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1 Een spaarrekening is een rekening waarop u makkelijk geld kunt plaatsen en 
opnieuw afhalen. Voor het geld op uw spaarrekening ontvangt u een vergoeding. 
Die kan   uit drie componenten bestaan: een basisrente, een aangroeipremie en/of 
een getrouwheidspremie. 2 De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming 
voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het 
statuut van een ICBE (UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische 
vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevat-
ten. Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in waarde 
stijgen of dalen en het is mogelijk dat beleggers het bedrag van hun belegging 
niet recupereren. 3 Pensioensparen is een formule voor langetermijnsparen die 
in België gebruikelijk is en die het mogelijk maakt om een aanvulling op het 
individuele wettelijke pensioen op te bouwen. Aan pensioensparen zijn fiscale 
voordelen gekoppeld (wat een mogelijke belastingvermindering op jaarbasis tot 
bepaalde limieten kan opleveren). Pensioensparen kan zowel in de vorm van een 
pensioenspaarverzekering als van een pensioenspaarfonds. 4 De fiscale behan-
deling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst 
wijzigen. Wanneer naar een belastingstelsel wordt verwezen, moet dat worden 
opgevat als het geldende belastingstelsel voor een gemiddelde retailcliënt met 
de hoedanigheid van natuurlijke persoon Belgische inwoner. Voor alle klachten 
kunt u terecht bij onze dienst Client Solutions op het nummer + 32 2 551 99 34; 
fax + 32 2 551 62 99; e-mail: clienten.dienst@db.com of bij OMBUDSFIN: tel. 
+ 32 2 545 77 70; fax + 32 2 545 77 79; e-mail:  ombudsman@ ombudsfin. be, 
www.ombudsfin.be. 

SPAARGELD

MAKEN Een handleiding

Een vrijgevige suikertante, de loterij 
gewonnen of gewoon flink gespaard? In 
plaats van het geld op een spaarrekening 
te parkeren die nauwelijks iets opbrengt, 
kunt u uw geld ook aan het werk zetten.

1.000 euro

1.000 euro zet u best gewoon op een 
spaarrekening1. “Beleggen in fondsen2, 
aandelen of andere financiële produc-
ten raden we af omdat de mogelijke 
kosten wellicht niet opwegen tegen de 
mogelijke opbrengsten van de beleg-
ging”, vertelt Wim D’Haese (Head of 
Investment Advice). 

Na sparen is pensioensparen3 de 
meest logische stap als u 1.000 euro ‘op 
overschot’ heeft die u op lange termijn 
kan missen. Elke storting tot 940 euro 
levert een belastingvermindering tot 
30 procent op.4

WAKKER

10.000 euro

10.000 euro kunt u beleggen in een 
zogenaamd dakfonds. “Met deze oplos-
sing belegt u in een fonds dat op zijn 
beurt in meerdere ondernemingen uit 
verschillende sectoren en uit verschil-
lende landen belegt. Op die manier bent 
u zeker van een heel ruime risicosprei-
ding”, legt Wim D’Haese uit. “Een 
dakfonds is samengesteld uit meerdere 
fondsen. Een fonds bestaat dan weer 
uit  verschillende tientallen aandelen en/
of obligaties.”

Een voorbeeld van zo’n dakfonds 
is Private Invest Best Managers Acc 
beheerd door Luxcellence Management 
Company N.V. (zie fondsfiche p. 10). 
“Dat dakfonds overkapt momenteel 
8 flexibele gemengde fondsen die elk 
door een andere fondsenbeheerder 
gemanaged worden. Ze zijn allemaal 

gefocust om het neerwaartse risico 
onder controle te houden maar elk met 
een eigen stijl: terwijl de ene bijvoor-
beeld enkel Europese waarden zal 
opnemen en erg defensief te werk gaat, 
kan de andere wereldwijd beleggen en 
op zoek gaan naar opportuniteiten die 
juist voldoende vergoed worden om 
het risico te wagen. Door dergelijke 
fondsen binnen één dakfonds te com-
bineren, spreidt u opnieuw het risico”, 
vertelt Wim D’Haese. “Gemengd en 
flexibel? Dat betekent dat deze fond-
sen zowel in aandelen als in obligaties 
beleggen, en dat die verhouding in 
functie van de marktomstandigheden 
kan wijzigen. Zeker voor wie geen 
ervaring heeft met beleggen is een 
dakfonds een  toegankelijke eerste stap 
in de beleggerswereld.”

Actualiteit
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1.000.000 euro100.000 euro

Wie 100.000 euro te beleggen heeft, kan 
dit spreiden over verschillende producten. 
De concrete invulling zal in overeenstem-
ming zijn met de productkennis en finan-
ciële objectieven die u in uw Financial ID 
opgegeven heeft. U kan een deel in liqui-
diteiten houden voor eventuele opportu-
niteiten en het resterende bedrag deelt u 
het best op in drie delen: een niet-risicovol 
gedeelte, een gematigd risicovol gedeelte 
en een risicovol(ler) gedeelte. 
1  Het niet-risicovolle gedeelte kan 
bestaan uit gestructureerde producten. 
Dat zijn producten die het geïnvesteerde 
kapitaal beschermen én eventueel een 
beperkt rendement kunnen opleveren. 
Anders gezegd: u hebt weinig te verliezen, 
maar u kunt misschien wel iets winnen.
2  Het gematigd risicovol gedeelte 
kan u beleggen in flexibele gemengde 

fondsen. Deze fondsen zullen misschien 
nooit plots torenhoge winsten genere-
ren, maar vermoedelijk ook niet zo snel 
een steile duik maken.
3  Het risicovol(ler) gedeelte kan 
bestaan uit meer dynamische fondsen of 
themafondsen. Een fonds dat bijvoor-
beeld overwegend belegt in aandelen 
of in een thema zoals robotica. Vandaag 
is de voornaamste overtuiging van 
Deutsche Bank om binnen dit gedeelte 
in Amerikaanse  aandelen, dividend-
aandelen en een stuk in Europese 
aandelen te beleggen. 

Heeft u graag een persoonlijke advi-
seur te uwer beschikking? Vanaf 
150.000 euro kunt u bij Deutsche Bank 
uw portefeuille laten opvolgen door een 
Personal Advisor. 

Met een vermogen vanaf 1 miljoen 
euro kunt u een beroep doen op de 
expertise van de afdeling Private 
Banking. Hierbij kunt u opteren voor 
discretionair of adviserend beheer 
waarbij de portefeuille bestaat uit een 
combinatie van fondsen, individuele 
aandelen en trackers5, etc. Een derde 
concept is Best of Balanced. Deze 
formule bevat 8 flexibele gemengde 
 fondsen die allemaal geselecteerd 
werden op basis van strenge criteria. 
In elke beheervorm zal de samenstel-
ling van uw portefeuille in lijn liggen 
met uw Financial ID. 

5 Een tracker of een beursgenoteerd indexfonds (ook 
Exchange-Traded Fund – ETF – genoemd) is een type fonds 
dat belegt in roerende waarden die samen een beursindex 
vertegenwoordigen (een indexfonds), activa of eenvoudig-
weg een strategie die op de beurs kan worden verhandeld.

4 gouden regels
Of er nu 10.000, 100.000 
of meer dan een miljoen 
euro onder uw matras 
ligt te slapen: zorg voor 
voldoende diversificatie 
als u het geld activeert. 
Hoe u dat bedrag best 
spreidt, hangt onder meer 
af van de hoogte van 
het bedrag.

Als u het geld belegt, 
beleg het dan niet alle-
maal in één keer, maar 
spreid uw beleggingen in 
de tijd. Eventuele schom-
melingen op de markten 
kunt u op die manier 
uitvlakken. Deutsche Bank 
biedt oplossingen om peri-
odiek (bijvoorbeeld maan-
delijks) te beleggen vanaf 
100 euro per maand. Meer 

info op deutschebank.be/
ip en op p. 11-13.

Als u belegt, beleg dan 
alleen geld dat u niet 
nodig heeft. U wil over 
2 jaar een huis kopen? 
Laat die centen dan 
best gewoon op een 
spaarrekening staan.

Vooraleer u belegt, vervol-
ledigt u uw Financial ID. 
Dat is een gedetailleerd 
beleggersprofiel op basis 
van uw doelstellingen, 
behoefte aan liquiditeiten, 
risicobereidheid, beleg-
gingshorizon, financi-
ele kennis, enzovoort. Zo 
kunt u de slimste keuzes 
maken uit de producten 
die het best bij u passen. 
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FICHE
Technische

Het fonds belegt voornamelijk in andere instellingen voor collectieve belegging 

(ICB). Het doel van het fonds is kapitaalgroei op middellange termijn door min-

stens 70% van zijn nettotegoeden te beleggen in andere gemengde ICB’s met 

een variërend risicoprofiel en flexibel beheersbeleid en die worden beheerd door 

gerenommeerde beheerders. De selectie van de ICB’s wordt uitgevoerd op basis 

van een analyse van externe kwantitatieve modellen (Morningstar) en een eigen 

kwantitatieve studie van de beheerder van het fonds. Het saldo van zijn activa kan 

ook worden belegd in rechten van deelneming van andere ICB’s met een stabiel 

risicoprofiel die hun activa beleggen in aandelen, obligaties en geldmarktinstru-

menten. Het fonds kan aanvullend en tijdelijk liquide middelen houden. Het fonds 

kan beleggen in alle economische en geografische sectoren. Het fonds kan zijn 

wisselkoersrisico indekken. Het fonds kan tot maximum 8% van zijn activa beleg-

gen in ICB’s die worden gepromoot door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 

of door een entiteit die deel uitmaakt van de Deutsche Bank groep. U kunt elke 

werkdag in België de terugbetaling van uw rechten van deelneming aanvragen. De 

sluiting van de terugbetalingsaanvragen vindt elke bankwerkdag plaats te Brussel. 

Als die dag te Brussel geen bankwerkdag is, wordt de datum voor afsluiting van 

de orders vervroegd tot de eerste voorafgaande bankwerkdag. Aanbeveling: dit 

fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 

5 jaar op te nemen.

Deelbewijzen	 kapitalisatie

ISIN	 BE0949074265

Munteenheid	 EUR

Juridische aard 	 	Compartiment	van	de	Belgische	BEVEK	PRIVATE	

INVEST

Minimum belegging	 1	deelbewijs	bij	Deutsche	Bank

Swing Pricing1	 Niet	van	toepassing

De NIW kan worden geraadpleegd via	 www.beama.be

Instapkosten	 Max.	2%	–	0%	bij	Deutsche	Bank

Uitstapkosten	 0%

Lopende kosten2	 2,04%

Land van oorsprong België

Looptijd onbeperkt

Beurstaks bij uitstap3 1,32%	(max.	4.000	euro)

Roerende voorheffing op dividenden3  niet	van	toepassing

Roerende voorheffing bij afkoop3	 30%

SRRI 4

PRIVATE INVEST BEST MANAGERS ACC (LUXCELLENCE MANAGEMENT COMPANY N.V.)

Alvorens in te tekenen moet u kennisnemen van het document ‘Essentiële bele-

ggersinformatie’ en het prospectus. We bevelen u ook aan om de tarieven en de 

laatste periodieke verslagen van de bevek door te nemen. Die documenten kunt u 

raadplegen op de website www.deutschebank.be en zijn gratis verkrijgbaar in de 

Financial Centers van Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel als distributeur en bij 

de financiële dienstverlener van het fonds. Voor eventuele klachten kan de cliënt zich 

wenden tot de dienst Client Solutions van de bank (adres: Deutsche Bank Client Solutions, 

Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel; tel.:+ 32 2 551 99 34; fax:+ 32 2 551 62 99; e-mail: clienten. 

dienst@db.com). Als de behandeling van de klacht zoals hierboven bedoeld de cliënt 

geen genoegdoening verschaft, kan hij contact opnemen met de Ombudsman – adres: 

OMBUDSFIN, Ombudsman in financiële geschillen, Ombudsfin vzw, North Gate II, Koning 

Albert II-laan 8, bus 2, 1000 Brussel; tel. + 32 2 545 77 70; fax + 32 2 545 77 79; e-mail: 

ombudsman@ ombudsfin.be; website: www.ombudsfin.be.

ALGEMENE INFORMATIE

1 2 3 4 5 6 7 

 Kleiner risico Groter risico 

Risico- en opbrengstprofiel

 Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten 

Beleggingsproducten	kunnen	in	waarde	stijgen	of	dalen	en	het	is	mogelijk	dat	beleggers	het	bedrag	

van	hun	belegging	niet	recupereren.	Hieronder	vindt	u	een	algemene	omschrijving	van	de	risico’s	

die	aan	dit	type	van	fonds	zijn	verbonden,	zoals	door	ons	(Deutsche	Bank	AG	Bijkantoor	Brussel)	

bepaald.	U	vindt	een	uitvoerige	beschrijving	van	de	risico’s	in	het	KIID	dat	op	de	website	www.

deutschebank.be	beschikbaar	is.	Kredietrisico:	Insolvabiliteit	of	daling	van	de	kredietwaardig-

heid	van	een	emittent	in	de	portefeuille.	Liquiditeitsrisico:	Kans	op	waarderingmoeilijkheden	

bij	verkoop	van	effecten	op	het	gewenste	tijdstip.	Tegenpartijrisico:	Onvermogen	of	weigering	

van	een	tegenpartij	om	aan	zijn	verplichtingen	te	voldoen.	Wisselkoersrisico:	Schommelingen	

in	wisselkoersen	of	regelgeving	met	betrekking	tot	de	beheersing	van	

wisselkoersen.	Aandelenrisico:	Aandelen	zijn	over	het	algemeen	volatieler	

dan	obligaties.	Aandelenkoersen	fluctueren	door	verschillende	factoren,	

zoals	algemene	informatie,	economische,	sectorale	informatie	of	infor-

matie	omtrent	de	onderneming.	Concentratierisico:	Geconcentreerde	

blootstelling	aan	een	bepaald	land	of	sector.

1 Swing pricing is een moderne berekeningsmethode die de beheersmaatschappijen gebruiken 
om de netto inventariswaarde van hun ICB’s te bepalen. Dankzij de swing pricing kunnen de 
beleggingsfondsen hun dagelijkse transactiekosten die voortvloeien uit de inschrijvingen en afkopen 
van inkomende en uitgaande beleggers vereffenen. Meer informatie over swing pricing vindt u 
in het prospectus. 2 De lopende kosten zijn exclusief de prestatievergoeding en transactiekosten. 
Het gaat om de laatst beschikbare kosten in het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ van 
het betrokken product op datum van deze publicatie. Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel 
ontvangt van de beheerder van de ICB een percentage van zijn beheersvergoeding in de vorm 
van retrocessies. Over het algemeen schommelt dat percentage tussen 50% en 60%. Meer 
bijzonderheden zijn op verzoek verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. 3 De fiscale 
behandeling volgt de geldende wetgeving op de publicatiedatum van dit artikel en hangt af van 
de persoonlijke fiscale situatie van de belegger. Bij de afkoop van deelbewijzen van fondsen 
(kapitalisatie- of distributiedeelbewijzen) kan de individuele belegger (namelijk een in België 
verblijvende natuurlijke persoon die in België aan de personenbelasting is onderworpen) 30% 
roerende voorheffing moeten betalen op de intrestcomponent van de geboekte meerwaarde, als 
het fonds meer dan 25% van zijn activa in schuldinstrumenten belegt, zoals bepaald in artikel 
19bis van het WIB92. Voor fysieke personen die niet woonachtig zijn in België, kan een andere 
fiscale behandeling van toepassing zijn.

WOORDENLIJST

RISICO’S GELINKT AAN HET FONDS

Fonds: De term ‘fonds’ is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling 

voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE 

(UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen 

(BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten. Beleggingsproducten 

zijn onderhevig aan risico’s. Ze kunnen in waarde stijgen of dalen en het is mogelijk 

dat beleggers het bedrag van hun belegging niet recupereren.

De synthetische risico- en rendementsindicator geeft een aanwijzing van het risico dat aan de 
belegging in een instelling voor collectieve beleggingen is verbonden. De indicator waardeert het 
risico op een schaal van 1 (kleinste risico, laagste rendementspotentieel) tot 7 (grootste risico, 
hoogste rendementspotentieel). De laagste categorie wil niet zeggen dat de belegging zonder risico 
is. De indicator maakt gebruik van gegevens uit het verleden en kan geen betrouwbare aanwijzing 
voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds vormen. De aangeduide risicocategorie is niet 
gewaarborgd en kan mettertijd veranderen.




