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 PRESENTATIE 

 1, Columbus als ondernemer. Isabella als belegger 

 2, Risico en onzekerheid als grondstof van welvaart 

 3, Aandelen als win-win-win-win-win (5 maal !) 

 4, Het einde van de free lunch 

 5, Schulden zijn een bedreiging 

 6, De onzekerheid aandurven 

 7, Uit de hangmat 
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 2, RISICO EN ONZEKERHEID ALS GRONDSTOF VAN DE WELVAART 

 - Verschil tussen risico en onzekerheid (uncertainty) 

 - Onzekerheid is het onbekende, ‘the known and the unknown unknowns’. Risico 
slaat op wat we in het verleden al hebben meegemaakt. In de mate dat verleden 
relevant is voor de toekomst, kennen we de risico’s en zijn risico’s beheersbaar. 

 - Maar is dat verleden relevant? Cfr. (levens)verzekeraars. Frank Knight en 
Ludwig von Mises: ‘The outcome of action is always uncertain. Action is always 
speculation’.  

 - Als het verleden relevant is, dan risicobeheersing: op niveau van ieders leven 
(amygdala), op niveau van staten en bedrijven, op niveau van beleggingen. 

  Risicobeheersing komt neer op statistische verwerking van lange datareeksen en 
leidt tot min of meer grote waarschijnlijkheden, ja zekerheden (leven/dood).  

 - Risico’s bedrijven: nv-beperking, leefmilieu, financieel, delegatie, ICT, bestuur, 
reputatie, integriteit, operationeel, strategie, verslaggeving… 

 - Risico’s beleggen: systeemrisico, marktrisico, effectgebonden risico… 

 Of meer in detail: renterisico, wisselkoers (euro?), sector, kredietrisico, 
belastingen, inflatie, liquiditeit, herinvestering, wetgeving, bedrog, enz. 



Als je welvaart wilt, moet je risico nemen 



Als je welvaart wilt, moet je risico nemen 

 Maar we beleven sinds 2007 ‘losgeslagen’ tijden. Is de risicopiramide nog relevant? 
Klopt het risicobegrip nog? Staatsobligaties veilige belegging? Aandelen gevaarlijke 
belegging?  

 We zitten daar nog mentaal aan vast, omdat we als mensen ‘zekerheid’ willen. Of 
omdat we met risicobeheersing ons brood verdienen, of in allerlei ‘zekerheden’ 
handelen… 

 

 Ondanks alle risicobeheersing blijft er ONZEKERHEID, ONVOORSPELBAARHEID 

 Literatuur:  

 Mark Buchanan, Ubiquity, over alomtegenwoordige onzekerheid 

 N.N. Taleb, The Black Swann, over het lot van de kalkoen  

 George Gilder, Knowledge and Power, over verrassingen, entropie en de rol van de 
creatieve en durvende ondernemer 

 

 Risicobeheersing moet altijd en overal worden aangevuld met ‘Face Uncertainty’. 
Elke beslissing over de toekomst is grotendeels speculatief.  
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 3, AANDELEN ALS WIN-WIN-WIN-WIN-WIN 

 We hebben echter een remedie gevonden tegen onvoorspelbaarheid: 

 1, We hebben bij aandelen het grootste risico samengebracht,  

 Fundamentele afspraak naamloze vennootschap: bij verlies of faillissement, 

eerst aandelen, dan obligaties. De aandelen zijn de paraplu voor de 

obligaties. Zonder aandelen, zonder risicokapitaal, geen bankleningen.  

 2,= ABC, maar wat als we aandelen herverpakken in coöperatieve aandelen 

(Arco)? Wereld op zijn kop, want dan geen paraplu meer.  Beleggingsrisico 

integraal naar overheid. Economie=NMBS!  

 

 3, Vanuit het oogpunt van de belegger: Zijn aandelen voor een belegger 

inderdaad een groter risico dan vastrentende beleggingen? Is dat wel zo? Op 

korte termijn zeker, maar op lange termijn zeker niet.   
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Average annual nominal returns, 1900−2014  
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Average annual real returns, 1900−2014  
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A bit better: log scales  

Evolution of 1 euro invested in Belgian assets in Dec 1899  
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 Aandelen brengen dus over de lange termijn evident beter op dan obligaties, 

maar aandelen zijn ook dubbel zo volatiel (23,4% tgo 11,4%) als obligaties.  

 Wet van de samengestelde intrest werkt uiteraard veel sterker bij aandelen: 

7% betekent verdubbeling op 10 jaar.  

 Grafiek samengestelde intrest: 
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 Evidente conclusie (1e win): familiale spaarcenten die u aan uw (klein)kinderen 
wilt doorgeven, belegt u best in een 50/50 portefeuille (regelmaat) of in een 
gespreide, goed opgevolgde 100% aandelenportefeuille. Dat geldt volgens Annaert 
en De Ceuster ook voor de huidige omgeving met een mogelijk langdurig lage 
rente.  

 Gestructureerde strategieën… als afgeleide markten liquide blijven. Liquiditeit is 
overigens een zeer belangrijk aandachtspunt. 

 

 Bredere Cooreman-argumentatie (2e win): 

 Particulieren die in aandelen beleggen, zijn betrokken bij de enige bronnen van 
duurzame welvaart, nl. de ondernemers en ondernemingen. Een particuliere 
aandelencultuur is een vorm van ‘inclusieve’ deelname aan een economie, aan de 
successen en de mislukkingen, is ‘volksverheffend’. Spaarboekje is ‘extractieve’ 
financiële verpaupering. (Acemoglu, ‘Why Nations Fail’) 

 Speculatie? Ja, zoals elke beslissing over de onkenbare toekomst een speculatie is. 
Risico’s ja, maar deze komen finaal toch bij de burgers terecht.  

Eerste Win ! 

Tweede Win ! 
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 Europa heeft investeringen nodig (3e win) 

 ECB ECB stimuli (lage rente, QE) alleen gericht op bankkredieten. Maar een 

gebrek aan risicokapitaal is de hoofdoorzaak van de tragere groei in Europa 

(AFME-rapport, Bridging the Growth Gap, mrt 2015). VS verslaat EU.   

 Grafiek KBC 

7% groei 

Derde Win ! 
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 4, HET EINDE VAN DE ‘FREE LUNCH’ 

 - Geld is (1) meetinstrument, (2) betaalmiddel, (3) opslagplaats.  

 Is geld een goede opslagplaats? Nee! (4e win) 

 - 1971 ‘Nixon Shock’ – goud niet langer standaard.  

 Sindsdien: ‘Managed Money’ 

 - 1981-1983 Paul Volcker. Inflatie van 13,5% naar 3,2% via rente van 11 naar 20%. 
Nadien tot vandaag rentedaling.  

 - 1999-2002 invoering Euro 

 - 1985- 2007: rentedaling en 22 jaar economische groei (ex Japan) 

 - 2008 – 2015: rente naar nul, massale QE, groei zwak  

 

 1985- 2015: gouden tijden voor beleggers 

 Vastgoed, obligaties, aandelen 

 

Vierde Win ! 
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 Vastgoed: Vlaanderen sinds 1985 bouwgronden maal 9, woonhuizen maal 6,4, 
appartementen maal 5,5, landbouwgronden maal 2. Bij inflatie maal 2. (bron: 
indexen Stadim).  

 Grote vrije landbouwgronden, Londen, Parijs, … USA, Spanje. 

 Obligaties: rentedaling leidt tot koersstijgingen obligatievoorraad, 
jaarrendement sinds 1980: USA 8,1%, UK 9,3%, Duitsland 6,7%,  

     Gemiddeld: 5,3%. Sinds 1985 inflatiebestendig, sinds 2005 reëel rendement.  

 Rorento 40 jaar: 6,89% (<Morningstar index euro hedged: 7,67%).  

 Aandelen. S&P500 total return (div reinvested): +2.325% en 11,12%/jaar of na 
inflatie: 987% en 8,2%/jaar sinds 1985.  

 De rentedaling 1985-2015 was een feestje! 30 jaar 
lang! Waarom nu vooral naar aandelen kijken?  

 De ‘free lunch’ is gedaan, de honing is op…   
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 5, SCHULDEN ZIJN EEN BEDREIGING 

 Fortis, Dexia, KBC: BT van Belgische banken was >drie maal BBP, voor 
eenderde kort interbancair gefinancierd. Maar schuldenprobleem in de hele 
ontwikkelde wereld. En de schulden zijn de vorderingen van de vermogenden. 

 Beleid is sinds 2008 radeloos. Obligaties: van risicovrije rente naar rentevrij 
risico. Wat als rente stijgt? Debiteuren kunnen niet betalen en de 
obligatievoorraad daalt in waarde. 

 Groeiherstel enig mogelijke uitweg. 

 - politici: Keynesiaanse vraagstimuli leiden tot hogere schulden. Groei wordt 
steeds schuldintensiever. Sinds 1964 delta schuld 2* BBP.  

 - centrale banken: maken geld/schulden goedkoop en kopen schulden op. 
Reëel effect is gering. Want ‘balance sheet recession’ (R.Koo). 
‘Deleveraging’. ‘Liquidity trap’…. ‘Pushing on a rope’. 

 Schulden zijn het hoofdprobleem van VS, Japan en EU (zelfs groeilanden). 
Vooral omdat schulden sneller blijven toenemen dan economische groei 
(2000-2007: 7,3% en 2007-2014: 5,3%)  
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OMVANG SCHULDENOVERLAST 

Schulden 
overlast 

huishoudens bedrijven overheden 

%BBP 

Absolute  
bedragen 

Boston CG uitgangspunt: 
Overheid : 60%bbp 
Bedrijven: 60%bbp 
Gezinnen: 60%bbp 
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NOODZAKELIJKE AFSCHRIJVINGEN 

Eurozone 
17 landen 

6.222 miljard 

VS 
8.243 miljard 

euro 

Noodzakelijke schuldendelging 
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                   Belgie 

                      schuldenoverlast 

België: 

- Particulieren uitstekend 

- Overheid problematisch: 

45%(105-60) 

- Bedrijven problematisch 

125%(185-60) 

Totaal: +/- 170%BBP 

of 600 M euro = 33% van  

totaal part. vermogen van  

2,000 M euro (vastgoed incl.) 

OF: BIB 85+85+90= 260% 

Dan 80%BBP ‘overhang’  

of 320 M euro 
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BCG OPLOSSING: HEFFING 

 Boston Consulting:  

 schulden afzetten tegen vermogens particulieren 

 eenmalige vermogensheffing na naasting banken: 

 - vermogens eurozone: 34% (Duitsl 11%, Fr 19%, 

Ierland 113%, …) Van 18 B moet 6 B weg…  

 - vermogens VS: 26% 

 Maar 180% te streng. Bank Internationale Betalingen: 

economisch neutrale schuldgraad = 260% bbp 

(85,85,90). Dan ongeveer 2.000 miljard ‘debt overhang’ 

in Eurozone. 
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 OPLOSSINGEN SCHULDENPROBLEEM: 

 Uitwegen:   

 1, ‘Roll over’ van bestaande leningen of zelfs leningen om rentelasten op 
bestaande leningen te kunnen betalen. Tot de muziek stopt…  

 2, Inflatie. Waar vandaan? Dalende omloopsnelheid weegt op tegen 
geldschepping. Demografie en technologie temperen spanningen globale 
arbeidsmarkt. Devaluatie (currency war?). Energieprijzen? Voedselprijzen?   

 3, Herschikkingen schulden. Brady-model (looptijd, rente, Griekenland) over 
debt/equity swaps (Cyprus, Griekenland…) over privatiseringen van publieke 
activa. Afzondering van schulden in publieke ‘bad banks’ (Dexia-België, 
Oostenrijk-Karinthië, Spanje, Slovenië). Bail-in’s. Ook schuldeisers (spaarders) 
van banken ondergaan verliezen (EU, IMF). Is nu EU-doctrine!  

 Niet-financiële aandelen niet bedreigd.(5e win)  

 

Vijfde Win ! 
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 OPLOSSINGEN SCHULDENPROBLEEM: 

 5, Economische groei: 

Deze hoop doet leven, maar groei 

is al overmatig schuldenintensief.  

Schulden zijn voorafnames op toekom- 

stige consumptie en investeringen. 

Die voorafname moet geabsorbeerd.  

En de vergrijzing remt de producti- 

viteit (Vergrijzingsrapport -1,5%) en weegt op de consumptie.  



Als je welvaart wilt, moet je risico nemen 

 OPLOSSINGEN SCHULDENPROBLEEM: 

 6, Financiële repressie, bovenop zero-rente. Zware (eenmalige) 

vermogensbelasting (IMF, BCG, McKinsey, Bundesbank…) of EU-

schuldendelgingsfonds (met gedwongen intekening?). Voorwaarde: 

begrotingsevenwicht in alle landen. Dus: onwaarschijnlijk.  

 Beperkingen van cash (Frankrijk, UK,..). Beperkingen van liquiditeit (fondsen) 

en van biljettenopname (1000 euro). Beperkingen van zgn ‘speculatie’.  

 

 7, Verschuiving van schulden naar balansen van centrale banken. Japanse CB 

bezit al 30% van staatsschuld en neemt >100% van nieuwe leningen op. ECB 

koopt nu ook meer staatsobligaties dan de Staten nodig hebben voor de 

financiering van hun tekorten. Waarom deze opgekochte schulden niet voor 

de eeuwigheid bij die centrale banken stockeren? Of ze daar uitwissen? 

 Ei van Columbus?  

 



Als je welvaart wilt, moet je risico nemen 

 Grafiek McKinsey ‘Debt and (not much) deleveraging’ 
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 6. DE ONZEKERHEID AANDURVEN 

 Als wereldburgers en als beleggers moeten we voorbereid zijn op schokken, 

op discontinuiteit. (cfr. Johan Van Overtveldt in nieuw boek) 

     Cfr. eerste helft vorige eeuw.  

 Onzekerheid > zekerheid.  

 Verrassingen > voorspelbaarheid.  

 Inspanning > resultaat.  

 Schokken van allerlei aard: werelddemografie, immigratie, 

klimaatverandering, politiek radicalisme, energievoorziening, en vooral 

technologische disrupties… 

 Wie vertrouwen wil creëren, moet die uitdagingen benoemen. 
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 Toekomst: complexiteit, onvoorspelbaarheid, discontinuiteit en …. bruisend 

ondernemersschap. 

 

 Strategie is in die omgeving overleven of zelfs sterker worden: (‘antifragile is 

anything that has more upside than downside from random events’- N.N. Taleb)  

 Mentaliteitswijziging nodig. Eerherstel voor het risico (pensioenen bvb) , 

eerherstel voor de inspanning (geen zekerheden afgeven), eerherstel voor 

innovatief denken (tegen intellectuele inertie en conformisme).  

 Alle resultaatsverbintenissen moeten inspanningsverbintenissen worden (defined 

benefits<defined contributions) 

 Macro somber, maar micro bruist. Geloof in de mogelijkheid om de toekomst wel 

degelijk verder te beheersen. Gedreven ondernemersschap is enige uitkomst. 

Biogen, Biocartis, CFE, duizenden boeiende verhalen waarbij we kunnen 

aansluiten. Daarom is aandelenbeleggen ook zo ongemeen boeiend (6e win)    

 

 
Zesde Win ! 
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Dank U  


