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Misschien moeten uw (klein)kinderen het dit jaar eens over een andere boeg gooien en geen speelgoed, maar een fondsenspaarplan
vragen aan de Sint. Daarmee belegt u gespreid in de tijd en zet u hun spaarcenten zonder emotie aan het werk.

Bijna 170 miljard euro hebben de Belgen in fondsen zitten. Omdat spaargeld door de ultralage rente amper nog iets opbrengt,
kiezen steeds meer spaarders voor een beleggingsfonds. Vooral gemengde fondsen, waarin niet alleen aandelen maar ook veiligere
obligaties zitten, zijn populair. Alleen: beleggen is niet zonder risico. 'Bovendien hebben mensen de neiging om op het verkeerde
moment te investeren. Zo zijn ze bang om te beleggen als ze slecht nieuws in de krant lezen en stappen ze in als de koersen hoog
staan. Vandaar dat periodiek beleggen een oplossing biedt: u trekt de emotie uit de beurs weg, en koopt ook op momenten dat de
koersen laag staan', zegt fondsenspecialist Knut Huys (Deutsche Bank België).

Het ideale instapmoment bestaat immers niet. Door elke maand een klein bedrag te investeren, koopt u zowel tegen hoge als lage
koersen. Wellicht doet u dat al, in de vorm van pensioensparen. Tenminste als u voor maandelijkse stortingen hebt gekozen en die 940
euro (het maximale bedrag dat u jaarlijks mag invullen op uw belastingaangifte) niet in één keer in uw pensioenspaarfonds stort. Met
een klassiek fondsenspaarplan belegt u op dezelfde manier, weliswaar zonder fiscaal voordeel.

Heel wat banken bieden fondsenspaarplannen aan. In juni lanceerde Axa Bank nog een beleggingsplan, waar u vanaf 25 euro per
maand kan instappen. 'De perceptie leeft immers nog dat u pas kan beleggen als u een voldoende groot vermogen hebt. Maar wie
wacht tot hij 10.000 euro of meer bijeen heeft gespaard, heeft al ettelijke jaren aan potentieel rendement verloren.'

'Hoe vroeger u ermee begint, hoe beter. Zo zal uw rendement hoger liggen als u gedurende 20 jaar elke maand 250 euro opzijzet, dan
500 euro gedurende 10 jaar', zegt Huys.

'Soms stappen mensen onbesuisd in een fonds. En naargelang de ervaring die ze met die belegging hebben, nemen ze drastische
beslissingen. Een fondsenspaarplan kan met een kleine inzet mensen vertrouwd maken met fondsen. Ook jongeren. Met een
spaarrekening alleen zal een kind niet veel opsteken over beleggen. Maar als zo'n jongere op z'n achttiende beheerder wordt van die
fondsenrekening, zal hij sneller geneigd zijn er zich over te informeren, net omdat het in zijn portefeuille zit', meent Johan De Buyck,
productmanager bij BNP Paribas Fortis.

Waarop moet u letten als u in een fondsenspaarplan stapt?

Beleggen is een meerjarenplan

Stap niet in een fondsenspaarplan als u er na een jaar alweer wil uitstappen. 'Met een beleggingshorizon van minder dan vijf jaar is
zo'n plan geen goede oplossing', meent Huys. Beurzen stijgen immers niet alleen, maar zakken ook af en toe, en de kans is reëel dat u
er op zo'n korte termijn uw broek aan scheurt. 'Na een beurscrash zijn vaak vijf tot zeven jaar nodig om die uit te wissen', voegt Buyck
eraan toe.

Doorgaans wordt bij fondsen een termijn van minstens acht jaar vooropgesteld. Vandaar dat zo'n spaarplan interessant is voor
(groot)ouders die hun (klein)kind later een financieel duwtje in de rug willen geven.

Weet waarin u belegt

Dit is een basisregel die u in elk beleggershandboek terugvindt, maar evenzeer van toepassing is op fondsen. Informeer u over wat er
precies in uw fonds zit. Ook al wordt beleggen tegenwoordig het nieuwe sparen genoemd, aan een fonds hangt natuurlijk meer risico
vast dan aan een klassiek spaarboekje. 'Het is aan de belegger om uit te maken welke volatiliteit of koersschommelingen hij aankan',
zegt Huys. Of om het met de woorden van de Amerikaanse superbelegger Warren Buffett te zeggen: 'Regel 1: verlies nooit geld. Regel
2: vergeet nooit regel 1.' Want hoe groter uw verlies, hoe harder de beurs moet stijgen om die rode cijfers weer goed te maken. Bij een
terugval van 10 procent moet de markt 11 procent stijgen om het verlies weg te werken. Maar bij een terugval van 50 procent wordt dat
al 100 procent.

'Dat neemt niet weg dat zo'n spaarplan ook een oplossing kan vormen voor mensen met een zeer defensief profiel, vanwege de
langere beleggingshorizon, en zij dus wel een portie aandelen kunnen verdragen', meent Huys.

'Als u een lange beleggingshorizon hebt en uw risicoprofiel het toelaat, raden we toch aandelenfondsen aan, omwille van het potentieel
hoger rendement', zegt beleggingsstrateeg Guy Vanroten van Belfius. 'Als u uw risico wilt afbouwen als de einddatum van uw
belegging dichterbij komt, om zo de opgebouwde meerwaarde niet te zien verdampen en uw winst veilig te stellen, kan u overstappen
naar een defensiever fonds. Dat kan bijvoorbeeld na 10 jaar als u een beleggingstermijn van 15 jaar voor ogen hebt.'

Vanaf 25 euro

De minimale storting in een fondsenspaarplan varieert van 25 tot 100 euro. Lees wel de kleine lettertjes, want de ene 25 euro is de
andere niet. Bij de onlinespeler Keytrade Bank kan u een spaarplan openen vanaf 25 euro per jaar. Bij Axa Bank is dat 25 euro per
maand. Bovendien is er ook op jaarbasis een minimum vastgelegd, van 300 euro per jaar. U moet dus elke maand minstens 25 euro
storten om aan dat minimumbedrag van 300 euro te komen. Ook bij Belfius kan een fondsenspaarplan vanaf 25 euro per maand. Bij
BNP Paribas Fortis is dat vanaf 30 euro per maand. Deutsche Bank hanteert dan weer een hogere instapdrempel van 100 euro per
maand, net als MeDirect, maar bij die laatste moet u eerst een startkapitaaltje van 2.500 euro neertellen.
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Overigens hoeft u in de meeste gevallen niet maandelijks te storten. U kunt zich ook engageren tot driemaandelijkse, halfjaarlijkse of
jaarlijkse stortingen. Al gaat dan wel de achterliggende reden van uw spaarplan verloren: het zorgvuldig spreiden van de belegging in
de tijd.

Op uw naam of op naam van het (klein)kind?

Kinderen worden extra beschermd als het over geld gaat. Rekeningen die op hun naam worden geopend, zijn van hen. 'Daar geldt het
principe: gegeven is gegeven. Alleen met toestemming van de vrederechter kan u nog aan die centen raken', zegt De Buyck.

'Vandaar dat veel mensen ervoor kiezen om zo'n plan in eerste instantie op eigen naam te openen. Zo behouden ze de controle over
het geld. Want sommige schattige (klein)kinderen evolueren wel eens tot minder schattige wezens', zegt Jos Stappers van Axa Bank.
'Ze schenken dat appeltje voor de dorst dan wanneer zij dat zinvol achten, als het (klein)kind 18 jaar wordt, gaat samenwonen of
trouwt.'

'Dat kan via een bankgift. Dan betaalt de ontvanger geen schenking- of successierechten, op voorwaarde dat u nog drie jaar leeft',
zegt De Buyck. Wat als de (groot)ouder overlijdt nog voor het geld aan de (klein)kinderen geschonken kon worden? 'Daar kan een
testament soelaas bieden', aldus Stappers.

U kunt ook kiezen voor een fondsenspaarplan met een derdenbeding. U kunt dan een begunstigde aanwijzen en een datum
vastleggen waarop die begunstigde eigenaar wordt van de effecten. Een groot voordeel is dat u de controle over uw belegging
behoudt. U kan dan zelf nog geld opvragen en - mocht u dat willen - ook een andere begunstigde aanduiden.

1 plan = 1 fonds?

Het aantal fondsen waaruit u kunt kiezen in een spaarplan, wordt doorgaans beperkt. Bij Axa Bank zijn er dat vier, waarvan twee
dakfondsen. Op die manier zit u met één plan toch in meerdere fondsen. 'Vanaf maart volgend jaar wordt de keuze uitgebreid tot 20
fondsen', zegt Stappers. Bij Belfius kan u maximaal vijf fondsen per plan kiezen. Er is keuze uit 133 fondsen. Bij Deutsche Bank hebt u
de keuze uit een 40-tal fondsen, waaruit u dan één fonds kiest voor uw plan. BNP Paribas Fortis biedt met 190 fondsen (in Flexinvest)
de meeste keuze. Maar ook daar kan u per plan slechts één fonds kiezen. Bij Keytrade Bank kan u in theorie alle 40 geselecteerde
fondsen kiezen voor uw spaarplan.

Fonds of verzekeringsproduct?

Een fondsenspaarplan bestaat ook met een tak23-strik. BNP Paribas Fortis heeft behalve het beleggingsplan Flexinvest ook een
tak23-formule Easy Fund. Dat is een levensverzekering gekoppeld aan een beleggingsfonds. Waarom zou u voor zo'n ingewikkelde
constructie kiezen? U kan dan een begunstigde aanwijzen, die bij uw overlijden de waarde van het contract ontvangt. Een voordeel
is ook dat er geen roerende voorheffing verschuldigd is, en u dus geen Reynders-taks op de obligatiemeerwaarde van gemengde
fondsen betaalt. Voor u meteen naar uw bankier spurt: sparen via een verzekeringscontract heeft ook nadelen. Het vroegtijdig
stopzetten is niet goedkoop, onder meer door de hoge uitstapkosten (vaak tijdens de eerste vijf jaar). Bovendien betaalt u op elke
storting ook 2 procent verzekeringstaks. Daardoor gaat u meteen al met een achterstand van start. Houd er ook rekening mee dat
een tak23-product tot extra beheerskosten leidt, boven op de beheerskosten van de onderliggende fondsen. Ook is de formule minder
flexibel. In het geval van BNP P Fortis is de keuze aan fondsen kleiner (slechts 24) en moet u minstens 360 euro per jaar storten.

Let op de kosten

In tijden van lage rente telt elke euro aan opbrengsten. Vergelijk daarom de kosten die bankiers voor fondsenspaarplannen
aanrekenen. Dat scheelt een serieuze slok op de borrel. Het openen van zo'n plan kost u niets, maar grote banken rekenen meer
kosten aan, vooral instapkosten. Die zijn meestal lager bij kleinere spelers. Deutsche Bank rekent bijvoorbeeld geen instap- of
uitstapkosten aan. De bank heeft ook een actie lopen waarbij u een premie van 100 euro krijgt als u zich engageert om gedurende
minstens 18 maanden 100 euro per maand te beleggen. Ook bij MeDirect zijn er geen instap- of uitstapkosten. Keytrade Bank rekent
geen instapkosten aan, maar als u het plan binnen vijf jaar stopzet, moet u wel 9,95 euro uitstapkosten betalen.

Hou ook rekening met de beheerskosten van het fonds zelf (0,7 à 1,5%), die al in de waarde van het fonds verrekend zijn.

Ook de fiscus passeert langs de kassa

Met een fondsenspaarplan valt u onder de complexe fiscale regels voor fondsen. We beperken ons hierbij tot de beveks. Als u in pure
obligatiefondsen zit, wordt u belast op de meerwaarde van het fonds bij een verkoop (de zogenaamde Reynders-taks). Nu is dat nog
27 procent roerende voorheffing. Vanaf volgend jaar wordt dat 30 procent. Bij pure aandelenfondsen is er geen meerwaardebelasting.
Bij gemengde fondsen hangt alles af van het percentage obligaties en cash in de portefeuille. Als er voor minstens 25 procent
obligaties of cash in uw fonds zit, wordt u ook belast op de meerwaarde op dat gedeelte obligaties of cash.

Bovendien is er natuurlijk ook de beurstaks als u uw fonds verkoopt (1,32%, met een maximum van 2.000 euro per verrichting, dat
wordt 4.000 euro in 2017). Die is van toepassing bij de verkoop van kapitalisatiefondsen. Bij distributiefondsen, die een coupon
uitkeren, is geen beurstaks verschuldigd. 'Vergeet wel niet dat u bij de uitkering van uw coupon belast wordt. En dat op de volledige
coupon. Terwijl u bij de verkoop van deelbewijzen van een fonds niet belast wordt op de meerwaarde bij aandelenfondsen en slechts
beperkt belast bij gemengde fondsen', zegt Vanroten. Ook hier: voorlopig is dat nog tegen 27 procent, vanaf volgend jaar wordt dat 30
procent.

jos stappers
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