
Uw droomproject. 
Onze kredietoplossing.
DB Investment Loan: een unieke fi nanciering
dankzij uw beleggingen.



Onze kredietoplossing DB Investment Loan1 geeft u de mo
gelijkheid om een liquiditeitsbehoefte te financieren door de 
beleggingen die u al op uw effectenrekening bij Deutsche 
Bank hebt, in pand te geven zonder deze te moeten verkopen.

Het kan gaan om obligaties, beleggingsfondsen, aandelen, ge
structureerde producten (verhandelbare schuldinstrumenten) ... 
Ook in pand gegeven liquiditeiten kunnen een gedeelte van het 
krediet dekken.

Bij Deutsche Bank hebben we het vereiste minimum voor de  
opening van een DB Investment Loan vastgelegd op 100.000 
euro. De minimale looptijd van het krediet is 6 maanden (of 1 jaar 
naargelang van het krediettype) en de maximale looptijd is 10 
jaar.

Welke kredietoplossing 
bieden we aan?

1  De DB Investment Loan met onroerende bestemming is een kredietovereenkomst onderworpen 
aan de bepalingen van boek VII van het Wetboek van economisch recht betreffende het hypothe
cair krediet. Als ze een roerende bestemming heeft of bedoeld is om renovatiewerken te financie
ren, dan is de DB Investment Loan een lening op afbetaling onderworpen aan de bepalingen van 
boek VII van het Wetboek van economisch recht betreffende het consumentenkrediet. Onder voor
behoud van aanvaarding van uw dossier en de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, 
zoals de analyse van de kredietwaardigheid van de aanvrager, de minimale pandwaarde van de ef
fectenportefeuille, de looptijd van het krediet of het doel van het krediet.
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De kredietexperten van Deutsche Bank analyse
ren elke lijn van uw effectenrekening volgens 
verschillende parameters: waarde, type beleg
ging, resterende looptijd, munt, volatiliteit, liqui
diteit, rating enz.
Onder voorbehoud van aanvaarding van uw 
dossier bepalen zij een waarborgwaarde (pand) 
die overeenstemt met het maximumbedrag dat 
u kunt lenen.

Hoe defensiever uw beleggingen, hoe hoger de 
waardering van uw activa zal zijn. De best ge
waardeerde activa zijn kwaliteitsvolle obligaties, 
gevolgd door fondsen, en ten slotte aandelen.

Welk bedrag kan ik lenen  
bij het inpandgeven van  
mijn effectenrekening?

In de praktijk
Uw keuze is gemaakt: u bent bezweken voor dat prachtige appartement aan de Costa del Sol, ideaal om kinderen en 
kleinkinderen te verwelkomen, zonder de potentiële huurinkomsten te vergeten. Het vakantieverblijf van uw dromen 
staat te koop en u hebt 200.000 euro nodig.

U hebt u bij Deutsche Bank een contract voor discretionair beheer van het type ‘Private Solutions Funds Medium’ 
ter waarde van 400.000 euro, dat u als waarborg wilt gebruiken voor een hypothecair krediet bestemd voor de aan
koop van een onroerend goed met kapitaalaflossing (gewaarborgd door roerende effecten).

Na aanvaarding van uw dossier kunt u het bedrag van 200.000 euro (dat u nodig hebt) lenen over een looptijd van 
tien jaar volgens een klassieke kredietformule met een vaste maandelijkse betaling of een ‘bullet’-kredietformule 
(met terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag) tegen de tarieven die beschikbaar zijn in onze kantoren, bij uw 
persoonlijke adviseur of bij uw Private Banker. 

Volstaat de waardering van uw rekening niet om het volledige bedrag te kunnen lenen? Hebt u nog beleggingen bij 
een andere bank? Dan kunt u ze naar Deutsche Bank overbrengen om de pandwaarde van uw effectenrekening te 
verhogen. 

Let op, geld lenen kost ook geld.
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Welke  
terugbetalingsformules zijn
mogelijk voor mijn krediet?
U hebt de keuze tussen twee formules.

De keuze van de ene of de andere formule is uiteraard afhankelijk van de situatie van elke 
lener. De klassieke optie wordt aanbevolen aan kredietnemers die een sterke 
spaarcapaciteit houden. De ‘bullet’-formule is bedoeld voor cliënten die verwachten op de 
vervaldag over een bepaald kapitaal te beschikken (groepsverzekering, het kapitaal van een 
pensioenspaarplan, de verkoop van aandelen van hun bedrijf op het moment van 
pensionering als ze zelfstandig ondernemer zijn, enz.)

U betaalt elke maand een vaste maan
delijkse aflossing, inclusief de intresten 
en een deel van het geleende kapitaal.
Deze formule is mogelijk voor kredieten 
met een looptijd van 1 tot 10 jaar.

Soms ook lening met terugbetaling in fine 
genoemd. Met deze formule kunt u elk 
kwartaal de intresten van het krediet terug
betalen, maar betaalt u het kapitaal pas 
terug op de vervaldag van uw krediet met 
een looptijd van 6 maanden tot 10 jaar.

klassiek
 

bullet
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Welke projecten kan
ik fi nancieren?
DB Investment Loan is de ideale oplossing voor de fi nanciering van al 
uw roerende of onroerende projecten.

Voorbeelden hiervan zijn:

Een overbruggingskrediet
De aankoop van een oldtimer 
of kunstwerk

De aanleg van 
een zwembad

De aankoop van een tweede 
verblijf, een vakantiehuis in het 
buitenland of een 
opbrengsteigendom

Een ambitieus renovatieproject 

De betaling van 
successierechten

4 5



6



1  Beleggingsproducten zijn onderhevig aan risico’s. 
2  Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde bijzondere voorwaarden, zoals de analyse van de solvabiliteit van de aanvrager, de 

minimumwaarde van de inpandgeving van uw eff ectenportefeuille en de looptijd of het doel van het krediet.

Het is een lening op maat waarmee u 
een liquiditeitsbehoefte fi nanciert, die 
gewaarborgd wordt door de 
inpandgeving van uw beleggingen.
Zo kunt u op basis van de waarde van 
uw portefeuille en het type 
beleggingen een bepaald bedrag 
lenen tegen zeer concurrentiële 
rentevoeten2 ten opzichte van een 
traditionele persoonlij ke lening.

Het ultrasoepele monetaire beleid van 
de centrale banken heeft tot gevolg dat 
de rentevoeten hoogstwaarschij nlij k 
gedurende een lange periode nog zeer 
laag zullen blij ven. Ook de rente op het 
spaargeld dreigt dus op een bodempeil 
te blij ven hangen en de risicovollere 
activa zullen waarschij nlij k een hoger 
rendementspotentieel1 blij ven bieden.

In die context zou het jammer zij n om 
uw eff ecten te verkopen.

Daarom heeft Deutsche Bank, als beleg-
gingsexpert, een innoverende oplossing 
voor u, om uw projecten toch te 
verwezenlij ken en te fi nancieren zonder 
uw eff ecten te verkopen. Deze unieke 
oplossing heet DB Investment Loan.

Waarom zou ik mijn project fi nancieren met een 
krediet in plaats van mijn eff ecten te verkopen?
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Stel dat u de aankoop van een tweede verblijf 
gedeeltelijk wilt financieren voor een bedrag 
van 200.000 euro op 10 jaar met een vaste 
rentevoet. Een eerste mogelijkheid is een 
woonkrediet met hypothecaire waarborg.

Gewoonlijk moet u zich ertoe verbinden om 
tijdens de hele looptijd van de lening uw loon 
te domiciliëren en om een woningverzekering 
en een schuldsaldoverzekering af te sluiten 
bij de bank die de lening toekent. Naast de te
rugbetalingsmodaliteiten van deze lening die 
u aan uw bank stort, moet u ook rekening hou
den met bijkomende kosten1: registratierech
ten, kosten hypothecaire schuldvordering, 
erelonen van de notaris, admini stratieve kos
ten en BTW.

De kredietoplossing van Deutsche Bank biedt 
u een beter alternatief. Zo kunt u inspelen op 
uw financieringsbehoeften en uw effectenre
kening behouden. Het principe is dat het vol
ledige bedrag dat u leent gewaarborgd wordt 
door uw beleggingsportefeuille. Met andere 
woorden, uw effectenrekening (en niet een 
gebouw) dient als waarborg voor de lening.

Zo vermijdt u dat u uw eigen woning of ande
re onroerende goederen hypothekeert, ver
mindert u aanzienlijk de bijkomende kosten 
en hoeft u uw inkomsten niet bij de bank te 
domiciliëren.

Wat zijn de voordelen van de DB Investment 
Loan met onroerende bestemming ten 
opzichte van een klassiek hypothecair krediet?

Hypothecaire inschrijving (2)Hypothecaire  
volmacht (1) (2)

Effectenportefeuille   
(DB Investment Loan)

Dit zijn de besparingen die u realiseert

Registratierechten 

Recht voor de bijlagen

Recht op geschriften

Hypotheekkosten – hypotheekrecht

Hypotheekkosten – vergoeding

Ereloon

Administratiekosten (4)

BTW

Kosten verbonden aan een krediet van 200.000 euro met onroerende bestemming  
gewaarborgd door: 

2.200 euro

100 euro

50 euro

660 euro

230 euro

925 euro

Tussen 700 & 1.000 euro

Tussen 352 & 415 euro

X

X

X

X

X

X

X (4)

X

50 euro

100 euro

50 euro

X

X

209 euro

Tussen 500 & 850 euro

Tussen 159 & 233 euro

TOTAAL (3) (4)

+ Dossierkosten

Tussen 1.068 &  
1.492 euro Tussen 5.217 & 5.580 euro 0

8 9



(1)  Een krediet is nooit voor 100% gedekt door een hypothecair mandaat, behalve in uitzonderlijke gevallen. Het hier getoonde 
voorbeeld is dus theoretisch om een globaal overzicht te geven van de kosten die in de verschillende gevallen van toepassing 
zijn. (2) Krediet van 200.000 euro + 10% bijkomende kosten aangerekend door de banken (3) Bron: notaire.be – notaris.be 

(4)  Deze berekening geeft een globale raming van de kosten van een standaard en ‘alleenstaande’ kredietakte. Als uw krediet 
gekoppeld is aan een vastgoedaankoop, zullen bepaalde reeds betaalde kosten voor de aankoopakte niet meer betaald moe
ten worden voor de kredietakte. Dit kan leiden tot een vermindering van het totale bedrag van de kosten.

*  Exclusief de kosten verbonden aan de effectenrekeningen. Zie onze ‘Tarieven voor de voornaamste bank- en, 
effectenverrichtingen’ beschikbaar op deutschebank.be/tarieven.
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1 Michel wil begin februari zij n vastgoedproject 
fi nancieren, een prachtig appartement in Nieuwpoort. 
Michel is een gepensioneerde van 62 jaar en overweegt 
om een voorlopige koopovereenkomst te tekenen voor 
de aankoop van zij n toekomstige tweede verblij f voor de 
prij s van 400.000 euro.

2 In afwachting van de verkoop van een appartement 
waarvan hij  eigenaar is in Brussel (hij  zal het pas te koop 
stellen na enkele opknapwerken), contacteert hij  zij n ad-
viseur voor een krediet van 250.000 euro. Hij  wenst de 
eff ectenportefeuille die hij  bij  Deutsche Bank bezit 
immers niet te vereff enen.

3 Michel is overtuigd van de oplossing DB Investment 
Loan die met zij n adviseur werd besproken en beslist om 
met haar hulp een kredietaanvraag van het type ‘bullet’ 
(zie pagina 4) van 250.000 euro voor een periode van een 
jaar in te dienen, zodat hij  de tij d heeft om zij n Brussels 
appartement in goede omstandigheden te verkopen.
De bank analyseert de situatie van Michel en de 
eff ectenportefeuille die als waarborg zal worden 
genomen. Beide partij en zij n het eens over de 
kredietmodaliteiten.

4 Enkele dagen voor de ondertekening van de 
notariële akte wordt de kredietovereenkomst 
ondertekend. De 250.000 euro wordt enkele dagen later 
vrij gegeven om de persoonlij ke inbreng van Michel voor 
de aankoop van zij n tweede verblij f te vervolledigen.

5 In het begin van het jaar daarop verkoopt Michel 
zij n Brussels appartement en betaalt hij  de intresten en 
het kapitaal van de geleende 250.000 euro terug op de 
vervaldag van het krediet.
Ondertussen is de waarde van zij n eff ectenporte-
feuille wellicht gestegen.

Dit fi ctieve verhaal is geïnspireerd op reële situaties. Het is bedoeld om de invoering en 
werking van een DB Investment Loan te illustreren die wordt toegekend onder voorbe-
houd van het akkoord van de kredietgever. Dit is geen commercieel voorstel of fi nancie-
ringsaanbod. De fi nancieringsvoorwaarden hangen af van de situatie van elke kredietne-
mer.

Een voor-
beeld zegt 
meer dan 
duizend 
woorden
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En mijn  
portefeuille  
in dit alles?
Als belegger bij Deutsche Bank, en zeker als 
DB Personal- of Private Banking-cliënt, mag u 
een proactieve en persoonlijke begeleiding 
verwachten. Ook als u uw effectenrekening 
voor lange tijd in pand geeft, kunt u nog altijd 
rekenen op onze expertise en ons advies. Zo
veel is zeker!

Tijdens de looptijd van uw krediet blijft u recht 
hebben op onze follow-up en ons advies voor 
uw portefeuille. Stel dat een effect op verval
dag komt of een verrichting wordt aanbevolen 
naar aanleiding van de evolutie van de mark
ten, of dat u om andere redenen een ver
kooporder wilt plaatsen, dan kunt u dat beheer 
van uw portefeuille uitvoeren met het akkoord 
van Deutsche Bank. Uw beheerder moet er 
immers voor zorgen dat deze verrichtingen de 
pandwaarde van uw portefeuille niet vermin
deren.

U behoudt uw portefeuille, en dus ook het po
tentiële rendement van deze activa. Technisch 
gezien is de in waarborg gegeven effectenre
kening geblokkeerd tijdens de looptijd van het 
krediet, wat u echter niet belet om in tussen
tijd bepaalde effecten te verkopen/kopen.

Deze aan- en verkopen blijven mogelijk met 
akkoord van de bank, rekening houdend met 
de termijnen voor het doorgeven en uitvoeren 
van de aan- en verkooporders. De waarborg – 
en dus de aan uw portefeuille toegekende kre
dietwaardering – wordt dagelijks herbere
kend.

Via Online Banking kunt u uw in waarborg ge
geven beleggingen bovendien voortdurend in 
de gaten houden.
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JACQUELINE 
BRASSEUR 
Lasne
—
“Toen mijn echtgenoot met pensioen ging na 
een loopbaan als zelfstandige hebben we 
beslist om in een appartement te investeren om 
zo huurinkomsten te ontvangen als aanvulling 
op zijn pensioen. We beschikten over de 
liquiditeiten om een eerste inbreng te doen, 
maar wilden een krediet aangaan om een deel 
van de aankoop te financieren.”

“We spraken erover met onze adviseur, die ons 
toen DB Investment Loan adviseerde. De 
formule sprak ons meteen aan, om meerdere 
redenen. Enerzijds konden we onze 
effectenportefeuille behouden, die een 
behoorlijk rendement oplevert. Anderzijds 
vermeden we dankzij deze formule de 
administratieve rompslomp en moesten we niet 
opnieuw naar de notaris stappen, zoals dat het 
geval is voor een klassiek hypothecair krediet.”

“Onlangs kocht ik een appartement. Maar ik 
hield niet zo van de binneninrichting. Dat zijn 
details, zegt u, maar ik vind decoratie 
belangrijk. Jammer genoeg is zo’n renovatie 
niet gratis!”

“Ik heb een afspraak gemaakt met mijn 
adviseur bij Deutsche Bank om te kiezen welke 
effecten ik zou verkopen om die werken te 
kunnen financieren. Toen stelde ze mij DB 
Investment Loan voor. Ik had er nog nooit van 

gehoord. De rentevoet was zeer voordelig, 
maar deze oplossing vermijdt vooral dat ik mijn 
beleggingsfondsen zou moeten verkopen. Nu ik 
na enkele jaren het rendement van die fondsen 
bekijk, besef ik dat het zeer dom was geweest 
om ze van de hand te doen!”

“Voor mij is dit de ideale formule. Ik ben blij dat 
mijn adviseur erover gesproken heeft. Ik heb 
haar trouwens al meermaals bedankt.”

FRANS 
ROYACKERS 
Hasselt
—
“We zijn al meerdere jaren cliënt bij 
Deutsche Bank, vooral voor onze 
beleggingen. Af en toe kopen we ook een 
onroerend goed, dat we dan verhuren.”

“Om een opbrengsteigendom in Genk te 
kopen, hebben we onlangs eerst een 
klassieke lening overwogen. We hadden al 
verschillende banken geraadpleegd toen 
onze adviseur bij Deutsche Bank onze 
aandacht vestigde op de voordelen van DB 
Investment Loan. We hadden er nog nooit 
van gehoord, maar het concept trok ons 
meteen aan. Na een uitvoerige bespreking 
met onze adviseur kozen we voor deze 
oplossing.”

“Het is de bedoeling om onze beleggingspor
tefeuille te gebruiken als waarborg voor een 
lening, tegen minimale kosten en met een 
zeer voordelige rentevoet. Tot nu toe was het 
rendement van onze beleggingen zelfs hoger 
dan de rente. Niets is gratis, dat klopt, maar 
DB Investment Loan komt er heel dicht bij! 
Voor wie zich in onze situatie bevindt, is deze 
formule veel voordeliger dan een klassieke 
lening.”

ANN
SEGERS 
Torhout
—

Wat onze cliënten erover zeggen

De getuigenissen van deze cliënten van Deutsche Bank werden verzameld in februari 2020. Rendementen uit het verleden vormen geen betrouwbare 
indicator voor rendementen in de toekomst. Beleggingsproducten zijn blootgesteld aan risico’s.
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Wat zijn de 3 belangrijkste troeven 
van DB Investment Loan?

1. Lage rente, lage kosten
Rekening houdend met alle parameters is een DB Investment Loan doorgaans voordeliger dan een 
lening met hypotheekvestiging of een persoonlijke lening. Ten eerste omdat de toegepaste rente
voet gevoelig lager ligt. Ten tweede omdat u heel wat kosten bespaart die verbonden zijn aan het 
hypothecair krediet voor een krediet met onroerende bestemming.

Bijvoorbeeld: als uw project van het type ‘vastgoed’ is, hoeft u geen notaris in te schakelen voor het 
financiële deel van de aankoop. Het is ook niet nodig om een schuldsaldoverzekering af te sluiten of 
om te voldoen aan alle verplichtingen die de andere banken u opleggen: een brandverzekering afslui
ten, inkomsten storten ...
Met een DB Investment Loan betaalt u bovendien geen jaarlijkse beheersprovisie.

2. U behoudt uw beleggingen
U behoudt uw portefeuille, en dus ook het potentiële rendement van deze activa. Technisch gezien is 
de in waarborg gegeven effectenrekening geblokkeerd tijdens de looptijd van het krediet, wat u ech
ter niet belet om in tussentijd bepaalde effecten te verkopen/kopen. Deze aan- en verkopen blijven 
mogelijk met akkoord van de bank, rekening houdend met de termijnen voor het doorgeven en uit
voeren van de aan- en verkooporders. De waarborg – en dus de aan uw portefeuille toegekende 
kredietwaardering – wordt dan herberekend. Bovendien kunt u uw in waarborg gegeven beleggin
gen voortdurend zelf opvolgen via Online Banking.

3. Verschillende doeleinden
Alle vastgoedtypes kunnen worden gefinancierd via een DB Investment Loan: een appartement aan 
de Belgische kust, een gebouw met studentenkamers in Brussel, een tweede verblijf in de zon enz.
Een andere mogelijkheid is gebruikmaken van de DB Investment Loan om een zwembad aan te leg
gen of renovatiewerken aan uw woning uit te voeren. Of om een oude wagen (oldtimer), een kunst
werk of een boot te kopen. Of voor een overbruggingskrediet of de betaling van successierechten. 
Onze adviseurs bekijken uw plannen graag samen met u.
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Samengevat:

DB Investment Loan is een unieke krediet
oplossing om uw droomproject te finan
cieren zonder uw effecten te moeten 
verkopen. Maar dat is niet alles:

•  Tijdens de looptijd van uw krediet blij
ven uw beleggingen een potentieel 
rendement opleveren.

•  Een financiering op maat van uw situatie 
en behoeften.

•  Een lage rentevoet vastgelegd voor de 
hele looptijd van het krediet (indicatieve 
rentevoet beschikbaar op deutschebank.
be/nl/oplossingen/db-investment-loan).

•  Het geleende bedrag moet minstens 
100.000 euro bedragen over een loop
tijd van 6 maanden tot 10 jaar.
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Overtuigd?
Bent u cliënt en wilt u meer weten over  
DB Investment Loan?

Neem gerust contact op met uw DB 
Personal-adviseur of uw Private Banker.

Bent u nog geen cliënt en wilt u meer 
weten over DB Investment Loan ?

Neem gerust contact op met Talk & Help 
op 078 156 160 om een afspraak te 
maken met een van onze adviseurs.

U vindt alle details  
over DB Investment Loan op 
deutschebank.be/krediet-invest

Let op, geld lenen kost ook geld.

Scan deze QR-code 
met uw smartphone.
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