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Fondsen zonder kapitaalbescherming
Fondsen zijn een populair product in België. Zij hebben voor spaarders en minder ervaren beleggers enkele voordelen. Maar weet u wat fondsen zijn?

Eén grote pot
Iedereen spreekt over fondsen of beleggingsfondsen. Onder deze algemene noemer gaan echter enkele belangrijke verschillen schuil. De meeste fondsen zijn ’Instellingen voor Collectieve Beleggingen’ (ICB’s). Iedere ICB is
als het ware een bedrijf op zich en is vaak door een bank opgericht. Het doel van dat bedrijf is het spaargeld van
veel beleggers samenbrengen in één grote pot. Voor ieder fonds zijn er beheerders die het verzamelde spaargeld
volgens een vooraf bepaalde strategie en voorwaarden beleggen. De beleggingsproducten waarin de beheerder
kan beleggen zijn aandelen, obligaties, afgeleide producten, vastgoed, enz. Vaak wordt er belegd in een mix van
deze producten.
Van zodra u weet in welk fonds u wil beleggen, kan u er deelbewijzen of aandelen van kopen. In functie van de
som die u wenst te investeren, kan u een aantal aandelen kopen van het fonds. Als het fonds op het einde van de
dag afsluit met een waarde van 200 euro per aandeel, dit is de netto inventariswaarde, en u wenst
5 000 euro te investeren, dan krijgt u 25 aandelen van dat fonds (kosten niet meegerekend).

Elk jaar een dividend of niet?
Er zijn fondsen die hun opbrengst jaarlijks uitkeren en er zijn er die dat niet doen. Belegt u in uitkeringsaandelen,
dan krijgt u elk jaar een dividend. Dat dividend bestaat uit de opbrengsten die het fonds gerealiseerd heeft, verminderd met de kosten die het gemaakt heeft. Die opbrengsten kunnen onder andere dividenden uit aandelen zijn,
maar ook intresten van obligaties, meerwaarden,...
Als u opteert voor kapitalisatieaandelen, dan krijgt u geen dividend. De fondsen gebruiken dan hun jaarlijkse
opbrengsten om opnieuw te beleggen. U krijgt de opbrengst op het ogenblik dat u de aandelen verkoopt.
De opbrengsten zitten dan verrekend in de waarde van het fonds.

Al dan niet een vaste looptijd
Sommige fondsen hebben een eindvervaldag. Op die dag houdt het fonds op te bestaan. Wie erin belegd heeft,
wordt dan terugbetaald. Hoeveel precies, dat hangt af van de waarde van de beleggingsproducten waarin het
fonds geïnvesteerd had op de eindvervaldag.
Niet alle fondsen hebben een eindvervaldag. Bij fondsen zonder eindvervaldag kan u beslissen wanneer het een
goed moment is om uit het fonds te stappen.

Voornaamste kosten en taksen
• Instapkosten zijn een eenmalige kost bij het kopen van aandelen van een fonds. Ze worden meestal uitgedrukt
in een percentage van het kapitaal dat u belegt. De meeste fondsen rekenen 2% à 3% aan. Koopt u voor 15.000
euro aandelen van een fonds en bedraagt de instapkost 3%, dan houdt uw bankier of financieel tussenpersoon
450 euro af van uw geïnvesteerd bedrag.
• Beheerskosten zijn een jaarlijks terugkomende kost. Gemiddeld liggen die tussen 1% à 2%. Voor fondsen waarbij
de beheerder heel actief met het fonds bezig is, kan dat hoger liggen. Deze kosten moet u niet betalen op het
ogenblik van de aankoop van het fonds. Beheerskosten worden jaarlijks afgehouden van het rendement van het
fonds.

1/2

April 2014

• Hebt u aandelen van een fonds met een eindvervaldag en wil u vóór die eindvervaldag uw geld of een deel ervan terug? Dan zal u ook uitstapkosten moeten betalen. De uitstapkosten worden uitgedrukt in een percentage
van het bedrag dat u vervroegd opvraagt.
• Bij sommige fondsen moet u ook een beurstaks betalen bij de verkoop van aandelen van het fonds. Vraag aan
uw bankier of financieel tussenpersoon in welke situaties u een beurstaks moet betalen.

Risico’s
Ieder fonds krijgt een risicoscore van 1 tot 7 die het marktrisico aangeeft. Hiermee wordt voor de beleggingsproducten waarin het fonds investeert, aangegeven wat het risico op waardeschommelingen is.
Die schommelingen kunnen voorkomen omwille van muntevoluties en scherpe stijgingen of dalingen van de
intrestvoeten en/of beurskoersen in het algemeen. Fondsen met een hoog marktrisico, krijgen een score van
6 of 7. Fondsen met een laag marktrisico, krijgen een lagere score 1 of 2. Deze score wordt regelmatig aangepast.
Voor andere risico’s met betrekking tot fondsen leest u best steeds de Essentiële Beleggingsinformatie voordat u
een fonds intekent.

TestezTest
vos uw
connaissances
kennis oversur
fondsen
les actions

Weet u dat...
✒ zo’n fonds eigenlijk een soort verzamelpot is. Duizenden beleggers stoppen hier geld in en dat geld kan dan
door specialisten worden belegd in aandelen, obligaties, vastgoed, cash,…
✒ u via een dergelijk beleggingsfonds heel gediversifieerd kan beleggen?
✒ de beheerder van een fonds regelmatig verslag moet uitbrengen van de resultaten die het fonds behaalt?
Deze verslagen zijn beschikbaar op onze website of in uw kantoor.
✒ u hierbij kan kiezen tussen een kapitalisatie- en een distributieformule?
✒ zo’n fonds onderhevig kan zijn aan roerende voorheffing?
✒ u naast een mogelijke coupon/dividend ook recht hebt op een mogelijke meerwaarde indien het fonds goed
presteert?
✒ aan beleggen in beleggingsfondsen kosten verbonden zijn?

Meer weten over fondsen?
Ga naar www.wikifin.be of lees onze informatiebrochure financiële instrumenten op onze site
www.bnppparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID.
Bepaalde passages uit deze informatiefiche werden overgenomen van de site www.wikifin.be
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