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ssetmanagement is een van de intellectueel meest interessante secto-
ren. Je hebt een visie op de markt, je implementeert die, en je ziet on-
middellijk het resultaat ervan. Dat resultaat is enorm belangrijk voor je 
cliënten, omdat het uiteindelijk gaat om hun centen, maar ook voor 
jou, omdat je carrière ervan afhangt. 

De beste beheerders nemen hun beslissingen op basis van eigen analyse, en dur-
ven daar ook aan vast te houden. Een periode van underperformance is best moge-
lijk, maar verdedigbaar wanneer het proces juist zit. De goede beheerder zal het uit-
leggen aan de klant, een minder goede beheerder zal dicht tegen de benchmark gaan 
aanleunen omwille van het carrièrerisico.

Value versus groei is een beleggingsstijl die het nu al verschillende jaren niet on-
der de markt heeft. Dat heeft te maken met verschillende factoren, zoals we zullen 
zien in het interview in dit magazine. Wie een bepaalde overtuiging heeft, houdt 
daar terecht aan vast. Een blik op de lange termijn (3 tot 5 jaar) is belangrijk. Een 
trackrecord wordt immers niet gemaakt op basis van 1 jaar of zelfs 3 jaar, maar eer-
der op 5 tot 10 jaar. 

De assetmanagementsector en de verzekeraars gaan ook steeds meer samenwer-
ken. Dat zien we in het interview met enkele toplui van AG Insurance. We hadden 
een exclusief gesprek met hen over de assetallocatie die zij implementeren om te 
kunnen voldoen aan de verplichtingen van hun pensioenklanten, die vaak 20 tot 30 
jaar in de toekomst liggen. Voorwaar geen een-
voudige klus, maar toch weet AG Insurance zich 
zelfs in een klimaat van superlage rentevoeten 
goed stand te houden. Een uitgesproken diversi-
ficatie over alternatieve activaklassen zoals direct 
loans, vastgoed en infrastructuur betonneert de 
portefeuille.

Dat ook verzekeraars steeds meer bezig zijn 
met duurzaamheid, blijkt uit het tweede luik van 
het interview. Duurzaamheid is geen loos begrip 
meer, want het sluit sectoren uit die op lange ter-
mijn eerder waarde vernietigen dan creëren. Dat 
in combinatie met best-in-class-benadering cre-
eert toegevoegde waarde op lange termijn, voor alle stakeholders, waar AG Insuran-
ce zijn fiduciaire verantwoordelijkheid ten volle opneemt.

We hopen dat u deze editie van ons magazine interessant vindt. We hebben ge-
probeerd een mooie mix van content te vinden die iedereen aanspreekt. Net aan 
boord bij Investment Officer zal ik met mijn ervaring en expertise, samen met een 
ruim team van financieel journalisten, er alles aan doen om voor u als beleggings-
professional ‘actuele, relevante en unieke’ content te bieden – indachtig de missie 
van Investment Officer: de markt vooruithelpen.

A

ONZE 
MISSIE: 
DE MARKT 
VOORUIT- 
HELPEN

JURGEN VLUIJMANS IS EDITORIAL MANAGER VAN INVESTMENT OFFICER. HIJ KWAM DIT 
VOORJAAR OVER VAN DEGROOF PETERCAM ASSET MANAGEMENT. WILT U REAGEREN OP DIT 
MAGAZINE, MAIL DAN NAAR JURGEN.VLUIJMANS@INVESTMENTOFFICER.BE.

Editorial manager Investment Officer
Jurgen Vluijmans

Uitgever 
Jasper Staring

Eindredactie 
Muriel Mattiussi

Vormgeving
Fier.media

Aan deze editie werkten verder mee
Frank van  Alphen, Tjibbe Hoekstra, Manno 
van den Berg, Stephen Evans, Georges Grun, 
Hugo Lasat, Cornelis de Lorraine, Harm 
Luttikhedde, Muriel Mattiussi, Paul 
Mouwes, Francis Muyshondt, Sven Vonck.

Contact
redactie@investmentofficer.be

Sales
Diederik Klaus
diederik.klaus@investmentofficer.be

Investment Officer  is een initiatief van de  
FD Mediagroep en focust zich op beleg- 
gingsstrategieën en vermogensregie. Het is 
een zusterplatform van fondsnieuws.nl 
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Voormalig topbankier Jan 
Longeval legde in een boek 
de chaos bloot achter de 
financiële markten. De 
markt kunnen verslaan is 
een zeldzame gave. Voor 
zowel particuliere als 
professionele beleggers.

Pensioenspaarfondsen 
krijgen van de wetgever de 
mogelijkheid om 10% van 
de beleggingsportefeuille 
in alternatives te beleggen. 
Hoe kijken de portfolioma-
nagers aan tegen deze 
nieuwe opportuniteiten?

Het bedrijfsleven is zeer 
kwetsbaar voor een hogere 
rente. Schulden gaan door 
het dak. Zijn credits de 
spreekwoordelijke kanarie 
in de kolenmijn van de 
volgende recessie? Of zijn 
de risico’s te overzien?  
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De  vermogensbeheerder laat zijn overtuiging 
niet varen, ondanks de grote waarderings-
kloof tussen groei- en waardeaandelen.

In de toekomst staan de robot en de fysieke 
adviseur gezamenlijk de klant bij voor een 
meer gepersonaliseerde portefeuille. 

De risico’s voor Europees vastgoed nemen 
toe, maar de lage rente en stijgende 
huurbaten geven nog altijd rugwind.

Stond Luxemburg vroeger bekend vanwege 
het bankgeheim, nu biedt het land een 
financiële hub voor de rijken en start-ups.

FOTO: BELPRES / HH
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BANKEN

De digitale evolutie dwingt banken om kantoren te sluiten en voor hun 
fysieke netwerk een nieuwe koers uit te stippelen. ‘De rol van de kantoren 
verandert. Maar ze blijven de hoeksteen van het commerciële model.’

CONSOLIDATIE VRAAGT HERORIËNTATIE KANTOORHOUDERS

TEKST  SVEN VONCK

EEN APP IS NOG GEEN 
BANKKANTOOR

BANKKLANT 
HANDELT 
STEEDS 
MEER ZAKEN 
DIGITAAL AF 

nog echt een meerwaarde te kunnen 
leveren aan cliënten’, zegt Verlinden. 
 
Digitaal
Het brede publiek ziet de inkrimping 
van het kantorennet vooral als sane-
ringsoperatie om de kosten te druk-
ken. Toch klinkt binnen de sector 
een ander geluid. ‘Aanvankelijk was 
het zeker een besparingsoefening. 
Maar intussen worden de banken 
ingehaald door het veranderende 
gedrag van hun klanten, die bankza-
ken liever digitaal afhandelen. Er zijn 
gewoonweg minder kantoren nodig’, 
zegt Marc De Ceuster, professor aan 
de Universiteit Antwerpen en gedu-
rende zes jaar bestuurder bij KBC. 

Dat bevestigen ook de banken 
zelf. ‘De digitale verschuiving in de 
bankiergewoonten van onze klan-
ten verliep in een sneller tempo in 
2018. Op het einde van het jaar tel-
de de bank meer dan twee miljoen 
digitaal actieve klanten. Gemiddeld 
vinden er nu via de digitale kanalen 
een miljoen klantcontacten per dag 
plaats’, zegt Hilde Junius, woord-
voerder van BNP Paribas Fortis. In 
december 2018 waren de direct sa-

naar 654. Bij de andere banken is het 
beeld niet anders. Cijfers van de be-
langenorganisatie voor de financiële 
sector Febelfin tonen dat er in 2010 
7744 bankkantoren waren in ons 
land. Eind vorig jaar waren er dat 
5126. Ter vergelijking: in 2000 waren 
er nog 12.571 kantoren.

Het zijn volgens Verlinden voor-
al de statutaire bankkantoren die 
worden afgebouwd, eerder dan de 
kantoren van de zelfstandige agen-
ten. ‘Bij de zelfstandige kantoren is 
er vooral een consolidatiebeweging 
aan de gang. Het bankkantoor dat 
draait op slechts één persoon heeft 
weinig toekomst meer. Schaalver-
groting en expertise is essentieel om 

lke week word ik wel 
door een kantoorhou-
der geconfronteerd 
met de vraag of er nog 
een toekomst is weg-

gelegd voor het kantorennetwerk. 
Hij wil weten of het nog zin heeft 
om bijvoorbeeld een kantoor over 
te nemen of zwaar te investeren’, 
zegt Albert Verlinden, gedelegeerd 
bestuurder van BZB-Fedafin, de 
beroepsvereniging van tussenperso-
nen. Het illustreert de ongerustheid 
bij kantoorhouders. De financiële 
instellingen in ons land hebben de 
voorbije jaren fors gesnoeid in hun 
kantorennetwerken en die beweging 
zet zich alleen maar sterker door. 

Eerder dit jaar kondigde BNP Pa-
ribas Fortis aan dat het tegen eind 
2021 nog 411 kantoren zal open-
houden, tegenover 678 begin dit 
jaar. Daarmee verdwijnen nog eens 
4 op de 10 kantoren. Tussen oktober 
2016 en eind 2018 halveerde bij ING 
België het aantal kantoren van 1225 

‘E
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en nieuwe extra-financiële diensten 
aan te bieden.’ 

Daarmee evolueert de financiële 
sector naar het model van open ban-
king, waarbij banken en niet-banken 
samenwerken om ecosystemen te 
creëren en hun (digitale) diensten 
op een geïntegreerde manier aan te 
bieden. Dat de banken steeds meer 
de digitale weg bewandelen, wil niet 
zeggen dat het fysieke kantoor over-
bodig is. Junius: ‘Onze kantoren zijn 
de hoeksteen van ons commercieel 
model. Zowat 97% van de particulie-
re en professionele klanten kan bin-
nen een afstand van 10 à 15 minuten 
terecht in een van onze kantoren. Zo 
vervullen we onze bredere rol in de 
maatschappij door onze activiteiten 
te verankeren in de lokale gemeen-
schap en digitale inclusie te bevor-
deren.’ 

De rol en het functioneren van 
het lokale kantoor evolueert. De 

les – de verkoop via digitale kanalen 
zoals webbanking, app of callcenter 
– goed voor 40% van alle verkopen 
aan particulieren. Daarmee is de 
bank goed op weg om tegen 2020 de 
doelstelling van 50% te halen. De di-
rect sales aan bedrijfsklanten waren 
goed voor 22%.

Ook volgens ING zijn het gedrag 
en de verwachtingen van zijn klan-
ten de voorbije jaren drastisch ge-
daald. Woordvoerster Joëlle Neeb: 
‘Klanten bezoeken steeds minder 
kantoren en maken steeds vaker 
gebruik van digitale platformen om 
bankzaken te regelen. Zo steeg het 
aantal actieve gebruikers van onze 
SmartBanking-app met 36% in 2018, 
wat het totaal brengt op een record-
aantal van meer dan 1 miljoen ge-
bruikers.’ 

Andere cijfers tonen aan dat ge-
middeld per jaar en per persoon 
mensen 1 à 2 keer in een kantoor 

langsgaan tegenover gemiddeld 
meer dan 250 aanmeldingen in 
bancaire applicaties. In die context 
is het voor banken een dure aan-
gelegenheid om kantoren onnodig 
open te houden. Want terwijl de 
digitalisering van het aanbod zware 
IT-investeringen vergt, staan ook de 
inkomsten onder druk door de aan-
houdende lage rente.

Open banking
De meeste banken zien in de digi-
talisering eerder een opportuniteit 
dan een bedreiging. BNP Paribas 
Fortis verwijst daarvoor naar de 
nieuwe richtlijn voor betaaldiensten 
PSD2, waarmee de gestandaardi-
seerde betalingsmarkt is openge-
steld voor andere spelers dan finan-
ciële instellingen. Junius: ‘Dat zet de 
deur open naar innovatie, waardoor 
we als financiële instelling ook be-
ter in staat zijn om nieuwigheden 

BANKEN ZIEN IN DE DIGITALISERING EERDER EEN OPPORTUNITEIT DAN EEN BEDREIGING.  FOTO: HH
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regelmatig thuis bezoek krijgen van 
hun private banker. ‘Rekening hou-
dend met Mifid en klantbehoeften 
wordt er wel gekeken naar andere 
kanalen voor het geven van beleg-
gingsadvies. Dit is op dat moment 
nog niet structureel uitgerold’, zegt 
Neeb.

Financiële geletterdheid
Ondanks die beperkingen ziet Ver-
linden ook in de toekomst een seri-
euze rol weggelegd voor de fysieke 
bankkantoren en de financiële tus-
senpersonen. ‘Studie na studie toont 
aan dat de financiële geletterdheid in 
ons land ondermaats is. De meeste 
mensen hebben onvoldoende kennis 
om financiële producten te vergelij-
king of de algemene voorwaarden 
van verzekeringsproducten te door-
gronden. Op dat vlak is er nog altijd 
een rol weggelegd voor een financië-
le raadgever, die mensen bijstaat op 
de cruciale momenten in hun leven, 
zoals het kopen van een woning. Die 
begeleiding kan een app niet bie-
den.’  

SVEN VONCK IS FINANCIEEL JOURNALIST EN 
MEDEWERKER VAN INVESTMENT OFFICER.

meeste banken stimuleren klanten 
om eenvoudige bankverrichtingen 
via de digitale kanalen te bewande-
len. De kantoren zijn vooral een plek 
voor cliëntenadvies over complexere 
materies. ‘We willen onze klanten bij 
belangrijke momenten in hun leven 
– zoals een eerste job, de aankoop 
van een woning of een overlijden – 
persoonlijk kunnen ontmoeten en 
adviseren.’ 

Regelgeving
De vraag is of de regelgeving ban-
ken voldoende toelaat om die advi-
serende rol voluit uit te spelen. De 
Ceuster verwijst naar de strenge 
wetgeving in ons land voor financi-
ele planners, die het vermogen vol-
ledig in kaart brengen en dan een 
gedetailleerd plan uitwerken om fi-
nanciële doelstellingen te realiseren. 
Volgens de Belgische wetgeving mo-
gen financieel planners geen beleg-
gingsdiensten aanbieden, geen be-
leggingsadvies geven en geen gelden 
van cliënten ontvangen. Daarnaast 
kunnen ook makelaars of agenten 
die bank- of beleggingsdiensten 
aanbieden geen vergunning krijgen. 
Daardoor hebben in ons land slechts 
vijf instellingen een vergunning voor 
het uitoefenen van onafhankelijke fi-
nanciële planning. 

In Nederland daarentegen zijn 
financiële planners wijdverspreid. 
Ook beleggingsadvies is geen si-
necure, onder meer door de Mi-

fid II-regelgeving. ‘Er zijn toch hele 
serieuze beperkingen voor wie een 
vermogen in kaart wil brengen of 
voor wie beleggingsadvies wil geven. 
Op dat vlak zijn de banken gekort-
wiekt, terwijl zij voor het brede pu-
bliek wel het eerste aanspreekpunt 
zijn. De consument geniet een heel 
sterke bescherming, maar tegelijker-
tijd beperkt dat ook zijn mogelijkhe-
den om heel gedetailleerd advies te 
krijgen’, zegt De Ceuster. 

ING België erkent dat de Mi-
fid-regels een strak kader opleggen. 
Er kan pas een beleggingsadvies wor-
den gegeven nadat een Mifid-profiel 
van de klant werd opgemaakt met 
een zicht op zijn kennis en risicoap-
petijt. Daarnaast moet het gegeven 
advies ook worden gedocumenteerd, 
bijvoorbeeld met een papieren of di-
gitaal document of met een opname 
van een telefoongesprek. Dat maakt 
dat klanten vooralsnog in de kanto-
ren beleggingsadvies krijgen. 

De private banking-klanten van 
ING – met een vermogen vanaf 
€ 500.000 – kunnen ook telefonisch 
advies krijgen omdat die gesprekken 
worden geregistreerd (met mede-
weten van de klant), terwijl ze ook 

MIFID-REGELS 
BEPERKEN 
KLANTADVIES 
OVER 
BELEGGEN
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DE WERELDHANDEL IS KWETSBAAR
Een dreigende tweet van Donald Trump 
deed de handelsoorlog tussen de VS en 
China begin mei escaleren. In de 
slipstream bedreigt de scheiding tussen 
het Verenigd Koninkrijk en de EU de 
exporten van landen als Nederland en 
Malta. Analisten van Bloomberg 
becijferden dat circa 2,3% van de 
wereldeconomie is verweven met 
handelsstromen, die zijn blootgesteld 

aan oplopend protectionisme; het 
equivalent van circa $ 2000 mrd. Toch 
moet het effect niet overdreven worden. 
Zelfs als Trump de volledige Chinese 
export naar de VS ($ 500 mrd) zou 
onderwerpen aan importheffingen gaat 
het slechts om 2,4% van het Amerikaanse 
bbp. Voor China is dat 4%. De groei van de 
wereldeconomie hangt tegenwoordig 
minder af van die van de wereldhandel. In 

deze geglobaliseerde wereld zijn 
desondanks weinig landen immuun voor 
een handelsoorlog tussen ‘s werelds 
grootste economieën. Beleggers moeten 
zich realiseren waar bedrijven hun omzet 
behalen en of zij onderwerp zijn van 
importheffingen. Zo loopt Apple veel 
risico. Het bedrijf produceert veel 
hardware in China, goed voor een zesde 
van de wereldwijde Apple-verkopen.
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VERMOGENSBEHEER

Valuebeleggen zit in het DNA van Value Square, en die overtuiging heeft 
de onafhankelijke vermogensbeheerder nooit losgelaten, ondanks de 
uitdagende periode waarmee het werd geconfronteerd. 

VALUE SQUARE HOUDT GELOOF IN WAARDEBELEGGEN

TEKST  JURGEN VLUIJMANS

‘VALUE ZIT IN ONS DNA’

IO: De vraag is natuurlijk wan-
neer we een extreem niveau heb-
ben bereikt en de omslag eraan 
komt?
Millecam: ‘Dat is uiteraard moeilijk 
te voorspellen, en het ligt niet in 
onze aard om daar wilde uitspraken 
over te gaan doen. Net voor de pe-
rikelen rond de Amerikaanse han-
delsoorlog begonnen, zagen we dat 
de Amerikaanse langetermijnrente 
naar de 3% klom. Toen zagen we 
dat de valueaandelen een teken van 
leven begonnen te geven. Onder-

volg van de handelsoorlog en ande-
re geopolitieke issues, maar ze blijft 
toch nog steeds behoorlijk sterk.’ 
Hermie: ‘In de zoektocht naar 
schaarse groei deden heel wat 
groeiaandelen het uitermate sterk. 
Zo was in de loop van vorig jaar het 
gewicht van de vijf grootste (groei)
aandelen in de S&P 500 (Apple, 
Amazon, Facebook, Microsoft en 
Google) even groot als de 283 klein-
ste. Een teken aan de wand dat het 
momentum duidelijk niet bij value 
zat.’

nvestment Officer sprak met 
Patrick Millecam, cio en een 
van de medeoprichters van 
waardebeleggers en boutique 
assetmanager Value Square, en 

Kris Hermie, CFA, de value- en di-
videndexpert die zijn sporen eerder 
verdiende bij Bank Corluy, Petercam 
en NN Investment Partners.

IO: Wat verklaart de aanhouden-
de underperformance van value?
Millecam: ‘Er zijn twee belangrijke 
redenen. De eerste is de voortdu-
rende daling van de langetermijn-
rente, waar value gevoelig voor is. 
We zien een zeer goede correlatie 
van 80% tot 85% tussen een stijging 
van de langetermijnrente en de per-
formance van value. Dat is logisch, 
want de toekomstige waarde van 
een aandeel op lange termijn wordt 
verdisconteerd tegen een bepaalde 
rente. Hoe lager die rente, hoe ho-
ger de uiteindelijke waarde van de 
onderneming in kwestie. Daar pro-
fiteren groeiaandelen voluit van. De 
afgelopen zes tot twaalf maanden is 
die correlatie wat verzwakt als ge-

I
KRIS HERMIE PATRICK MILLECAM
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EEN MOOIE 
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VAN VALUE 
EN FAMILIALE 
BEDRIJVEN

tussen is die evolutie weer gekeerd. 
Het blijft moeilijk voorspellingen te 
maken, maar wij blijven vasthouden 
aan onze overtuiging, in tegenstel-
ling tot andere spelers, die hun kap 
over de haag hebben gegooid.’

IO: Is het aangewezen om nog 
andere factoren zoals kwaliteit, 
momentum en smallcaps te gaan 
integreren in een valuestrategie?
Hermie: ‘Dat is zeker het geval. Bij 
Value Square hebben we een ‘pro-
prietary’ kwaliteitsfilter ingebouwd 
die kijkt naar solvabiliteit, liquiditeit, 
schulden en rendabiliteit. Op die 
manier ga je enkel de beste bedrijven 
selecteren en ga je toestanden zoals 
Nyrstar vermijden. De value traps 
met andere woorden. Een goedkoop 
aandeel kan een tijdje goedkoop blij-
ven. Een met schuld overladen ba-
lans kan een doodsteek zijn terwijl 
een gezonde balans en een mooi di-
vidend je vergoedt om te wachten tot 
het tij keert.’
Millecam: ‘Ik wens er nog aan toe 
te voegen dat we met de komst van 
onze ceo Koen Hoffman nog een 
zeer belangrijk criterium verder heb-
ben aangescherpt, met name famili-
ale bedrijven. We hebben immers 
gezien dat deze bedrijven bijzonder 
sterk gericht zijn op de lange termijn 
en zich in interessante segmenten 
van de markt kunnen bewegen.‘

IO: Hoe is de portefeuille van jul-
lie wereldfonds op dit moment 
geografisch gespreid?
Millecam: ‘We kijken niet enkel 
naar de beursnotering van een be-
drijf, maar doen ook zelf aan num-
ber crunching. We gaan daarvoor 
kijken naar de jaarverslagen om de 
geografische omzetspreiding van de 
bedrijven te evalueren. Die bedroeg 
per eind april 42% in Azië-Pacific, 
34% Europa, 13,6% Noord-Amerika 
en 5,5% Afrika, aangevuld met 2,1% 

Latijns-Amerika en enkele andere 
regio’s. Die geografische spreiding is 
waardevol. Zo is een bedrijf als Bar-
co in Brussel genoteerd, maar haalt 
het zijn omzet netjes verdeeld tus-
sen 1/3 Amerika, 1/3 Europa en 1/3 
Azië. Op die manier zijn we een echt 
wereldwijd fonds met een bias naar 
emerging markets.’

IO: Hoe staat het met de integra-
tie van ESG-factoren?
Hermie: ‘Die vraag zien we duidelijk 
bij onze cliënten en ook de maat-
schappij is er terecht mee bezig. Wij 
kopen geen data aan van Sustainaly-
tics maar doen onze eigen research. 
We pretenderen geen ESG-specia-
listen te zijn, maar werken op basis 
van gezond verstand. We zijn ook 
ondertekenaars van de UNPRI ge-
worden in 2017, wat ons engagement 

als actieve aandeelhouder verder on-
derstreept.’
Millecam: ‘In onze fondsen doen 
we ook aan proxy voting en engage-
ment. We vinden het belangrijk om 
onze stem uit te brengen. Zo heb 
ik vorig jaar ‘tegen’ gestemd op de 
jaarvergadering van Socfinasia en 
Socfinaf omdat ze geen onafhanke-
lijke bestuurder hebben. Ze hebben 
geluisterd, want dit jaar is dat opge-
lost.’

IO: Tot slot, wat zijn jullie unieke 
eigenschappen als beheerder?
Millecam: ‘We zijn altijd blijven vol-
houden aan de valuestijl en blijven 
dat ook doen. Het zit niet alleen in 
de naam van onze vennootschap, 
maar ook in ons DNA. De combina-
tie van value en familiale bedrijven 
is voor ons een mooie. Het is als het 
ware een combinatie van waarde en 
kwaliteit.’
Hermie: ‘Ons wereldfonds heeft ge-
annualiseerd 10% per jaar neergezet 
na kosten de afgelopen 10 jaar. Dat 
is een stuk beter dan de MSCI Value 
index. We zijn dus in staat om toege-
voegde waarde te creëren.’

JURGEN VLUIJMANS IS REDACTEUR VAN 
INVESTMENT OFFICER.
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dat strakke kader bieden zij wel een 
grote toegevoegde waarde.’

IO: Waarom is het in het retail-
segment zo lastig om de markt te 
verslaan?
‘Het kostenniveau in de retailmarkt 
is gewoon te hoog en ontneemt bij-
na alle kansen om op de lange ter-
mijn de markt te verslaan. En dat is 
niet de fout van de fondsbeheerders. 
Vooral het distributieapparaat moet 
zich in vraag stellen. Zelfs een obli-
gatiefonds dat nog maar 1% kosten 
aanrekent, kan bijna nooit de markt 
verslaan in een omgeving waar de 
rente van de tienjarige OLO nog 
geen 0,4% bedraagt. En natuur-
lijk begrijp ik dat er kosten worden 
aangerekend voor het beheer en de 
distributie. Maar je kan je wel vra-
gen stellen bij het nut van een actief 
beheerd fonds dat door zijn kosten-
structuur de markt toch niet kan 
verslaan.’

IO: Is er dan nog wel een toe-
komst voor actief beheerde beleg-
gingsfondsen?
‘Er is niets mis met een adequaat 
georganiseerd actief beheer dat ver-
ankerd is in een goede beleggings-

VA Scorecards van S&P Dow Jones 
Indices blijkt dat 74% tot 96% van de 
aandelenfondsen, afhankelijk van 
de regio waarin ze beleggen, er over 
langere periodes niet in slaagt om 
een beter rendement neer te zetten 
dan de benchmark, weliswaar na 
kosten. Toch wil dat nog niet zeggen 
dat we de competentie van de hele 
industrie in twijfel moeten trek-
ken. Een groot deel van de industrie 
heeft niet de uitdrukkelijke bedoe-
ling om de markt te verslaan, zoals 
de beheerders van pensioenfondsen. 
Verzekeraars hebben andere priori-
teiten, zoals het nakomen van hun 
contractuele of wettelijke verplich-
tingen. En daarbij moeten ze ook re-
kening houden met de beperkingen 
van de Solvency II-regels. Binnen 

inancieel expert en ex-top-
bankier Jan Longeval weet 
wat de onmisbare eigen-
schappen zijn van goede 
beleggers: ze denken zelf-

standig, maken hun huiswerk bij-
zonder goed en hebben een stevig 
onderbouwde beleggingsfilosofie. 
Deze beleggers slagen erin om de 
markt te verslaan. Alleen zijn ze 
met weinig: slechts 5% van de par-
ticuliere beleggers slaagt daarin. En 
bij de professionele beleggers is het 
niet veel beter, zo blijkt uit cijfers 
die Longeval verzamelde. Daarom 
schreef hij God dobbelt niet op de 
beurs, een boek waarin hij de orde 
achter de chaos van de financiële 
markten blootlegt. 

IO: Uw boek begint met enkele 
ontnuchterende cijfers over de 
prestaties van beleggingsfond-
sen. Zijn die niet problematisch 
voor de fondsensector?
‘Met name bij de retailfondsen zijn 
de statistieken niet goed. Uit de SPI-

TEKST  SVEN VONCK

Voormalig topbankier Jan Longeval van Degroof Petercam vindt dat te 
weinig particuliere én professionele beleggers de mechanismen van de 
beurs goed begrijpen. En dus schreef hij een boek.

INTERVIEW

F

DE MARKT KUNNEN VERSLAAN IS EEN ZELDZAME GAVE

‘EEN BELEGGINGSSTRATEGIE IS 
GEEN BELEGGINGSFILOSOFIE’

PRIVATE 
BANKERS 
ZIJN NOG VEEL 
TE WEINIG 
TRANSPARANT 
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JAN LONGEVAL: TRANSPARANTIEVERPLICHTINGEN ZIJN STERK GEEËVOLUEERD.

filosofie. Ik houd dus geen pleidooi 
tegen stockpicking, alleen kunnen 
we de verwachtingen over poten-
tiële meerprestaties maar beter 
conservatief inschatten. De mees-
te fondsbeheerders hebben wel een 
goede beleggingsstrategie, maar dat 
is nog niet hetzelfde als een diep-
gaande beleggingsfilosofie die alles 
onderbouwt. Die geeft weer hoe de 
beheerder aankijkt tegen de funda-
mentele wetten en de regels van de 
financiële markten. Elke beheerder 
moet zichzelf ook de vraag stellen 

waar hij nog toegevoegde waarde 
kan bieden. Dat kan bijvoorbeeld 
door ook rendement te zoeken in 
alternatieve beleggingscategorieën, 
zoals private equity. En dat is een 
verschuiving die zich toch al door-
zet.’

IO: U kon voor uw boek uiteenlo-
pende gegevens van beleggings-
fondsen verzamelen. Mogen we 
daaruit concluderen dat de fond-
senindustrie intussen voldoende 
transparant is?

‘Er zijn de voorbije jaren op dat vlak 
toch al heel wat inspanningen ge-
leverd. Dat is zeker een goede evo-
lutie, ook al zien we vandaag ook 
enkele ongewenste neveneffecten. 
Het is positief dat beleggers een 
overzicht krijgen van de kosten 
die verbonden zijn aan een fonds, 
maar de rapportering moet door 
de  PRIIPS-regelgeving (Packaged 
Retail and Insurance-based Invest-
ment Products) zo gedetailleerd 
zijn dat bijna niemand er nog aan 
uitraakt. Bovendien leiden de Eu-
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ropese informatieverplichtingen tot 
een verschraling van het aanbod 
door buitenlandse aanbieders. Dat 
is jammer. Maar het toont toch ook 
hoe sterk de transparantieverplich-
tingen zijn geëvolueerd.’

IO: Waar kan het nog beter?
‘Vooral bij de private bankers is er 
nog een groot gebrek aan transpa-
rantie over de prestaties van de be-
leggingsportefeuilles. Daarover zijn 
nagenoeg geen cijfers te vinden. Het 
enige aanknopingspunt zijn de pres-
taties van de gemengde fondsen, 
die ze vaak gebruiken. Op dat vlak 
kan de bankensector nog veel leren 
van de transparantie in de fondsen-
industrie. Het is toch vreemd dat 

met de kosten is de minpresta-
tie nog altijd 2,5% per jaar. Wat 
kunnen we daaruit leren over de 
meerwaarde van private bankers?
‘De private bankers hebben een 
zeer grote toegevoegde waarde via 
vermogensplanning, kunstadvies, 
hulp bij filantropie, een rol als ver-
trouwenspersoon voor families en 
dergelijke meer. Daarin excelleren 
ze. Maar in de harde kant van het 
metier, met name het vermogens-
beheer, schieten ze tekort. Dat doet 
toch enkele vragen rijzen over de 
manier waarop ze het vermogens-
beheer aanpakken.’

cliënten de portefeuilleprestaties 
van private banken niet kunnen 
vergelijken. Het is alsof je een au-
tofabriek mag bezoeken, maar niet 
mag zien welke auto’s van de band 
rollen. Daarom pleit ik ervoor om 
het Global Investment Performan-
ce Standards (GIPS)-certificaat, dat 
beleggingsprestaties op een unifor-
me manier berekent en weergeeft, 
uit te breiden van de wereld van 
het institutioneel vermogensbeheer 
naar die van de private vermogens-
beheerders.’

IO: U berekende dat de gemengde 
fondsen het 4% per jaar minder 
goed doen dan de benchmark. 
Zelfs zonder rekening te houden 
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MORNINGSTAR

Met de transitie naar een ‘low carbon’-economie, vormen beleggingen in 
vervuilende bedrijven volgens de één een risico, volgens de ander een kans. 

TEKST  REDACTIE INVESTMENT OFFICER

TOP 5 MEEST VERVUILENDE 
BELEGGINGSFONDSEN

De Vanguard Global Value Fac-
tor ETF staat op plek 2. Hoewel het 
hier een etf betreft, gaat het onder-
liggend wel om een actieve strate-
gie op basis van een kwantitatief 
model dat aandelen selecteert met 
lagere koersen in verhouding tot 
hun fundamentele waardemaatsta-
ven. De beleggingsportefeuille, die 
bestaat uit bijna 1300 posities, kent 
daardoor bijna vanzelfsprekend een 
overweging naar de sectoren grond-
stoffen en energie.

High dividend ETF
Op de vijfde plek staat Think Morn-
ingstar High Dividend ETF, een 
etf die zo nauwkeurig mogelijk de 
Morningstar Developed Markets 
Large Cap Dividend Leaders In-
dex volgt. De index houdt honderd 
posities aan in bedrijven, die zijn 
geselecteerd op basis van divi-
dendrendement. De focus op een  
hoog dividend leidt tot een waarde-
karakter van de portefeuille en tot 
overwegingen in de CO₂-intensieve 
sectoren grondstoffen en energie. 

Binnen de eerstgenoemde sector 
zijn de grootste posities weggelegd 
voor mijnbouwers BHP en Rio Tin-
to. Tussen de energienamen staan 
onder andere die van concerns als 
ExxonMobil, Royal Dutch Shell, BP 
en Total.  

ste risico lopen bij de overgang van 
fossiele naar duurzame energie, 
wordt aangevoerd door het Edmond 
de Rothschild Global Value-fonds. 
Dit fonds stond vorig jaar ook al op 
de eerste plek in de top 5 van waar-
defondsen wereldwijd largecap. 

Dit beleggingsfonds, dat wordt 
beheerd door het duo Christophe 
Foliot en Valérie Guelfi, hanteert 
een waardestrategie. De energiesec-
tor heeft een weging van ruim 22%, 
waarmee het de op een na belang-
rijkste sector in de portefeuille is. 
Binnen de sector kiest de beheerder 
voor menig Amerikaans oliebedrijf 
waaronder Chevron, Apache, Ana-
darko en Marathon Oil. 

eel beleggers zijn zich  in-
middels bewust van kli-
maatverandering en de 
invloed van CO₂-uitstoot 
daarop. Echter, lang niet 

alle fondsmanagers verlagen de car-
bon footprint van hun portefeuille. 
Aanpassingen worden vaak verme-
den vanwege de gevolgen voor de 
risico-rendementskarakteristieken.

Andere beleggers kiezen er be-
wust voor om wel in dergelijke on-
dernemingen te beleggen. Het gaat 
dan met name om waarde- of con-
traire beleggers. Doordat aandelen 
van CO₂-intensieve bedrijven mas-
saal van de hand worden gedaan, 
zien zij vanuit waarderingsoogpunt 
beleggingskansen ontstaan.  

Om beleggers te helpen bij het 
inschatten van het energietransi-
tierisico van een fonds, heeft Mor-
ningstar in 2018 de Carbon Risk 
Score ontwikkeld. Hierbij wordt ge-
bruikgemaakt van data van Sustain-
alytics, die verder gaan dan alleen 
emissiecijfers.

Duurzame energie
Deze top 5 van wereldwijde (large-
cap) aandelenfondsen die het groot-

V
*Morningstar Sustainability  |  **3-jaar geannualiseerd, in €

Graphic: Paul Mouwes  |  Bron: Morningstar

Gevoelig voor CO2
Top 5 wereldwijde large cap aandelenfondsen 
met grootste energietransitierisico, mei 2019
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SMART BÈTA

In de jacht op extra rendement krijgen van oorsprong passieve etf ’s steeds 
vaker een actieve insteek. Beleggers moeten wel onder de motorkap kijken. 

SOMMIGE ACTIEVE ETF’S GEVEN VEEL KEUZEVRIJHEID

TEKST  MANNO VAN DEN BERG

SMART BÈTA: ETF’S  
DIE OP ALPHA JAGEN 

stelt King. Het is zaak om onder de 
motorkap van een smart bèta-etf te 
kijken. ‘Als belegger moet je je blij-
ven afvragen of de etf de extra kos-
ten versus een puur passieve beleg-
ging waard is’, aldus King. 

Klanten vinden de combinatie 
van relatief lage kosten en een bo-
vengemiddeld rendement echter 
interessant, stelt King. Fidelity lan-
ceerde in Belgie in 2017 zijn eerste 
smart bèta-etf ’s op het thema ‘qua-

aandelen met bijvoorbeeld een lage 
volatiliteit (low volatility), een aan-
trekkelijke waardering (value) of 
een hoog dividend (income). De etf 
volgt die verbouwde index. Andere 
aanbieders maken een eigen index-
mandje en weer andere gaan welis-
waar uit van een methodologische 
strategie, maar gunnen de beheerder 
daarbinnen veel vrijheid. 

Deze verschillen maken vergelij-
ken lastig, maar wel erg belangrijk, 

en passieve belegger volgt 
een index die het marktge-
middelde rendement ople-
vert (bèta) na aftrek van lage 
kosten. De index is marktge-

wogen. Steeds meer etf ’s streven ech-
ter naar een hoger rendement dan de 
markt. Onder vlaggen als smart bèta, 
strategic bèta of factorbeleggen ope-
nen ze de jacht op alpha. 

‘Smart bèta-producten hebben 
geresulteerd in een nieuwe definitie 
van alpha, van outperfomance. Je 
creëert een set regels om outper-
formance op een methodologische 
manier te bereiken’, stelt Nick King, 
hoofd etf ’s bij Fidelity. ‘De kosten 
liggen veelal hoger dan bij een puur 
passieve strategie, maar lager dan 
een puur actief fonds.’ Dit vanwege 
de transparante beleggingsstrategie 
die veel wegheeft van een strenge in-
dex-selectiemethode.  

Verschillen in aanpak
Smart bèta is divers. Er zijn aan-
bieders die een marktgewogen in-
dex ombouwen naar een index met 

E
EEN ETF IS DOORLOPEND VERHANDELBAAR EN LIQUIDE FOTO: HH
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Er is volgen en volgen
Passieve etf’s versus smart beta en actieve etf’s
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lity income’, met als benchmark een 
eigen marktgewogen index. King: 
‘De beheerders krijgen daarbij ruim-
te hun actieve skills te gebruiken, 
van oudsher zijn we immers een 
actief fondshuis. De maximale trac-
king error versus de index is 2%.’  

Ook assetmanager Vanguard zit 
bij smart bèta aan de actieve kant 
van het spectrum. Wim van Zwol, 
hoofd Benelux, wil het liever niet 
eens smart bèta noemen. ‘Indexbe-
leggen, in bèta beleggen, is het vol-
gen van een marktgewogen index. 
Wijk je daarvan af dan volg je een 
actieve strategie.’ Door af te wijken 
ontstaan er bovendien vaak een 
smallcap- en een value-bias, stelt 
Van Zwol. ‘Met bèta heeft dat weinig 
meer te maken.’ 

Actieve etf’s
Vanguard biedt een reeks zogehe-
ten actieve etf ’s aan, die op factoren 
screenen. Om indexvolgers gaat het 
niet, stelt Van Zwol. ‘Als je dan wilt 
afwijken van een marktgewogen in-
dex, doe dat dan actief en niet via 
een afgeleide index. Dat kan name-
lijk leiden tot hoge transactiekosten 
omdat de etf-portefeuille anders dan 
bij een marktgewogen index dage-
lijks aangepast moet worden aan de 
anders gewogen index. Die interne 
transactiekosten zie je niet terug 
in de totale kostenratio of lopende 
kosten van een etf. Kosten zijn erg 
belangrijk omdat ze een goede voor-

speller zijn voor outperformce.’ 
Een actieve beheerder die de in-

dex links kan laten liggen, heeft de 
hoogte van de transactiekosten in 
eigen hand. Reden voor Vanguard 
om managers van de actieve etf ’s 
veel vrijheid te geven binnen de ge-
kozen factorstrategie. ‘Al moet je 
ook bij actief de kosten goed in de 
gaten houden’, stelt Van Zwol. 

Puur actieve strategie
Institutionele beleggers kunnen met 
deze actieve etf ’s een deel van alpha 
tegen lage kosten binnenhalen, stelt 
Van Zwol. ‘Voor het resterende deel 
alpha – dat wat met factoren niet 
te vangen is – kunnen ze overwe-
gen een puur actieve strategie in te 
zetten, met de bijbehorende hogere 
kosten natuurlijk.’ 

Waarom Vanguard een puur ac-
tieve strategie in een etf en niet in 
een beleggingsfonds heeft gegoten? 
Van Zwol: ‘Een etf is doorlopend 
verhandelbaar, liquide, goedkoper 
in administratie en iedereen met 
toegang tot een beurs kan al vanaf 
een klein bedrag in een etf beleggen. 

Onze beleggingsfondsen hebben 
minimum instapbedragen.’

Marktgewogen indices trekken 
nog steeds veel meer kapitaal, maar 
smart bèta groeit hard. Eind janu-
ari was er $ 680 mrd in belegd, al-
dus etf-researcher ETFGI. Dat komt 
neer op een samengestelde jaarlijkse 
groei van 33% over de afgelopen vijf 
jaar. 

Een recent onderzoek van Fideli-
ty concludeert dat institutionele be-
leggers de komende jaren meer wil-
len beleggen in actieve strategieën 
én smart bèta-producten. De reden 
is dat ze minder verwachten van de 
rendementen van indices, van bèta. 

King verwacht dat de trend van 
smart bèta zal toenemen. ‘Ook om-
dat de voortschrijdende technolo-
gie het mogelijk maakt om steeds 
nieuwe strategieën te ontwikkelen. 
De strengere regulering speelt ook 
een rol: assetmanagers zullen steeds 
meer op kosten en transparantie let-
ten.’

MANNO VAN DEN BERG IS FINANCIEEL JOURNALIST 
EN MEDEWERKER VAN INVESTMENT OFFICER.

MET SMART 
BETA IS DEEL 
ALPHA TEGEN 
LAGE KOSTEN 
TE VANGEN
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gestelde beleggers elkaar op, zo-
dat alle informatie in de koersen 
verrekend zit. Dit is niet altijd het 
geval. Als er voldoende divergen-
tie van meningen is en de markt 
een bepaald paradigma verkeerd 
inschat, ontstaan er kansen voor 
actieve beleggers. Dit zal sterker 
worden als passief aan belang 
wint. Er ontstaat een polarisatie 
in de markt met indexgerelateerde 
waarden enerzijds en andere on-
derdelen die onderbelicht raken 
en opportuniteiten bieden. 
Ik heb gemerkt dat ESG-criteria 
een fundamenteel onderdeel zijn 
van actief beheer. Ze identificeren 
niet enkel extra-financiële risico’s 
die in de traditionele financiële 
analyse niet steeds worden opge-
merkt, maar reiken ook kansen 
aan. Ik denk dan vooral aan ont-

wikkelende markten zoals emerging market debt, maar ook aan 
disruptieve technologische ontwikkelingen waar een ESG-filter 
niet alleen nuttig is, maar zelfs cruciaal is. 

Gedegen financiële analyse en robuust ESG-proces kunnen lei-
den tot een opmerkelijke outperformance. Vergeet ook de meer-
waarde niet van engagement en proxy voting, waarbij de assetma-
nager gaat stemmen op de algemene vergadering van bedrijven in 
naam van de aandeelhouders in het fonds. Dat is een meerwaarde, 
want we hebben al meermaals gezien dat bedrijven hierdoor hun 
gedrag en processen ten goede bijsturen. Graag vermeld ik dat ac-
tieve managers de mogelijkheid hebben om posities bij onvol-
doende reactie van bedrijven te verkopen, hetgeen passieve ma-
nagers niet kunnen.
Conclusie? Actief beheer is springlevend, voor wie de nodige dis-
cipline aan de dag legt en de middelen en ervaring in huis heeft om 
deze kansen te exploiteren.

assief beheer neemt 
een hoge vlucht. In de 
VS zijn passieve fond-
sen goed voor bijna 
50% van de activa on-

der beheer in aandelenfondsen, en 
26% in obligatiefondsen. Het is te 
gemakkelijk om dan de schouders 
te laten hangen en te stellen dat 
actief beheer geen toekomst meer 
heeft. Als ceo van een huis dat 
heeft gekozen voor actief wil ik 
daar tegenin gaan. Volgens mij 
heeft actief beheer een schitte-
rende toekomst voor zich, mits aan 
een aantal voorwaarden wordt 
voldaan.

Actief beheer zal door de op-
komst van passief almaar meer 
kansen krijgen om alfa te gaan 
creëren via, onder meer, effecten-
selectie. Dat klinkt paradoxaal, 
maar is het niet. Op een bepaald moment slaat de slinger te ver 
door en ontstaan er kansen op markten die door passief beheer 
niet of verkeerd worden gecapteerd. Ik verwijs hier naar de irrele-
vantie van de prijs van een financieel actief voor een passieve 
strategie. Daarnaast kan ik stellen dat in turbulente tijden actief 
management een belangrijke bouwsteen kan vormen in een porte-
feuille om toegevoegde waarde te genereren. 
Om die kansen te capteren, is research belangrijk. De afgelopen 
tien jaar hebben assetmanagers en brokers de neiging gehad om 
hun researchteams te gaan afbouwen. Bij DPAM hebben we anti-
cyclisch gereageerd en fors geïnvesteerd in researchcapaciteit 
inzake aandelen, vastrentende waarden, krediet, macroresearch 
en uiteraard ook duurzaam beleggen. De analisten gaan op zoek 
naar opportuniteiten die zich voordoen, en deels ook het gevolg 
zijn van het massale (kudde)gedrag naar passieve fondsen. 

Assetmanagers moeten goed uitmaken welke markten nog (re-
latief) inefficiënt zijn. Daar zijn de meeste kansen te rapen. Vol-
gens Eugene Fama zijn de markten eerder efficiënt, maar in latere 
publicaties heeft hij die stelling genuanceerd. Op een efficiënte 
markt heffen de meningen van positief ingestelde en negatief in-

Een schitterende toekomst
HUGO LASAT: ANALYSE EN ESG KUNNEN LEIDEN TOT OUTPERFORMANCE BIJ ACTIEF BEHEER  

P

HUGO LASAT IS CEO VAN DEGROOF PETERCAM ASSET 
MANAGEMENT (DPAM).

FOTO: UNSPLASH
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VERMOGENSBEHEER

Het onderscheid tussen discretionair beheer en advies vervaagt door de 
opkomst van robo-adviseurs. Daardoor wordt robo-advies voor traditionele 
private banks met een hoog serviceniveau interessanter. 

GAMBIT: VOORAL BANKKLANTEN GAAN EROP VOORUIT

TEKST  REDACTIE INVESTMENT OFFICER

ROBO-ADVIES WIST GRENS 
TUSSEN BEHEER EN ADVIES

dement en risico te bepalen.’
‘De meeste robo-adviseurs zijn 

van huis uit B2C-platforms, en be-
ginnen nu ook aan B2B omdat dat 
makkelijker te schalen is dan een 
B2C-platform. Wij hebben juist de 
omgekeerde beweging gemaakt, en 
zijn pas later met een B2C-adviseur 
begonnen’, zegt Van Eesbeek. 
Gambit ziet die B2C-adviseur, Bir-
dee genaamd, als een ‘laboratorium’ 
om direct ervaring op te doen met 
het bedienen van retailklanten. Zo 
kunnen, is het idee, de belangrijkste 
klanten van het bedrijf (banken en 
vermogensbeheerders) uiteindelijk 
beter worden bediend.

gevolg van bepaalde marktontwik-
kelingen. Op dit moment gebeurt 
dat nog automatisch: klanten krijgen 
daar wel een notificatie van, maar 
ze kunnen niet zelf aan de knoppen 
draaien. Wij zijn nu bezig met een 
functionaliteit waarbij de klant een 
validatie moet geven bij een herba-
lancering van de beleggingsporte-
feuille. Vanuit de Europese richtlijn 
Mifid gezien is dat advies, en daar 
moet dan apart voor worden be-
taald.’

Zulke extra personalisaties ma-
ken robo-adviseurs volgens Van 
Eesbeek aantrekkelijker voor private 
banks en kleinere vermogensbeheer-
ders. Die maken nu vaak nog nauwe-
lijks gebruik van robo-advies. 

B2B of B2C?
‘De grote banken zijn onze natuur-
lijke klanten. Dat zijn partijen die 
veel dingen in-house bouwen.’ De 
corebusiness van Gambit ligt voor-
namelijk in het ontwikkelen van de 
technologie aan banken en vermo-
gensbeheerders. ‘Wij leveren een 
algoritme aan de bank, en die voegt 
vervolgens zelf zijn producten eraan 
toe, alsmede de parameters om ren-

obo-advies is nu in prin-
cipe geen advies, maar 
discretionair beheer. Ro-
bo-advisors stellen op 
basis van een vragenfor-

mulier een risicoprofiel op, en stel-
len aan de hand daarvan een gestan-
daardiseerde portefeuille samen, 
meestal van etf ’s. Ik denk dat we in 
de toekomst naar meer gepersona-
liseerde portefeuilles gaan, waarbij 
de robot werk overneemt dat nu nog 
door een fysieke adviseur wordt ge-
daan.’

Dat zegt Ken van Eesbeek van 
Gambit Financial Solutions. Het 
bedrijf, dat sinds december 2017 
BNP Paribas Asset Management als 
meerderheidsaandeelhouder heeft, 
levert technologie voor robo-ad-
visors aan banken en vermogensbe-
heerders.

Volgens Van Eesbeek gaan we toe 
naar een model waar meer beslis-
singsmacht bij de klant wordt gelegd: 
écht advies dus. ‘Een voorbeeld is de 
herbalancering van een portfolio als 

R

KEN VAN EESBEEK, GAMBIT 
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Van Eesbeek, hoofd business de-
velopment bij Gambit, zegt dat hij 
voorlopig vooral grotere banken in 
België (Beobank en AXA Bank) en 
Frankrijk (Groupe BPCE) als klant 
heeft. ‘Dat zijn banken met een rela-
tief groot netwerk van adviseurs. Die 
gebruiken onze technologie om risi-
coprofielen voor klanten op te stel-
len, een analyse te maken van hun fi-
nanciële situatie en op basis daarvan 
met gepast advies te komen.’ 

Distributievergoedingen
Die banken betalen een jaarlijkse li-
centievergoeding aan Gambit, die ze 
doorberekenen aan hun klanten. Dat 
kan via een vaste beheervergoeding, 
maar in België en Frankrijk gebeurt 
dat meestal nog via klassieke distri-
butievergoedingen. In tegenstelling 
tot in Nederland - waar distributie-
vergoedingen in 2014 werden afge-
schaft - zijn die daar voor niet-onaf-
hankelijk advies nog toegestaan. Van 

GAMBIT FINANCIAL SOLUTIONS 
GEDREVEN DOOR WETENSCHAP
Gambit Financial Solutions werd in 2007 opgericht door een groep wetenschappers aan 
de Universiteit van Luik. Het richtte zich vanaf de start op het ontwerpen van software 
voor risicomanagement en portfolio-optimalisatie voor financiële instellingen. Sinds 
2016 bedient het bedrijf met de in Luxemburg gevestigde robo-adviseur Birdee ook 
retailklanten. In december 2017 werd Gambit, dat naast België en Luxemburg ook 
klanten heeft in Frankrijk en Zwitserland, overgenomen door BNP Paribas Asset 
Management. Het hoofdkantoor staat nog steeds in Luik.

SCHUDT DE KLANT OP ZOEK NAAR ADVIES OVER ZIJN OF HAAR VERMOGEN BINNENKORT DE HAND VAN DE ROBO-ADVISEUR?  FOTO: HH

Eesbeek: ‘Beobank factureert klanten 
bijvoorbeeld niet rechtstreeks voor 
advies, maar via de fondsfees.’ 

Het provisieverbod zoals dat in 
Nederland geldt, zou volgens Van 
Eesbeek in principe in het voordeel 
moeten spreken van robo-adviseurs. 
Bij het wegvallen van distributie-
vergoedingen moeten kosten voor 

advies immers direct aan een klant 
in rekening worden gebracht. Dit 
is vandaag veelal het geval voor ro-
bo-adviseurs in Europa. ‘Dat is een 
stimulans voor vermogensbeheer-
ders om beter te bewijzen aan een 
klant waarom je zou moeten betalen 
voor advies, en daarmee een sterk 
argument voor digitalisering.’
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BELEGGINGSFONDSEN

Een wetsvoorstel van de Kamercommissie Financiën geeft 
pensioenspaarfondsen de mogelijkheid om 10% van de portefeuille in 
alternatives te beleggen. Verwacht echter geen grote wijzigingen in het 
beleid van deze fondsen.

WETSVOORSTEL EFFENT HET PAD VOOR ALTERNATIVES

TEKST  FRANCIS MUYSHONDT

PENSIOENSPAARFONDSEN
KRIJGEN MEER RUIMTE

termijn moet worden gewerkt. ‘Pri-
vate equity biedt de mogelijkheid om 
al zeer vroeg te investeren in start-
ups en venture capital. Op die ma-
nier kan de belegger toegang krijgen 
tot pareltjes, die bij uitstap mooie 
rendementen kunnen opleveren.’ 

Van Poucke voegt eraan toe dat 
‘beide activaklassen minder onder-
hevig zijn aan de bokkensprongen 
van de financiële markten. Zij kun-
nen aldus stabiliteit brengen en het 
risicoprofiel van het pensioenspaar-
fonds temperen.’ Voor de BNP Pari-
bas AM-beheerder blijft de impact 
op het risico-rendementsprofiel van 
de pensioenspaarfondsen beperkt 
vanwege de maximale toegestane 
blootstelling aan deze beleggingen. 

Uitdagingen 
Er moeten ook kanttekeningen 
worden gemaakt, op het vlak van 
waardering en liquiditeit. Aangezien 
private equity noch infrastructuur 
op een gereglementeerde markt no-
teren, is het niet evident deze acti-
va te waarderen. Daarenboven is er 
minder informatie publiek beschik-
baar waardoor het voor beheerders 

manager van BNP Paribas Asset 
Management, bieden alternatieven 
opportuniteiten, verhogen de diver-
sificatie en dragen bij tot het rende-
ment. 

Infrastructuur zorgt volgens 
Barthélemy voor stabiele cashflows 
op langere termijn tegen een lagere 
volatiliteit en met een hoge visibili-
teit. ‘Infrastructuur heeft een profiel 
dat beter aansluit bij de lange be-
leggingshorizon van een pensioen-
fonds.’ Hetzelfde geldt voor private 
equity omdat evenzeer op langere 

ensioenspaarfondsen zitten 
in een strakker keurslijf dan 
andere beleggingsfondsen.  
De beheerders zijn aan tal 
van strenge regels gebon-

den bij de samenstelling van hun 
portefeuille. Aangezien zoveel Bel-
gen erin beleggen, wilde de regelge-
ver het risico verkleinen. Verschil-
lende assetmanagers zijn al een tijdje 
vragende partij om de wetgeving op 
pensioenspaarfondsen te verruimen 
om het beheer van deze fondsen effi-
ciënter te kunnen maken. Onder im-
puls van vier Kamerleden van blau-
we signatuur (OPEN VLD en MR) 
wordt het speelveld uitgebreid. De 
belangrijkste wijziging is dat pensi-
oenspaarfondsen 10% van hun ver-
mogen onder beheer in alternatieve 
beleggingen mogen plaatsen. 

Voor Danièle Barthélemy, global 
head of institutional portfolio ma-
nagement bij Candriam (beheerder 
van de pensioenspaarfonsen) en 
Bart Van Poucke, senior portfolio-

P
DANIÈLE BARTHÉLEMY, CANDRIAM
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moeilijker is een gefundeerde opi-
nie te vormen. Ook liquiditeit is een 
aandachtspunt. Deze beleggingen 
kunnen niet zomaar verkocht wor-
den. Dit kan een probleem geven als 
er ooit grote uittredes zijn. 

Voor Bart Van Poucke is het 
duidelijk dat een langetermijnvisie, 
een zeker engagement en voldoen-
de spreiding noodzakelijk zijn om 
tot gedegen resultaten te komen. 
‘Meestal worden beleggingen in pri-
vate equity en infrastructuur voor 
meerdere jaren aangegaan want ver-
geet niet dat de risico’s en de kosten 
hoger liggen dan bij klassieke beleg-
gingen.’ Beleggen in het tweetal ge-
beurt volgens Danièle Barthélemy 
bij voorkeur via fondsen omwille 
van de grote omvang van individuele 
projecten op het vlak van infrastruc-
tuur en de nodige opvolging van de 
bedrijven in het kader van private 
equity. 

Praktisch bekeken
Het is onwaarschijnlijk dat pensi-
oenspaarfondsen op korte termijn 

10% van hun activa in deze seg-
menten zullen beleggen. ‘We zitten 
momenteel nog in een beginfase en 
gaan niet over één nacht ijs om dit 
nieuw gegeven in onze pensioen-
spaarfondsen op te nemen. Of we dit 
voor de 10% gaan benutten, hangt af 
van onze interne analyses en de po-
tentiële beleggingen die we geschikt 
achten. Binnen BNP Paribas hebben 
wij de nodige expertise om van start 
te gaan.’

Risico’s
Bij Candriam is hetzelfde geluid te 
horen omdat factoren zoals waarde-
ring, liquiditeit en transparantie in 
rekening moeten worden gebracht 
en met risico’s zorgvuldig moet 
worden omgesprongen. Hoewel 
Candriam continu zelf zijn experti-
se vergroot, kan het terugvallen op 
moedermaatschappij New York Life. 
‘New York Life heeft over de jaren 
waardevolle expertise opgebouwd in 
verschillende domeinen, waaronder 
private equity en infrastructuur.’ 

De uitbreiding naar alternatives 

is niet de enige wetswijziging. Beleg-
gen in geldmarktfondsen en wissel-
koersrisico’s indekken, behoren nu 
ook tot de mogelijkheden. Danièle 
Barthélemy vindt dit een goede zaak. 
‘De mogelijkheid om in geldmarkt-
fondsen te beleggen zorgt gezien de 
negatieve rente voor een alternatief. 
Men is dan niet meer verplicht om 
dagelijks cashposities te beleggen. 
Dat is tijdsintensief, terwijl er weinig 
extra rendement mee kan worden 
geboekt. Dit instrument zal vrij snel 
zijn intrede maken.’

Daarnaast mag de impact van 
het gebruik van futures en valuta-
termijncontracten volgens fondsbe-
heerder Van Poucke niet onderschat 
worden. ‘De nieuwe wetgeving laat 
onder andere toe om meer wereld-
wijd te beleggen zonder daarbij di-
rect het muntrisico te verhogen, wat 
de diversificatie van beleggingen ten 
goede komt. Gelijktijdig moeten we 
niet langer onze posities verlagen in 
niet-euro-markten, als we het risico 
op wisselkoerseffecten te groot vin-
den, maar de markt zelf nog steeds 
attractief vinden.’

FRANCIS MUYSHONDT IS FINANCIEEL 
JOURNALIST EN MEDEWERKER VAN INVESTMENT 
OFFICER.
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OBLIGATIES

De schulden van bedrijven zijn naar recordniveaus gestegen, terwijl 
de kredietkwaliteit is verslechterd. Kan dit een nieuwe financiële crisis 
veroorzaken of zijn de risico’s te overzien? 

BEDRIJVEN ZIJN KWETSBAAR VOOR EEN HOGERE RENTE

TEKST  JEROEN BOOGAARD

WANNEER BARST DE 
KREDIETBUBBEL?

e extreem lage rente heeft 
het bedrijfsleven aange-
moedigd om als een gek 
te lenen. De schulden van 
Amerikaanse en Europe-

se bedrijven zitten weer boven het 
niveau van voor de kredietcrisis. In 
de Verenigde Staten stegen de be-
drijfsschulden buiten de financiële 

D
sector vorig jaar zelfs naar een record 
van 46,6% van het bruto binnenlands 
product (bbp). De vorige keer dat de 
schulden zo hoog opliepen, in 1999 
en 2008, volgde een recessie.

Beleggers maken zich dan terecht 
zorgen, vindt Roelof Salomons, 
hoofdstrateeg bij Kempen Capi-
tal Management en als hoogleraar 
verbonden aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. ‘Het bedrijfsleven is 
zeer kwetsbaar bij een rentestijging 
of recessie.’ Bedrijven maken vol-

gens hem een rationele keuze door 
schulden te laten oplopen. ‘Doordat 
geld bijna gratis is, is het logisch dat 
bedrijven meer lenen om eigen aan-
delen in te kopen. Vanwege de lage 
economische groei hoeven ze niet 
veel te investeren.’ 

Doordat de groei van de schulden-
berg gepaard gaat met een stijging 
van de leverage, is de kredietkwali-
teit over het algemeen verslechterd. 
Inmiddels heeft ruim de helft van de 
bedrijfsobligaties in het Amerikaan-
se investment grade-segment een 
BBB-rating, een stapje verwijderd 
van high yield. In de jaren negentig 
was dat 25%. ‘Bedrijven met een soli-
de balans en goede winstgevendheid 
vinden het helemaal niet erg om 
hun kredietwaardigheid wat te laten 
verslechteren. De extra kosten van 
een lagere kredietrating zijn niet zo 
groot’, zegt Salomons. 

Einde cyclus
Aan de onderkant van de markt 
signaleert de strateeg dat minder 
gezonde bedrijven ten koste van 
alles hun investment grade willen 
behouden. ‘We zien dat bijvoor-GROEI SCHULDENBERG GAAT GEPAARD MET STIJGING LEVERAGE.   FOTO: SHUTTERSTOCK
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beeld bij General Electric, Anheu-
ser-Busch InBev en Kraft Heinz. Dit 
trio zet de laatste tijd de belangen 
van obligatiehouders boven die van 
aandeelhouders en geeft prioriteit 
aan schuld afbouw.’ Het is volgens de 
strateeg het begin van een trend, die 
de gevoeligheid van het bedrijfsleven 
voor schokken zoals een rentestij-
ging zal verkleinen. ‘Het is ook een 
signaal dat we aan het einde van de 
kredietcyclus zitten.’ 

Salomons beschouwt hoge be-
drijfsschulden niet als urgent pro-
bleem, zeker nu de centrale banken 
de monetaire teugels voorlopig niet 
aantrekken. ‘Eind 2018 maakten we 
ons zorgen over lage groei en stijgen-
de kosten van kapitaal. Nu maken we 
ons alleen maar zorgen over groei. 
Pas in een recessie komen de risico’s 
van de schuldenberg bovendrijven, 
aangezien de bedrijfswinsten dan 
onder druk komen en bedrijven 
moeite krijgen om aan hun rente- en 
aflossingsverplichtingen te voldoen. 
In de huidige omgeving van redelijke 
groei en lage rente zien we wanbeta-
lingspercentages niet oplopen.’

BBB-universum
Aangezien het BBB-universum sterk 
is toegenomen, neemt ook de kans 
op afwaarderingen naar high yield 
toe. Volgens Salomons is het zaak 
om actief te beleggen en deze zo-
genaamde fallen angels te mijden. 
‘Veel institutionele beleggers zullen 
de gevallen engelen verplicht moe-
ten verkopen, omdat een investment 
grade-mandaat vaak geen high yield 
mag bevatten. Wie deze namen dan 
gaat oppakken is de vraag, want de li-
quiditeit is laag. Dat is zorgwekkend.’

Alexandra Van Gyseghem, hoofd 
euro investment grade credit bij 
Amundi, ziet net als Salomons in 
de schuldenberg geen systeemrisico. 
‘Anders dan tijdens de kredietcri-
sis staat de financiële sector er nu 

goed voor.’ Hoewel bedrijfsschul-
den sterk zijn gestegen, nuanceert 
de obligatiespecialist het beeld rond 
de schuldenberg. ‘De rentedekking 
blijft historisch gezien erg hoog en 
Amerikaanse bedrijven hebben nog 
steeds enorme kasreserves in het 
buitenland. Weliswaar is de gemid-
delde nettoschuld-ebitda-verhou-
ding de afgelopen jaren opgelopen, 
maar dankzij de buitenlandse re-
serves blijft de leverage laag voor 
verschillende sectoren, zoals tech-
nologie.’ 

Bij Europese bedrijven ligt de ge-
middelde schuldgraad lager, omdat 
ze na de eurocrisis voorzichtiger zijn 
gaan opereren en meer cash aan-
houden. In het verleden ging in de 
VS een recordbedrijfsschuld in ver-
houding tot het bbp gepaard met een 
piek in het aantal wanbetalingen en 

een scherpe daling van de bedrijfs-
winsten. Van Gyseghem ziet dat 
voorlopig niet gebeuren. ‘Doordat de 
rente waarschijnlijk nog geruime tijd 
erg laag blijft, komen bedrijven niet 
snel in liquiditeitsproblemen.’ 

Winstmarges pieken volgens 
haar, maar komen pas echt onder 
druk in een recessie. Bovendien 
merkt ook zij dat bedrijven in het 
BBB-segment meer prioriteit gaan 
geven aan schuldafbouw. ‘De top 
van AT&T en GE neemt maatre-
gelen om de leverage te verkleinen, 
na zorgen bij aandeelhouders. Een 
te hoge leve rage schaadt de koers-
ontwikkeling en bedrijven nemen 
dit serieus. Temeer daar de straf die 
volgt op een afwaardering naar het 
junksegment fors is in de vorm van 
hogere risico-opslagen.’

Hoewel Van Gyseghem het einde 
van de economische cyclus ziet nade-
ren, hebben bedrijven nog tijd om de 
balans te versterken. ‘De leverage in 
het bedrijfsleven vormt nu geen aan-
leiding voor een nieuwe crisis. We 
hebben een scherpe economische 
neergang of een andere externe schok 
nodig om de bedrijfsobligatiemarkt 
in moeilijkheden te brengen.’

JEROEN BOOGAARD IS FINANCIEEL JOURNALIST 
EN MEDEWERKER VAN INVESTMENT OFFICER.
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ASSETALLOCATIE

De risico’s voor Europees vastgoed nemen toe, maar een forse prijscorrectie 
lijkt nog ver weg. Stijgende huurbaten en de lage rente leggen een robuuste 
bodem.

VERDUURZAMING IS STEEDS BELANGRIJKERE TREND

TEKST  MANNO VAN DEN BERG

LAGE RENTE LUCHT EUROPESE 
VASTGOEDBELEGGERS OP 

ruime aanwezigheid van goedkope 
schuldfinanciering de belangrijk-
ste positieve factor voor Europees 
vastgoed. ‘Die financiering is nog 
steeds ruim voorradig. Ja, de econo-
mische groei zwakt af, maar grote 
prijscorrecties of een vastgoedcrisis 
verwachten we niet. Daarvoor zou 
je eerst rode vlaggen op de krediet-
markten moeten zien.’ 

Ook Naumann verwacht geen 

met dubbele cijfers.’ Naumann ver-
klaart die groei met de schaarste aan 
de aanbodkant. ‘Europese projectont-
wikkelaars hebben weinig gebouwd 
tussen 2010 en 2017. Dat heeft nog 
zeker twee tot drie jaar een impact.’ 

Risico’s, maar geen crash 
Fréderic Tempel, hoofd beursgeno-
teerd vastgoed bij het Franse Axa 
Investment Managers, noemt de 

it gesprekken met vast-
goedexperts van DWS en 
Axa Investment Managers 
blijkt dat de opluchting 
onder vastgoedbeleggers 

groot is nu een snel stijgende ren-
te in Europa – een groot risico voor 
vastgoed – is afgewend. Ook in de 
Verenigde Staten hebben centrale 
bankiers gas teruggenomen. Vast-
goedindices stegen. De wereldwijde 
FTSE Nareit Developed leverde in het 
eerste kwartaal van 2019 een netto-
rendement van 16,6%, de Europese 
variant 13,5% (in euro’s). 

Matthias Naumann, hoofd stra-
tegie en vastgoed Europa bij DWS: 
‘Nu de ECB als gevolg van de minder 
gunstige economische vooruitzichten 
van koers is veranderd, kunnen beleg-
gers zich weer richten op structurele 
drijvers.’ 

Naumann: ‘Bij de selectie van vast-
goed gaat het nu vooral om onderlig-
gende huurbaten. Huurbaten bieden 
een goede buffer in onzekere tijden en 
zorgen voor stabiele inkomsten. De 
huurinkomsten hebben we sterk zien 
groeien, in sommige markten zelfs 

U

ER IS NOG ALTIJD VOLDOENDE FINANCIERING VOORHANDEN VOOR  VASTGOED.  FOTO: HH
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HUURBATEN 
BEPALEN NU 
VOORAL DE 
SELECTIE VAN 
VASTGOED

forse prijscorrecties in Europa. De 
rente, de historisch lage leegstands-
cijfers en de huurbaten vormen een 
stevig fundament. ‘Voor de komen-
de twee tot drie jaren verwachten we 
geen significante prijsdalingen, ten-
zij we een economische schok voor 
de kiezen krijgen’, aldus de DWS-be-
legger. 

Het grootste risico is dat de eco-
nomie verder verzwakt, stellen beide 
vastgoedexperts. Uiteindelijk zal dat 
ook een negatieve impact hebben 
op vastgoed. Vastgoed is voor zulke 
tegenwind kwetsbaar, want prijzen 
staan na jarenlange stijgingen op 
hoge niveaus. Tempel: ‘Maakten we 
ons een tijd terug zorgen over over-
verhitting van de economie, nu is 
een recessie een van de grote risico’s. 
Default-risico’s nemen dan toe, en 
dat zal geldverstrekkers zenuwach-
tig maken.’ 

Recessie
Voor Europa zijn er volgens Tempel 
specifieke risico’s. Allereerst heeft 
de Fed op dit moment meer ruimte 
dan de ECB om de markt te steunen 
als dat nodig is. ‘Bovendien zijn er 
politieke onzekerheden, niet zozeer 
brexit, maar over het hele Europese 
project. De sociale onvrede neemt 
toe.’

Naumann waarschuwt ten slotte 
vastgoedkopers die erop rekenen dat 
de rente heel lang laag zal blijven, en 
op die basis tegen te lage aanvangs-
rendementen (ofwel hoge vastgoed-
prijzen) instappen. ‘Als de rente later 
onverhoopt toch stijgt dan gaan in 
zo’n beleggingsmodel alle alarmbel-
len af.’ 

Vastgoedbeleggers in Europa 
hoeven dan geen crash te vrezen, 
het opwaarts prijspotentieel van 
vastgoed is laag. De kracht van 
goedkoop geld is eindig. Tempel: 
‘Vastgoedprijzen zullen gemiddeld 
meestijgen met inflatie, waarmee 

beleggers dit jaar een totaalrende-
ment van zo’n 4% tot 5% kunnen 
verwachten.’ De grootste bijdrage 
zal daarmee van het dividend, in 
feite de onderliggende huurbaten, 
moeten komen.

Tempel: ‘Dat dividendrendement 
is met 3% tot 4% nog steeds aan-
trekkelijk voor beleggers die nieuwe 
bronnen van inkomsten zoeken, ze-
ker als je dit vergelijkt met de lage 
of negatieve yields op Duitse staats-
papier. Dat dividend moet dan na-
tuurlijk wel stabiel zijn.’ 

Stedelijke kantoormarkt
Momenteel ziet Naumann in Eu-
ropa met name kansen in stedelijke 
kantoormarkten, in hotels en wo-
ningen. Als de brexitrook eenmaal 
is opgetrokken, denkt de vastgoed-
belegger bovendien dat er aantrek-
kelijke beleggingskansen zullen 

ontstaan op de grote en liquide Lon-
dense vastgoedmarkt. Die is door de 
onzekerheid rond brexit vrijwel tot 
stilstand gekomen. ‘Aanvangsrende-
menten liggen er nog op 4%, terwijl 
die elders, in onder meer Parijs, in 
Amsterdam en in Duitsland lager 
zijn komen te liggen door de toe-
stroom van beleggingsgeld.’ 

Tempel ziet in Europa kansen 
voor logistiek en industrieel vast-
goed. ‘De vraag ernaar is hoog.’ Ook 
enkele nichemarkten bieden aan-
trekkelijke risicopremies. ‘Denk aan 
studentenhuisvesting. Daar is een 
kwaliteitsslag nodig. Zorgvastgoed 
zoals ziekenhuizen, doktersprak-
tijken en verzorgingshuizen bieden 
eveneens uitzicht op hogere rende-
menten.’

De Axa-belegger noemt ook ver-
duurzaming een belangrijke trend. 
‘Niet reguleringen maar huurders 
zelf zijn hier de drijvende kracht. 
Met name grote bedrijven vragen 
erom en zo’n klant is koning.’ Vast-
goedbezitters zullen veel moeten 
investeren om panden duurzamer te 
maken, maar hebben dan ook daar-
na een grotere kans goedbetalende 
huurders te vinden.

MANNO VAN DEN BERG IS FINANCIEEL 
JOURNALIST EN MEDEWERKER VAN 
FONDSNIEUWS.
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Econometrisch model (ECB 2018-Q1)

Econometrisch model NBB

Rentegecorrigeerde betaalbaarheidsmaatstaf

Woningprijs/huurprijs

Woningprijs/inkomen

Graphic: Paul Mouwes  |  Bron: KBC, NBB en ECB

Hoe duur is een koophuis in België?
Procentuele overwaardering, stand 2018 Q3
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De uitbundigheid van de 
Belgische woningmarkt was in 
2018 erg groot. Zonder risico’s 
is de daarmee gepaard gaande 
prijsdynamiek niet. De 
woningprijzen zijn de 
afgelopen 25 jaar fors 
gestegen en hebben 
nauwelijks een correctie 
gekend. Het risico van 
overwaardering is groot. 

Dat schrijft KBC in het 
onderzoek ‘De Belgische 
woningmarkt: moeten we ons 
zorgen maken?’ 
Johan Van Gompel, econoom 
van KBC Group, stelt dat een 
overwaardering van vastgoed 
zich voordoet wanneer de 
ontwikkeling van de prijzen 
niet langer in lijn ligt met die 
van de voornaamste 
determinanten van de markt. 
Veelal worden voor deze 
fundamentals vooral 
vraagfactoren beschouwd, 
zoals het inkomen van de 
gezinnen, de hypotheekrente 

en de demografische 
ontwikkeling. 

De meting van de over- of 
onderwaardering is een 
moeilijke opgave, waardoor 
verschillende cijfers de ronde 
doen. Enge maatstaven, zoals 
de price-to-income en 
price-to-rent ratio’s die de 
ontwikkeling van de 
woningprijs relateert aan die 
van het gezinsinkomen, 
respectievelijk de huurprijs, 
wijzen op een forse overwaar-
dering van bijna 60% in het 
derde kwartaal van 2018.

‘Als we de price-to-income 
ratio corrigeren om rekening 
te houden met het rentever-
loop, bekomen we een 
ruimere, rente gecorrigeerde 
betaalbaarheidsmaatstaf’, 
zegt Van Gompel. ‘Daarbij 
wordt de jaarlijkse annuïteit 
die een hypotheeknemer 
moet betalen (zowel 
kapitaalaflossing als rente) 
vergeleken met het beschik-
bare inkomen per gezin. 

Doordat de sterke rentedaling 
de betaalbaarheid van 
vastgoed heeft ondersteund, 
bedraagt de overwaardering 
volgens die ruimere maatstaf 
veel minder, namelijk 6,7% in 
het derde kwartaal van 2018.

GROTE VASTGOEDAPPETIJT 
Vastgoed is een belangrijke 
component in de investe-
ringsportefeuille van de 
Belgen. De grote vastgoedap-
petijt werd de afgelopen jaren 
gedreven door de aanhou-
dende prijsstijgingen. Tegen 
de achtergrond van een sterke 
schuldopbouw bij de gezinnen 
en een (alsnog beperkte) 
overwaardering stijgen de 
risico’s op een oververhitting 
van de markt.

‘Alsmaar meer ontstaat 
een dualiteit tussen degenen 
waarvoor vastgoed onbetaal-
baar wordt of een grote 
schuldopname is vereist, en 
degenen die nog altijd vlot 
kunnen en willen kopen, 

omdat ze er de middelen voor 
hebben. Positief is wel dat de 
gemiddelde maandelijkse 
aflossingslast van gezinnen 
met een hypotheeklening niet 
verder toeneemt, dankzij de 
inkomensgroei en lage rente. 
Ook het aantal wanbetalingen 
blijft erg laag.’

Bij een schok, zoals een 
felle opsprong van de rente of 
werkloosheid, kan de situatie 
omslaan, waarschuwt KBC. 
Voorzichtigheid inzake 
kredietverlening en het 
temperen van het beleggers-
enthousiasme moeten 
voorkomen dat de Belgische 
vastgoedmarkt oververhit 
geraakt. 

Het zou goed zijn als de 
woningprijzen niet meer 
stijgen dan 2% à 2,5% per 
jaar. Gegeven de wat minder 
gunstige ontwikkeling van de 
marktfundamentals lijkt dat 
scenario waarschijnlijk, 
concludeert Van Gompel van 
KBC.

60% OVERGEWAARDEERD,  
IN RELATIE TOT GEZINSINKOMEN
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zijn we defensief: we gaan alleen 
bouwen als we een huurder of zelfs 
al een koper hebben.’

IO: Hoe ziet de rest van de porte-
feuille van een grote verzekeraar 
zoals AG Insurance eruit?
Vermeir: ‘Ook wij moeten leven 
met de huidige zeer lage rentestan-
den. Een cadeau is dat niet, maar we 

O: Hoe ziet de portefeuille 
van AG Insurance er momen-
teel uit?
Vermeir: ‘Zoals je weet, zijn 
wij de grootste institutionele 

belegger in België. Wij moeten de 
pensioenen van onze cliënten ga-
randeren en hebben dus een resul-
taatsverbintenis. Dat onderscheidt 
ons meteen al van de pensioenfond-
sen, die een ‘best effort’-benadering 
hebben. Onze activa onder beheer 
bedragen op dit moment € 75 mrd, 
inclusief het vastgoed in portefeuil-
le. Daarmee zijn we na de kerk en de 
overheid trouwens de grootste vast-
goedbelegger in België. We zitten 
vooral in kantoren, parkings, logis-
tiek, shoppingcenters en in mindere 
mate in residentieel vastgoed. Dat is 
nogal duur aan het worden. We zijn 
ook verticaal geïntegreerd, aange-
zien we het volledige proces doen 
van aankoop, exploitatie, verhuur tot 
verkoop. Dat onderscheidt ons van 
andere partijen. Ook in vastgoed 

I

AG Insurance is een van de grootste asset-owners in België, met een 
beleggingsportefeuille van € 75 mrd, inclusief vastgoed. Een gesprek met 
Wim Vermeir (cio) en Filip Corten (senior investment strategist) over 
assetallocatie en de impact van wet- en regelgeving. 

INTERVIEW

‘WE ZIJN DEFENSIEVE 
BELEGGERS’
AG INSURANCE KAN DE LAGE RENTESTANDEN OPVANGEN

kunnen dat opvangen. Concreet is 
onze portefeuille voor 53% belegd in 
overheidsobligaties, voor 18% in cor-
porate bonds, 16% direct loans, 3% 
aandelen en tot slot 10% vastgoed.’ 

IO: Dat is een heel defensieve por-
tefeuille?
Corten: ‘Dat klopt. Wanneer we naar 
het obligatiesegment gaan kijken, 

WIM VERMEIR FILIP CORTEN
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zitten we voor het overheidsluik gro-
tendeels in AA- tot A-ratings. We 
beleggen vooral in Belgisch papier, 
maar ook in Frans en Nederlands 
papier. De Duitse bunds vinden we 
door de extreem lage rente op dat 
papier minder interessant. We ne-
men ook geen valutarisico. Dat is 
te moeilijk om te hedgen en ook te 
duur. Qua duration zitten we eer-
der op het lange einde van de curve. 
Daar is nog enig rendement te halen.

In het kredietluik gaan we hoofd-
zakelijk investment grade, dus 
hoofdzakelijk in het BBB-segment. 
High yield is voor ons een tactische 
belegging, waarin we gaan als de 

spreads voldoende aantrekkelijk zijn. 
Het is geen strategische positie.’

IO: Zijn jullie ook actieve beleg-
gers?
Vermeir: ‘Zeker. Toen we in het cor-
porate segment zagen dat de spreads 
vorig jaar in november en december 
naar aantrekkelijke niveaus waren 
gestegen door de marktturbulentie, 
zijn we “full speed” gegaan en heb-
ben we stevig gekocht. Dat bleek 
een goede call te zijn en een goede 
opportuniteit. Nu zitten we eerder 
neutraal. Dat toont aan dat ook wij 
anticyclisch kunnen beleggen als de 
gelegenheid zich voordoet. Als je die 

JURGEN VLUIJMANS IS EDITORIAL MANAGER VAN 
INVESTMENT OFFICER. 

AG Insurance profileert zich ook steeds meer als een duurzame speler. Ook 
asset-owners worden zich steeds meer bewust van de noodzaak om ESG-crite-
ria te integreren in het beleggingsproces. Een gesprek met Bernadette Migisha, 
portefeuillebeheerder en ESG-specialist.

IO: Wat betekent duurzaamheid voor AG Insurance?
Migisha: ‘Het zit in ons DNA sinds 2007, maar het is pas onlangs dat we er meer over 
beginnen te communiceren zijn. Investment Officer heeft dus de primeur (lacht). We 
maken een inhaalbeweging, maar hebben hier al een behoorlijk parcours in afgelegd, 
maar meer in de luwte. We zijn eerder bescheiden en willen dat zo houden. We willen 
ook zeker niet aan greenwashing doen.
Concreet zijn we in 2007 begonnen met de toepassing van een best-in-class-benade-
ring. Voor het totale volume van onze assets gaan we ook uitsluitingen toepassen. Het 
gaat om alle soorten wapens, tabak en steenkool. Dat zijn volgens ons geen duurzame 
sectoren. We nemen ook ESG-factoren op in onze analyses voor nieuwe investeringen 
en wij zijn sinds begin dit jaar ook lid van de Principles for Responsible Investment 
(PRI).’

Zijn er ook specifieke ESG-mandaten bij jullie?
Migisha: ‘Ja, en daarin zit € 4 mrd. Het gaat vooral om unit-linked, producten met 
kapitaalbescherming en groepsverzekeringen. Daarin kunnen we nog strengere 
criteria toepassen waarin de klant uiteraard ook een inspraak heeft. Wij maken 
gebruik van ESG-data van Sustainalytics, dat ons de nodige coverage biedt.’ 

IO: Krijgen cliënten hier de nodige reporting over?
Migisha: ‘Ja, we rapporteren hierover en geven de nodige statistieken mee op E, S en G 
gebied ten opzichte van de relevante benchmark, zoals MSCI EMU, World, enzovoort.’

situaties ziet op de markt en je hebt 
je huiswerk gedaan, moet je niet 
twijfelen. 

Vergeet ook niet dat onze om-
vang eerder een voordeel is dan een 
nadeel. Wanneer partijen een nieu-
we emissie willen plaatsen, weten ze 
dat ze bij AG terechtkunnen voor  
tickets van 50 miljoen of meer. We 
zijn daarom een bevoorrechte partij. 
Liquiditeit is voor ons minder een is-
sue omdat onze verplichtingen zeer 
lang lopen. 25% van onze portefeuil-
le is vrij illiquide.’

IO: Vertel eens iets over het aan-
delenluik, dat met 3% toch be-
scheiden is?
Corten: ‘We gaan grotendeels kijken 
naar aandelen uit de eurozone. We 
vertrekken in eerste instantie van-
uit de sectoren. Daarin gaan we de 
bedrijven selecteren die we wel zien 
zitten. We kijken ook naar de kleine-
re beurskapitalisaties. Dat in com-
binatie met bedrijven die een mooi 
dividend uitbetalen, zorgt voor een 
aantrekkelijk rendement. Al onze 
aandelenbeleggingen worden opge-
volgd door interne beheerders.’

IO: Tot slot, nog iets over het Sol-
vency II kader waarin jullie moe-
ten opereren. Hoe beperkend is 
dat?
Vermeir: ‘De kapitaalkost voor aan-
delen binnen Solvency II is vrij hoog. 
Ik lees wel dat de Europese Commis-
sie voorstellen heeft geformuleerd 
om deze naar beneden te brengen. 
Dat zou een goede zaak zijn. Ten 
tweede moeten we door de volatili-
teit van aandelen onder IFRS 9 ook 
waardeverminderingen doorvoeren. 
Dat kan een grote impact hebben op 
onze P&L.’

DEFENSIEF EN DUURZAAM
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THIERRY MASSET, CIO ING BELGIË 

ASSETALLOCATIE

ING België is tactisch onderwogen in aandelen en verkiest op dit moment 
de veiligheid van cash. Dat blijkt uit een gesprek met Thierry Masset, chief 
investment officer van de bank.

TEKST  JURGEN VLUIJMANS

ING BELGIË TRAPT NA 
RALLY ZACHT OP DE REM 

voorkeur gaat uit naar overheidsobli-
gaties. In het bedrijfsobligatieluik zien 
we dat spreads voor BBB-emittenten 
(90 basispunten versus risicovrij pa-
pier) te laag zijn. Hetzelfde geldt voor 
high yield. Schuldpapier uit groeilan-

leid is de afgelopen kwartalen een 
gamechanger geweest. De centrale 
banken hebben het geweer van de 
schouder veranderd. Zij doen er alles 
aan om de groei overeind te houden. 
Hierdoor kan de huidige cyclus nog 
wel een tijdje aanhouden.

‘Tactisch onderwogen’
Hoe vertaalt zich dat in de assetal-
locatie? Bij ING België bestaan vijf 
assetallocatieprofielen, maar voor de 
gemakkelijkheid geven we de posi-
tionering voor een neutraal (50/50) 
profiel mee. ING België is na de 
sterke rally van begin dit jaar voor-
zichtiger geworden. Masset: ‘We zijn 
tactisch onderwogen (45%) in risi-
covolle activa, aandelen. Die beslis-
sing hebben we eind april genomen. 
Aandelen zijn iets te sterk vooruit-
gelopen op de fundamentals, terwijl 
de risico’s van de handelsoorlog wor-
den onderschat. In het aandelenluik 
hebben we geen sterke convictie met 
betrekking tot regio’s, hoewel we wel 
een lichte voorkeur hebben voor de 
VS, waar de groei sterker is en de be-
drijfswinsten eveneens.’

‘In het obligatieluik merken we 
eveneens een lichte onderweging. De 

hierry Masset benadrukt 
dat ING België een traditi-
oneel organogram volgt op 
het gebied van de assetallo-
catie. Voor de macro-eco-

nomische analyse krijgen zij onder-
steuning van het macroteam onder 
leiding van hoofd econoom Peter 
Van Den Houte, die onlangs zei te 
verwachten dat de Europese Centra-
le Bank later dit jaar de rente met 10 
basispunten zal verlagen vanwege de 
lage economische groei en aanhou-
dend lage inflatie.
Masset benadrukt dat we ons in de 
late fase van de economische cyclus 
bevinden. ‘Eind vorig jaar hebben 
we een serieuze vertraging gekend, 
vooral in Europa en in veel opko-
mende landen. Een recessie is nooit 
ons centrale scenario geweest. We 
denken dat we in Q2 en Q3 verbete-
ring zullen zien. Een recessie in 2020 
mogen we echter niet uitsluiten.’

Masset geeft mee dat de groei 
‘low for longer’ kan blijven, maar 
wel positief blijft. Het monetair be-

T

GROEI IS NAAR VERWACHTING ‘LOW FOR LONGER’ MAAR BLIJFT  WEL POSITIEF
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den is risicovoller, maar wel interes-
sant. De vergoedingen in lokale en 
harde munt zijn aantrekkelijk.’

Investment Officer.be:
Database met 9000 marktvisies
Investment Officer geeft zijn ge-
bruikers na registratie op www.
investmentofficer.be gratis toegang 
tot een database met meer dan 9000 
marktvisies en rapporten van ruim 
50 assetmanagers. Op basis van deze 
dagelijkse geactualiseerde database 
kunt u de nieuwsbrief Morning Call 
ontvangen. Enkele voorbeelden van 
de rapporten in de database: 

BNP Paribas AM: Koop de dip
BNPP AM heeft besloten ‘long’ ont-
wikkelde aandelenmarkten te gaan, 
na een lange periode waarin men 
neutraal gepositioneerd was naar 
aandelen. Deze stap verantwoordt 
de assetmanager door te wijzen op 
de aanhoudende spanningen tussen 
VS en China, maar toch houdt zij re-
kening met een akkoord. Daarnaast 
zorgt het economische en monetaire 
beleid voor een ‘Goudlokjescenario’, 
vooral in de VS, die risicovolle beleg-
gingen aantrekkelijk maakt. 

Carmignac: 
Frontier Markets, ben selectief 
Frontier Markets lopen achter opko-
mende markten aan, maar het is een 
kwestie van tijd voordat de kloof op 
het terrein van risico-rendements-
verhouding en liquiditeit wordt ge-
dicht, stelt Carmignac. Probleem 
is echter dat markten die tot deze 
categorie worden gerekend nauwe-
lijks door analisten worden gevolgd. 
Carmignac geeft de voorkeur aan 
landen die relatief open zijn naar 
buitenlandse investeerders en een 
redelijke mate van economische en 
politieke stabiliteit kennen, zoals in 
Azië. 

Actiam: 
Japan, voorland Europa? 
De groei in Europa is eigenlijk be-
droevend laag. Er zijn veel overeen-
komsten tussen Japan 20 jaar geleden 
en Europa nu, vindt Actiam. Vergrij-
zing draagt bij aan een krimpend 
aanbod. In Japan was het antwoord 
robotisering, in veel Europese landen 
wordt ingezet op verhoging van het 
geboortecijfer. In Japan en Europa is 
de reactie van het bedrijfsleven daar-
op internationalisering (geweest). 

Edmond de Rothschild: 
Terugval markten
De handelsstrijd tussen VS en Chi-
na schrikt aandelenbeleggers af, stelt 
Edmond de Rothschild. Tegelijker-
tijd dalen obligatierentes en stijgt de 
dollar. ‘Wij geloven dat de markten 
op grond van de winstcijfers niet 
zullen stijgen, maar dat beleggers 
langs de kant blijven staan. Onze 
assetallocatie blijft ongewijzigd. We 
zijn als voorheen onderwogen in ri-
sicovolle assets. Voorzichtigheid is 
geboden, omdat de risico’s nog altijd 
asymmetrisch zijn.’ 

Alpha Research: 
Assetallocatie consensus mei
Alpha Research houdt de assetallo-
catieaanpassingen van meer dan 40 
assetmanagers bij en geeft maande-
lijks een update, die een beeld van 
de marktconsensus geeft. Ultimo 
april – dat was voor de sterke terug-
val in mei – waren de assetalloca-
tieaanbevelingen als volgt: aandelen 
overwogen, maar de trend was wel 
neerwaarts; cash neutraal (trend 
opwaarts), grondstoffen en vastgoed 
neutraal (trend neerwaarts). Voor 
obligaties was de consensus onder-
wogen, maar de trend opwaarts. 

JURGEN VLUIJMANS IS REDACTEUR VAN 
INVESTMENT OFFICER.  

VOLG ONS
DIGITAAL
Investment Officer biedt alle 
werkdagen van de week vakinformatie 
voor professionals in de Belgische 
beleggingsindustrie.  Zo krijgt u: 

   Dagelijks nieuws op het terrein van 
beleggen;

   Achtergrondinformatie en analyses 
over de industrie, lokaal & 
internationaal;

   Iedere ochtend de Morning Call met 
de beste marktvisies uit de 
assetmanagementindustrie om 
07.00 uur in uw mailbox.

   Dagelijkse redactionele nieuwsbrief. 

Bent u een professional die werkzaam 
is in de beleggingsdienstverlening? 
Dan kunt u zich gratis abonneren op 
investmentofficer.be en blijft u net als 
uw collega’s op de hoogte van alle voor 
u relevante ontwikkelingen. 
Investment Officer bestaat uit 
een onafhankelijke redactie van 
Belgische financiële journalisten, 
die de lokale markt goed kennen. Zij 
worden bijgestaan door Fondsnieuws, 
dat het grootste platform voor 
beleggingsprofessionals in Nederland 
is en inmiddels een trackrecord van 
tien jaar heeft. Fondsnieuws, dat 
onderdeel is van Het Financieele 
Dagblad, heeft een zeer ervaren 
eigen redactie, met correspondenten 
en medewerkers in de belangrijkste 
financiële centra van de wereld. 
Ga naarinvestmentofficer.be en 
registreert u zich vandaag nog, opdat 
u niks hoeft te missen van het laatste, 
actuele vaknieuws. 
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INDUSTRIE

Verscholen in de uitlopers van de Ardennen ligt een hertogdom dat met 
vereende krachten bezig is om een hubpositie te bouwen in de wereld van 
wealth management, private banking en assetmanagement. 

ECOSYSTEEM SUPERRIJKEN WORDT CONTINU VERRIJKT

TEKST  STEPHEN EVANS

LUXEMBURG VINDT 
ZICHZELF OPNIEUW UIT

de totale financiële industrie. Door 
opheffing van het bankgeheim is 
het beheerde vermogen in drie jaar 
tot 2017 fractioneel gestegen tot 
€ 363 mrd, maar volgens cijfers van 
de Luxembourg Bankers Associa-
tion Private Banking Group werkt 
de focus op (Ultra) High Net Worth 
Individuals goed: sinds 2017 wordt 
de helft van alle assets beheerd voor 
klanten die meer dan € 20 mln aan 
vermogen hebben.

Alternatieve beleggingen
Zelfstandige vermogensbeheerders 
kunnen erover meepraten: een ver-
gunning aanvragen in het kader van 
de Alternative Investment Fund 
Managers Directive (AIFMD), is een 
uitdaging. Veel aanbieders van alter-
natieve beleggingen registreren zich 
nu in Duitsland, Frankrijk en Ne-
derland, maar Luxemburg stoomt 
als nummer 4 op. Toen  AIFMD in 
2013 werd gelanceerd, was Luxem-
burg de spreekwoordelijke dwerg in 
dat krachtenveld; nu is het de vesti-
gingsplaats van alternatieve fondsen 
met ruim € 700 mrd aan beheerd 
vermogen. Voor Ucits-geregistreer-
de fondsen is het, na de Verenigde 

Het zijn veelsoortige belangen die 
intelligent management verlangen 
omwille van maximale efficiency en 
minimale belastingdruk. 

Luxemburg kent een uniek grens-
overschrijdend ecosysteem, geba-
seerd op een veeltalige beroepsbe-
volking en zakelijke- en financiële 
dienstverlening die de wereldbol 
omspant. Het groothertogdom gaf 
het bankgeheim op, maar de niet-be-
lasting gerelateerde geheimen wor-
den nog altijd met fluwelen hand-
schoenen bewaard. 

Het resultaat is dat Luxemburg 
een van de leidende centra voor 
wealth management in de wereld is. 
In de private banking-sector wer-
ken 6300 mensen – een vijfde van 

e afgelopen tien jaar waren 
uitdagend voor Luxem-
burg: de financiële crisis 
maakte een einde aan zijn 
fiscale geheimen; kostbare 

wet- en regelgeving volgde en het 
businessmodel van het groothertog-
dom werd uitgedaagd. Anno 2019 
blijkt dat de financiële sector zijn 
kracht heeft bewezen: Luxemburg 
heeft meer te bieden dan een bank-
geheim. Het greep de aangescherpte 
Europese toezichtregels aan om zich 
juist af te keren van de paar hon-
derdduizend klanten – het arche-
type ‘Belgische tandarts’ die zwart 
geld probeerde te verdoezelen – naar 
een substantieel rijkere clientèle die 
meer hoogwaardige diensten vraagt. 

Zij vragen om planning, zowel 
voor hun investeringen als voor hun 
(erf)opvolging. Deze klanten leven 
in een wereld van bedrijven in meer-
dere landen, van in het buitenland 
studerende kinderen, van meerdere 
vakantiehuizen en een jacht dat af-
gemeerd is in de Middellandse Zee. 

D
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Staten de grootst vestigingsplaats 
ter wereld met een beheerd vermo-
gen van € 4.350 mrd eind maart. Het 
groothertogdom is bezig zich te spe-
cialiseren in private equity, vastgoed 
en private debt. Driekwart van alle 
private-equitypartijen is geregis-
treerd of actief in Luxemburg. 

In 2016, toen de sector klaagde over 
de traagheid waarmee vergunningen 
werden verstrekt, reageerde de rege-
ring van Luxemburg met de Reserved 
Alternative Investment Fund (RAIF), 
die voor een snellere afhandeling van 
de vergunningsaanvraag zorgt. Deze 
maatregel was een succes: het aantal 
RAIF’s verdubbelde in een jaar van 
bijna 248 tot 575. Tegelijkertijd doet 
zich een structurele uitdaging voor: 
er is te weinig aanwezigheid van het 
frontoffice, zoals portfoliomanagers 

en beleggingsstrategen. Daarentegen 
floreren in het land de activiteiten van 
back- en middleoffice, zoals risicoma-
nagement. De aanwezigheid hiervan 
zorgt schoorvoetend voor toenemen-
de belangstelling van frontofficeac-
tiviteiten. Met een groeiverwachting 
voor alternatieve beleggingsfondsen 
van 50% in de komende vijf jaar wordt 
verwacht dat Luxemburg daarvan een 
substantieel deel voor zijn rekening 
neemt. 

Fintechs
Naast private banking, family of-
fices en alternatieve beleggingen 
heeft Luxemburg fintech-start-ups 
tot speerpunt benoemd. Blockchain, 
robo-advies en het gebruik van 
kunstmatige intelligentie zijn een 
antwoord op de veranderende le-

vensstijl en het gedrag van klanten. 
Toch denkt men in het wealth ma-
nagement dat de behoeften van rijke 
klanten nog altijd meer gericht zijn 
op persoonlijk contact. Daarin kan 
technologie een vitale rol spelen, 
bijvoorbeeld met op maat gesneden 
informatie. Opvallend bij de strate-
gie is de rol van de toezichthouder in 
het ecosysteem van Luxemburg. Die 
handelt proactief om ervoor te zor-
gen dat nieuwe oplossingen tot nieu-
we producten kunnen leiden en door 
te zorgen dat ze tijdig zijn ingebed in 
wet- en regelgeving. 

STEPHEN EVANS IS JOURNALIST EN MEDEWERKER 
VAN THE ECONOMIST INTELLIGENCE UNIT IN 
LUXEMBURG. HIJ SCHREEF OP VERZOEK EEN 
DRIELUIK OVER LUXEMBURG ALS HUB VOOR DE 
FINANCIËLE SECTOR.

LUXEMBURG IS OOK NA AFSCHAFFING VAN HET BANKGEHEIM AANTREKKELIJK VOOR DE RIJKEN IN DE WERELD. FOTO: HH
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De redacteuren van Investment Officer spreken niet alleen dagelijks met 
beleggingsstrategen en economen, maar ook met de topmensen van 
vermogensbeheerders, banken en verzekeraars – een korte bloemlezing.
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band. Daar houden wij ons sterk 
aan.’ 

Philippe Delva, ceo 
MeDirect Bank: ‘Sinds 
2015 kunnen wij ons een 
Belgische bank noemen. 
Dat was een logische 

stap. Het was immers bij de start al 
onze ambitie om een volwaardige 
bank te bouwen in België, die klan
ten oplossingen aanreikt om het 
beste uit hun geld te halen. Spaar
rekeningen zijn een goede manier 
om nieuwe klanten te winnen, die 
vervolgens ook onze beleggings
formules kunnen ontdekken.’ 

Michiel Buysschaerrt, 
ceo Van Lanschot Bel-
gië: ‘Adviesbeheer blijft 
een cruciaal onderdeel 
bij de vermogensbeheer

der. Op dat vlak roeien we tegen de 
stroom in. Veel instellingen bouwen 
het adviesbeheer af door de beper
kingen van de Mifid IIregelgeving, 
maar voor ons blijft dat een speer
punt. Het is een minder rendabele 
activiteit, maar wel een waarmee je 
als vermogensbeheerder een echte 
vertrouwensband kan opbouwen 
met de klant.’ Zowat 45% van de 
klanten kiest voor adviesbeheer, zo’n 
55% voor discretionair beheer.’
 

stimulans voor die benodigde tran
sitie.’  

Thierry van Alphen, 
hoofd private banking 
ING België: ‘Steeds 
meer mensen staan stil 
bij hun impact op de 

maatschappij en trekken dat ook 
door naar de fondsen waarin ze be
leggen.’ Toch merkt Van Alphen 
dat sommige beleggers nog altijd 
niet helemaal overtuigd zijn. ‘Er 
zijn nog altijd beleggers die zich 
zorgen maken over het rendement 
van duurzame beleggingen. Noch
tans presteren duurzame fondsen 
minstens zo goed – en in sommige 
gevallen zelfs beter – dan reguliere 
fondsen die geen duurzaamheids
criteria hanteren. Die boodschap 
moeten we misschien nog wat na
drukkelijker communiceren.’

Hugo Lasat, ceo van 
DPAM: ‘Hiërarchie is 
wat mij betreft een anti
remedie voor succes. Bij 
ons in het bedrijf hebben 

we naast het senior management 
alleen beleggingsprofessionals in 
dienst. Er is natuurlijk wel sprake 
van verschil in ervaring, maar tus
sen de verschillende werknemers 
bestaat geen enkele hiërarchische 

Marc Lauwers, ceo van 
Argenta, over de sa-
menwerking met De-
groof Petercam AM: 
‘Een nog intensievere 

samenwerking behoort zeker tot de 
mogelijkheden. De samenwerking 
biedt immers tal van voordelen. Zo 
is er een grote kennisdeling tussen de 
beheerteams van Degroof Petercam 
Asset Management en Argenta Asset 
Management. Bovendien hebben we 
zo veel beter zicht op de gehanteer
de beheersmethodologie van de Ar
vestarfondsen. Zo kunnen we nog 
beter monitoren dat de algemene ka
rakteristieken van Argenta als bedrijf 
worden gereflecteerd in de fondsen.’

Helena Viñes Fiestas, 
duurzaamheidsexpert 
BNP Paribas Asset Ma-
nagement en lid van de 
expertgroep duurzame 

financiering van de EU: ‘We willen 
boven alles dat Europa de doelstel
ling van 2050 - een CO2neutrale 
energievoorziening - haalt. Om 
dit te kunnen doen, moet het niet 
draaien om namingandshaming, 
maar om het creëren van de juiste 
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