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O B L I G A T I E S

D
e rente op spaarboekjes 
is al jaren verwaarloos-
baar. De jongste  dagen is 
ze wel wat gestegen, 
maar dat geldt alleen 
voor beleggingen op lan-
ge termijn. Een rende-

ment van 0,35 procent bruto 
is bijvoorbeeld pas mogelijk 
op Belgische staatsobligaties 
met een looptijd van tien 
jaar. Toch staat er meer dan 
300 miljard euro op spaarre-
keningen, en dat bedrag blijft 
groeien. Zelfs van de minus-
cule basis- en getrouwheids-
premie van 0,11 procent wil-
len de banken af, omdat ze 
hopen geld kost. ING België
rekent klanten die meer dan 
250.000 euro op een spaar-
boekje hebben sinds vorig 
jaar een strafrente van 0,5 
procent aan. ABN  AMRO, 
Puilaetco, Argenta en Trio-
dos volgden dat voorbeeld. 
De marktleider BNP Paribas 
Fortis maakte onlangs be-
kend dat het vanaf april geen 

bedragen hoger dan 
250.000 euro meer toestaat 
op een spaarrekening.

Valabele alternatieven
Omdat de banken klanten 
met veel cash niet graag 
kwijtraken, zoeken ze naar-
stig naar oplossingen. Beleg-
gingsfondsen zijn al vele ja-
ren een valabele optie. Er zijn 
er zoveel dat elke belegger 
wel zijn of haar gading kan 
vinden. Toch voelen sommi-
gen zich niet aangetrokken 
tot fondsen. Er staan aan-
zienlijke kosten tegenover. 
Behalve in- en soms uitstap-
kosten rekenen de financiële 
instellingen ook jaarlijkse be-
heerskosten aan, boven op de 
kosten voor de verhandeling 
van de effecten in het fonds. 
Voor wie geen fondsen wil, 
zijn vrijwel alle grootbanken 
begonnen met beleggings-
applicaties voor doe-het-
zelvers. KBC werkt al jaren 
met Bolero. Net zoals bij 

Keytrade en Saxobank zijn er 
ook transacties met obligaties 
mogelijk. Bij Re=Bel van Bel-
fius en Self Invest van ING is 
alleen handel in aandelen en 
trackers mogelijk.

Hoger risico
De lage rente op traditionele 
spaarproducten heeft vorig 
jaar nog een andere vorm van 
beleggen populair gemaakt: 
crowdlending. Volgens De 
Tijd hebben vorig jaar zes 
crowdlendingplatformen sa-
men 85 miljoen euro binnen-
gehaald. Dat is nog ver ver-
wijderd van de grote kapita-
len die met gewone obligaties 
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EUR  Ghelamco 4,80% 20/11/24 99,95  4,80% 100.000 NR

EUR Air France-Klm  3,875% 01/07/26  98,65  4,21% 100.000 NR

EUR  VGP 1,625% 17/01/27 99,64  1,68% 1.000 NR

USD  Ecopetrol 4,625% 02/11/31 94,27 5,39% 1.000 BB+

USD  Brookfield Ppty  4,50% 01/04/27 97,43  5,07% 2.000 BB+

USD  Micron Techn.  2,70% 15/04/32 97,15  3,03% 1.000 BBB-

GBP Petroleos Mexicanos  3,75% 16/11/25 97,08 4,60% 100.000 BBB

NOK Norwegian Govern. 1,75% 06/09/29  100,3 1,68% 1.000 AAA

RUB  IBRD 5,00% 28/01/25 89,61 9,07% 100.000 NR

SEK  EIB 1,75% 12/11/26 107,47 0,35% 10.000  AAA

CAD  Daimler Canada  1,65% 22/09/25 97,66 2,33% 1.000 BBB+

AUD  Ford Motor  3,68% 03/12/24 102,15  2,90% 2.000 BB+

NZD  Deutsche Bank  4,00% 25/08/23  106,27 1,23% 2.000 BBB-

ZAR  IBRD 7,50% 17/05/23 102,16  5,72% 10.000 AAA

TRY  IBRD 13,25% 22/02/23 86,81 28,75% 10.000 AAA

BRL  EIB 7,50% 11/01/23 103,59 5,21% 5.000  AAA

PLN  EIB 2,75% 25/08/26 108,52 1,09% 1.000 AAA
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naar bedrijven vloeien, maar 
de trend is ingezet. Het aan-
tal dossiers verdubbelde en 
ook het opgehaalde kapitaal 
verdubbelde bijna. Dat hoeft 
niet te verbazen. Het rende-
ment schommelt tussen 5 en 
9 procent bruto. Tegenover 
zulke rendementen staan na-
tuurlijk aanzienlijke risico’s.
Bij crowdlending financieren 
particuliere beleggers onder-

nemingen door in te tekenen 
op een achtergestelde obliga-
tie. De onderneming betaalt 
intrest en lost het geleende 
bedrag af volgens een terug-
betalingsschema (maande-
lijks, trimestrieel, jaarlijks). 
Crowdlending wordt gezien 
als een aanvulling op het ei-
gen vermogen van de onder-
neming.
Deze financieringsvorm is 
niet gewaarborgd en achter-
gesteld. Ze houdt daarom 
ook meer risico in voor de 
belegger dan een gewone 
obligatie. Als er betalingspro-
blemen ontstaan, wordt de 
belegger pas na de bevoor-
rechte en de gewaarborgde 
schuldeisers betaald. Er wor-
den ook geen waarborgen 
gevestigd. De obligaties zijn 
niet beursgenoteerd, niet ge-

dekt en niet converteerbaar 
in aandelen. Ze zijn daardoor 
niet vlot of soms zelfs hele-
maal niet verhandelbaar, in 
het geval dat de belegger 
voor de eindvervaldag over 
zijn geld wil beschikken.
Voor natuurlijke personen 
die hun fiscale woonplaats in 
België hebben, is de rente on-
derworpen aan een bevrij-
dende roerende voorheffing 
van 30 procent, behalve in 
bepaalde gevallen. Als de 
crowdlending is opgezet 
door een startende onderne-
ming, krijgt de kredietgever 
een vrijstelling van roerende 
voorheffing op de intresten 
die hij ontvangt van de star-
ter. Die mag niet meer dan 50 
werknemers tellen en de om-
zet mag niet hoger zijn dan 
9 miljoen euro.
De winwinlening is een fisca-
le maatregel van de Vlaamse 
overheid die een overheids-
garantie voor 40 procent van 
het kapitaal garandeert. Op 
de jaarlijkse rente (0,875 tot 
1,75%) is 30 procent roerende 
voorheffing verschuldigd. 
Het belastingkrediet van 2,5 
procent is echter vrijgesteld 
van die roerende voorheffing. 
Het nettorendement klimt 
daardoor naar maximaal 
3,725 procent.

Kleine bedragen
De bekendste crowdlending-
platformen zoals BeeBonds, 
Bolero Crowdfunding, Ec-
co Nova, Look&Fin en Win-
Winner vallen onder het toe-
zicht van de regulator FSMA. 
De aangeboden dossiers zijn 
er grondig gecontroleerd, 
waardoor het aantal wanbe-
talingen vrij beperkt is (onge-
veer 2%). Maar net als bij alle 
vormen van beleggingen doet 
een geïnteresseerde er goed 
aan de belegging grondig te 
spreiden over tien tot twintig 
dossiers en in elk ervan 
maximaal 2.000 à 3.000 euro 
te investeren. Blijkbaar zijn 
veel beleggers tevreden over 
crowdlending, want de grote 
platformen signaleren dat het 
kapitaal dat vrijkomt na een 
succesvol project, vaak her-
belegd wordt in een of meer 
nieuwe projecten. Door de 
toegankelijkheid en de lage 
bedragen (van 500 tot 1.000 
euro) is crowdlending ge-
schikt voor jonge beleggers, 
als interessant alternatief 
voor het spaarboekje.

Duurzaamheid
Ook bij alternatieve vormen 
van beleggen zoals crowdlen-
ding zoeken bepaalde beleg-
gers naar duurzaamheid. Zo 

zoekt Lita geld voor de ener-
gietransitie, banencreatie, 
onderwijs en duurzaam vast-
goed. De vastgoedsector doet 
trouwens vaak een beroep op 
kapitaal uit crowdlending. Zo 
zorgde de vastgoedgroep 
Caenen vorig jaar voor de 
meest succesvolle campagne 
bij Bolero. Het platform Ecco 
Nova is er trots op dat het de 
meeste duurzame niet-vast-
goedprojecten realiseert.
Vrijwel alle crowdfunding- 
en crowdlendingplatformen 
verwachten dat de opmars 
dit jaar aanhoudt. België 
heeft een jarenlange achter-
stand goed te maken op de 
buurlanden. 
Bij de ingediende aanvragen 
zit erg veel kaf tussen het 
koren. De meeste dossiers 
raken niet door de strenge 
selectie van de bekende plat-
formen. Maar voorzichtig-
heid blijft geboden. Boven-
dien is het aanbod al sterk 
verbeterd, maar echt goede 
projecten zijn nog eerder 
zeldzaam. Daardoor is snel-
heid geboden om in te schrij-
ven, als zich een beloftevol 
zaak aandient. Kleine projec-
ten zijn doorgaans in 30 mi-
nuten volledig onderschre-
ven. Grote campagnes lopen 
meestal enkele dagen. z

Door de toegankelijkheid 
en de vrij lage bedragen is 
crowdlending geschikt 
voor jonge beleggers.

INSIDE WISSELKOERSEN

EUR/USD 1,1388 -6,26%

EUR/GBP 0,8366 -5,80%

EUR/NOK 9,9799 -2,95%

EUR/SEK 10,315 +2,13%

EUR/CAD 1,4253 -7,23%

EUR/AUD 1,5841 +1,37%

EUR/NZD 1,6807 -0,19%

EUR/ZAR 17,610 -3,97%

EUR/TRY 15,414 +72,28%

WISSELKOERS STAND EVOL. 1J

OBLIGATIEFOCUS

De ratingbureaus verlagen de 

kredietwaardigheid van heel 

wat debiteuren. Dat heeft 

veel te maken met financiële 

problemen vanwege de pan-

demie, al spelen soms ook 

andere verontrustende 

gebeurtenissen een rol.

Moody’s verlaagt de rating 

van R&F Properties naar 

Caa2. R&F werd afgewaar-

deerd na een overnamebod 

en een looptijdverlenging van 

zijn obligatie ter waarde van 

725 miljoen dollar. Ook S&P 

beschouwt de transactie als 

een “noodlijdende herstruc-

turering”, die gelijkstaat aan 

een wanbetaling. Fitch 

Ratings heeft de rating van 

de vastgoedontwikkelaar 

Shimao Group Holdings

verlaagd van BB naar B-. Het-

zelfde bureau heeft ook de 

rating van Talen Energy 

Supply verlaagd van CCC+ 

naar CCC. Het Amerikaanse 

bedrijf is gespecialiseerd in 

koolstofvrije elektriciteit.

Moody’s is van plan de 

Baa1-rating van Biogen naar 

beneden te herzien. De voor-

uitzichten zijn negatief, 

omdat het Amerikaanse Cen-

ters for Medicare and Medi-

caid Services (CMS) vraag-

tekens plaatst bij de terug-

betaling van Aduhelm, het 

medicijn van Biogen tegen de 

ziekte van Alzheimer. 

Electricité de France wacht 

hetzelfde lot. Fitch downgra-

dede EDF al van A- naar tot 

BBB+.

Niet alleen de rating van 

bedrijven staat ter discussie, 

ook bepaalde landen scoren 

slechter. Fitch Ratings heeft 

de rating van Ghana verlaagd 

van B naar B-. De vooruitzich-

ten zijn negatief. S&P brengt 

de rating van Sri Lanka naar 

CCC wegens toenemende 

externe financieringsrisico’s.

Massale 
downgradings
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