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Deutsche Bank België heeft jaren-
lang actief beheerde beleggings-
fondsen aangeraden via haar 
aanbevolen fondsenlijst ‘DB Best 
Advice’. Waarom wordt gekozen om 
passieve ETF’s toe te voegen aan 
deze selectie?

“Wat ons bij Deutsche Bank in België al 
jaren drijft zijn drie zaken: de beste keu-
ze aan onze klanten aanbieden, aan de 
laagste kost en met het beste advies. In 
België zijn we een referentie op het vlak 
van advies voor beleggingsfondsen, met 
een ruim aanbod van 1600 fondsen en 
de DB Best Advice lijst waar we onze 
favoriete fondsen voorstellen. Met de 
toevoeging van Exchange Traded Funds, 
die ook wel ETF’s of trackers genoemd 
worden,  zetten we de volgende logische 
stap.”

“De reden waarom we dat nu doen, is 
omdat het aanbod aan ETF’s de voorbije 
jaren sterk is ontwikkeld, ook in Euro-
pa. Er zijn meer spelers, en er zijn meer  
ETF’s van goede kwaliteit – sommige 
ETF’s krijgen zelfs een 5-sterrenrating bij 
Morningstar. Net omdat het aanbod aan 
ETF’s zo uitgebreid is geworden, is het 
des te belangrijker voor beleggers om 
kwaliteitsvol advies te krijgen.”

In Europa is er ondanks de groei 
van de voorbije jaren nog een grote 
achterstand op de VS wat betreft 
beleggen in ETF’s of trackers.  
Hoe verklaart u dat?

“We zien dat particuliere beleggers in 
Europa nauwelijks ETF’s kennen of erin 
beleggen. Volgens een recente studie van 
Profacts kent slechts 8% van de Bel-
gen trackers, en amper 2% belegt erin. 
Terwijl de Amerikaanse ETF-markt voor 
ongeveer 42% in handen is van parti-
culiere beleggers, wordt geschat dat 
dit in Europa slechts 15% is.” De reden 
daarvoor is volgens heel wat waarne-
mers het distributiemodel, dat in Europa 
erg verschillend is van de VS. In de VS 
krijgen financiële adviseurs een vergoe-
ding voor advies, en hebben zo meer de 
neiging om de kosten voor beleggers te 
verlagen. 

Actief en passief
zullen naast elkaar
blijven bestaan
Deutsche Bank voegt 7 trackers toe aan haar  
DB Best Advice lijst – een primeur voor België.  
We praten met Alain Moreau, CEO van  
Deutsche Bank België, over het hoe en waarom 
van deze beslissing.

“Het is niet  
verwonderlijk dat ETF’s 
niet of nauwelijks  
naar voren geschoven 
worden door banken”
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De cultuur is er ook meer op aandelen 
gericht – Amerikanen zijn bijvoorbeeld 
meer gewend om de opbouw van hun 
pensioenvermogen zelf te beheren. In 
Europa wordt meer belegd in spaarpro-
ducten. Financiële producten worden 
vooral via banken gekocht. De Europese 
banken, met hun uitgebreide kantoren-
netten, verkeren vaak niet in de beste 
positie om te concurreren in de zeer 
prijsgevoelige ETF-markt.

“De trend bij banken is vandaag zelfs  
om allerlei tarieven voor hun diensten  
te verhogen, met de bedoeling hun 
winstgevendheid te verbeteren”, stelt 
Moreau. “ETF’s hebben een impact op 
de winstgevendheid. Niet verwonderlijk 
dat ze niet naar voren worden gescho-
ven door banken.”

Welke plaats ziet u voor ETF’s naast 
actief beheerde beleggingsfondsen?

“We zijn ervan overtuigd dat actief en 
passief beheerde fondsen elkaar aanvul-
len en naast elkaar zullen blijven bestaan. 
We zien dat de instroom in passieve 
ETF’s vooral afkomstig is van sommige  
actief beheerde fondsen die enkel in naam 
zijn – de zogenaamde closet indexers. 
Die fondsen kopiëren bijna volledig  
hun referentie-index, en rekenen daar-
voor hoge beheerkosten aan. Ze hebben 
dan ook geen enkele kans om die refe-
rentie-index te verslaan. Anderzijds zien 
we ook instroom vanuit fondsen in ac-
tivaklassen waar het erg moeilijk is om 
de index te verslaan, zoals de S&P 500 
index.”

“In schril contrast zien we een erg gro-
te instroom in actief beheerde flexibe-
le fondsen. Eén verklaring is de goede 
prestatie van deze fondsen de voorbije 
jaren. Een andere verklaring is dat veel 
beleggers geen zin hebben om zelf op 
een actieve manier hun geld te verde-

len over de verschillende activaklassen 
(aandelen, obligaties, cash, …). Ze laten 
dat liever over aan een professionele be-
heerder. We zien het succes van deze 
flexibele fondsen zich de volgende jaren 
voortzetten.”

 “Wat zeker is, is dat het belang van  
ETF’s de komende jaren sterk zal blijven 
stijgen. Een belangrijke reden daarvan is 
de zeer lage beheerkost. Beleggers zijn 
vandaag erg gevoelig geworden voor 
kosten. Dat komt niet alleen door de 
lage rente en rendementen (waardoor 
hoge kosten sneller opvallen), maar ook 
door de verbeterde financiële kennis bij 
beleggers. Bovendien zal de MIFID II-re-
gelgeving het voor beleggers eenvoudi-
ger maken om de werkelijke kosten van 
hun beleggingen te vergelijken.”

ETF’s zijn reeds beschikbaar op  
online platformen. Wat voegt  
Deutsche Bank België toe?

“Passief beleggen in ETF’s is geen een-
voudige oefening. Het aanbod is zeer 
uitgebreid geworden, en een belegger 
heeft heel wat keuzes te maken. Dient 
hij eerder voor een ETF met distributie 
of kapitalisatie te kiezen? Geregistreerd 
in België of niet? Conform de Europese 
regelgeving (UCITS) of niet? Fysieke of 
synthetische replicatie? (zie p. 12-13)  Is 
de tracker voldoende liquide? In welke 
activaklassen zal hij beleggen, en op 
welke indices? Beleggers zitten vandaag 
– begrijpelijkerwijs – met heel wat vra-
gen over ETF’s en er is grote nood aan 
advies. Daar willen we bij Deutsche Bank 
aan tegemoet komen via de ETF-selectie 
in onze DB Best Advice lijst en de kennis 
van onze beleggingsexperts waar ze be-
roep op kunnen doen.” 

 

“Beleggers zijn erg  
gevoelig geworden  
voor kosten”
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Het idee om te beleggen in alle aande-
len in een index in plaats van individuele 
aandelen te kiezen (stock picking) was 
natuurlijk niet nieuw. Het duurde even-
wel tot 1976 vooraleer het voor kleine 
beleggers praktisch mogelijk werd om 
dit te doen. In dat jaar lanceerde Jack 
Bogle, de oprichter van de Vanguard 
Group – vandaag de grootste speler in 
indexfondsen –, het eerste indexfonds: 
First Index Investment Trust (vandaag 
Vanguard 500 Index Fund). Dit fonds 
liet beleggers toe om in één keer te 
beleggen in alle aandelen van de S&P 
500 index (de index die de 500 groot-
ste beursgenoteerde ondernemingen in 
de VS groepeert). Vanguard 500 Index 
Fund was evenwel een beleggingsfonds,  
en kon slechts één keer per dag verhan-
deld worden.

In januari 1993 kwam de eerste ETF  
(Exchange-Traded Fund) naar de markt: 
S&P 500 SPDR, een passief beheerde 
ETF of tracker op de S&P 500 index. 
Hoewel deze ETF in het begin vooral 
werd gebruikt door institutionele beleg-
gers, werd die al snel populair bij het 
grote publiek. Vandaag is SPDR nog al-
tijd de grootste ETF. Het grote verschil 
met Bogle’s indexfonds was dat SPDR 
de hele dag door verhandeld werd op 
de beurs, net als een gewoon aandeel. 
Andere aandelen-ETF’s volgden in de ja-
ren nadien, en in 2002 werden ook de 
eerste obligatie-ETF’s gelanceerd. Niet 
alle ETF’s zijn passief beheerde trackers: 
in 2008 werd de eerste actief beheerde 
ETF geïntroduceerd. Actief beheerde 
ETF’s vormen vandaag evenwel een  
minderheid.

Sinds de financiële crisis van 2008-2009 
zijn ETF’s sterk in populariteit gestegen. 
Volgens de ETF Monthly Europe van 
Deutsche Bank Markets Research was 
de wereldwijde ETF-markt 3.922,6 mil-
jard Amerikaanse dollar groot (of 3.439,2 
miljard euro) op 30/06/2017 (zie grafiek). 
De Europese ETF-markt neemt hiervan 
578,4 miljard euro voor haar rekening, 
of 16,8%. Met 2.534,9 miljard euro is de 
Amerikaanse ETF-markt afgetekend de 
grootste (73,7%).

“Sinds de financiële crisis  
van 2008-2009 zijn ETF’s sterk  
in populariteit gestegen”

De spectaculaire  
opkomst van trackers
Vandaag zijn trackers of passieve  
ETF’s (Exchange-Traded Funds)  
alomtegenwoordig, maar ze zijn  
nog erg jong. Pas in 1993 verscheen  
de eerste ETF op de markt.
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Indexrevolutie het verst gevorderd in de VS

Het is dan ook in de VS dat de indexrevolutie het verst is 
gevorderd, onder impuls van bekende beleggers als Warren 
Buffett. De voorbije jaren heeft Buffett – nochtans hét idool 
van actieve beleggers – herhaaldelijk en op een zeer publie-
ke manier zijn steun uitgesproken voor indexbeleggen.

Ondanks de spectaculaire groei van ETF’s blijven ze relatief 
klein tegenover de gewone beleggingsfondsen, zeker in Eu-
ropa. Terwijl eind maart 2017 de activa belegd in ETF’s in de 
VS even groot waren als 19,2% van de fondsenmarkt, is dit 
in Europa slechts 3,8% (zie grafieken). ETF’s zijn in Europa 
dus veel minder ingeburgerd, al is ook bij ons de positieve 
evolutie duidelijk (5 jaar geleden was dat slechts 2,7%).
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Vooral de voorbije twee jaar is er duidelijk sprake van een 
uitstroom bij actief beheerde beleggingsfondsen richting 
passief beheerde fondsen (zie grafiek). Als we naar de Ame-
rikaanse markt kijken waar trackers/ETF’s al meer ingebur-
gerd zijn, merken we dat fondsen die weinig afwijken van 
hun referentie-index maar wel de hogere kosten van actief 
beheer aanrekenen significante outflows kennen. Echt ac-

tief beheerde fondsen (hoge active share zoals b.v. bijvoor-
beeld multi asset of high conviction fondsen) en passief be-
heerde fondsen kennen daarentegen significante inflows. 
Ook in Europa stroomt steeds meer geld richting trackers, 
al is er nog duidelijk sprake van een achterstand. Wat be-
treft beheerde middelen (assets under management, AUM) 
staat Europa tien jaar achter op de VS.

Steeds meer geld stroomt richting trackers,  
ook in Europa al is er nog een achterstand.
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Duidelijke voorkeur voor fysieke replicatie
Synthetische replicatie is voornamelijk een Europees ver-
schijnsel. Maar ook in Europa is het belang tanende. Was 
volgens Morningstar berekeningen meer dan 40% van de 
Europese markt synthetisch in 2009, dan is dit in 2016 her-
leid tot nog maar 23% (zie grafiek). Tijdens de Europese 
schuldencrisis kreeg synthetisch een negatieve connotatie 

(tegenpartijrisico), waardoor directe of fysieke replicatie aan 
belang won bij beleggers. Spelers zoals Db x-trackers en 
Lyxor, samen met Amundi voormalige voorstanders van 
synthetisch replicatie, richtten zich dan ook steeds meer op 
fysieke in plaats van synthetische replicatie.

Deutsche Bank Markets Research komt aan een gelijkaar-
dig cijfer van 21,9% marktaandeel voor synthetische ETF‘s 
eind juni 2017. Duidelijk is wel dat het aantal synthetische 

ETF’s sinds 2012 terugvalt terwijl het aantal fysieke ETF’s  
gestaag stijgt (zie grafieken).

Bron: Deutche Bank, Bloomberg Finance LP, Reuters. 
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Marktaandelen ETF-leveranciers

De 5 providers geselecteerd voor het 
ETF-platform van Deutsche Bank zijn 
goed voor bijna 4/5de van de totale Eu-
ropese ETF-markt (bron: Deutsche Bank 
Market Research, 30/06/2017). iShares 
– een onderdeel van vermogensbeheer-
der Blackrock – en Vanguard gebruiken 
zo goed als uitsluitend fysieke replicatie. 

Terwijl Deutsche Bank (db x-trackers) en 
Lyxor ook steeds meer fysiek repliceren, 
is dit voorlopig nog niet het geval bij 
Amundi (slechts 19%).

* Marktaandeel = aandeel van de Europese markt in ETF’s (percentage van totale activa onder beheer)
** Fysiek = aandeel van trackers met fysieke replicatie in aanbod
Bron: ETF Monthly Europe van Deutsche Bank Markets Research (11/07/2017)

Marktaandeel* Fysiek**

iShares 48,7% 99%

db x-trackers 10,4% 59%

Lyxor 9,9% 37%

Amundi 4,8% 19%

Vanguard 4,6% 100%

Totaal 78,4%

Bron: ETF Monthly Europe van Deutsche Bank Markets Research (11/07/2017)

AUM (€ miljoen)
Fysiek Synthetisch Fysiek Synthetisch

2016 juni 2017

Aandelen 281,807 77,895 314,932 91,890

Obligaties 115,319 22,682 125,414 27,157

Grondstoffen 10,801 5,660 11,070 6,492

Andere 589 924 563 851

Totaal 408,516 107,161 451,979 126,390
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Hoewel de markt voor trackers of ETF’s 
zowel in de VS als in Europa snel groeit, 
blijkt dat de kennis van de Belgen over 
trackers erg beperkt is.

Een recente studie van Profacts heeft 
aangetoond dat slechts 8% van de Bel-
gen weet wat trackers zijn. Amper 2% 
gebruikt ze ook effectief in zijn of haar 
beleggingsportefeuille. De helft van de 
Belgen is daarentegen bekend met be-
leggingsfondsen en een kwart gebruikt 
ze ook. De nood aan advies over trackers 
of ETF’s in België is dan ook hoog.

Sinds jaar en dag heeft Deutsche Bank 
een shortlist van beleggingsfondsen 
voor haar klanten: de DB Best Advice 
lijst. De lijst bestaat uit kernfondsen 
(core) – die de basis vormen voor een 
beleggingsportefeuille – en een selectie 
aan thematische fondsen (thematic) ter 
aanvulling van deze basis. De selectie 
gebeurt op basis van duurzame prestatie 
en de kwaliteit van het beheer en wordt 
uitgevoerd door een eigen team van 
fondsenanalisten.

De DB Best Advice lijst bevat voortaan 
ook zeven beursgenoteerde indexfond-
sen (ETF’s) of trackers, waarvan vier be-
stempeld worden als ‘core’ en drie als 
‘thematic’:

Deutsche Bank breidt  
DB Best Advice lijst uit  
met 7 trackers
Uit een 500-tal UCITS ETF’s van vijf grote  
ETF-spelers heeft Deutsche Bank zeven trackers  
geselecteerd om haar DB Best Advice lijst mee  
aan te vullen.

Resultaten van een enquête over kennis en gebruik van beleggingsproducten  
bij Belgen (Profacts, juli 2017).
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Deze zeven trackers dekken de basisbehoeften van beleggers die trackers willen 
gebruiken als een aanvulling voor hun beleggingsportefeuille.

Hoe werden deze trackers  
geselecteerd?

Bij de selectie van ETF’s of trackers voor 
de DB Best Advice lijst heeft Deutsche 
Bank zich op de eerste plaats beperkt 
tot ETF’s conform de Europese regelge-
ving (UCITS) van vijf grote ETF-spelers: 
Amundi, db x-trackers, iShares, Lyxor en 
Vanguard. 

Door voor grote spelers te kiezen ver-
zekeren we ons ervan dat de ETF’s die 
we aan onze klanten aanbieden een vol-
doende grote omvang hebben en dus 
gemakkelijker verhandeld kunnen wor-
den op de beurs (betere liquiditeit). Dit 
beperkt het aantal voor selectie beschik-
bare ETF’s tot een 500-tal. 

Daarop paste Deutsche Bank vervolgens 
vier filters toe.

± 500 ETF’s
UCITS ETF’s van 5 partners

186 ETF’s
Filter: geregistreerd voor verkoop in België

58 ETF’s
Filter: Morningstar

46 ETF’s
Filter: Deutsche Bank

7 ETF’s

DB Best
 Advice

Filter #1 
Geregistreerd voor  
verkoop in België

Filter #3 
Deutsche Bank

Filter #4 
DB Best Advice

Filter #2 
Morningstar

Voor aanbevelingen naar beleggers toe mogen we 
enkel de trackers die geregistreerd zijn voor verkoop 
in België naar voor schuiven.  Deze filter beperkt het 
speelveld tot 186 ETF’s  van onze  vijf  ETF-partners.

Bovenop de Morningstar-rating hebben we beslist 
om enkel ETF’s op basis van fysieke replicatie toe te 
laten tot de selectie. We nemen ook enkel ETF’s met 
een uitkering (distributieaandelen) op in de selectie. 
Dat laat ons 46 ETF’s.

De uiteindelijke selectie van ETF’s gebeurde op basis 
van de huidige samenstelling van de DB Best Advice 
fondsenlijst. We hielden ook rekening met alle moge-
lijke beleggingsthema’s en activaklassen waar ETF’s 
een toegevoegde waarde kunnen betekenen voor 
onze klanten.

Net als voor de beleggingsfondsen in de DB Best Ad-
vice lijst kiezen we uitsluitend voor ETF’s met minstens 
vier sterren bij Morningstar*. Uitzonderlijk kunnen we 
een ETF kiezen die bij Morningstar geen rating heeft, 
maar die ons weet te overtuigen met zijn zakelijk model. 
Na deze filter blijven er nog 58 ETF’s over.

*  Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar-rating is een kwantitatieve evaluatie van de prestaties van een fonds in het 
verleden. Deze wordt maandelijks bijgewerkt. Het criterium bij de toekenning van sterren is gebaseerd op de risicoaangepaste prestatie. De geanalyseerde fondsen 
krijgen 1 tot 5 sterren, waarbij 5 sterren de hoogste rating is. Meer info op www.morningstar.be/be/news/34914/de-morningstar-rating.aspx. Meer informatie over de 
ratings is ook beschikbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.
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Trackers doorgelicht
Wat zijn trackers precies en hoe werken ze?  
We lichten deze beleggingsinstrumenten voor u door.

Wat zijn trackers?

Een tracker of Exchange-Traded Fund (ETF) is een beleggings-
fonds dat verhandeld wordt op de beurs als een gewoon aan-
deel. Beleggers kunnen een ETF dus de hele dag door aan- of 
verkopen (d.i. tijdens de openingsuren van de beurs). Een ge-
woon beleggingsfonds kan daarentegen maar op één of meer-
dere vaste tijdstippen per dag verhandeld worden.

Een ETF is ontworpen om een onderliggende benchmark te 
volgen. Sinds de lancering van de eerste ETF in 1993 is het 
aanbod en de verscheidenheid van ETF’s sterk toegenomen. 
Vandaag kan niet alleen belegd worden in ETF’s die brede aan-
delenindices volgen (zoals de S&P 500 of de CAC-40), maar 
ook in ETF’s die beleggen in een specifieke sector, obligaties,  
enzovoort. Er zijn nu ook ETF’s via dewelke beleggers kunnen 
speculeren op een daling van de markt (short of bear ETF’s).

Hoe werken ze?

ETF’s of trackers kunnen op twee manieren een index kopië-
ren: via fysieke replicatie of synthetische replicatie (replicatie 
op basis van derivaten).

Fysieke replicatie

Bij fysieke replicatie zal een ETF de effecten die deel uitmaken 
van de gevolgde index effectief kopen en in portefeuille hou-
den. Een groot voordeel hiervan is dat beleggers weten waarin 
de ETF precies belegt.

Er zijn twee soorten van fysieke replicatie: volledige replicatie 
en replicatie door middel van sampling.

Volledige replicatie

Bij volledige replicatie zal een ETF alle onderliggende effecten 
van de gevolgde index aanhouden, in dezelfde verhouding als 
hun weging in de index.

Volledige replicatie heeft drie belangrijke voordelen:

-  volledige transparantie wat betreft de onderliggende beleg-
gingen.

-  Het verschil tussen het rendement van de ETF en de index 
(de tracking error) is klein.

-  Het tegenpartijrisico (het risico dat de tegenpartij in een over-
eenkomst zijn verplichting niet kan nakomen) is laag. 
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Replicatie door middel van sampling

Volledige replicatie is niet altijd de meest efficiënte keuze. 
Denk bijvoorbeeld aan de bijzonder brede MSCI World Index, 
die meer dan 1.600 effecten uit 23 landen omvat. Alle effecten 
in die index aankopen zou een ETF zoveel tijd, moeite en geld 
kosten dat dit ten koste zou gaan van het rendement.

Om dit te verhelpen maken beheerders van ETF’s gebruik van 
optimalisatietechnieken, ook wel ‘sampling’ genoemd. Bij 
sampling zal een ETF een representatief deel van de effecten 
van de index aankopen. Zo kan de ETF de administratie- en 
transactiekosten beperken. 

Daartegenover staat dat bij sampling de tracking error – het 
verschil tussen het rendement van de ETF en dat van de ge-
volgde index – iets groter kan zijn. De ETF houdt immers niet 
alle effecten van de benchmark-index in portefeuille.

Synthetische replicatie

Sommige ETF’s gebruiken derivaten om een index te volgen, 
ook wel synthetische replicatie genoemd. In plaats van alle (of 
een deel van de) effecten in een index aan te houden, sluiten 
deze ETF’s een swap-overeenkomst met een tegenpartij. De 
overeenkomst bepaalt dat de tegenpartij (meestal een zaken-
bank) het rendement van de index aan de ETF zal leveren, in 
ruil voor het rendement van een mandje van effecten dat door 
de ETF wordt aangehouden. De inhoud van dat mandje wordt 
bepaald door de tegenpartij.

Synthetische replicatie via derivaten biedt de mogelijkheid om 
toegang te krijgen tot bepaalde markten, sectoren en beleg-
gingscategorieën waarvan de indices moeilijk te volgen zijn via 
fysieke replicatie. Denk bijvoorbeeld aan grondstoffenindices, 
sommige opkomende markten en geldmarktindices. 

Daartegenover staat wel dat het tegenpartijrisico bij ETF’s op 
basis van derivaten een grotere rol speelt dan bij fysieke repli-
catie. De UCITS III-richtlijnen bepalen wel dat dit risico beperkt 
moet blijven tot 10% per tegenpartij.

Hoe wordt hun prijs bepaald op de beurs?

ETF’s worden net als gewone aandelen verhandeld op de 
beurs. In tegenstelling tot aandelen kunnen op elk moment 
nieuwe ETF-deelbewijzen aangemaakt of vernietigd worden 
volgens de vraag die er is voor de ETF. Zo wordt ervoor ge-
zorgd dat de koers van de ETF uitsluitend de onderliggende 
benchmarkt volgt, onafhankelijk van de vraag naar de ETF. Bij 
aandelen, daarentegen, staat een vast aantal aandelen uit. Dat 
betekent dat de koers van het aandeel wordt bepaald door 
vraag en aanbod en dus sterk kan variëren. Is er veel vraag 
naar een aandeel, dan zal de koers ervan stijgen. Niet zo voor 
een ETF.
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De kosten  
verbonden  
aan trackers
Net als beleggingsfondsen dienen 
beleggers met verschillende kosten 
rekening te houden wanneer ze 
willen beleggen in trackers.

DE UCITS ETF’s zijn verplicht de jaarlijkse lopende kosten in 
het Key Investor Information Document (KIID) te vermelden.  
De jaarlijkse kosten weerspiegelen echter niet de volledige 
kosten waar beleggers die in ETF’s of trackers investeren, re-
kening mee dienen te houden.

De kosten van ETF’s kunnen onderverdeeld worden in interne 
en externe kosten. We beperken ons tot ETF’s met fysieke re-
plicatie (de beheermethode van alle ETF’s die Deutsche Bank 
voorstelt in haar DB Best Advice lijst).
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1) Transactiekosten:

De transactiekosten van een ETF komen eerst en vooral tot 
uiting in de bied/laat-spread – het verschil tussen de aan- en 
verkoopprijs op de beurs. Deze spread is veelal beperkt voor 
grotere ETF’s, met een groter beheerd vermogen en grotere 
dagelijkse handelsvolumes. Hoe meer de aandelen van een 
ETF verhandeld worden, hoe kleiner het verschil tussen de 
aan- en verkoopprijs op de beurs. Daarnaast is het ook zo dat 
de spread kleiner is wanneer de onderliggende effecten van de 
index meer verhandeld worden (en dus zelf ook lagere spreads 
hebben).

Naast de bied/laat-spread – die zoals gezegd veelal beperkt is 
voor grote, goed verhandelde ETF’s – betalen beleggers ook 
brokerkosten bij de aan- of verkoop van een ETF. ETF’s wor-
den net als gewone aandelen verhandeld op de beurs, wat 
betekent dat ze gekocht en verkocht moeten worden via een 
tussenpersoon die in ruil een vergoeding vraagt. Bij Deutsche 
Bank noemen we dit het makelaarsloon.

Het makelaarsloon hangt bij Deutsche Bank af van de beurs en 
de omvang van het order.

Externe kosten

1) Jaarlijkse lopende kosten: 

Het bedrag van de lopende kosten weerspiegelt de kosten van 
het vorige boekjaar en kan van jaar tot jaar verschillen. Het 
omvat de jaarlijkse beheers-, registratie-, bewaring- en distri-
butiekosten die door het fonds worden aangegaan en sluit de 
kosten van aankoop en verkoop van activa uit onder het fonds 
(behalve als het gaat over aandelen van andere fondsen). 

Vermits ETF’s passief beheerd worden, zijn de jaarlijkse lopen-
de kosten aanzienlijk lager dan de jaarlijkse lopende kosten 
van actief beheerde beleggingsfondsen.

2) Securities lending: 

Een ETF kan zijn kosten enigszins drukken door de effecten 
in de onderliggende portefeuille uit te lenen. Dit is een in de 
bank- en beleggingssector veel gebruikte techniek om het ren-
dement te vergroten. Het is voor fondsen een aantrekkelijke 
manier om tegen een laag risico extra inkomsten te genereren. 
De partij die de effecten leent, betaalt immers in ruil hiervoor 
een vergoeding. Bovendien moet een onderpand gestort wor-
den waarvan de waarde groter is dan die van de geleende ef-
fecten. Veel beheerders van ETF’s genereren op deze manier 
extra inkomsten die het fonds ten goede komen.

Interne kosten:
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2) Belastingen:

Naast transactiekosten vormen belastingen een bijkomende 
kost voor beleggers in ETF’s. De fiscale behandeling van ETF’s 
of trackers verschilt niet van die van beleggingsfondsen. We 
verwijzen graag door naar  ‘De fiscaliteit van trackers’ voor een 
diepgaandere bespreking. Belangrijk om te melden is dat het 
recent bereikte zomerakkoord van de federale regering dezelf-
de impact op trackers heeft als op beleggingsfondsen.

Wat betreft de beurstaks: alle door Deutsche Bank geselec-
teerde trackers zijn van het type distributie en zijn geregi- 
streerd voor verkoop in België. De beurstaks bij aan- of verkoop  
bedraagt daarom voor al deze trackers 0,09%, met een maxi-
mum van 1.300 euro. Volgens het recent bereikte zomerak-
koord zou deze stijgen tot 0,12% vanaf 2018.

• Order doorgegeven via internet

Euronext (Brussel)

-  Tot en met 2.500 EUR: 6,75 EUR per verrichting.

-  Vanaf 2.500,01 EUR tot en met 5.000 EUR: 9,75 EUR  
per verrichting.

-  Vanaf 5.000,01 EUR: 19,75 EUR per verrichting  
en per schijf van 50.000 EUR (of tegenwaarde).

Euronext (Parijs, Amsterdam)

-  Tot en met 2.500 EUR: 9,75 EUR per verrichting.

-  Vanaf 2.500,01 EUR tot en met 5.000 EUR:  
12,75 EUR per verrichting.

-  Vanaf 5.000,01 EUR: 19,75 EUR per verrichting  
en per schijf van 50.000 EUR (of tegenwaarde).

Xetra, London Stock Exchange:

-  Tot en met 5.000 EUR: 19,75 EUR per verrichting

-  Vanaf 5.000,01 EUR: 24,75 EUR per verrichting  
en per schijf van 50.000 EUR (of tegenwaarde).

•  Order doorgegeven via een ander kanaal of in het 
kader van een discretionaire beheersformule

Alle beurzen: 

-  50 EUR per verrichting en per schijf  
van 10.000 EUR (of tegenwaarde).

Bron: Deutsche Bank, Tarieven 2017 voor de voornaamste bank- en effectenverrichtingen.
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Actief versus passief
Hoe kijken actieve en passieve fondsbeheerders aan tegen de snelle  
opkomst van indexbeleggen? En wat moeten actieve fondsbeheerders  
doen om te overleven?  
5 vragen aan een actieve en passieve fondsbeheerder.

Is de huidige populariteit van trackers een tijdelijk fenomeen of een permanente shift?

“Ik denk dat het een permanente ontwikkeling is – het is dat al 
een tijdje buiten Europa, vooral dan in de VS. De reden waar-
om Europa achter is op de VS is volgens mij omdat het moei-
lijker is als Europese belegger om te indexbeleggen gezien de 
veelheid aan nationale indices.”

“Het is een permanente shift. Zelfs in de VS zitten we nog in 
een relatief vroeg stadium van de shift naar passief. Mifid II 
zal met zijn regels over kostentransparantie de shift in Europa 
versnellen. Een bijkomende motor vormen de lage verwachte 
toekomstige rendementen, waardoor lage beheerkosten des 
te belangrijk worden.”

Ziet u een rol voor trackers naast actief beheerde beleggingsfondsen?

“Zeker en vast. Trackers zijn interessant als trading-instrument 
voor beleggers die op korte termijn willen inspelen op een 
stijging of daling van de beurs.”

“Trackers zijn ook interessant voor beleggers die geen adviseur 
hebben die hen kan helpen met het kiezen van goede actief 
beheerde beleggingsfondsen.”

“Het één sluit het ander niet uit. De vraag is hoe je de beste 
portefeuille opbouwt, rekening houdend met je risicoprofiel, 
je beleggingshorizon en de mate waarin je bereid bent te 
betalen voor je beleggingen.”

“Beleggen in trackers is eigenlijk ook een erg actieve keuze. 
Je moet nog altijd beslissen in welke activaklassen en via 
welke indices je gaat beleggen.”

Wat zijn volgens u enkele van de voordelen van trackers?

“De lage kosten, uiteraard.”

“Ze geven je als belegger het marktrendement, niet meer maar 
ook niet minder onder voorbehoud van de kosten die voor de 
ETF betaald moeten worden.”

“Ze kunnen interessant zijn om te combineren met actief 
beheerde beleggingsfondsen, zoals institutionele beleggers al 
jaren doen.”

“Beleggen in trackers is eenvoudig te begrijpen. Trackers 
zijn ook zeer kostenefficiënt en volledig transparant – je weet 
waarin je belegt en aan welke kost. Die kost is trouwens de-
mocratisch: ze is dezelfde voor grote institutionele beleggers 
als voor kleine beleggers.”

“Je kan ETF’s ook de hele dag door verhandelen.”

Actieve  
fondsbeheerder:  
Flossbach von Storch

Philipp Vorndran,  
Capital Market Strategist

Passieve  
fondsbeheerder: 
iShares

Charles Symons, 
Director
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Wat zijn volgens u enkele van de nadelen van trackers?

“Voor een Europese belegger is het moeilijker om aan index-
beleggen te doen. Een Amerikaan kan kiezen voor de S&P 
500 en heeft zo in één keer een rijk gediversifieerde index. 
Hetzelfde kan niet gezegd worden van de nationale Europese 
indices.”

“Via een indexfonds koop je zowel de goede als de slechte 
bedrijven. Als actieve fondsbeheerder proberen we net die be-
drijven en sectoren te vermijden die met structurele problemen 
kampen.”

“Daarnaast worden indexfondsen ook meegesleurd in aande-
lenzeepbellen, waardoor de kans op verliezen stijgt.”

“Je moet als belegger nog altijd zelf beslissen in welke acti-
vaklassen en indices je zal beleggen, of een adviseur inhuren 
die dat voor jou doet. Er bestaat geen ETF die dat automa-
tisch voor jou doet.”

“Je zal nooit meer rendement dan de index halen – maar ook 
nooit minder onder voorbehoud van de kosten die voor de 
ETF betaald moeten worden.”

“Er is ook een heel brede keuze aan ETF’s: dat is een rijkdom 
maar kan ook keuzestress veroorzaken. Als langetermijnbe-
legger kan je het simpel houden en bijvoorbeeld kiezen om 
in één keer in meer dan 1600 aandelen uit 23 ontwikkelde 
landen te beleggen.”

Wat moeten actieve fondsbeheerders doen om te overleven?

“Actieve fondsbeheerders moeten meer actief zijn. Je kan niet 
langer overleven als quasi-indexfonds waarbij je als beheerder 
je portefeuille heel dicht bij de index houdt. Enkel fondsbeheer-
ders die op een significante manier kunnen afwijken van hun 
referentie-index zullen hun relatief hogere beheerskosten kun-
nen verantwoorden met beter dan gemiddelde rendementen.”

“Actieve fondsbeheerders zullen hun beheerkost moeten 
verdienen door effectief meer rendement dan de index te ha-
len. Daarvoor zullen ze veel geconcentreerdere portefeuilles 
moeten hebben met grotere calls om het verschil te kunnen 
maken met trackers.”

Uit de interviews met deze beheerders blijkt dat passieve ETF’s of trackers complementaire oplossingen kunnen zijn die het 
mogelijk maken een beleggingsportefeuille te diversifiëren in functie van de financiële doelstellingen en het risicoprofiel van de 
klant – wat we bij Deutsche Bank het Financial ID noemen. Als eerste bank in België biedt Deutsche Bank advies over trackers 
om haar klanten te helpen dit te verwezenlijken.
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Bekende beleggers  
over beleggen in trackers
Een belangrijke reden voor de sterk gestegen populariteit  
van indexbeleggen is de uitgesproken steun van bekende beleggers  
en economen. Een greep uit de meest opvallende uitspraken.

“90% van de erfenis aan mijn  
echtgenote zal belegd worden  
in een indexfonds op de S&P 500”

“Eenvoudige wiskunde suggereert, 
en de geschiedenis bevestigt het, 
dat de winnende strategie is om alle 
beursgenoteerde ondernemingen in 
portefeuille te houden aan een zeer 
lage kost”

Wellicht de meest opvallende supporter voor indexfondsen 
is ’s werelds bekendste actieve belegger: Warren Buffett. In 
2014 liet hij weten dat 90% van zijn persoonlijke erfenis aan 
zijn echtgenote belegd zal worden in een S&P 500 indexfonds. 
Hoewel hij zelf altijd een actieve aandelenbelegger is geweest 
en zal blijven, meent Buffett dat een eenvoudig indexfonds 
voor de meerderheid van de beleggers de beste manier is om 
een pensioenvermogen op te bouwen. Volgens Buffett heb-
ben de meeste beleggers de tijd, noch de wil, noch de kennis 
om een individuele aandelenportefeuille op te volgen.

Op de meest recente aandeelhoudersvergadering van Buffett’s  
investeringsvehikel Berkshire Hathaway – het mekka van ac-
tieve beleggers – werd Jack Bogle, de oprichter van het eer-
ste indexfonds, persoonlijk geëerd door Buffett. “Bogle heeft 
meer gedaan voor individuele beleggers dan wie dan ook in de 
financiële wereld”, aldus Buffett.

In zijn bestseller “The Little Book of Common Sense Inves-
ting” legt Jack Bogle – oprichter van de Vanguard Group en 
het eerste indexfonds – uit waarom volgens hem indexbeleg-
gen de beste optie is voor gewone beleggers. Door te beleg-
gen in een indexfonds kunnen ze het gemiddelde rendement 
van de markt halen, niet meer maar ook niet minder onder 
voorbehoud van de kosten die voor de ETF betaald moeten 
worden. Aan de hand van historische data toont Bogle dat de 
meeste beleggers veel minder rendement halen omwille van 

hoge transactie- en beheerskosten. Vooral het voortdurend 
in- en uitstappen uit slecht gekozen beleggingsfondsen kost 
veel rendement. Bogle raadt dan ook aan een goedkoop index-
fonds te kopen en dat ‘tot in het eeuwige’ te behouden, om zo 
transactiekosten tot een minimum te herleiden en de beheers-
kosten zeer laag te houden. Vandaag is Bogle het gezicht van 
indexbeleggen en is zelfs een ware cultfiguur geworden (zijn 
volgers noemen zichzelf ‘bogleheads’). 

Bron: persartikel ‘Indexrevolutie schakelt hoger’, Moneytalk, 15 juni 2017.

Bron: John C. Bogle, ‘The Little Book of Common Sense Investing’, 2007.
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De fiscaliteit van trackers
De fiscale behandeling van ETF’s is dezelfde als die van fondsen 
(GBF’s of BEVEKs).  

Wat volgt is van toepassing op natuurlijke personen die in België onderworpen zijn aan de personenbelasting  
(Belgische ingezetene of Belgische inwoners) en handelen in het kader van het normale beheer van het privévermogen.

1. Inkomstenbelasting (Roerende voorheffing)

Er zijn twee manieren om belastbare inkomsten uit trackers 
te verwerven: bij de uitkering van dividenden en bij het reali-
seren van meerwaarde uit deelbewijzen aangehouden in trac-
kers (ongeacht of het gaat om de verkoop van deelbewijzen, 
de terugkoop van eigen deelbewijzen door de tracker of de 
volledige of gedeeltelijke uitkering van de netto-activa van de 
tracker).

•  Dividenden: dividenden uit trackers zijn onderhevig aan een 
Belgische roerende voorheffing van 30%

•  Gerealiseerde meerwaarde: de belegger is 30% roeren-
de voorheffing verschuldigd op de intrestcomponent van de 
gerealiseerde meerwaarde, als de tracker meer dan 25% van 
zijn activa in schuldinstrumenten belegt. 

   (op datum van redactie van dit dossier)

2. Beurstaks

De belasting op beurstransacties is verschuldigd bij elke aan- 
of verkoop op de secundaire markt van aandelen in trackers 
wanneer deze transacties worden gesloten of uitgevoerd  
in België of daarbuiten. 

Voor trackers die geregistreerd zijn in België  
gelden de volgende tarieven en plafonds:

Voor trackers die niet geregistreerd zijn in België   
gelden de volgende tarieven en plafonds:

Aankoop 
(secundaire markt)

Verkoop 
(secundaire markt)

Distributieaandelen 0,09%
Max 1.300 EUR

0,09%
Max 1.300 EUR

Accumulatieaandelen 1,32%
Max 4.000 EUR

1,32%
Max 4.000 EUR

Aankoop 
(secundaire markt)

Verkoop 
(secundaire markt)

Distributieaandelen 0,27%
Max 1.600 EUR

0,27%
Max 1.600 EUR

Accumulatieaandelen 0,27%
Max 1.600 EUR

0,27%
Max 1.600 EUR

Alle door Deutsche Bank geselecteerde trackers zijn van het type distributie en zijn geregistreerd voor verkoop in België.  
De beurstaks bij aan- of verkoop bedraagt daarom voor al deze trackers 0,09%, met een maximum van 1.300 euro. Volgens 
het recent bereikte zomerakkoord zou deze stijgen tot 0,12% vanaf 2018. Bij terugkoop of liquidatie is er geen beurstaks 
verschuldigd.
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De risico’s van trackers
Trackers of passieve ETF’s bieden beleggers een 
aantal belangrijke voordelen. Er zijn evenwel ook 
enkele risico’s waar beleggers zich bewust van 
moeten zijn.

Algemene risico’s

Marktrisico

Omdat trackers de prijsbewegingen van hun onderliggende 
benchmark of beleggingen kopiëren, worden hun prestaties 
beïnvloed door de volatiliteit van hun onderliggende markten.

Liquiditeitsrisico

Indien veel beleggers in één keer naar de uitgang rennen, kun-
nen er moeilijkheden opduiken om de ETF correct te waarde-
ren voor verkoop. In het bijzonder wanneer de onderliggende 
effecten van de ETF minder goed verhandelbaar zijn.

Wisselkoersrisico

Veel ETF’s beleggen in activa die in een andere munt noteren 
dan de euro. Tenzij de ETF een valutascherm bevat – en dus 
wisselkoersschommelingen opvangt – zal de waarde van de 
ETF in euro beïnvloed worden door de schommelingen in de 
wisselkoers.

Risico’s verbonden aan ETF’s  
met fysieke replicatie

Securities lending

Via het uitlenen van effecten (securities lending) voor een ver-
goeding kan een ETF zijn kosten verminderen. Dat betekent 
evenwel dat er een risico ontstaat dat de tegenpartij niet kan 
voldoen aan haar verplichtingen.

Sampling

Gebruikt een ETF de sampling-methode om het rendement 
van een index te kopiëren (en koopt het dus een representatief 
deel van de index), dan bestaat het risico dat de tracking er-
ror – het verschil tussen het rendement van de ETF en van de 
gevolgde index – groter is dan bij volledige fysieke replicatie.

Risico’s verbonden aan ETF’s  
met synthetische replicatie

Tegenpartijrisico

ETF’s die ervoor kiezen om een swap-overeenkomst af te slui-
ten met een tegenpartij om het rendement van een index te 
behalen (synthetische replicatie) lopen een tegenpartijrisico. 
Gaat de tegenpartij failliet, dan is er een reëel risico dat het 
beoogde rendement niet wordt gehaald. Via onderpand wordt 
de impact van dit risico geminimaliseerd.

Verstoren trackers de correcte werking van de markt?

Naarmate indexbeleggen – passief beleggen via indexfondsen 
of trackers – populairder wordt, gaan steeds meer stemmen 
op die voorspellen dat trackers de correcte werking van de 
aandelenmarkten zullen verstoren. 

De redenering gaat als volgt. Actieve beleggers kopen en ver-
kopen aandelen op basis van hun optimisme of pessimisme 
over de toekomst van bedrijven, en sturen zo aandelenkoersen 
omhoog of omlaag. Passieve beleggers, daarentegen, kopen 
via trackers de hele index, ongeacht de vooruitzichten voor de 
individuele bedrijven in die index. Dit dreigt de correcte prijs-
zetting van individuele aandelen op termijn te verstoren.

De kritiek heeft zeker een punt. Zelf Jack Bogle, oprichter van 
het eerste indexfonds in 1976, geeft toe dat het ‘een financiële 
ramp zou zijn indien iedereen via trackers zou beleggen’. Van-
daag zijn er evenwel nog geen signalen dat indexbeleggen de 
aandelenmarkten verstoort, in het bijzonder van grote aandelen- 
indices. Het risico op verstoring is vooral belangrijk in kleine, 
minder goed verhandelbare beleggingen.
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