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Zeven voordelen 
• 

vaneeno __ e 
fondsenbanl< 
België telt vier banken 
die u online een ruim 
aanbod in beleggings
fondsen geven. 
De voordelen van 
internetbeleggen kan 
je samenvatten in twee 
grote blokken: veel 
keuze en weinig kosten. 

CHRISTOPHE DE RIJCKE 

B
inck, Keytrade Bank, MeDirect en Deutsche 

Bank zijn devier Belgische online fondsen

supermarkten. Ziet u niet op tegen een 

buitenlandse rekening, dan kunt u een 

kijkje nemen bij het Nederlandse Degiro. 

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, aile rechten voorbehouden. 
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1. GEEN OF FORFAITAIRE

TRANSACTIEKOSTEN 

Koopt u een fonds bij een grootbank, dan zij n insta p

kosten tot 3 pro cent niet ongewoon. Hoe groter de 

investering, hoe meer u betaalt. Online fondsenban

ken werken ofwel zonder transactiekosten, ofwel 

met forfaitaire kosten. Bij Deutsche Bank en Me

Direct zij n zowel aan- ais verkopen gratis. Bij Keytra

de betaal je ongeacht het bedrag 9,95 euro bij een 

aanlmop. Binck laat de instapkosten vallen bij een in

vesteringvan minstens 500 euro, bij een verkoop va

riëren de kosten van 9,75 euro tot 24,75 euro. Dat laat-

ste tarief is pas van 

toepassing 

vanaf een 

verkoop van 

minstens 

25.001 euro 

en geldt per 

schijf van 50.000 

euro. 

Bij sommige fond

sen kost een instap sowieso 

geld, omdat de fondsbeheer

der dat oplegt aan de broker. 

Daarom betaalt u bij de fondsen van 

bijvoorbeeld Degroof Petercam, Carmig

nac, Ethenea en flossbach von Storch stee

vast 1 pro cent instapkosten. 

- et:> 
2. GRATIS OF GOEDKOPE

EFFECTENREKENING 

Bij klassieke banken betaalt u een jaarlijks bewaar

loon voor effecten. Koopt u huisfondsen, dan valt het 

bewaarloon soms weg. Bij Keytrade, MeDirect en 

Binck is de effectenrekening gratis. Bij Deutsche Bani< 

is er een tarief van 8 euro per lijn, maar met een maxi-

ONLINE A ANBIEDERS VAN BELEGGINGSFONDSEN 

mum van 80 euro per jaar. Voor wie bij Deutsche 

Bank gebruikmaakt van de dienst DB Persona! Ban

king is de effectenrekening inbegrepen. 

Geen transactiekosten, gratis effectenrekening ... 

Doen de onlinebanken aan liefdadigheid? Uiteraard 

niet. Ze worden vergoed met retrocessies: hetgedeel

te van het beheerloon dat de beheerders doorstorten 

aan de verkopers. Retrocessies zijn niet verboden ais 

het gaat om zuivere uitvoeringsplatformen (Me

Direct, Binck, Keytrade) ofbij niet-onafhankelijk ad

vies (Deutsche Bani<, die zelf liever over'onpartijdig 

advies' spreekt). Nieuw is wel dat de banken op het 

einde van hetjaar een factuur moeten opstellen met 

onder meer het precieze bedrag dat u aan retroces

sies hebt betaald. 

__ ..., _______ --<::t> 
3. HULP VOOR HET

FONDS DAT BIJ U PAST 

Deutsche Bani< is de enigevan de vier hier besproken 

banken die advies geeft. 'We geven persoonlijk ad

vies aan de klant, op basis van zijn risicoprofiel, zijn 

kennis over financiële producten, zijn doelstellingen, 

enzovoort', zegt woordvoerder Jean-Michel Segers. 

De bank heeft ook een Best Advice-lijst opgesteld 

metaanbevolen fondsen. Die kan je in een spaarplan 

stoppen, waarbij je minstens 100 euro per maand in 

één fonds belegt. 

Bij Keytrade kan je een spaarplan 'à la carte' 

samenstellen, maar er zijn ook reeds ingevulde 

plannen. Zo omvat het 'gedurfde' spaarplan een 

aandelenfonds van Invesco, aangevuld met 

gemengde fondsen van DNCA en Carmignac en 

obligatiefondsen van UBP en Franldin Templeton. 

Keytrade meldt dat deze keuze is bepaald door 

beursexperts. Is dat geen advies? 'De samenstelling 

van uw plan gebeurt op uw initiatief en niet 

op basis van een aanbeveling of advies van 

LEES VER DER OP PAGINA 4 

Aantal beheerders Aantal fondsen Tarief aankopen• Tarief verkopen 

Binck 76 588 Gratis** 

Deutsche Bank 29 1818 Gratis 

Keytrade Bank 52 671 9,95 euro 

MeDirect 68 7 5 Gratis 

9,75 euro - 24,75 euro••• 

Gratis 

Gratis 

Gratis 

*Sommige beheerders verplichten de broker instapkosten aan te rekenen, bij Carmignac bijvoorbeeld 1 procent. 
*"'Bij een bestelling van minstens 500 euro, anders 9,75 euro. 
***Afhankelijk omvang verkooporder, per schijf van 50.000 euro tarief van 24,75 euro. 
*"'*"'lnbegrepen in geval van DB Persona! dienstverlening en private ban king. 

Dit artikel werd gereproduceerd met de toestemming van de uitgever, aile rechten voorbehouden.  
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Spaarplan? 

Nee 

8 euro per lijn, 80 euro maximum•••• Ja 
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Keytrade', staat erbij. Ook MeDirect heeft model

portefeuilles. 

Binck stelt een aantal tools ter beschikking. 

Handig is de grafische weergave van de intrinsieke 

waarde van een fonds, die u kunt afzetten tegen 

andere fondsen. Zo krijgt u niet alleen een beeld 

van de historische prestaties, maar ook van de mate 

waarin het fonds schokken onderging. De moge

lijkheid om trackers in de vergelijking op te nemen, 

zou een toegevoegde waarde zijn. 

-•1111o--------..::::t> 
4. UITGEBREIDE KEUZE

AAN FONDSEN 

Met 1.818 fondsen vindt u de grootste keuze bij Deut

sche Bank. Nochtans biedt Deutsche het laagste aan

tal beheerders (29) aan. De bank gaat niet over een 

nacht ijs bij de toevoeging van een beheerder en eist 

bijvoorbeeld een voldoende lang trackrecord. De re

centste toevoegingen dateren van 2016: de duurza

me fondsen van Funds for Good en het ruime Scan

dinavische aanbod van Nordea. Deutsche Bank 

spreekt over partners. Eenmaal een partner aan 

boord is, biedt Deutsche Bank bijna aile in België ge

registreerde fondsen van die beheerder aan. Dat 

biedt het voordeel dat u ook een keuze hebt tussen 

bijvoorbeeld de kapitalisatie- ( coupons opsparen) 

of de distributievariant ( coupons uitkeren), tussen 

de euro- en de dollarversie, enzovoort. Bij die 1.818 

fondsen zitten veel gelijkaardige fondsen, maar in 

verschillende variaties. 

De andere banken bieden tussen 600 en 700 

fondsen aan, vaak slechts één fonds van een bepaalde 

beheerder. Her en der komt u een minder bekend 

fonds tegen, met een sterke trackrecord. Het Britse 

Polar Capital heeft bijvoorbeeld een biotechfonds 

met vijf sterren bij Morningstar, een bedrijf dat de 

prestaties van fondsen onderzoekt. U kunt het kopen 

bij MeDirect. Bij Binck is het fonds Share Euro Selec

tion te koop. Dat is een fonds van Degroof Petercam 

Asset Services uit Luxemburg, maar beheerd door de 

Comgest-strateeg Laurent Dobler. Die is al veel ge

lauwerd ais stockpicker. Ook dit jaar staat het fonds 

al 8 procent hoger, niet slecht in het licht van zijn fo

cus op Europese aandelen. 

+20%
De inlagen in de spaarplannen van MeDirect 

rond modelportefeuilles stegen in de eerste 

helft van het jaar met 20 procent. 

5.000 
Keytrade Bank biedt 5.000 trackers op zijn 

platform aan. 

-------------..::::t> 
5. UITGEBREIDE KEUZE

AAN FONDSBEHEERDERS 

Binck biedt met 76 de grootste keuze in beheerders 

aan. Mogelijk communiceren de online fondsenban

ken een verschillend aantal beheerders dan in onze 

ta bel. Verschillende dochters van hetzelfde fondsen

huis beschouwen wij ais één beheerder. De bekende 

grote na men in de fondsenwereld, zoals Invesco, Fi

delity, BlackRock,JPMorgan AM en Carmignac, vindt 

u overal terug. Onder de Belgische spelers is Degroof

Petercam Asset Management omnipresent. De on

linebrokers hebben trouwens wel aandacht voor de

landgenoten. De fondsen van de Belgische beheer

ders achter Vector AM, Mercier Vanderlinden, Value

Square, Cap fi Del en Asset Management, Aphilion en

Orcadia AM (Etienne de Callatay) vindt u bij meer

dere fondsenbanken terug. Bij Binck is het vastgoed

fonds ShelteRlnvest Real Esta te Low Volatility Fund

te koop. ShelteR is een Luxemburgse vennootschap

van de Belg Bénédict Peeters, die rendement tegen

een gematigd risico nastreeft. Nog bij Binck vindt u

twaalf fondsen van het Belgisch-Luxemburgse Can

driam terug.
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Voor aile duidelijkheid: elk in België gere

gistreerd fonds kunt u in principe bij elke bank 

kopen. Maar ais die fondsen in de etalage staan en 

slechts één muisklik verwijderd zijn, is dat des te 

gemakkelijker. 

--------------<::t> 
6. TOEGANG TOT

EEN FONDSENSPAARPLAN 

Drie van de vier onlinebanken bieden een fondsen

spaarplan aan. De voordelen zijn bekend. Met een 

fondsenspaarplan schakelt u uw emoties uit doorop 

telkens dezelfde dag van de maand een overschrij

ving te doen. Een bijkomend voordeel is dat de be

heerders in dit geval geen insta pkosten opleggen. 

Fondsen zijn ideaal voor spaarplannen. Dat heeft te 

maken met de mogelijkheid om fracties van fondsen 

te kopen. Het dynamischgemengde fonds NN (L) Pa

trimonial Agressive heeft bijvoorbeeld een intrinsie

ke waarde boven 2.700 euro. Geen nood, dan koopt 

u in het spaarplan gewoon 0,01 deelbewijs.

MeDirect ziet de interesse in zijn spaarplannen

rond modelportefeuilles jaarlijks toenemen. 'In 2017 

zagen we de inlagen in de modelportefeuilles met 

89 procent stijgen, en over de eerste helft van 

2018 met 20 procent', licht Wim Wuyts van MeDirect 

toe. 

Binck heeft geen spaarplan, maar daar komt 

mogelijk verandering in. 'We onderzoeken het 

omdat bij onze klanten vraag is naar gespreid 

instappen met kleinere bedragen', zegt Fadwa 

Lahssini van Binde 

-•e::•--------r:f> 
7. OOK TOEGANG

TOT TRACKERS 

Het is een publiek geheim dat uw doorsneebanl<ier 

doorgaans niet hoog oploopt met goedkope beurs

trackers. Er vallen voor de bank geen retrocessies te 

verdienen. De vier online fondsenbanken bieden u 

wel een ruime keuze aan trackers. Bij Deutsche Bank 

zijn dat er een kleine 500, bij Binck meer dan 600 en 

bij Keytrade niet minder dan 5.000. 

Voor u de aankoop van een actief beheerd fonds 

overweegt, sta er even bij stil of een goedkope beurs

tracker een alternatief kan zijn. Ook dat behoort tot 

uw taak ais actieve fondsenbelegger. 
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