 
3 procent. Bouwers en kopers van een 
tweede verblijf zijn echter slechter af. Op 
de aankoop van bouwgrond en een in-
vesteringspand of tweede verblijf zullen zij 
voortaan 12 procent registratiebelasting 
(in plaats van 10%) moeten betalen.

En wat met vastgoed in het buitenland 
Vanaf 2022 worden woningen in het 
buitenland op dezelfde manier be-
last als vastgoed in België. Dat betekent 
dat belastingplichtigen niet langer de 
huur(waarde) zullen moeten aangeven, 

maar ook een kadastraal inkomen voor 
hun villa in Frankrijk, Italië of waar dan ook. 
Deze wetswijziging is er gekomen nadat 
België meerdere keren door de Europe-
se Commissie op de vingers werd ge-
tikt en drie keer werd veroordeeld door 
het Europees Hof van Justitie. De reden 
was de ongelijke fiscale behandeling van 
vastgoed in België en vastgoed in het 
buitenland. Zodra uw kadastraal inko-
men bepaald is (door de administratie 
Opmetingen en waarderingen, ons vroe-
gere “kadaster”), wordt u op de hoog-
te gebracht en heeft u 2 maanden om 
eventueel bezwaar in te dienen. Belang-
rijk om weten is dat u spontaan een aan-
gifte moet doen (binnen de 4 maanden) 
na een recente aankoop. Wie buiten-
lands vastgoed verwierf na 1/1/2021 krijgt 
immers niet automatisch een formulier 
van de fiscus.

Giften worden weer iets meer altruïs-
tisch 
Normaal gezien leveren giften een be-
lastingvermindering van 45% op. Voor 
giften die in 2020 gebeurden (en die in 
2021 moeten worden opgenomen in de 
aangifte personenbelasting) gold uit-
zonderlijk een belastingvermindering 
van 60%. Dit systeem wordt niet ver-
lengd, waardoor giften, gedaan in 2021 
en opgenomen in de belastingaangifte 
van 2022 u terug een voordeel van 45%  

zullen opleveren.

De fiscus telt tot tien. Wie niet weg is, 
is gezien
Door de internationale gegevensuitwis-
seling (Common Reporting Standard) 
bevatte het centraal meldpunt bij de 
Nationale bank al langer de saldi van 
rekeningen die Belgen in het buitenland 
aanhielden. Vanaf 1 januari 2022 zal het 
register nu ook de Belgische rekeningen 
omvatten, en niet enkel de rekening-
nummers maar ook de saldi ervan. Het 
register zal dan nogal wat info bevatten: 
het saldo op uw rekening, openstaand 
bedrag aan leningen, uw kapitalen in le-
vensverzekeringen,… Banken en verzeke-
raars zullen hiervoor twee keer per jaar de 
saldi moeten bezorgen aan het meldpunt. 
De fiscus en de Federale Overheidsdienst 
Justitie, gerechtsdeurwaarders en nota-
rissen hebben -onder strikte voorwaar-
den- toegang tot dit register, handig in 
de strijd tegen fraude.

Salariswagens worden zwaarder belast 
Krijgt u van uw werkgever of vennoot-
schap een wagen ter beschikking, dan 
gebruikt u die uiteraard ook voor het 
woon-werkverkeer en voor zuivere privé- 
verplaatsingen. De fiscus beschouwt dit 
voordeel als een belastbaar voordeel 
van alle aard. Het principe is eenvoudig: 



hoe vervuilender en duurder de wagen, 
hoe meer u betaalt. De belasting gebeurt 
op basis van een formule: catalogus- 
waarde x degressiviteitscoëfficiënt x 6/7 
x CO2-coëfficiënt. Op 1 januari 2022 ver-
hoogt het voordeel van alle aard voor die-
sel- en benzinebedrijfsauto's met gemid-
deld zo'n 10 procent. Dat is een gevolg van 
de vergroening van het wagenpark in ons 
land. De aanpassing van de referentie- 
waarden heeft geen gevolgen voor wie 
met een elektrische auto of fiscaal vol-
waardige plug-inhybride rijdt. Voor zo'n 
voertuig bedraagt de CO2-coëfficiënt 
volgend jaar nog altijd 4 procent. Er geldt 
wel een jaarlijks geïndexeerde minimum-
grens voor het belastbaar voordeel van 
alle aard, en die wordt in 2022 opgetrok-
ken van 1.370 EUR naar wellicht zo'n 1.400 
EUR op jaarbasis. Daardoor betaalt u (te-
gen een belastingtarief van 50 procent en 
binnen het eerste inschrijvingsjaar) 15 EUR 
extra.

En tenslotte nog enkele kleinere za-
ken die het nieuwe jaar in petto heeft, 
goed om weten…
Onze grote buur, het KMSKA gaat -na 10 
jaar verbouwen- eindelijk weer open: op 
25 september. Wees gerust; onze cliën-
ten zitten, samen met ons, letterlijk op de 
eerste rij!

De grensbedragen voor (fiscaal pen-
sioensparen) blijven het komende jaar 
dezelfde als in 2021: maximaal 1.270 EUR 
(met een belastingvermindering ad 25%) 
of 990 EUR (met belastingvoordeel ad 
30%).

Artsen, tandartsen en paramedici worden 
gedeeltelijk btw-plichtig. Voor niet-thera-
peutische behandelingen zal u als patiënt 
dan ook vanaf 2022 btw moeten betalen 
(bv. bleaching van tanden, sportbegelei-
ding & coaching, afleveren van attesten ,…)

Na de 7e golf sluit 2022 eindelijk corona- 
vrij af! Of is dit wishful thinking… We zien 
wel, beste lezers…

En, Leo Stevens ?
Ook uw Huis van Vertrouwen houdt voor u 
enkele nieuwigheden achter de hand. 

Door het statuut van beursvennootschap 
is het Leo Stevens niet toegelaten om aan 
onze cliënten krediet te verstrekken. Ook 
niet voor de aankoop van onroerend. Dit 
bleek de afgelopen jaren nochtans de  
hoofdreden om geld op te nemen uit de 
portefeuilles. Door een mooie samen-
werking met een gereputeerde financi-
ele speler wordt dit in 2022 wél mogelijk. 
Uw portefeuille kan verder renderen zoals 
u dat bij ons gewend bent want u krijgt 
een krediet op maat aan mooie tarieven, 
zonder dure waarborgen. Een echte win-
win waarbij het hefboomeffect ten volle in 
uw voordeel speelt. Spreek erover met uw 
private banker.

Omdat we financiële geletterdheid hoog 
in ons vaandel voeren, voorzien we ook 
het komende jaar weer enkele LS Acade-
my’s. We broeden op een aantal interes-
sante topics. Ook onze beurscafés wor-
den weer ingepland, zolang uiteraard de 
covid-maatregelen ons toelaten. •

Door een mooie 
samenwerking met 
een gereputeerde 
financiële speler, 
wordt krediet 
verstrekken aan 
onze cliënten wél 
mogelijk in 2022.
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Het aftellen is begonnen. 
Op 25 september 2022 opent het 
nieuwe KMSKA zijn deuren voor het 
publiek. De verbouwing zit in de 
laatste rechte lijn: de kantoren, de 
gouddecoratie in de Rubens- en Van 
Dyckzalen, de tuin, de De Keyserzaal, 
het testen van de klimaatinstallatie. In 
het voorjaar begint de inhuizing van 
alle kunstwerken. Dan worden ze in 
de historische en de nieuwe zalen op 

hun nieuwe plek gehangen. Vanaf dan 
is er geen houden meer aan! Achter 
de schermen werkt het museum een 
programma uit. Af en toe zullen we in dit 
magazine een tipje van de sluier kunnen 
oplichten van wat je als bezoeker mag 
verwachten bij de heropening. Tel dus 
mee af naar alle mijlpalen die volgend 
jaar nog op ons pad liggen. En naar je 
eigen, langverwachte bezoek aan het 
KMSKA.

GLUREN BIJ 
DE BUREN

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

D-Day is eindelijk 
gekend; het aftellen 
kan starten

Foto: Karin Borghouts

NOTEER IN JE AGENDA 
25 SEPTEMBER 2022



Cleopatra in Parijs
In 1887 schilderde Alexandre Cabanel 
voor het Antwerpse Museum van 
de Academiekers een tafereel met 
Cleopatra in de hoofdrol. Voor het 
schilderij naar Antwerpen kwam, had 
het al veel succes op de Parijse Salon. 
Nu schittert Cleopatra opnieuw in de 
Lichtstad. Het is een van de showpieces 
op de tentoonstelling Enfin le cinéma! 
Arts, images et spectacles en France 
(1833-1907) in Musée d’Orsay. Het nieuwe 
filmmedium liet zich gretig inspireren 
door 19de-eeuwse dramatische 
historiestukken. Cabanels Cleopatra 
is in al haar wreedheid en sensualiteit 
een voorloper van de spektakelfilms uit 
Hollywood. 

Fantastisch real. Belgische 
moderne kunst van Ensor tot 
Magritte
Het KMSKA heeft een van de grootste 
collecties moderne kunst van België. 
De afgelopen jaren reisden delen van 
deze collectie de wereld rond. Nog één 
keer voor de heropening in september 
2022 pakt het museum ermee uit op 
locatie. Bestemming: de Kunsthalle 
in München. In de tentoonstelling 
Fantastisch Real toont het KMSKA 
maar liefst 133 moderne (meester)
werken uit de periode 1860 tot 1960. 
Alle schilderijen, grafiek en sculpturen 
balanceren op de grenslijn tussen 
fantasie en realiteit. Want niets is ooit 
wat het lijkt. De zoektocht naar het 
fantastisch reële verbindt kunstenaars 
van verschillende stijlen. De expo loopt 
in tien delen langs impressionisme 

2

1
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1. Cleopatra in Parijs
© Siska Beele

2. James Ensor en Rik Wouters
© Kunsthalle München, foto Stefan Heigl 

3. Artists in Residence
© MORREC

4. Artists in Residence
© Fille Roelants

5. Ontwikkeling van een thema in 
rood: Carnaval
© Coll. KMSKA, foto Rik Klein Gotink
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en symbolisme, exploreert het sociaal 
voelende expressionisme en eindigt 
bij het surrealisme. Alle grote namen 
passeren de revue: van Henry Van de 
Velde tot Léon Spilliaert, van Constant 
Permeke tot René Magritte. James Ensor 
en Rik Wouters kregen een eigen sectie. 
KMSKA-onderzoeker Herwig Todts is co-
curator. 

De Schoonste Honderd
In september 2020 lanceerde het 
KMSKA een erg succesvolle oproep: 
het museum wilde een testpubliek van 
honderd mensen rekruteren. Een maand 
later onthaalden ze De Schoonste 
Honderd voor een kennismaking. Tijdens 
twee testdagen moesten de testers hun 
weg vinden in het museum, op basis 
van verschillende parcours en vormen 
van signalisatie. De testdagen boden 
een uitgelezen kans om dit testpubliek 
te laten kennismaken met zaalteksten, 
labels, multimedia én een nieuwe 
audiotour. Een focusgroep van vier 
mensen met een fysieke handicap testte 
het museum op toegankelijkheid. 
Digitaal konden De Schoonste Honderd 
het afgelopen jaar hun mening geven 
over een nieuw tentoonstellingsconcept, 
de toekomstige toegangsprijs en de 
nieuwe website. Het KMSKA gebruikt 
nu alle feedback en ondervonden 
moeilijkheden om drempels weg te 
werken en de publiekswerking verder te 
perfectioneren. 

Artists in Residence
In 2017 ging het KMSKA in zee met 20 
Artists in Residence. Zij lieten en laten 
zich inspireren door de collectie, het 
gebouw, of de museumwerking. In 
woord, muziek, beeld, voorstellingen 
geven ze er hun hedendaagse 
interpretatie aan. Sommige residenten 
deelden hun creaties al met het 
publiek, denk aan Het Zesde Metaal 
en de EP Meesters, of Oltremontano 
Antwerpen met de CD Paradisi Porte. 
Voor anderen begint het avontuur nu 
pas. Jaouad Alloul, Joffrey Anane en 
IKRAAAN vervoegden recent de groep. In 
synergie met elkaar, alleen, of met hun 

ensemble, bouwen al deze residenten 
mee aan De Schoonste Opening op 25 
september 2022. Elk vanuit hun talenten 
en expertise. Maar vooral met veel 
goesting. 
kmska.be/nl/artists-in-residence

Het eerste abstracte schilderij
De Antwerpse schilder Jules 
Schmalzigaug heeft een absolute 
mijlpaal op zijn naam staan. In 1914 
maakt hij met Ontwikkeling van een 
thema in rood: Carnaval het eerste 
Belgische abstracte schilderij. Het doek 
is één en al vrije expressie, een levendig 
spel van onvermengde kleurpigmenten. 
Schmalzigaug stelde het tentoon op 
de internationale groepstentoonstelling 
van het futurisme in 1914. Hij vluchtte 
tijdens W.O.I naar Den Haag waar hij 
zich in 1917 van het leven beroofde. 
Carnaval verdween 100 jaar van 
de radar. Om in 2015 in Zwitserland 
weer aan de oppervlakte te komen. 
Waar collectioneur Ronny Van de 
Velde het werk verwierf. De Vlaamse 
overheid kocht het werk recent aan 
via het Topstukkenfonds en geeft het 
in langdurig bruikleen aan het KMSKA. 
Omringd door andere vernieuwers en 
medecoloristen zoals Rubens en Ensor 
past het werk volledig in de toekomstige 
collectiepresentatie van het museum. •
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