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Geduld is een schone zaak
voor is om al het nodige te doen om de
euro te ondersteunen". Het directe gevolg
was een stijging in de Eurostoxx met ongeveer 40 %, de waarde van de euro die steeg
van 1,20 tot 1,40 vs de dollar enkele maanden geleden en een herstel in alle Europese obligatiemarkten. Voor de financiële
markt is het effect van dit Draghi-moment
indrukwekkend. Draghi heeft aangetoond
hoe sterk investeerders vertrouwden in
centrale banken in het algemeen en in
de ECB in het bijzonder. Een recente voorbeeld van vertrouwen zijn de minimale
gevolgen toen het moederbedrijf van de
Portugese Banco Espírito Santo het uitstel
van betaling van een schuldbrief moest
aanvragen. Twee jaar geleden zou dit tot
een massale verkoop hebben geleid.

De weg naar herstel van de Eurozone,
het nieuwe dieet en het bijkomend revalidatieprogramma zullen niet leuk
zijn. We zijn niet de enige die zich afvragen: mag de patiёnt “Economie van de
Eurozone” de ontwaakzaal verlaten?
Twee jaar geleden stond de eurozone bijna
op instorten. Het rendement op staatsobligaties bereikte in de periferie van Europa
een piek in rendement voor een 10-jarige
Griekse obligatie van boven de 30 %. Het
idee dat de euro uit elkaar aan het vallen
was en de vraag "hoe kan een land de
eurozone verlaten" waren toen in zwang.
In juli 2012 schatten marktdeelnemers
de kans dat een land uit de eurozone tijdens de daaropvolgende twaalf maanden
de Europese Unie zou verlaten op meer
dan 70 %. De euro daalde de voorgaande
twaalf maanden met meer dan 15 % in
waarde ten opzichte van de Amerikaanse
dollar en Europese aandelen kwamen in
een baissemarkt terecht.
De ommekeer kwam toen Mario Draghi,
president van de Europese Centrale Bank
(ECB), aankondigde, dat "de ECB er klaar

De noodzakelijke structurele hervor
mingen om de groei te stimuleren, die door
Mario Draghi opnieuw benadrukt worden
en waarmee de eurozone zich geconfronteerd ziet, zijn gericht op het verbeteren
van het concurrentievermogen en verminderen van de structurele werkloosheid.
Het succes van deze hervormingen is de
sleutel tot de toekomst van de eurozone.
Een meer homogene economie is beter en
eenvoudiger te beheren door één centrale
bank met één rentetarief en één munteenheid. Indien alle hervormingen slagen, is
een aanpassingsperiode van minstens vijf
tot tien jaar redelijk voordat de eurozone
een homogene regio wordt. Om de economische convergentie te vergemakkelijken,
is de ECB bereid de rente op een belachelijk laag niveau te houden om het systeem
zo goed mogelijk te smeren. Omdat de
Unie ongelijk is, is dit monetaire beleid veel
te ruim voor Duitsland en tegelijkertijd te
strak voor de perifere landen. Maar als deze
situatie nog lang duurt, bestaat het risico
dat Duitsland oververhit raakt.
De weg naar Europees herstel en Europese convergentie ligt vol valkuilen en
een terugval kan dodelijk zijn. Mark Twain
zei ooit: "Hoewel de geschiedenis zich
niet herhaalt, rijmt deze wel". Het National Bureau of Economic Research (NBER)
heeft alle Amerikaanse conjunctuurcycli
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genoteerd sinds het midden van de negentiende eeuw. In de laatste 150 jaar is
de economie van de Verenigde Staten 33
keer in recessie geweest. Gemiddeld deden deze recessies zich 39 maanden na het
begin van het herstel voor. Het herstel na
de grote recessie is 61 maanden geleden
ingezet. Maar er is goed nieuws. Ten eerste
duurden de drie meest recente perioden
van expansie vóór de grote recessie tussen
de 70 en 120 maanden. Ten tweede richt
het NBER zich op de Amerikaanse economie die zich anders kan gedragen dan die
van de eurozone.
Met de hulp van de ECB heeft de eurozone het de afgelopen twee jaar verrassend
goed gedaan. Maar het is nog te vroeg
om nu al victorie te kraaien, aangezien
structurele economische hervormingen
nog moeten worden doorgevoerd. Het
herstelde vertrouwen heeft een deel van
de noodzakelijke druk weggenomen die
beleidsmakers dwingt om pijnlijke hervormingen door te voeren. Bij een terugval kan de gebroken rib echter dubbel zo
pijnlijk zijn.

Vertrouw op de
kracht van ervaring.

Met een grote schat aan kennis en ervaring vervolgt de olifant
evenwichtig en standvastig zijn weg.
Slimme investeringen en jarenlange knowhow vormen de basis
voor evenwichtige vermogensbeherende fondsen. Dit kenmerkt
het succesverhaal van het gemeenschappelijke beleggingsfonds
naar Luxemburgs recht Ethna-AKTIV E (T).
Voor evenwichtige beleggingen:
www.ethenea.be/nl/ethna-aktiv-e-t/
Ethna-AKTIV E (T) is geen garantiefonds. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie (KIID), het jaarlijkse en halfjaarlijkse verslag
zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en het Nederlands) bij de beheersmaatschappij CACEIS Belgium SA/NV, Avenue du Port / Havenlaan 86C
b 320, B-1000 Brussels. Dit fonds is een gemengd fonds onder Luxemburgs recht onder de vorm van een FCP, genoteerd in EUR. Het fonds
belegt zijn vermogen in effecten van alle aard, o.a. in aandelen, obligaties, geldmarktinstrumenten, certificaten en termijndeposito’s. De totale
waarde van beleggingen in aandelen, aandelenfondsen en soortgelijke effecten mag in totaal niet meer bedragen dan 49 % van het nettovermogen
van het fonds. De belegging in andere fondsen mag niet meer bedragen dan 10 % van het vermogen van het fonds. Hoofdzakelijk worden vermogenswaarden verworven van emittenten met zetel in een EU-lidstaat of Zwitserland. Met het oog op de afdekking of de toename van het
vermogen kunnen financiële instrumenten worden gebruikt waarvan de waarde afhankelijk is van toekomstige prijzen van andere vermogensbestanddelen (derivaten). U dient elk jaar uw aandeel in de dividenden en/of interesten die door het fonds zijn ontvangen aan te geven op uw
belastingaangifteformulier. U vindt verdere informatie hierover in het prospectus en in de KIID. Instapkosten: max. 3,0 %. In België bedraagt
de roerende voorheffing 25 %. De actuele prijzen van de fondseenheden worden gepubliceerd in het dagblad De Tijd. De essentiële beleggersinformatie moet voor elke belegging gelezen worden.
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Het levensverzekeringscontract Tak 23:
de oplossing voor vermogens- en successieplanning
Foyer International S.A.
Wij zijn een Luxemburgse maatschappij, dochteronderneming van Foyer S.A., een onafhankelijke groep met
een uitstekende reputatie.
Wij zijn expert in het commercialiseren van levensverzekeringsoplossingen via vrij verkeer van diensten in
9 Europese markten (België, Frankrijk, Duitsland,Spanje, Italië, Portugal, Zweden, Noorwegen en Finland).
Wij bieden oplossingen op maat binnen successie - en vermogensplanning, conform de lokale wetgeving voor
Europese veeleisende en mobiele cliënten.

De levensverzekeringsoplossing
Zijn uw klanten op zoek naar zowel een
vermogensbeheer als een successieplanning ? In dit geval biedt het levensverzekeringscontract de ideale oplossing. Luxemburg biedt immers een legaal en fiscaal
stabiel kader, een duidelijke interpretatie
van de Europese en lokale wetgeving en
één van de beste stelsels van de bescherming van erfgoed in Europa.

Structuur van het contract
• De klant onderschrijft het levensverzekeringscontract. Hij heeft de keuze tussen een fonds dédié (vanaf 250.000 EUR)
of een multi-fondsen contract (vanaf
50.000 EUR).
• Indien fonds dédié: wordt de premie direct op de fonds dédié rekening gestort
bij de onafhankelijke depotbank. De verzekeraar vertrouwt het financieel beheer
toe aan een vermogensbeheerder, en
mandateert deze om het beleggingsprofiel van de cliënt alsook de beleggingsbeperkingen die opgelegd worden aan

de verzekeraar te respecteren.
• Indien multi-fondsen contract: wordt de
premie belegd in de fondsen die de klant
bij de onderschrijving gekozen heeft uit
de fondsenlijst die door Foyer International voorgesteld werd.

bankrekeningen gezet moeten worden
die gescheiden zijn van de rekeningen van
de verzekeraar, bij een kredietinstelling die
vooraf door het CAA erkend is.

De 5 voordelen van de Luxemburgse
levensverzekering
• De flexibiliteit van het fonds dédié
• De vrijheid van het multi-fondsen contract
• Vermogens- en successieplanning
• De bescherming van de activa
• Een aantrekkelijke fiscaliteit

Uniek veiligheidskader van Luxemburg
De Luxemburgse verzekeringssector staat
onder strenge controle van het Commissariat aux Assurances (CAA), een openbare
instelling die onder ministerieel gezag valt.
Om cliënten een buitengewone bescherming te garanderen, schrijft de reglementering voor dat verzekeringspremies op
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Daarenboven zijn de verzekeringsnemers
preferente schuldeisers van de verzekeringsmaatschappij op de activa die vallen
onder deze vaste inventaris. Door dit Super
Privilège kunnen zij de vorderingen van
hun verzekeringscontract met voorrang
terugkrijgen in geval van faling van de
maatschappij (Art. 39 van de aangepaste
wet van 6 dec. 1991).

Alle informatie in dit document is op voorbehoud van
wijzigingen in de juridische of fiscale wetgeving die van
toepassing is. 08/2014. Deze informatie is uitsluitend voor
zakenpartners van Foyer International S.A. bedoeld.

LEVENSVERZEKERING IN LUXEMBURG:
VEILIGHEID EN EXPERTISE

• Foyer International is de dochteronderneming voor internationale levensverzekeringen van
Foyer S.A., de grootste verzekeringsgroep in Luxemburg. Omdat Foyer S.A. onafhankelijk
is van elke internationale financiële groep, behoudt zij haar karakter en haar familiale
waarden, terwijl zij tegelijkertijd op internationale schaal werkt.
• Samen met onze partners ontwikkelen wij duurzame en op maat gemaakte, patrimoniale
oplossingen, conform de lokale wetgeving, voor Europese, veeleisende en mobiele cliënten.
• De contracten van Foyer International worden uitsluitend verdeeld door institutionele
partners (banken, privé bankiers, financiële beheerders, financiële raadgevers, Family
Offices en makelaars).

www.foyerinternational.lu
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Patrimoniale fondsen
doen een nieuwe wind waaien

Maarten Geerdink
Portefeuillebeheerder & Voorzitter
Asset Allocation Comité Petercam IAM

Wat is de academische achtergrond
van patrimoniaal beheer?
Asset allocatie bepaalt het leeuwendeel
van de totale return van een portefeuille.
Het begrip gaat terug op de moderne
portefeuilletheorie, waarvan de basis werd
gelegd door Nobelprijswinnaar Harry Markowitz in de jaren 50 en destijds behoorlijk
revolutionair was. Deze theorie gaat uit van
de veronderstelling dat beleggers streven
naar een zo laag mogelijk risico en een zo
hoog mogelijk rendement. Hiervoor hebben ze een mix van activa nodig die niet
met elkaar gecorreleerd zijn.
Het idee is dat beleggers kunnen profiteren van de rendementen van de afzonderlijke activaklassen, terwijl hun globale
portefeuillerisico verlaagd wordt. Niet alle
activa zullen tegelijkertijd stijgen/dalen in
een bepaalde marktcyclus, waardoor de
risico’s elkaar opheffen.
Idealiter is een portefeuille efficiënt samengesteld, waarbij het verhoopte rendement
wordt gemaximaliseerd voor een gegeven
risiconiveau. Het risico minimaliseren voor
een bepaald rendementsniveau, komt
op hetzelfde neer. De kunst is om de verwachte risico’s en rendementen in kaart te
brengen.
Wat is een patrimoniaal fonds?
De laatste jaren hebben de patrimoniale fondsen opmars gemaakt. Dit zijn gemengde fondsen, maar het verschil is dat
ze doorgaans een ‘total return’ benadering
hebben. Wars van benchmarks mikken

ze op een return die afkomstig is van een
combinatie van inkomen (coupons, dividenden) en kapitaalaangroei. Reëel kapitaalbehoud en het vermijden van zware
verliezen (drawdowns) staat centraal. Ze
beleggen veelal in een mix van aandelen,
obligaties, cash, maar ook alternatieve activaklassen zoals infrastructuur, goud, inflatiegelinkte obligaties, volatiliteit…
Vaak gebruiken ze afgeleide producten,
niet zozeer om een hefboom te creëren,
maar om de portefeuille af te schermen
van allerhande risico’s (marktrisico, renteen debiteurenrisico, enz.) om de volatiliteit
binnen de perken te houden.
Hoe wordt een dergelijk fonds
beheerd?
Om een dergelijk fonds optimaal te kunnen beheren, dient de concrete invulling
van de portefeuille te steunen op een
zorgvuldig asset allocatie proces (de verdeling van de portefeuille over verschillende
activaklassen). Onze visie is dat het anticiperen op economische cycli en het aanpassen van de portefeuille naarmate onze
visie hierop verandert, bijkomende waarde
toevoegt, net als de keuze van individuele
effecten en portefeuilleconstructie.
Portefeuilleconstructie

Asset
Allocatie

Asset
Selectie

Empirisch onderzoek wijst uit welke activaklassen het goed doen in specifieke fasen van de economische cyclus. Daarnaast
is het noodzakelijk om een goed beeld te
krijgen over de gezondheid van de wereldeconomie, en waar we heen gaan.
Vervolgens dienen we ons dan ook de
volgende vraag te stellen: “hoeveel van de
verwachtingen is er al ingeprijsd in de activaklassen?” Die gegevens helpen om de
afweging te maken tussen de verschillende activaklassen en de juiste te verkiezen
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binnen de portefeuilles. Met de hulp van
een aantal bijkomende tactische indicatoren rond sentiment, momentum en flows
wordt dit proces verder verfijnd.

Wat is de huidige positionering van het
patrimoniaal fonds bij Petercam IAM?
In de huidige omgeving (aantrekkende
conjunctuur) zou je misschien onderwogen in obligaties moeten zitten, maar door
de financiële repressie is onze onderweging in obligaties beperkt, net om dit effect
te capteren.
De lage rentevoeten en opgaande conjunctuur maakt dat het een gunstig klimaat
is voor aandelen. Ondanks het feit dat de
waarderingen zijn opgelopen, zijn de risicopremies nog steeds interessant. Daarom
is het interessant om momenteel overwogen te zijn in aandelen.
Deze gunstige wind zal echter maar aanhouden tot centrale bankiers het geweer
van schouder veranderen, want dan zullen
aandelen mogelijk ook last ondervinden
van een krapper monetair beleid.
Leven met lage rentes is lastig, maar wie
goed voorbereid is en een langetermijn
visie aanhoudt, heeft meer kans om op het
einde van de rit zijn beleggingsdoelstellingen te halen dan wie geen enkel risico
wenst te nemen.
Tot slot, wat zijn de voordelen van een
patrimoniaal fonds?
Ze hebben de jongste jaren een nieuwe
wind doen waaien en kunnen uitgelezen
vehikels zijn om een fundament op te bouwen in de portefeuille en de beleggingsdoelstellingen op lange termijn, namelijk
het behoud van reële koopkracht, te realiseren.
De voordelen van patrimoniale fondsen
zijn duidelijk: ze beheren het vermogen op
een voorzichtige en vooruitziende manier,
willen kapitaalappreciatie behalen op lange termijn met een beperkt risico, en zijn
ruim gespreid over alle activaklassen. Het
overwegen waard dus voor beleggers die
beter willen doen dan de huidige extreem
lage rentevoeten, maar toch geen overdreven risico’s willen lopen.

www.petercam.com

PETERCAM PATRIMONIAAL BEHEER
BELEGGINGSFONDSEN
VOOR ALLE BEURSOMSTANDIGHEDEN
Voor meer informatie, mail ons op piam@petercam.be of bel ons op 02 229 62 58

funds.petercam.com
insights.petercam.com

Informatie gerelateerd aan het compartiment
BZB CONGRES

Bele

Een gebalanceerde beleggingskeuze
Het JPMorgan Investment Funds – Global Balanced Fund* is een kerncompartiment
dat belegt in een combinatie van aandelen, obligaties en cash. Dit compartiment biedt
een ideale oplossing voor beleggers die streven naar een gemengde kernportefeuille.
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Informatie gerelateerd aan de markt
Geen risico nemen:
gevaarlijker dan je denkt!
Diversificatie kan rendementen optimaliseren en volatiliteit beperken
Rendementen naar beleggingscategorie

Onze levensverwachting is sterk toegenomen: 60% van de mannen en 71% van de
vrouwen die nu de leeftijd van 65 hebben,
zal waarschijnlijk minimaal 80 worden. Natuurlijk is het fijn dat we langer leven, maar
het verzwakt helaas ook de draagkracht van
onze nationale pensioenstelsels. Ten eerste
dienen pensioengerechtigden over een
langere periode uitgekeerd te worden.
Daarnaast is er de confrontatie met een daling van het aantal premiebetalers als gevolg van de omgekeerde leeftijdspiramide.
Om aan onze toekomstige financiële behoefte te kunnen blijven voldoen, is het
noodzakelijk om vermogen op te bouwen
dat op de pensioengerechtigde leeftijd kan
worden gebruikt en/of kan zorgen voor een
aanvullend pensioen.
Ondanks dat we in Europa relatief veel sparen, zien we dat ons vermogen niet evenredig meegroeit met de hogere leeftijd die
we bereiken. Dit komt mede omdat we
over het algemeen minder avontuurlijk zijn
als het gaat om ons spaargeld en voornamelijk blijven vertrouwen op traditionele
inkomstenbronnen als spaarrekeningen,
levensverzekeringen en vastgoed. Vastgoed
blijft de basis voor het uitzicht op vermogensgroei, maar het rendement daarop is
vanwege belastingen nu minder aantrekkelijk, terwijl de huizenprijzen in diverse Europese landen tekenen van zwakte vertonen.
Bovendien zijn de financiële tegoeden van
huishoudens vooral belegd, direct of via een
levensverzekering, in relatief defensieve beleggingscategorieën als obligaties en bankdeposito’s. Het reële rendement daarop is
als gevolg van de lage rente onaantrekkelijk. Toch houden veel beleggers nog steeds
een voorkeur voor vastgoed en obligaties,
omdat deze zorgen voor regelmatige inkomsten waarmee ze hun pensioen kunnen
opkrikken. Maar als we deze zoektocht naar
inkomen naast de hogere levensverwachting zetten, dan vergeten beleggers vaak
dat de financiële markten goede alternatieve bronnen van repeterende inkomsten
bieden, zoals dividenden.
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Bron: MSCI, Barclays Capital, Bloomberg/UBS, NAREIT, J.P. Morgan, Credit Suisse/Tremont, FactSet, J.P. Morgan Asset Management. Rendementen zijn berekend in de valuta van de onderliggende
beleggingscategorie als het een index met één valuta betreft, en anders zijn ze gehedged (‘local currency’) als de index activa bevat die in verschillende valuta’s luiden. Geannualiseerde rendementen
omvatten de periode 2004 tot 2013. EME: MSCI EM Emerging Market; Staatsobl.: Barclays Global Aggregate Government Treasuries; Hoogrentende obligaties: Barclays Global High Yield; Schuld opk. m.:
Barclays Emerging Markets (USD); IG-obligaties: Barclays Global Aggregate – Corporates; Grondstoffen: Bloomberg/UBS Commodity; REIT's: FTSE NAREIT All REITS; Wereldwijde aandelen: MSCI
World; hedgefondsen: Credit Suisse/Tremont Hedge Fund; contanten: JP Morgan Cash Index ECU (3M). Portefeuille:15% staatsobligaties, 5% hoogrentende obligaties, 15% obligaties van
beleggingskwaliteit, 5% schuldpapier van opkomende markten (EMD), 5% grondstoffen, 5% cash, 5% REITS, 5% hedge funds, 7,5% aandelen van opkomende markten (EME), 35,2% aandelen wereldwijd.
‘Guide to the Markets - Europa’. Gegevens per 30 juni 2014.
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de korte termijn is enige volatiliteit mogelijk, maar naarmate men langer belegt, nemen de extremen af en is het risico van een
negatief rendement vanaf een beleggingshorizon van 5 jaar statistisch gezien vrijwel
nul.
Risico is uiteraard altijd aanwezig als u een
belegging op de financiële markten overweegt, maar u kunt dit minimaliseren door
binnen de portefeuille goed te spreiden
over de verschillende bronnen van rendement. Het marktrisico blijft echter slechts
een hypothetisch element, terwijl het
langlevenrisico in verband met de hogere
levensverwachting heel zeker is. In deze
context is het het risico waard om uw financiële planning anders in te steken. Misschien beter gezegd: wie geen risico neemt,
zou op de oude dag wel eens bedrogen
kunnen uitkomen.
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ENKEL VOOR PROFESSIONELE KLANTEN – NIET VOOR RETAIL GEBRUIK OF DISTRIBUTIE

Blijf belegd, blijf in balans
Houd controle in alle omstandigheden

Trap niet in de cash-valkuil
■■

Blijf in balans: beleggen in een uiteenlopende reeks van kansen kan u helpen om uw
beleggingsdoelen te bereiken.

■■

Blijf flexibel: de volatiliteit kan mogelijk worden verlaagd door de belangen qua
beleggingscategorie aan te passen aan de markt.

■■

Blijf belegd: het aanhouden van multi-asset fondsen gedurende een lange tijdshorizon
kan helpen belegd te blijven in de aandelenmarkt, terwijl de volatiliteit wordt beperkt.

Beheerders met bewezen multi-asset expertise
Beleggers doen er goed aan om zich te richten op multi-asset managers die beschikken
over het vereiste inzicht en de expertise om kansen te analyseren en die de bewezen
capaciteit hebben om risico’s te beoordelen in tal van beleggingscategorieën.
Oplossingen:
JPMorgan Investment Funds - Global Balanced Fund
JPMorgan Investment Funds - Global Income Fund
Voor meer informatie over het thema of mogelijke beleggingsoplossingen, bezoek onze
stand of ga naar onze website:
http://www.jpmorganassetmanagement.be/NLD/Blijfbelegdblijfinbalans

ENKEL VOOR PROFESSIONELE KLANTEN – NIET VOOR RETAIL GEBRUIK OF DISTRIBUTIE
J.P. Morgan Asset Management is de handelsnaam van de vermogensbeheeractiviteiten van JPMorgan Chase & Co. en zijn filialen wereldwijd. Als u telefonisch contact opneemt met J.P. Morgan
Asset Management dient u er rekening mee te houden dat de telefoongesprekken kunnen worden opgenomen en gevolgd voor juridische, veiligheids- en trainingsdoeleinden. Informatie
en gegevens worden verzameld, opgeslagen en verwerkt door J.P. Morgan Asset Management, in overeenstemming met het Privacybeleid (EMEA) http://www.jpmorgan.com/pages/privacy.
Uitgegeven door JPMorgan Asset Management (Europe) Société à responsabilité limitée, European Bank & Business Centre, 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, Groothertogdom
Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B27 900, maatschappelijk kapitaal EUR 10.000.000.
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Aberdeen Asset Management is momenteel de grootste Europese onafhankelijk vermogensbeheerder, dat wil zeggen dat het bedrijf volledig is gespecialiseerd in vermogensbeheer en geen bankzaken doet. Aberdeen is een
aan de London Stock Exchange genoteerd bedrijf, behoort tot de FTSE 100
en heeft een beheerd vermogen van circa 400 miljard euro per medio 2014.
Dit vermogen wordt beheerd vanuit 33 kantoren, verspreid over 25 landen.
Onze beheerteams zijn steeds lokaal gevestigd in de markten en regio’s waarin ze beleggen. De expertise van Aberdeen bestrijkt alle activaklassen maar
staat te boek als ware Emerging Markets specialist. Met behulp van research
van eigen hand, kwalitatief hoogstaande whitepapers, Aberdeen TV en educatieve booklets informeren wij onze klanten wereldwijd over beleggen in
het algemeen of over beleggingen in bepaalde activaklassen.
Bij Aberdeen vinden we eenvoud heel belangrijk. Wij geloven in openheid,
toegankelijkheid en directe taal. Het leveren van uitstekend vermogensbeheer staat bij Aberdeen centraal. Daarbij hanteren we een duidelijke, rechtstreekse aanpak en dat geldt voor al onze cliënten. Vermogensbeheer eenvoudig maken - dat is waar wij voor staan.
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We’re focused.

So we can see more clearly.
At Aberdeen, asset management is our sole focus.
So we have been able to concentrate on building
powerful expertise across all key asset classes –
from equities to bonds, from property to alternatives.
And because we have this rich expertise, we can deliver
multi-asset investment solutions as well as individual
funds. More insight to capture more opportunity.
The value of investments and the income from them
can go down as well as up and you may get back less
than the amount invested.
For more information please visit
aberdeen-asset.com

Issued by Aberdeen Asset Managers Limited which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority in the UK. aberdeen-asset.com
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ONTDEK HOE
BKCP BANK
U GROTER
KAN MAKEN!
Groeien kan enkel als je over de juiste
gereedschappen beschikt en je de ruimte
krijgt om je eerste stappen te zetten. Bij
BKCP Bank helpen we je groeien en geven
we je de vrijheid om meer te doen en verder
te gaan, voor jezelf én voor jouw klanten.

Stap binnen op onze stand tijdens het
BZB-congres en maak er kans op een
unieke ervaring.

BZB-CONGRES
7 NOVEMBER 2014
KINEPOLIS EVENT
CENTER ANTWERPEN

BZB CONGRES

Fintro nog dichterbij

Sinds 2013 betrekt Fintro actief haar
klanten en het publiek via haar communicatiecampagnes en vertaalt zo haar
slogan “Gaat ver, blijft dichtbij”. Fintro
lanceerde 2 jaar op rij een oproep voor
buurtverbeterende projecten en zocht
naar nieuwe fans voor het Belgisch
hockey.
Fintro en de verbeterde buurten
Fintro deed in 2014 na een succesvolle
eerste editie in 2013 een nieuwe oproep
om 'buurtverbeterende' projecten die de
buurt aantrekkelijker kunnen maken of het
burengevoel in een wijk moeten stimuleren, in te dienen via de miniwebsite ‘Fintro
verbetert je buurt’. Iedereen, ook niet-klanten van Fintro, kon vervolgens via dezelfde
website stemmen voor het project van zijn
of haar voorkeur.
Dat lokaal engagement leeft, bewijzen
de deelnamecijfers. Over eenzelfde looptijd werden in 2014 58% meer projecten
ingediend en werden er 20% meer stemmen verzameld. De inzet van sociale media
bleek daarbij erg belangrijk en werd aangemoedigd: de deelnemers deelden hun
oproep tot stemmen via Facebook maar
liefst 72% méér dan tijdens de eerste editie.
De juryleden,screenden de projecten op
praktische uitvoerbaarheid, timing én de
motivatie van de initiatiefnemers. Ook het
antwoord op de vraag “Op welke manier
kan jouw project de buurt beter maken?”
moest de jury kunnen overtuigen. Na een
grondige analyse van deze elementen
werd de winnaar gekozen uit de top drie
van elke provincie. De 11 winnende projecten kregen samen een bedrag van 38.500
euro of 3.500 euro per project.
Met de campagne speelde Fintro in op haar
beide basiswaarden en sloot ze perfect aan
bij haar slogan “Gaat ver, blijft dichtbij".

Poepsimpele sportsponsoring
Fintro heeft dankzij haar partnership met
de Koninklijke Belgische Hockey Bond
(2012-2017) haar imago verbonden aan
een sport die een toenemende populariteit geniet in België. Fintro gaat ver en blijft
dichtbij, en tracht op deze manier het hockey opnieuw dichter bij het grote publiek
te brengen. Daarom zet Fintro tijdens haar
campagnes de sociale media actief in om
nieuwe supporters te werven.
Zo gaf Fintro de aftrap van de campagne
rond het EK hockey in Boom in 2013 met
een viraal filmpje, waarin de vrouwelijke
marketing manager uitlegt waarom Fintro
ervoor gekozen heeft de Belgische hockeyteams te sponsoren. De dame overtuigt
haar collega's ervan dat er geen betere
plaats is om je logo te zetten dan de mooie
afgetrainde poep van een hockeyspeler,
poepliciteit dus.
In 2014 vond Fintro dat onze nationale hockeyploegen de steun van de supporters
opnieuw goed konden gebruiken tijdens
het WK in Den Haag. Alleen beheerste het
WK voetbal, dat na het WK hockey plaatsvond, de media helemaal.
Daarom werd net voor het WK hockey een
filmpje op het publiek losgelaten waarin
Marc Lammers, toenmalig coach van de
Red Lions, met een grote knipoog uitlegt
dat in België hockey populairder is dan
voetbal en hij oproept om éérst voor de
nationale hockeyploegen en daarna voor
de Rode Duivels te supporteren.
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Fintro voorzag ook een Fan Kit voor elke
WK-supporter, met multi-inzetbare supportersgadgets voor het WK hockey en het
WK voetbal.

Fintro en boeken
De literaire sector in Vlaanderen blijft sterk
presteren. Boeken gaan nog steeds massaal over de toonbank, jongeren lezen weer
meer dan enkele jaren geleden, … Fintro
wil hier graag een bijdrage toe leveren. Er
zijn immers heel wat raakvlakken tussen
een boek en de twee hoofdwaarden van
Fintro: professionalisme en nabijheid.
Met het partnership met Boek.be onderstreept Fintro de persoonlijke band en het
intieme karakter dat een boek met de lezer nastreeft. En dat is exact wat de bank
met zijn klanten voor ogen heeft: het uitbouwen van een langetermijnrelatie, verankerd in een persoonlijk contact in het
lokale agentschap.
In 2011 was Fintro voor het eerst met een
eigen en opgemerkte stand aanwezig op
de Boekenbeurs in Antwerpen. Een initiatief dat ook in 2014 wordt verdergezet.
Op de stand van Fintro bieden we Boekenbeursbezoekers met de Fintro Leestuin
een stille zone om even tot rust te komen.
In de Leestuin kan de bezoeker zich ook
inschrijven als lid van de Lezersjury van de
Gouden Boekenuil.

Ik wil graag van truitje wisselen,
maar niet van sponsor.

Fintro, fiere sponsor
van de Red Panthers en Red Lions.

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702). De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als
verzekeringsmakelaar ingeschreven. V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel.

Stichting tegen Kanker en u :
samen voor het leven!

Stichting tegen Kanker schaart zich achter haar onderzoekers
• Dankzij hun werk zijn de genezingskansen vandaag hoger en blijven ze stijgen. Daarom
besteden we onze middelen in de eerste plaats aan de steun van het wetenschappelijk
kankeronderzoek.

Stichting tegen Kanker begeleidt patiënten en hun naasten
• Onder andere door betrouwbare en begrijpelijke informatie te verspreiden, en door sociale
diensten aan te bieden die de levenskwaliteit van patiënten verbeteren.

Stichting tegen Kanker ijvert voor ieders gezondheid
• We sporen iedereen aan om gezond te leven en benadrukken het belang van preventie
en opsporing.

Stichting tegen Kanker pleit voor een beter volksgezondheidsbeleid
• We stimuleren en helpen overheden om meer en beter te doen in de strijd tegen kanker.
Enkel zo kunnen we ervoor zorgen dat de ziekte steeds minder levens raakt en dat de best
mogelijke zorgen beschikbaar blijven voor iedereen.

Steun ons!
IBAN BE45 0000 0000 8989 • BIC BPOTBEB1

Stichting tegen Kanker
www.stichtingtegenkanker.be • T 02 733 68 68
info@stichtingtegenkanker.be
Volg ons op
www.facebook.com/stichtingtegenkanker
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Gekomen op initiatief van AXA.

altijd
in uw buurt
Of het nu gaat om bescherming tegen de risico’s van het leven.
Om oplossingen voor de plannen van je leven.
Of financiële zekerheid voor de rest van je leven.
Bij AXA vergeten wij nooit om wiens leven het gaat.
Of het dus gaat om een belegging of een krediet, een auto- of brandverzekering,
een spaar- of een zichtrekening.
Er is altijd een AXA bankagent of verzekeringsmakelaar in uw buurt.

AXA Bank Europe nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel - TEL 02 678 61 11 - FAX 02 678 82 11
e-mail contact@axa.be - http://www.axa.be - IBAN 67 7000 9909 9587 - BIC AXABBE22
KBO nr. : BTW BE 0404 476 835 RPR Brussel - FSMA 036705 A
AXA Belgium, NV van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen
(KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) - Maatschappelijke zetel : Vorstlaan 25 - B-1170 Brussel (België)
Internet : www.axa.be - Tel. : 02 678 61 11 - Fax : 02 678 93 40 - KBO nr. : BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
0311 - V.U. : Mieke Debeerst, AXA Belgium nv, Vorstlaan 25 - 1170 Brussel
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Dat de makelaar, gezien het snel wijzigend regulerend kader en bijkomende
uitdagingen die op hem afkomen, steeds
meer bijscholing behoeft is vanzelfsprekend. Echter is ook op IT-vlak een inhaalbeweging noodzakelijk omdat de technologische innovaties elkaar in sneltempo
opvolgen.
We gingen daarom even te luister bij CRM
Group, IT-ontwikkelaar voor de sector.
Welke oplossingen reiken zij aan ter
instrumentalisering van het metier
van verzekeringstussenpersoon? Hoe
slagen zij er in de makelaar optimaler
gebruik te laten maken van de beschikbare IT-tools?

Volgende diensten worden er onder meer
aangeboden:
Education Hub
Uitgebreid IT-opleidingsplatform met
diverse Masterclass-trainingen van
topniveau voor beginners, gevorderden en ‘power users’. Waar themaopleidingen van maximaal 3 uur op
maat worden gedoceerd met tal van
best practices en praktijkvoorbeelden.
De leerstof is afgestemd op specifieke
functie groepen zoals ‘productiebeheerders’, ‘schadebeheerders’, ‘admini
stratieve medewerkers’, ‘zaakvoerders,
directors, managers’. Omdat elke groep
een ander takenpakket en aangepast
beheer vereist.

Advies/ Training onsite
Insusoft-experten komen tot bij de
makelaar op kantoor en inventariseren de huidige werkprocessen. Na
een audit volgt een adviesrapport, en
oefenen IT-experten met de tussenpersoon ter plaatse de geoptimaliseerde
procedés en aanbevolen werkwijzen.
Nadien volgt een evaluatiesessie of het
gewenste resultaat werd bereikt.

CRM Knowledge Center
Kenniscentrum met alle mogelijk didactisch CRM-materiaal zoals syllabi,
cursussen, handleidingen, werkkaarten,
procedureboeken, releasenotes en interactieve toepassingen zoals instructiefilms- en procédés.

Evaluatie & Testing

Aan het woord is Dimitri Maes,
CRM Group Director.

Na de CRM Masterclass te hebben gevolgd krijgt de makelaar, eens terug op
kantoor, via een digitale leeromgeving
de mogelijkheid een bijhorende test
af te leggen. Indien de cursist slaagt
ontvangt deze een CRM Masterclass
Attest. Dit attest vormt onder meer een
belangrijke garantie voor de kantoorhouder dat diens medewerkers over de
juiste vaardigheden en kennis beschikken.

In nauwe samenwerking en overleg met
heel wat instanties; zoals beroepsfederaties, sector professionals, hogescholen en
vooral de makelaar zelf, heeft CRM GROUP
haar eigen ‘CRM Business School’ opgericht. Binnen dit instituut wordt vergaand en professioneel geïnvesteerd in
hoogstaande IT-kennis van de verzekeringstussenpersoon.
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CRM Alumnus
Na het succesvol beëindigen van een
CRM Masterclass wordt het kantoor
uitgenodigd tot het toetreden van het
CRM – Alumni netwerk. Als communitylid kan men op regelmatige tijdstippen
genieten van studieavonden, gastcolleges met uiteenlopende verzekeringsonderwerpen en interessante beroepssprekers, events én kortingen genieten
op tal van CRM-diensten.

Insusoft 2020:

Grensverleggend
beheerspakket
voor elke verzekeringsmakelaar
INSUSOFT 2020

OPLEIDINGEN

DIENSTVERLENING

KLANTENZONE

Insusoft 2020: Beschikbaar vanaf voorjaar 2015!

3 Versies

Standard,
Entreprise,
Eilte

Snelheid

Vooruitstrevende
performantie

Cloud of Client
Beide
formules
beschikbaar

Cloud-oplossing?
Beheer uw beheerspakket, communicatie en MS Ofﬁce in de cloud.

Flexibel

Aangepaste
gebruikersproﬁelen

Twin Peaks II
Conform
de MiFID
regulering

Open systeem
Eigen
klantenzone
met integratie

Client-Server?
Beheer al uw documenten
en gegevens op kantoor.

Conform de MiFID en Twin Peaks II regulering
•

Datacentralisatie dankzij integratie paperless, telefonie,
MS Exchange en webtoepassingen verzekeraars

•

Tijdsregistratie

•

Voorgedeﬁnieerde bemiddelingsﬁches

•

Geïntegreerde schaalmechanismen
(oa voor bepalen beleggersproﬁel, …)

Heeft u vragen?
Bel 056 36 14 94
of mail naar
info@crm.be
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Denk actief over passief

Beleggingsstrategieën kunnen globaal worden verdeeld in actief en passief beheer. Een actief beheerd fonds
streeft ernaar een beter rendement te
halen dan een bepaalde benchmark-index. Passieve fondsen, zoals Exchange
Traded Funds (ETF’s) of indexfondsen,
volgen in het algemeen een index zonder actieve aandelenselectie. Financiële
experts debatteren er constant over of
beleggers zich het beste actief of passief kunnen opstellen. BlackRock is van
mening dat er in een evenwichtige portefeuille plaats is voor zowel actieve als
passieve beleggingen.
De rol van ETF’s bieden tegen lage kosten
toegang tot wereldwijde markten en sectoren en kunnen een goede bouwsteen
zijn in een dynamische, goed gespreide
portefeuille. En omdat ETF’s net als aandelen op de beurs worden verhandeld,
bieden ze beleggers een gelijke mate van
liquiditeit en de mogelijkheid portefeuilles
snel en efficiënt aan te passen wanneer dit
noodzakelijk of gewenst is.

Actief en passief combineren
Op dit moment leveren veel beleggingen
slechts een laag rendement op. De groei
is onvoorspelbaar en de koersen schommelen sterk. Door ETF’s en indexfondsen te

combineren met actief beheerde fondsen
kunt u beter inspelen op dit marktklimaat
en uw portefeuille efficiënt afstemmen op
uw beleggingsdoelen en risicobereidheid.
Hoe doet u dit? Hieronder volgt een suggestie om in drie stappen te komen tot een
effectieve combinatie van actieve en passieve beleggingen.

vullend worden gekozen voor een ETF of
indexfonds dat op dezelfde markt gericht
is. Wanneer het marktklimaat ongunstig is
voor actief beheer en het moeilijk is een
hoger risicogecorrigeerd rendement te
behalen dan de benchmark, kunnen passieve fondsen een overtuigende, kostenefficiënte oplossing bieden.

Stap 1. Bepaal de beleggingsmix
Eén van de belangrijkste onderdelen van
de opbouw van een portefeuille is de beleggingsmix of ‘asset allocation’, dat wil
zeggen de verdeling over de verschillende
beleggingscategorieën, zoals aandelen,
obligaties of alternatieve beleggingen.
Uit recent onderzoek blijkt dat deze verdeling op de lange termijn veel meer invloed heeft op het rendement van een
portefeuille dan het tijdstip waarop beleggingen worden gekocht of verkocht of de
selectie van ‘winnende’ aandelen. Kortom,
de beleggingsmix bepaalt in belangrijke
mate of een belegger zijn doel al dan niet
zal realiseren. Dit neemt uiteraard niet weg
dat de samenstelling van een portefeuille
afgestemd moet zijn op de doelen, beleggingshorizon en risicobereidheid van de
belegger. Wie belegt om de studie van
de kinderen te financieren, maakt andere
keuzes dan wie pensioenvermogen wil opbouwen.

ETF’s kunnen worden gebruikt als kern van
een beleggingsportefeuille, omdat ze op
eenvoudige, kostenefficiënte wijze toegang bieden tot een groot aantal markten
en beleggingscategorieën. Daarnaast worden ze ook gebruikt als ‘satelliet’-beleggingen, als aanvulling op een actief beheerde
kernbelegging, met de mogelijkheid een
extra accent te leggen op een beleggingsstijl, land of sector.

Stap 2. Kies de bouwstenen
Om het risico te spreiden en het effect van
inflatie en kosten op het rendement te verminderen, is het raadzaam een portefeuille
op te bouwen uit een gevarieerde combinatie van passieve en actieve beleggingen,
die toegang bieden tot markten over de
hele wereld. Voor elke beleggingscategorie
in de beleggingsmix kunnen beleggers gebruik maken van actieve of passieve instrumenten of een combinatie van die twee.
Beleggers kiezen bijvoorbeeld voor een
actief beheerd fonds wanneer ze er vertrouwen in hebben dat de beheerder van
dit fonds consequent een hoger – ‘risicogecorrigeerd’ – rendement kan realiseren
dan de benchmark-index van het fonds.
Om het risico dat het rendement achterblijft bij de index te verminderen, kan aan-

De juiste balans
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Stap 3. Let op de kosten
Het is belangrijk om de kosten van beleggingen laag te houden, vooral in het
huidige, onzekere, economische klimaat.
Passief beheerde fondsen hebben in het
algemeen lagere kosten dan actief beheerde fondsen. Dit kan van doorslaggevend
belang zijn voor beleggers die er niet op
vertrouwen dat een actieve beheerder er
consequent in zal slagen het rendement
van de benchmark te overtreffen.

De juiste verdeling van actief en passief
beheerde beleggingen is in het huidige
beleggingsklimaat belangrijker dan ooit.
BlackRock wijst beleggers erop dat het ook
in dit opzicht van groot belang is advies
in te winnen bij een deskundig financieel
adviseur, die u kan helpen duidelijk vast te
stellen wat uw beleggingsdoelen zijn en
een portefeuille op te bouwen die op deze
doelen is afgestemd.

WAAROM
BLACKROCK?
Als ‘s werelds grootste vermogensbeheerder voelen we ons
verantwoordelijk om grote én kleine beleggers de ondersteuning
te bieden die ze in de beleggingswereld van vandaag nodig
hebben. Daar zijn we uitstekend op ingesteld, met wereldwijde
marktinzichten, ongeëvenaarde expertise en het omvangrijke
risicobeheer dat in deze tijd onontbeerlijk is.
Precies wat u nodig heeft om te beleggen in een nieuwe wereld
Beleggen bij BlackRock biedt u toegang tot alle beleggingscategorieën, regio’s en
beleggingsstijlen, ondersteund door diepgaande kennis van de markten en
toonaangevende risicoanalyse, om u te helpen de dynamische, breed gespreide
portefeuilles op te bouwen waar deze tijd om vraagt.

De inzichten die u nodig heeft om nieuwe mogelijkheden te ontdekken
Met ruim 120 beleggingsteams in meer dan 30 landen hebben we voet aan de grond
in alle belangrijke beleggingsregio’s. Onze beleggingsprofessionals werken intensief
samen om lokale inzichten te vertalen naar vruchtbare ideeën, gericht op betere,
consistentere rendementen.

Het risicobeheer dat u nodig heeft om doordacht te beleggen
Ruim 1.000 risicospecialisten, die gebruik maken van BlackRock’s toonaangevende
technologie voor risicoanalyse, houden continu scherp zicht op alle facetten van de
risico’s waarmee beleggingen gepaard gaan. Dat schept helderheid, zodat u ook in
een moeilijk financieel klimaat met vertrouwen kunt beleggen.

Voor meer informatie neem contact op met uw financieel adviseur.

Bron: BlackRock, gegevens per 31 december 2013. Uitgegeven door het Belgische kantoor van BlackRock, gevestigd op Square de Meeûs 35, 1000 Brussel, telefoon:
02-402 49 00. BlackRock is een handelsnaam van BlackRock Investment Management (UK) Limited, in het Verenigd Koninkrijk geautoriseerd en gereguleerd door de
Financial Conduct Authority. © 2014 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR
WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?) en INVESTING FOR A NEW WORLD zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock,
Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren. Ref: 15579
001398a-RE May14
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Kies voor groei in de financiële sector

Ga voor zekerheid
Argenta blijft groeien. Jaar na jaar, al sinds
de oprichting in 1956. En dat ondanks de
problemen in de financiële sector. Dankzij
een eigenzinnige, gezonde visie die
gericht is op lange termijn. Maar groeien
doe je niet alleen. Daarom is de bank en
verzekeraar op korte termijn op zoek naar
zelfstandige kantoorhouders.

Werken bij Argenta?
Dat is anders en sympathiek
De kantoorhouders zijn het hart van
de onderneming. Elke dag bouwen ze
aan de relatie met hun cliënten. Daarbij
denken ze op lange termijn. Argenta
staat bekend voor zijn persoonlijke
aanpak. De kantoorhouders zijn de
vertrouwenspersoon van hun cliënten.
Ze geven hun advies zoals ze dat aan hun
eigen familie zouden doen.
Werken bij Argenta is werken voor een
bedrijf met een ijzersterke en gezonde
reputatie. En met meer dan 2.200
medewerkers, 1,6 miljoen cliënten en
500 kantoren. Het is de beste bank voor
gezinnen met een eigenzinnige strategie.
John Heller, CEO van Argenta, legt uit: Een
bank moet voor mij middenin de samenleving
staan, een baken zijn van veiligheid en
duurzaamheid voor klanten. Argenta is zo
een bank. En dat stimuleert medewerkers tot
persoonlijke groei en ontwikkeling van hun
talenten en passies.

Beeld u eens in:
U stapt uw eigen kantoor binnen. De
nieuwe affiche over pensioensparen komt
goed tot zijn recht in de vitrine. Een prima
keuze.
Een van uw medewerkers vraagt om later
even te helpen met een dossier. Natuurlijk,
maar eerst een kop koffie om de dag
te beginnen. Straks komt uw buurman
langs. Hij overweegt om wat spaarcenten
te beleggen, maar wil graag uw advies
daarover.
Daarna staat de voorbereiding van de
infoavond over vermogensoverdracht op
het programma. U bent helemaal klaar
voor een nieuwe werkdag.

Neem uw toekomst in eigen handen
Bij de start van uw carrière als kantoorhouder krijgt u een uitgebreide opleiding
in verzekeringen, beleggingen, kredieten
en kantooradministratie. Daarna loopt u
stage in een paar Argenta-kantoren. Een
ervaren mentor begeleidt u daarbij.
Om uw producten in de kijker te zetten,
krijgt u van Argenta promotiemateriaal.
Van folders tot affiches, flyers, mailings en
nog veel meer.
In overleg met uw regiodirecteur stelt u uw
eigen doelstellingen op. Op lange termijn
en op korte termijn. Uw regiodirecteur
is uw vertrouwenspersoon en uw
aanspreekpunt voor al uw commerciële en
administratieve vragen.

Werken bij Argenta is klantgerichter, transparanter,
interactiever, eerlijker, menselijker …
Dat zijn de sleutelwoorden die ons definiëren als bedrijf en werkgever.
BIRGIT CEULEMANS, DIRECTEUR TALENT EN ONTWIKKELING

Argenta Bank- en Verzekeringsgroep is een verzekeringsbank voor gezinnen, met activiteiten in België en
Nederland, goed voor bijna 1,6 miljoen cliënten. De bankactiviteit is gegroepeerd rond Argenta Spaarbank en
de verzekeringsactiviteit rond Argenta Assuranties. De Groep heeft een balanstotaal van ruim 35,4 miljard euro
(31 december 2013). De nettojaarwinst van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep bedraagt 157,4 miljoen euro
per 31 december 2013.
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Tijd voor iets anders?
Neem uw toekomst in eigen handen.
Zin in een verantwoordelijke job bij een gezonde bank?
Ga de uitdaging aan als zelfstandig kantoorhouder.
Met een eigen cliëntenportefeuille, veel afwisseling en
een open, joviale sfeer.
Lees er alles over op argentajobs.be.

Uw appeltje voor de dorst

argentajobs.be

Performance by Inno ation

SMART SOLUTIONS | INVESTMENT SOLUTIONS | SPECIAL PRODUCTS | CONCEPT FUNDS | CORPORATE SOLUTIONS

WE BRING SOLUTIONS TOGETHER

AlterneA NV
Lambroekstraat 161/21 – 9230 WETTEREN
Tel: +32(0)9/279 80 05 | Fax: +32(0)9/279 80 20
Ond nr. 0673 001 978 | FSMA nr. 64829A
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Neem alvast een kijkje
op www.alternea.com

High conviction management

Rothschild & Cie Gestion provides asset
management services to European institutional
clients, external distributors and Independent
Financial Advisors.
Rothschild & Cie Gestion is one of the major
players in conviction-based management in Europe.
We cover a full range of products including equities,
fixed-income, convertible bonds and flexible
diversified funds.
Our goal is to deliver excellent returns for our
clients by out-performing the indices in different
market conditions, with a controlled level of risk.
We take a client-oriented approach and emphasise
customised follow-up and high quality service.

For more information on our funds:
Asset Management
Rothschild & Cie Gestion
29, avenue de Messine
75008 Paris (France)
Tel: +33 1 40 74 42 68
Email : valerie.kaliski@rothschild.com
Wealth Management
Rothschild & Cie Banque
Avenue Louise, 166
1050 Bruxelles. Belgique
Tel: + 32 (0) 2 627 77 30

www.rothschildgestion.fr

abc
abc

In the best interest
of our clients
INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT SINCE 1929
Robeco is a prominent independent asset manager founded in
the Netherlands. With a strict focus on research-based investing,
we manage EUR 205 billion* in a range of asset classes. We provide
investment solutions for professional and retail investors with
specialized client service teams in 15 countries around the world.
Robeco is one of the world’s leaders in sustainability investing,
committed to realizing long term returns and excellent client service.

Realizing long term returns
For more information please visit www.robeco.be

Important Information
Robeco Institutional Asset Management B.V. (trade register
number: 24123167) has a license of the Netherlands Authority
for the Financial Markets in Amsterdam.
*AUM as of 31 December 2013
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Wereldwijd actief vermogensbeheer

FIL Limited en zijn respectieve dochtermaatschappijen vormen de wereldwijde beleggingsbeheerorganisatie waar doorgaans naar wordt verwezen als Fidelity Worldwide
Investment. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment, het Fidelity Worldwide Investment logo en het ‘F symbool’ zijn handelsmerken van FIL Limited. Uitgegeven door FIL (Luxembourg) S.A., goedgekeurd en gereguleerd in Luxemburg door de CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).
CL 1402201-0215

Nr. 1 vermogensbeheerder in Europa*

Uw vertrouwen
winnen met
beleggingsoplossingen
die optimaal aansluiten
aan uw behoeften.

amundi.com

*Bron: Cijfers voor de Amundi groep per 30 juni 2014. Dit materiaal is alleen bedoeld voor ‘’institutionele’’ beleggers, zoals in voorkomende gevallen omschreven in lokale wet- en
regelgeving. Het document is niet bestemd voor niet gekwalificeerde beleggers of (rechts)personen in landen of rechtsgebieden waar de wet- of regelgeving de doorgifte of het
gebruik ervan verbiedt, noch voor «US Persons». Deze informatie mag in geen geval worden gezien als een aanbod tot kopen of uitnodiging tot verkopen en mag noch beschouwd
worden als reclame voor enig product of enige financiële dienst, noch als beleggingsadvies. Amundi S.A. een Franse naamloze vennootschap met een maatschappelijk kapitaal
van €596.262.615- Portefeuillebeheerder gereguleerd door de Franse toezichthouder (AMF) onder het nummer GP 04000036 – Hoofdkantoor: 90, boulevard Pasteur - 75015 Paris FRANCE - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com - September 2014 - Foto: Steffen Jagenburg. |
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Vertrouwen is geen handelswaar.

Het is onbetaalbaar. Als een zeldzame parel.

Median. Uniek in tak 23.
Om u doeltreffend bij te staan in het behoud en de groei van uw koopkracht, is het belangrijk te
kunnen rekenen op een betrouwbare partner, op een ervaren en deskundig team dat zich loyaal,
integer en flexibel opstelt. Met het nodige inzicht in de financiële markten om het juiste evenwicht te vinden
tussen risicobeheersing en rendement, risicoprofiel en toekomstverwachtingen. Met een realistische kijk
op beleggingen en oog voor innovatie. Median is uw partner. Elke dag willen wij uw vertrouwen verdienen.
In alle opzichten. Daarvoor werken wij samen met financiële instellingen en verzekeraars die hun sporen
verdiend hebben en een uitstekende reputatie genieten. Met visie, knowhow en expertise. Daartoe kaderen
wij onze beleggingsverzekeringen in het totaalbeeld van de vermogensanalyse. Toegevoegde waarde
voor verzekeringstussenpersonen en hun klanten. Median richt zich enkel tot professionals en niet tot de
afnemers van financiële producten en diensten in de zin van de relevante wetgeving.

Bent u verzekeringsmakelaar?
Contacteer dan Median NV via 02 245 01 01 voor meer informatie
of een vrijblijvende afspraak (enkel voor professionals).
www.median.be
info@median.be

Stichtend vennoot

Steenwagenstraat 48
1820 Melsbroek

grow together

BE 0476.765.787
FSMA 060870 A

Patronale Life is een dynamische levensverzekeringsmaatschappij die kan terugkijken op bijna een eeuw
ervaring met hypotheken en het beheer van
spaargelden. Wij staan onze klanten bij in de opbouw
van hun vermogen en worden daarbij geruggensteund
door onze fundamentele waarden en unieke troeven.
Onze keuze voor en ervaring met vastgoed en vastrentende beleggingen bijvoorbeeld. Of ons doordacht
kosten- en distributiebeleid. Franjes zijn aan ons niet
besteed. Zo kiezen we bewust niet voor een agressieve
marketing en werken we met onafhankelijke makelaars.
Patronale Life biedt verzekeringen met gewaarborgd
kapitaal en intrest aan, evenals verzekeringen
verbonden aan fondsen. Bij onze producten tak 21
wordt de nadruk gelegd op eenmalige premies. Zowel
eenjarige, achtjarige, als levenslange rendementgaranties worden aangeboden. Ook onze tak 23 producten
worden verstrekt tegen eenmalige premies. Naast
producten type Fonds Dédié en traditionele tak 23
beleggingsproducten, geven we ook de mogelijkheid
om op een eenvoudige manier tak 21 en tak 23 te combineren. Afhankelijk van het profiel kan de klant
hierdoor geheel of gedeeltelijk zijn ingelegde kapitaal
beschermen en gelijktijdig toch een deel risicovol
beleggen.
Naast de verschillende verzekeringsproducten biedt
Patronale Life hypothecaire kredieten aan voor zowel
particulieren als voor ondernemingen en zelfstandigen.
Onze kredieten worden verleend voor verschillende
doeleinden waaronder aankoop van onroerende
goederen, renovaties, herfinancieringen en schuldcentralisaties. Bovendien verstrekken we ook sociale
woonkredieten via onze dochtermaatschappijen GMHK
en Eigen Huis.
Voor verdere informatie verwijzen we graag naar onze
website www.patronale-life.be

Patronale Life NV | Belliardstraat 3 | 1040 Brussel | Tel +32 2 511 60 06 | info@patronale-life.be
Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de controleoverheden onder codenummer 1642
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Goldman Sachs Asset Management is
one of the world’s leading investment
managers. With more than 2,000
professionals across 32 offices worldwide,
GSAM provides institutional and individual
investors with investment and advisory
solutions, with strategies spanning asset
classes, industries and geographies.
Our investment solutions include fixed
income, money markets, public equity,
commodities, hedge funds, private
equity and real estate. Our clients access
these solutions through our proprietary
strategies, strategic partnerships and our
open architecture programs.

Our investment teams represent over 700
investment professionals, capitalizing on
the market insights, risk management
expertise and technology of Goldman
Sachs. We help our clients navigate
today’s dynamic markets and identify the
opportunities that shape their portfolios
and long-term investment goals. We
extend these global capabilities to the
world’s leading pension plans, sovereign
wealth funds, central banks, insurance
companies, financial institutions,
endowments, foundations, individuals
and family offices, for whom we invest or
advise on more than $935 billion of assets.

As of June 30, 2014. GSAM leverages the resources of Goldman, Sachs & Co. subject to legal, internal and regulatory restrictions.
© 2014 Goldman Sachs. All rights reserved. 136654.OTHER.OTU

Konsequent handeln

Flossbach von Storch Invest S.A. · Société anonyme · 23, Route d‘Arlon · 8009 Strassen · Luxembourg
Telefon +352 264 584 - 22 · Mobil +352 621 366 663 · Eric.Pittomvils@fvsag.com · www.fvsinvest.lu
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Asset Management
Wealth Management
Asset Services

Zouden trends
die de wereld
veranderen ook uw
beleggingen niet
moeten veranderen?
Pictet Themafondsen .

Genève Lausanne Zürich Bazel Luxemburg Londen
Amsterdam Brussel Parijs Frankfurt München Madrid
Barcelona Turijn Milaan Florence Rome Tel Aviv Dubai
Nassau Montreal Hong Kong Singapore Taipei Osaka Tokio

No.2 for convertibles research in Europe*
No.3 for convertibles sales in Europe*
No.5 for derivatives research in Europe*

EXANE DERIVATIVES - 16 avenue Matignon - 75008 Paris. Tel: +33 (0)1 44 95 40 63.
Credit institution – Partnership with a share capital of EUR17,248,320 - RCS Paris 491 294 567.
Exane Derivatives is a member of the Exane Group (Exane SA and all its direct and indirect subsidiaries), and is an entity authorised by the Autorité de Contrôle
Prudentiel et de Résolution and regulated by the Autorité des Marchés Financiers and the Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
*Extel Europe Survey 2014 (Votes from Fund Managers – commissions weighted).
36 credits: Getty Images - September 2014
Brochure design:
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Rouvier Patrimoine
Un fonds diversifié
orienté vers la sécurité
depuis 1991
performance moyenne > 5,5% /an
volatilité moyenne mensuelle : 3%

CODE ISIN
FR 0000401366

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures

R

ouvier Patrimoine est un outil de gestion de trésorerie à plus de deux ans qui vise à être plus
rémunérateur qu’un placement dans des obligations d’État de la zone euro de durée équivalente.
Au 31 juillet 2014, sa performance moyenne depuis sa création le 7 juin 1991 est de plus de 5,5 %
par an, sa volatilité moyenne mensuelle de 3 %. Sa stratégie consiste à :
• Investir au minimum 70 % de ses actifs en obligations émises dans des pays de l’OCDE, libellées en
euro, et notées au minimum BBB- (Standard & Poor’s ou équivalent).
• Investir jusqu’à 30 % en actions de sociétés dont les revenus sont stables et récurrents ainsi que
dans des titres de créance ou des obligations émises dans des pays de l’OCDE.
Rouvier Associés est une Société de Gestion de Portefeuille (SGP) indépendante agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers (AMF) depuis 1990. Elle gère des capitaux à travers ses fonds communs de placement (FCP) pour des clients particuliers et institutionnels. Avec une offre constituée de 4 fonds, Rouvier
Associés concentre ses ressources sur un style unique de gestion.

20 rue de la Ville l’Evêque - 75008 Paris - 01 53 77 60 80 - www.rouvierassocies.com
Société de gestion de portefeuille - agrément AMF n° GP 90095 - S.A.S. au capital de 1 917 248 - R.C.S. Paris B 339 485 161 - Code Naf 6630Z
Les informations contenues dans ce document sont fournies par Rouvier Associés. Malgré le soin apporté par Rouvier Associés à la production de ces informations, des erreurs ou omissions
peuvent apparaître. En aucun cas Rouvier Associés ne peut en être tenu responsable. Ce document n’a aucune valeur contractuelle et ne constitue nullement une offre de vente ou une incitation
à investir. Aucune décision d’investissement ne devra être faite sur la base de celui-ci. Avant toute souscription, le souscripteur doit s’assurer que sa situation financière et ses objectifs sont
en adéquation avec le produit et consulter le prospectus complet et les derniers documents périodiques établis par la société de gestion. Ces documents sont disponibles auprès de Rouvier
Associés – 20, rue de la Ville l’Evêque – 75008 Paris. Compte tenu des risques liés aux fluctuations des marchés, Rouvier Associés ne peut donner aucune assurance que l’OPCVM atteindra
l’objectif indiqué et ne pourra être tenu responsable des éventuelles pertes financières. Les valeurs liquidatives ne sont pas garanties et peuvent donc perdre de la valeur. Les performances
sont exprimées nettes de frais de fonctionnement et de gestion facturés aux OPCVM, coupons nets réinvestis. Elles ne tiennent pas compte des frais éventuels de souscription-rachats.
Les taux de change peuvent affecter la valeur des investissements. © 2010 Morningstar, Inc. Tous droits réservés.

PENSIOENOPBOUW

RISICODEKKINGEN

BELEGGINGEN

Maatwerk

Innovatief

Internationale
kracht

ERGOLIFEBROKERS.BE
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SEB Life International

Eenvoudige oplossingen voor
complexe problemen
De behoeftes voor internationaal mobiele klanten worden complexer en vragen om
innovatieve en ﬂexibele oplossingen. Gespecialiseerd in het verlenen van op maat
gemaakte EU-verzekeringspolissen, biedt SEB Life International passende bekroonde
concepten voor 9 Europese landen aan.
Om te zien waar wij lokaal geschikte en beheersbare oplossingen kunnen helpen leveren,
bezoek onze website www.seb.ie

Alleen voor Financiële Adviseurs bestemd. Niet voor distributie bestemd aan, noch op te beroepen door retailklanten.

Maatschappelijke en administratieve zetel: SEB Life International, Bloodstone Building, Riverside IV, Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Ierland.
Bellen: +353 1 487 07 00 | Fax: +353 1 487 07 04 | E-mail ons: sales@seb.ie
SEB Life International Assurance Company Limited, handelend als SEB Life International, staat onder toezicht van de Centrale Bank Ierland. Geregistreerd in de Ierse Republiek.
Registratienummer: 218391. De Asset Management Policy is een levensverzekeringspolis met gekoppelde deelbewijzen van het open type soortgelijk een tak 23 polis (tak 3 in Ierland). De
Financiële infoﬁche levensverzekering voor de Asset Management Policy is beschikbaar op onze website www.seb.ie of op verzoek van sales@seb.ie.
Alle informatie is juist per augustus 2014 maar is onderhevig aan verandering.
www.seb.ie
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Een expertise in “stockpicking”
toegepast op onze gediversifieerde
fondsen
Financière de l’Echiquier heeft jaarlijks meer dan 1100 ontmoetingen met
ondernemingen om uw spaargeld beter te beleggen! Deze beheermethode is al sinds
1991 toegepast. De systematische ontmoeting met directies is het hart van ons
beleggingsproces.
Met 8 miljard euro onder beheer zijn we een belangrijke onafhankelijke
vermogensbeheerder.
Ons vlagschip fonds Agressor is opgericht in 1991 en richt zich volledig op
"stockpicking" op de Europese aandelenmarkten. Het fonds heeft een “carte blanche”
strategie met een sterk trackrecord en 1.7 miljard euro onder beheer.
Wij beheren twee gediversifieerde fondsen op zoek naar de beste risico/rendement
verhouding in Europa. ARTY behoort tot de top 5% van zijn Morningstar categorie
sinds oprichting en heeft een flexibele portefeuille allocatie met een dynamisch
aandelenbeheer. Echiquier Patrimoine is op zoek naar een zo constant mogelijke
kapitaalgroei en vermijdt zo veel mogelijk de grillen van de markt.
Reeds sinds meer dan 10 jaar zijn wij aanwezig bij onze Belgische partners, en wij
willen onze energie met u blijven delen ten dienste van uw spaargeld.
Contact Benelux
Jérôme Blanc
jblanc@fin-echiquier.fr
00 33 1 47 23 94 79

Wij kijken ernaar uit om u te verwelkomen op onze stand op het BZB congres.
FINANCIERE DE L’ECHIQUIER - 53, avenue d’Iéna - 75116 Parijs - Frankrijk
Beleggingsmaatschappij goedgekeurd door het AMF onder n° GP91004
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Nood aaN eeN verfrisseNde kijk op de leveNsverzekeriNg?
laat u iNspirereN eN overtuigeN door de oplossiNgeN vaN vitis life!
Creatief – verNieuWeNd - pragMatisCH – op Maat

Vitis Life is een in Luxemburg gevestigde levensverzekeringsspecialist. Dankzij de creatieve
en pragmatische oplossingen van Vitis Life kunnen haar klanten hun patrimoniale ambities
waar maken en in het ‘nu’ leven zonder zorgen.
Vitis Corporate Pension Plan - Individuele Pensioentoezegging – is een vernieuwend
contract à la carte met heel wat voordelen voor de zelfstandige bedrijfsleider:
l

Beleggingsformules naar wens en volgens risicoprofiel

l

Verhoogde veiligheid voor de begunstigde(n)

l

Maatwerk

l

Voordelig belastingspercentage

l

En nog veel meer…
Wenst u in detail kennis te maken met vitis life en haar oplossingen?

kom ons dan bezoeken op het BzB-congres op onze stand en laat u inspireren
en overtuigen door onze aanpak!
www.vitislife.com I 0800/90303

V It I s L I f E I s on D E r D E E L Va n KBL Euro P Ea n P r IVat E B a nKEr s

Tocqueville Finance
meer dan 20 jaar samenwerking met onafhankelijke
makelaars en distributeurs in Europa

Wij bieden u:
• een gericht en gevarieerd aandelenfondsen aanbod
• een erkend team van 13 beleggings professionals die effecten
waarderingen en risicobeheersing voorkeur
• Contrarian en opportunistisch beheer onafhankelijk van alle
benchmarks
• een Sales team met distributie ervaring die uw taal spreekt

De beheermethode van Tocqueville Finance Europeese, Amerikaanse en Goudsmijnen aandelen
fondsen is gebaseerd op een grondige kennis van de ondernemingen, onafhankelijk van de grilligheid
van de financiële markten. Tocqueville Finance is deel van La Banque Postale groep (10,7 miljoen
actieve klanten en 150 miljard euro in vermogensbeheer bron: 2013 La Banque Postale), beheert
meer dan € 1,2 miljard en heeft 33 medewerkers.

Un regard différent sur les valeurs
De beleggingsdoelstellingen, risico’s, onkosten en vergoedingen van het compartiment dienen nauwkeurig bekeken te worden alvorens
te beleggen. U kan dit samen met andere info terugvinden in het prospectus van het compartiment, dat u bij uw financieel adviseur kan
verkrijgen. Lees het prospectus nauwkeurig alvorens te beleggen.
Alle beleggingen houden risico’s in, inclusief mogelijk verlies van kapitaal. Aandelenprijzen fluctueren, soms heel snel en intensief, door
factoren die individuele bedrijven, bepaalde industrieën of sectoren kunnen aantasten, of door algemene marktcondities.
Tocqueville Finance, een naamloze vennootschap naar Frans recht, erkend als beheersvennootschap - AMF (Frankrijk) nummer 91-12
Tocqueville Finance: 34, rue de la Fédération - 7501544
Paris - Tel.: +33 (0)1 56 77 33 00 - info@tocquevillefinance.fr

Beleggingen die goed zijn
zowel voor uw portefeuille als
voor onze samenleving hier in België!

INVEST

IMPACT

U geniet van
100 % van
het rendement

Wij geven 50 %
van onze eigen winst aan
lantropische projecten

Contact:
Universiteitslaan 75, 1050 Brussel
marc.verhaeren@fundsforgood.eu
0485 226 238

www.fundsforgood.eu

Baloise Vie Luxembourg S.A.

Focus op de levensverzekering in rekeneenheden
Deze verzekeringscontracten vormen de perfecte combinatie van individuele levensverzekeringen en
professioneel vermogensbeheer. Kenmerkend is dat ze uitgedrukt zijn in rekeneenheden en niet in
munteenheden. De premie wordt in geld betaald maar nadien omgezet in eenheden van de uitgekozen beleggingsfondsen. Aan de hand van de netto-inventariswaarde (NIV) van die eenheden, die periodiek berekend wordt en variabel is, wordt de waarde van het levensverzekeringscontract bepaald.
In Luxemburg kan een beduidend grotere verscheidenheid aan beleggingsinstrumenten opgenomen
worden in de verzekeringscontracten dan in de andere Europese landen. De keuze aan beleggingsstrategieën via de levensverzekeringen die gekoppeld zijn aan beleggingsfondsen is dan ook bijzonder ruim en zorgt voor contracten die perfect zijn aangepast aan uw wensen.

Voor elk wat wils: drie types beleggingsfondsen
Externe fondsen
De verzekeringnemer kan kiezen uit het brede universum van de open beleggingsfondsen die beheerd worden door financiële instellingen en fondsbeheerders en aangeboden worden in de vorm
van Beveks of Sicavs.

Collectieve interne fondsen
Dit type fonds kan niet direct door het publiek aangekocht worden en is enkel toegankelijk voor het
cliënteel van de verzekeraar door middel van een levensverzekeringscontract. Het is intern, omdat
het wordt opgericht binnen het patrimonium van de verzekeringsmaatschappij, maar de activa worden wel boekhoudkundig afgezonderd.
Het financieel en administratief beheer van deze fondsen valt onder de verantwoordelijkheid van de
verzekeraar, die deze taken kan toevertrouwen aan gespecialiseerde vermogensbeheerders.

Geïndividualiseerde fondsen (fonds dédiés)

RESPONSABILITES

Een geïndividualiseerd fonds is een intern fonds dat op maat gemaakt wordt voor een specifieke
klant. In tegenstelling tot de collectieve interne fondsen, wordt het gekoppeld aan een welbepaald
contract en hebben andere verzekeringnemers geen toegang. Het grote voordeel is de mogelijkheid
een geïndividualiseerde effectenportefeuille te voorzien van een juridische verzekeringsmantel.

Intelligente oplossingen op maat
Een veeleisend internationaal publiek vergt individuele, vaak grensoverschrijdende oplossingen, of
het nu gaat om successieplanning, fiscale optimalisatie, vermogensaangroei of het veilig stellen van
uw patrimonium. Wij werken dan ook samen met specialisten in binnen- en buitenland zodat wij
intelligente oplossingen kunnen aanbieden die perfect passen binnen uw vermogensplanning en
persoonlijke ambities.

> Roger ten Raa
Directeur Commercial
Tel.: +32 496 385 725
roger.tenraa@baloise.lu
> Niké Maekelberg
Business Development Manager
Tel.: +32 477 84 26 42
nike.maekelberg@baloise.lu

Bâloise Vie Luxembourg S.A.
23, rue du Puits Romain
Bourmicht
L-8070 Bertrange
Tel. : +352 290 190-1
Fax : +352 290 190 462

Making you safer.
www.baloise.lu
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Open architectuur en flexibiliteit.
Het Luxemburgs aanbod bij een Belgische verzekeraar.

Unieke tak-23 oplossingen
Private Fund Selector

Fonds Dédié

Een uiterst flexibele oplossing met toegang
tot een 350-tal beleggingsfondsen in een
open architectuur aan zeer scherpe tarieven.

Een oplossing volledig op maat van uw klant
met volledige vrijheid van keuze van zowel
discretionair beheerder als depotbank.

Unieke veiligheid dankzij de Belgische veiligheidsdriehoek. Bescherming robuuster dan in Luxemburg.

Meer informatie
www.privateinsurer.com
+32 (0)2 676 18 61

Het relatiegeschenk
dat smaakt naar meer!

Active Partners is een dienst van Realstart Management BVBA - Contacteer Filip Potteau op 0475/78.80.95 of kijk op www.activepartners.be/bzb
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GLOBAL PERSPECTIVE,
ACCESS AND EXPERTISE
For nearly 80 years, Morgan Stanley
has mobilized capital to help
governments, corporations, institutions
and individuals achieve their financial
goals. Our reputation and success are
built on the innovative ideas and depth
of knowledge that have created new
opportunities for investors around
the world.
Through decades of dramatic change,
a commitment to solving complex
problems for clients has remained our
priority. Our approach is grounded in
the first-class service and high standard
of excellence that have always defined
the firm.

© 2014 Morgan Stanley. All rights reserved

Learn more at morganstanley.com.

WERELDWIJD
BEREIK

Mondiale beleggingen binnen
uw bereik via onze lokale teams
Henderson Global Investors heeft een beheerd vermogen van
EUR 93,3 miljard*. Wij hebben meer dan 850 medewerkers in
dienst en kantoren in alle belangrijke beleggingsregio’s over de
hele wereld. Ons netwerk van deskundige professionals beheert
een gediversifieerd spectrum aan producten en maakt daarbij
gebruik van lokale kennis en middelen. Ons doel is om onze
klanten een uitstekend serviceniveau te leveren.
VK | Europa | US | Azië-Pacific | Australië
Ga naar Henderson.com voor meer informatie over
ons fondsenaanbod.

De waarde van een belegging en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en de kans bestaat dat u het oorspronkelijk
belegde bedrag niet volledig terugkrijgt.
Uitgegeven door Henderson Global Investors. Henderson Global Investors is de naam waaronder Henderson Global Investors Limited (reg.nr. 906355), Henderson Fund Management
Limited (reg.nr. 2607112), Henderson Investment Funds Limited (reg.nr. 2678531), Henderson Investment Management Limited (reg.nr. 1795354), Henderson Alternative Investment
Advisor Limited (reg.nr. 962757), Henderson Equity Partners Limited (reg.nr. 2606646), Gartmore Investment Limited (reg.nr. 1508030) (elk opgericht en geregistreerd in Engeland
en Wales met hoofdzetel te 201 Bishopsgate, London EC2M 3AE) zijn toegelaten en gereglementeerd door de Financial Conduct Authority om beleggingsproducten en -diensten
aan te bieden. Henderson Global Investors Limited is tevens ingeschreven bij de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op de lijst van beleggingsondernemingen die
ressorteren onder het recht van een andere Lid-Staat van de Europese Economische Ruimte en die het voornemen hebben meegedeeld om in België beleggingsdiensten in vrij verkeer
te verrichten. Bepaalde compartimenten van Henderson Horizon Fund, Henderson Gartmore Fund, Henderson Investment Fund OEIC en Henderson Strategic Investment Funds zijn
ingeschreven bij de FSMA op de lijst van openbare instellingen voor collectieve belegging naar buitenlands recht met het oog op hun openbare aanbieding in België. *Bron: Henderson
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GAAN ER

KANSEN
AAN U VOORBIJ?

HERONTDEK HET BELEGGINGSPOTENTIEEL
VAN EUROPA
Vandaag de dag focussen veel beleggers uitsluitend op de recente
economische uitdagingen in Europa. Bij Franklin Templeton kiezen
we voor een dieper perspectief om vernuftige individuele
beleggingen in de hele regio op te duiken.
Met meer dan 65 jaar ervaring in het navigeren op marktcycli en met
een team van beleggingsprofessionals ter plekke in Europa, hebben
we de deskundigheid in deze regio om kansen en risico’s aan de dag
te leggen die anderen over het hoofd zouden kunnen zien.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw financieel
adviseur of bezoek www.franklintempleton.be/europa.
De beleggingsdoelstellingen, risico’s, onkosten en vergoedingen van het compartiment dienen nauwkeurig bekeken te worden
alvorens te beleggen. U kunt dit samen met andere info terugvinden in het prospectus van het compartiment, dat u bij uw financieel
adviseur kunt verkrijgen. Lees het prospectus nauwkeurig alvorens te beleggen.
Alle beleggingen houden risico’s in, inclusief mogelijk verlies van kapitaal. Aandelenprijzen fluctueren, soms heel snel en intensief,
door factoren die individuele bedrijven, bepaalde industrieën of sectoren kunnen aantasten, of door algemene marktcondities.
Uitgegeven door Franklin Templeton International Services, S.à r.l., Belgisch bijhuis – Onder supervisie van de Commission de
Surveillance du Secteur Financier – Marnixlaan 28, 1000 Brussel – Tel.: +32 2 289 62 00 – Fax: +32 2 289 62 19.
© 2014 Franklin Templeton Investments. Alle rechten voorbehouden.
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Werken voor
Record Bank
Met Record Bank als partner
gaat het goed met de zelfstandige bankagent
Uw voordelen:
• Aantrekkelijk productenpakket voor particulieren, vrije beroepen, zelfstandigen en kleine bedrijven
• Degelijk commissiesysteem
• Opleidingen voor en na de start
• Groeiende naambekendheid
• Commerciële ondersteuning en begeleiding
Voor meer info of een afspraak met één van onze
regiomanagers, bel naar het nummer: 02/728 97 77.

Record Bank nv - Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere - RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 - www.recordbank.be
V.U.: N. Schor, Henri Matisselaan 16, 1140 Evere.

Dromen is goed.
Plannen is beter.

Iedereen heeft z’n dromen. Om ze echt te realiseren is er een goed plan nodig. Flexibel omdat het leven geen
mooie rechte lijn is. Persoonlijk omdat het gaat om specifieke dromen, middelen en situaties.
Zo blijven dromen geen dromen. Wenst u meer informatie over Life Planning van Delta Lloyd Life, stuur ons
dan een mailtje naar lifeplanning@deltalloydlife.be of bel 02 238 84 24.

De beursvennootschap Merit Capital is opgericht door professionals die hun sporen
hebben verdiend in de financiële wereld. Hun ervaring heeft geleid tot de overtuiging
te willen werken vanuit een filosofie van transparantie en gezamenlijk belang, van
focus en resultaatgerichtheid.
Met iedere relatie wordt zorgvuldig en doordacht een aanpak besproken die leidt
tot een op maat gesneden beleggingsbeleid. Daarin is vermogensbehoud de basis en
vermogensgroei de ambitie. Daarvoor worden doordachte beleggingskeuzes gemaakt,
in alle onafhankelijkheid.
Volledige helderheid.
Persoonlijke aandacht voor de relatie.
Focus op vermogensgroei en behoud.

www.meritcapital.be
Antwerpen

Aalst

Hasselt

Kortrijk

Merit Capital voor de verzekeringsmakelaar, actief in beleggingen
Als vermogensbeheerder weten wij dat het niet altijd gemakkelijk is
om voor uw cliënten de optimale combinatie te maken tussen de
gewenste structuur voor het aanhouden van de belegging en de
uiteindelijke invulling van de beleggingsportefeuille. Bovendien is
het wegens tijdgebrek vaak moeilijk voor u als verzekeringsmakelaar om de beschikbare beleggingsproducten te onderwerpen aan een grondige due diligence, en tot slot de door u
beheerde portefeuilles zelf op een regelmatige basis op te volgen.
Merit Capital heeft ervoor gekozen om u, onder leiding van
Katrien Lamote en Matty Martens, bij te staan.
Merit Capital wil voor de professionele verzekeringsmakelaar een
betrouwbare, professionele partner zijn in het beheer
en de verdere uitbouw van zijn portefeuille.

Leuven

Sint-Martens-Latem

Zürich

U toch ook?
Bij Deutsche Bank draait alles rond beleggen:


U werkt met een internationaal erkende en solide expert



U heeft de keuze uit de beste producten van meer dan 40 wereldwijde partners,
inclusief die van onze concurrenten



U betaalt één van de laagste kosten op de markt

Test onze specialisten: ontvang 1% (tot 5.000€ terugbetaald) op elke
nieuwe inbreng die u binnen de 3 maanden belegt.

Ontvang
1% op elk
nieuw belegd
bedrag

Meer info op deutschebank.be

Aanbod onder voorwaarden en mits inschrijving, geldig tot 31/12/2014, behoudens vervroegde afsluiting. Actie niet van toepassing op aandelen,
tak 21 verzekeringen en monetaire fondsen. Raadpleeg het reglement beschikbaar op www.deutschebank.be of in onze Financial Centers of op
het nummer 078 153 154. Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000.
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 17, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 7284,
IHK D-H0AV-L0HOD-14. V.U.: Gregory Berleur.

Uw klanten
kiezen
voor een
specialist

VRAAG HET UW MAKELAAR !

B.A. AUTO
RB

B.A. GEZIN
RB

D.A.S.-RECHTSBIJSTAND

(AUTO, GEZIN, GEBOUW, ZELFSTANDIGE)

RB
BRANDVERZEKERING

RB
B.A. ZELFSTANDIGE

DE PIONIER
IN RECHTSBIJSTAND

En hoe was úw rendement op uw vermogen sinds 2012?
2014

8,4%

2012

(tot 1 sep
t. 2014)

15,46%
2013

8,3%
Informeer vrijblijvend bij dé vermogensbeheerder
aan de Belgisch-Nederlandse grens.
Individueel en collectief, adviserend en discretionair vermogensbeheer.
Via ons Europees Paspoort bieden wij onze service al 10 jaar aan in de Benelux aan particulieren, professionelen en institutionelen.
Vanaf € 200.000 verzorgen wij een gratis second opinion van de huidige portefeuille.
Informeer snel via: 00 31 165 572 900, e-mail : info@vermogensmanagers.nl of onze website: www.vermogensmanagers.nl
• Let op: getoonde rendementen zijn voor een Neutraal beleggingsprofiel en bieden geen enkele garantie voor de toekomst.

Allianz
Invest
Een belegging op maat

Elke belegger wenst een zo
hoog mogelijk rendement

14JUL216

Dynamiseer de belegging
van uw klanten rekening
houdend met hun
persoonlijke toestand en
hun risicoappetijt.

Allianz Benelux n.v. – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel.: +32 2 214.61.11 – www.allianz.be – BTW: BE 0403.258.197 – RPR Brussel
Verzekeringsmaatschappij toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) onder codenummer 0097 om alle takken “Leven” en
“niet-Leven” te beoefenen – NBB Hoofdzetel: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be
Verantwoordelijke uitgever: G. Deschoolmeester – Lakensestraat 35 – 1000 Brussel – Tel. : +32 2 214 61 11

Met u van A tot Z

BZB-lidmaatschap
Word nu lid !
GRATIS AP
H
LIDMAATSC
14 *

tot 31-12-20

De Beroepsvereniging van zelfstandige bank- en verzekeringsbemiddelaars (BZB) is
de enige wettige beroepsvereniging die de belangen van de zelfstandige bank- en
verzekeringsbemiddelaars behartigt. Anno 2014 zijn meer dan 1350 van uw collega’s
lid van BZB en vertegenwoordigt BZB meer dan 3000 zelfstandigen actief in de sector.
Om uw belangen efficiënt te kunnen verdedigen, is het van belang dat we zoveel
mogelijk gewicht in de schaal kunnen leggen. Wees solidair met uw collega’s die al
BZB-lid zijn en vraag uw lidmaatschap vandaag nog aan!

Belangenverdediging

 Het gaat ook om uw belangen. Wees solidair met uw collega-zelfstandige
		
financiële tussenpersonen en help ons om onze werking en dus de verdediging
			 van uw belangen nog te verbeteren!

Informatie
 Kwaliteitsvolle objectieve opleidingen in het kader van de geregelde bijscholing
		
 Seminaries rond actuele vragen
		
 Informatievergaderingen
Bijstand
 Gratis juridisch advies in het kader van uw beroep als financieel tussenpersoon
		
 Elke eerste maandagnamiddag en derde vrijdagnamiddag van de maand
		
juridisch advies door onze raadsmannen ten laste van BZB
Tal van financiële voordelen
 Een rechtsbijstandsverzekering aan onklopbare tarieven
		
 Een uiterst voordelige beroepsaansprakelijkheidsverzekering
Vanaf 2014 wordt het pakket ledenvoordelen aanzienlijk uitgebreid.
Zou u ook graag van bovenstaande voordelen genieten?
Stuur ons dan onderstaand formulier ingevuld terug en word BZB-lid!
Post: BZB, Aalststraat 114 bus 0101 9700 Oudenaarde
Fax: 055 20 61 09 • E-mail: info@bzb.be
* Enkel voor nieuwe leden

Wenst u meer informatie? Contacteer ons gerust op het nummer 055 30 59 89

Naam Kantoor: .....................................................................................................................................................................................................................................
Naam en voornaam: ..........................................................................................................................................................................................................................
Kantooradres: ........................................................................................................................................................................................................................................
Tel. + Fax: ............................................................................................................ E-mail:

...................................................................................................................

Kredietinstelling / Maatschappij: ................................................................................................. FSMA-nummer:..................................................................
Het basislidgeld bedraagt € 250,00 per kalenderjaar voor zaakvoerder en echtgen(o)t(e). Per extra persoon wordt een bijkomend bedrag
van € 30,00 aangerekend met een maximum lidgeld van € 580,00. Ik schrijf het gewenste heden over op rek. BE24 8289 9854 3738.
Basislidgeld
+ 1 pers.
+ 2 pers.
+ 3 pers.

€ 250,00
€ 280,00
€ 310,00
€ 340,00

+ 4 pers.
+ 5 pers.
+ 6 pers.
+ 7 pers.

€ 370,00
€ 400,00
€ 430,00
€ 460,00

+ 8 pers.
+ 9 pers.
+ 10 pers.
Vanaf 11 pers.

€ 490,00
€ 520,00
€ 550,00
€ 580,00

Indien noodzakelijk voor het verkrijgen van ledenvoordelen kunnen deze gegevens worden doorgegeven aan derden.  Kruis aan indien u dit niet wenst.

Datum,

Handtekening,

