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Obligaties
Een lening aan een bedrijf / overheid
Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren bij elkaar brengen. Ze kunnen zelf investeren of een lening bij een bank aangaan. Maar ze kunnen
ook rechtstreeks een beroep doen op spaarders door obligaties uit te geven. De uitgever van een obligatie noemt
men ook een ’emittent’.
Ook de overheid geeft obligaties uit. In de volksmond spreekt men van ’de staatsbon’. Het is geld dat de overheid
ophaalt bij het grote publiek.
Vindt u het nuttig dat de bank uw geld gebruikt voor maatschappelijk zinvolle projecten, zoals de bouw van ziekenhuizen of scholen of de financiering van kleine ondernemingen? Dan kan u overwegen uw geld te beleggen in
een volkslening.
Koopt u een obligatie van een bedrijf of van een overheid, dan leent u haar geld. Het bedrijf of de overheid moet
die lening na een afgesproken periode terugbetalen. In ruil voor het ter beschikking stellen van uw geld, ontvangt
u intresten van het bedrijf of de overheid.

Enkele kenmerken
➞ De looptijd
De meeste obligaties hebben een vaste looptijd. Het bedrijf of de overheid waar u geld aan leent, zal
u laten weten op welke dag ze uw lening zal terugbetalen. De dag dat u uw geld terugkrijgt, heet de
’eindvervaldag’.
Er bestaan ook zogenaamde ’eeuwigdurende obligaties’. Dat zijn leningen met een onbepaalde looptijd.
Op de eindvervaldag kan u uw geld dus niet terugvragen, omdat er geen eindvervaldag is.
➞ De intresten
De meeste obligaties hebben een vaste intrest. Hierbij weet u op voorhand exact hoeveel intrest u mag
verwachten. Meestal wordt die intrest jaarlijks uitbetaald. De jaarlijkse intrest noemt men ’de coupon’.
Die benaming stamt uit de tijd van de papieren obligaties. Beleggers moesten toen elk jaar van hun
papieren obligatie een strookje, een coupon, afknippen. In ruil voor dat couponnetje kregen ze dan de
intrest. Tegenwoordig zijn obligaties ’gedematerialiseerd’: ze bestaan niet meer in papieren vorm, maar
enkel nog in elektronische vorm op een effectenrekening. U krijgt de intresten op uw obligaties automatisch uitbetaald op uw bankrekening.
Er bestaan ook obligaties met een veranderlijke (= variabele) intrestvoet. De intrest die u ontvangt
schommelt dan meestal met de evolutie van de marktrente. Vraag voldoende informatie aan uw bankier of financieel tussenpersoon vóór u belegt in obligaties met veranderlijke intrest.
Bij sommige obligaties worden alle intresten in één keer uitbetaald op de eindvervaldag. Dat zijn ’nulcouponobligaties’. Omdat de intrest op die obligaties niet jaarlijks wordt betaald, stijgt de koers of de
waarde van die obligaties jaarlijks. Op de eindvervaldag krijgt u dan een hogere som terugbetaald dan
wat u bij de aankoop betaald had.
➞ De risico’s
Een obligatie is een beleggingsproduct en daar zijn risico’s aan verbonden. Er bestaan verschillende
risico’s, afhankelijk van obligatie tot obligatie. Daarnaast hebben vele uitgevers van obligaties ook een
rating . Die geeft aan hoe waarschijnlijk het is dat het bedrijf of de overheid die de obligatie uitgeeft, de
lening zelf en de intresten daarop zal kunnen terugbetalen. Dit noemt men hun ”kredietwaardigheid”.
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Primaire of secundaire markt?
Obligaties kopen of verkopen doet u bijna altijd via uw bankier of financieel tussenpersoon. Informeer daarom
goed bij hem over wat u precies koopt en hoe dat precies werkt.
U kan obligaties kopen op het ogenblik dat een bedrijf of een overheid beslist om obligaties uit te geven. U koopt
ze dan op de primaire markt. U kan ook obligaties kopen die al een tijd geleden zijn uitgegeven: u koopt ze dan
niet van het bedrijf of de overheid zelf, maar van iemand die zijn obligaties wenst te verkopen. In dit geval koopt u
ze op de secundaire markt.
Wanneer een obligatie voor de eerste keer wordt uitgegeven, krijgt ze een waarde mee. Dit is de ’nominale waarde’.
De nominale waarde is niet altijd de som die u effectief moet betalen om de obligatie te kunnen kopen. Het is best
mogelijk dat u iets meer of iets minder dan de nominale waarde moet betalen. De prijs die u moet betalen voor de
obligatie, noemt men de uitgifteprijs. Bv.: de nominale waarde van de obligatie is 1000 euro, maar de uitgifteprijs
is 1010 euro. Het verschil van 10 euro is een ’uitgiftepremie’ van 1%.
Op de eindvervaldag krijgt u uw geld terugbetaald. De terugbetalingsprijs is meestal wel de nominale waarde.
In sommige gevallen krijgt u bij terugbetaling een supplementje: de ’terugbetalingspremie’.

Boven of onder pari?
U kan ook obligaties via de beurs overkopen van iemand anders. In dit geval koopt u op de secundaire markt.
De prijs die u op de secundaire markt betaalt voor een obligatie hangt af van de wet van vraag en aanbod.
De beurskoers van een obligatie wordt steeds uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. Als een
obligatie met een nominale waarde van 2000 euro noteert aan 104%, dan wil dat zeggen dat u 2080 euro moet
betalen om die obligatie te kopen.
Een obligatie die boven de 100 staat noteert ’boven pari’ en een obligatie die onder de 100 staat noteert
’onder pari’.

Kosten/taksen
De kosten en belastingen die u betaalt als u in obligaties belegt, bepalen mee het rendement van uw belegging.
Er zijn vijf soorten kosten bij een obligatiebelegging. Daarnaast betaalt u belastingen op de opbrengst van uw
belegging.
1. Beurstaks
Als u bestaande obligaties koopt op de secundaire markt, moet u 0,09 % beurstaks betalen. Als u voor 1000
euro aan obligaties koopt op de beurs, betaalt u dus 0,90 euro beurstaks. Als u nieuwe obligaties koopt, op de
primaire markt dus, moet u deze taks niet betalen.
2. Makelaarsloon
Banken rekenen kosten aan om uw orders op de secundaire markt uit te voeren. Deze kosten noemt men het
makelaars- of commissieloon. Als u obligaties koopt die op een buitenlandse beurs noteren, moet u rekening
houden met eventuele extra kosten en taksen die in het andere land van toepassing zijn.
3. Bewaarloon
Vroeger kon u de obligaties die u kocht, ook echt in handen krijgen. Nu zijn ze gedematerialiseerd: ze bestaan
niet meer in materiële of papieren vorm. Nu worden obligaties ingeschreven op een zogenaamde effectenrekening bij een bank of een beursvennootschap. Om uw obligaties op een effectenrekening te bewaren, rekenen de
meeste instellingen kosten aan. De kosten variëren naargelang de instelling.
4. Roerende voorheffing op de intresten
Op de intresten op obligaties van Belgische bedrijven of overheden moet u sinds januari 2013 een belasting
van 25% betalen. 100 euro intrest levert dus netto 75 euro op.
De intresten op obligaties van niet-Belgische bedrijven of overheden worden eerst belast in het land van
herkomst en vervolgens in België. In de landen waarmee België een belastingverdrag heeft ondertekend, is het
mogelijk om een gedeelte van de buitenlandse belasting terug te krijgen. Vraag in deze gevallen meer uitleg
aan uw bankier of financieel tussenpersoon, zodat u weet waar u fiscaal aan toe bent.
5. Belasting op de meerwaarde
Als u obligaties vóór de eindvervaldag verkoopt tegen een hoger bedrag dan de prijs die u heeft betaald bij de
aankoop, dan boekt u een meerwaarde. Op die meerwaarde moet u geen belasting betalen.
Let op: op het verschil tussen de aankoopprijs en terugbetalingsprijs van een nulcouponobligatie moet u wel
25% roerende voorheffing betalen.
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Weet u dat?
✒ u via een obligatie eigenlijk een lening toestaat aan de emittent (een overheid, een bedrijf, een bank,…) voor
een vooraf bepaalde looptijd?
✒ u in ruil het recht heeft op een terugbetaling van het kapitaal op eindvervaldag? Tijdens de looptijd is het
kapitaal niet gegarandeerd (u kan deze wel verhandelen).
✒ de waarde van een obligatie tijdens de looptijd kan schommelen? (Reden: evolutie van de rentevoeten en
betrouwbaarheid van de uitgever.)
✒ obligaties u naast een coupon (die onderworpen is aan roerende voorheffing en afhankelijk is van de
kredietwaardigheid van de emittent en de looptijd) nog een extra opbrengst kan geven? (Reden: meerwaarde
als de marktrente zakt onder de rentevoet van de aangehouden obligatie.)
✒ beleggen in obligaties niet risicoloos is? Dat er veel verschillende soorten obligaties bestaan, elk met
hun eigen risicograad? (Liquiditeitsrisico, wisselrisico, risico op rentewijziging, risico op rentevoeten die
een koersverlaging van het effect met zich kunnen meebrengen, risico op afwezigheid van inkomsten,
insolvabiliteitsrisico, kapitaal- (of terugbetalings)risico.)
✒ de liquiditeit van een obligatie de prijs op de secundaire markt kan beïnvloeden?
✒ er aan de aan- en verkoop van een obligatie kosten verbonden zijn?

Meer weten over obligaties?
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

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.
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Aandelen
Uit het dagelijks nieuws weet u hoeveel aandacht er gaat naar de evolutie van aandelenkoersen. Maar weet u
hoe die koersen evolueren? En wat een aandeel precies is?

Een stukje van het kapitaal
Ondernemers hebben geld nodig om een bedrijf op te starten en te laten groeien. Dat geld kunnen ze op verschillende manieren ophalen. Ze kunnen zelf investeren of een lening bij een bank aangaan. Maar ondernemers kunnen ook rechtstreeks een beroep doen op de spaarders door obligaties of aandelen uit te geven.
Een spaarder die een aandeel koopt van een bedrijf, wordt als aandeelhouder voor een stukje mede-eigenaar van
dat bedrijf. Een aandeelhouder is bereid om risico te lopen. Hij kan meegenieten met de winsten van het bedrijf
als het goed gaat, maar zal omgekeerd ook delen in eventuele verliezen van het bedrijf als het wat minder gaat.
De waarde kan ook helemaal verschrompelen. In het slechtste geval wordt de waarde zelfs tot nul herleid. Maar
spaarders die investeren in bedrijven maken het mee mogelijk dat bedrijven nieuwe producten ontwikkelen en
nieuwe markten gaan opzoeken: dat is positief.

Al of niet op de beurs?
Om een aandeel te kunnen kopen kan u doorgaans terecht op een beurs. Dat is een markt waar kopers en verkopers van aandelen elkaar vinden. Aandelen die op een beurs worden verhandeld zijn beursgenoteerde aandelen.
De prijs van het aandeel, de beurskoers, is de prijs waartegen het aandeel gekocht en verkocht wordt. De beurskoers hangt dus af van de vraag naar en het aanbod van een aandeel op een bepaald moment, en schommelt dus
niet alleen van dag op dag, maar ook binnen eenzelfde dag.

Tip
• Aandelenkoersen kunnen op korte termijn zeer sterk schommelen. Beleg daarom enkel in aandelen met geld
dat u minstens 10 jaar kunt ”missen”. De prestatie van een aandeel kan maar na een voldoende lange periode worden geëvalueerd.
• Informeer u voor u in een aandeel belegt. Beleg dus bij voorkeur in aandelen van bedrijven die u kent.
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Weet u dat...
✒ een aandeel, al dan niet beursgenoteerd, een eigendomstitel is? U wordt dus ”mede-eigenaar” van het bedrijf
waarin u investeert. Dit brengt een aantal rechten met zich mee (stemrecht in de algemene en buitengewone
vergadering, informatierecht,…).
✒ via aandelen 2 soorten opbrengsten mogelijk zijn? Namelijk dividenden (onderworpen aan roerende voorheffing) en meerwaarden (als gevolg van stijgende koersen)?
✒ de koersen van aandelen sterk kunnen schommelen, zowel als gevolg van externe factoren (geopolitieke
spanningen, economische conjunctuur, dollarkoers, marktpsychologie,…) als van de toestand in het betrokken
bedrijf zelf (nieuw product van een concurrerend bedrijf, vertrek van een CEO, een milieuschandaal,…)?
✒ de koers van een aandeel in theorie een compromis is tussen de opbrengst (toekomstig dividend en latente
meerwaarde) en de risico’s (intern en extern) die aan dit aandeel verbonden zijn?
✒ er bij de aan- en verkoop van aandelen kosten verschuldigd zijn?
✒ ingeval van faillissement van het bedrijf, de aandeelhouder pas terugbetaald kan worden, nadat alle andere
schuldeisers van het bedrijf zijn vergoed?
✒ u bij de aankoop van aandelen zeer goed moet diversifiëren? Om het risico zo goed mogelijk te spreiden moet
een aandelenportefeuille ongeveer 20 individuele aandelen tellen, uit verschillende economische sectoren.

Meer weten over aandelen?
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

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.
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Fondsen met kapitaalbescherming
en gestructureerde obligaties
Fondsen met kapitaalbescherming (ﬁxfondsen)
Iedereen spreekt over fondsen of beleggingsfondsen. Onder deze algemene noemer gaan echter enkele
belangrijke verschillen schuil. De meeste fondsen zijn ICB’s: ’Instellingen voor Collectieve Beleggingen’. 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. Met die grote pot zal het fonds of ICB beleggen
volgens een vooraf bepaalde strategie.
Sommige fondsen die in België verkocht worden, bieden kapitaalbescherming. Deze fondsen hebben altijd een
eindvervaldag. Het is bij die fondsen de bedoeling dat u op die eindvervaldag minstens uw ”inleg”, de som die u
er oorspronkelijk in had belegd, terugkrijgt. Maar let op, deze bescherming is geen juridische garantie dat u uw
geld sowieso helemaal terugkrijgt.
Zo’n bescherming kan ook een invloed hebben op uw rendement. Net zoals voor alle beleggingen geldt ook hier:
hoe lager het risico, hoe lager het rendement.
De kapitaalbescherming geldt enkel op de eindvervaldag van het fonds. Als u vroeger uitstapt, geldt deze
bescherming niet. Bij een vervroegde uitstap kunnen uw aandelen dus meer, maar ook minder waard zijn dan
toen u ze kocht.

Gestructureerde obligaties
De term ”gestructureerde obligatie” (of ”structured note”) omvat een brede waaier aan financiële instrumenten
met een bepaalde looptijd. Ze verschillen onderling door hun rendementsmechanisme, hun onderliggende
activa (aandelenkorf, beursindexen, grondstoffen ...) of de vorm van hun winst (vaste en/of variabele coupons,
toegekende meerwaarde op de vervaldag). In sommige gevallen geven ze recht op de terugbetaling van 100%
van de nominale waarde op de vervaldag.
Als een nieuwe gestructureerde obligatie wordt uitgegeven, kan de belegger er op de primaire markt op
intekenen gedurende een welbepaalde periode, de ”uitgifteperiode” genoemd, en tegen een vaste prijs.
Gestructureerde obligaties worden verhandeld op de beurs. Een gestructureerde obligatie kopen na de
uitgifteperiode of ze voor vervaldag verkopen, moet de belegger doen via de secundaire markt.
De aankoop- of verkoopprijs wordt dan bepaald door de koers van de gestructureerde obligatie en de
makelaarskosten. De koers van een gestructureerde obligatie schommelt volgens allerlei factoren, zoals de
resterende looptijd, de financiële gezondheid van de emittent, de evolutie van de onderliggende waarde, de
volatiliteit van de markten en het renteverloop.
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Voordelen

Risico’s

➞ Ruim aanbod aan formules waardoor de belegger
kan opteren voor een belegging die aan zijn profiel
en zijn doelstellingen is aangepast.
➞ Mogelijkheid om op een potentieel hoog rendement
te mikken zonder rechtstreeks in risicovolle activa
te beleggen en met in sommige gevallen recht op de
terugbetaling van 100% van het belegde kapitaal.
➞ Eenvoudige toegang tot complexe financiële markten, zoals de grondstoffenmarkten, de groeimarkten
... zelfs met een beperkt beginkapitaal.

➞ Risico geen inkomsten te ontvangen: als het rendementsmechanisme niet in minimale inkomsten
voorziet, kan een ongunstig verloop van de onderliggende waarde ertoe leiden dat er op de vervaldag
geen opbrengst is.
➞ Kapitaalrisico: als de structured note geen recht
geeft op een terugbetaling van 100% van het kapitaal, kan een ongunstig verloop van de onderliggende waarde tot een gedeeltelijk of volledig kapitaalverlies leiden.
➞ Insolvabiliteitsrisico: hangt nauw samen met de
kwaliteit van de emittent. Aan de hand van de ratings die de ratingagentschappen toekennen, kan de
belegger zich daarvan een idee vormen. Als emittent van structured notes geniet BNP Paribas Fortis
een ”investment grade” rating (ratings van AAA tot
BBB- bij Standard & Poor’s en van Aaa tot Baa bij
Moody’s).
➞ Liquiditeitsrisico: hangt af van het bestaan en de
werking van een secundaire markt voor de structured note. Schematisch kunnen we stellen dat hoe
hoger het totale bedrag van de uitgifte, hoe groter
de kans dat ook het transactievolume hoog zal zijn,
wat het tegenpartijrisico verkleint. De markt van de
structured notes kan beperkt en dus weinig liquide
blijken, waardoor de belegger verplicht kan worden
zijn belegging tot de vervaldag te behouden.
➞ Wisselkoersrisico voor de structured notes die in
vreemde valuta’s worden uitgegeven. Het wisselkoersrisico impliceert dat de belegger op de vervaldag een bedrag in euro kan ontvangen dat lager
is dan het bedrag in euro dat oorspronkelijk werd
belegd.
➞ Risico op prijsschommelingen van het effect: de
koers van een structured note hangt af van het algemene renteverloop maar ook van de evolutie van
de onderliggende waarde en de volatiliteit van de
markten.
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Weet u dat...
✒ een structured note en een fixfonds meestal uitzicht bieden op kapitaalbescherming op eindvervaldag?
U krijgt dan op einddatum minstens uw begininleg terug, voor kosten.
✒ het rendement volledig of deels afhankelijk is van de evolutie van de onderliggende waarde (aandelenkorf,
index, grondstoffen, rente,…)?
✒ er structured notes bestaan die uitzicht geven op een jaarlijkse coupon? En andere die enkel op eindvervaldag
uitzicht geven op een mogelijke meerwaarde?
✒ het mogelijk is om een structured note tijdens de looptijd te kopen en/of verkopen aan een correcte marktprijs?

Meer weten over fondsen met kapitaalbescherming en gestructureerde
producten?
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

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.
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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.
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• 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.
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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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Beleggingsverzekeringen
Beleggingsverzekeringen combineren sparen en beleggen met een verzekering tegen risico’s: overlijden en
leven.
Het bedrag dat u in een beleggingsverzekering stort, heet ’premie’, net zoals bij andere verzekeringscontracten.
De bekendste beleggingsverzekeringen zijn:
- levensverzekeringen van Tak 21: dit zijn beleggingsverzekeringen met weinig risico en een vaste rentevoet;
- levensverzekeringen van Tak 23: deze beleggingsverzekeringen zijn verbonden aan beleggingsproducten met
een hoger risico. Zij bieden een potentieel hoger rendement zonder dit te garanderen.

Tak 21-verzekering
De tak 21-verzekering (ook wel spaarverzekering genoemd) is een spaarproduct op middellange of lange termijn
in de vorm van een levensverzekeringscontract.
Deze verzekering biedt een grote zekerheid voor uw spaargeld en de opbrengst.
Wat krijgt u van de verzekeraar op het moment van de terugbetaling?
• Ten eerste de premies die u hebt betaald, verminderd met de kosten.
• Ten tweede de intresten. De intresten worden door de verzekeraar gewaarborgd en heten dan ook het
gewaarborgd rendement. In de meeste gevallen worden de intresten niet jaarlijks uitbetaald maar
gekapitaliseerd: zij worden bij het oorspronkelijk belegde kapitaal gevoegd zodat zij het jaar nadien zelf
intresten opbrengen. Wanneer u het kapitaal opneemt, krijgt u het kapitaal en alle intresten samen.
• Ten derde de eventuele winstdeelname die de verzekeraar bereid is te betalen. Die is dus niet vooraf
vastgelegd of gegarandeerd, maar zal afhangen van hoeveel winst uw verzekeraar maakt. Eens de
winstdeelname is toegekend, kan de verzekeraar ze niet terugnemen.
Als u een tak 21-contract afsluit, hebt u heel wat keuzemogelijkheden:
• u betaalt ofwel één premie bij het afsluiten van het contract, ofwel verschillende premies, bv. jaarlijks, in de
loop van het contract;
• het contract kan een eindvervaldag en dus een vaste looptijd hebben, bv. 10 jaar, maar het kan ook van
onbepaalde duur zijn;
• wilt u uw erfgenamen een bijzondere financiële steun geven wanneer u zou sterven in de loop van het
contract, dan kan u een overlijdensdekking voorzien;
• als u uw contract gebruikt om voor een aanvullend pensioen te zorgen, of om op lange termijn te sparen,
dan kan u een belastingvoordeel krijgen.
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Tak 23-verzekering, een levensverzekering, gekoppeld aan beleggingsfondsen
Voor uw tak 23-levensverzekering betaalt u premies aan uw verzekeraar. Uw verzekeraar zal van die premies
eerst kosten, belastingen en een eventuele vergoeding voor een overlijdensdekking afhouden. Met wat overblijft
van uw premie, koopt u stukjes (dit zijn ’rekeneenheden’) van een of meerdere interne fondsen, die aan uw
tak-23 levensverzekering gekoppeld zijn.
Een intern fonds kan u vergelijken met een grote spaarpot beheerd door de verzekeraar zelf. Verzekeraars
hebben veel verschillende spaarpotten of interne fondsen. De verzekeraar zal voor ieder intern fonds het
ontvangen geld investeren in obligaties, aandelen, vastgoed, fondsen, enz. Het ene interne fonds zal bv. meer
investeren in aandelen, het andere meer in obligaties. In uw contract staat in welke spaarpot of intern fonds
uw premie zal worden gestort.
De waarde van deze interne fondsen en dus ook van uw tak 23-levensverzekering verandert voortdurend, omdat de waarde van de producten waar de interne fondsen in beleggen voortdurend schommelt.
U draagt het risico voor waardedalingen, maar krijgt ook eventuele waardestijgingen
U kiest voor een tak 23 in plaats van een tak 21-levensverzekering? Dan kiest u voor een belegging die u misschien meer opbrengt. Let op, hogere opbrengsten betekenen meer risico. Belegt u in een tak 23 gekoppeld aan
een aandelenfonds, dan is uw mogelijke opbrengst hoog. Maar in ruil moet u bereid zijn eventuele verliezen
te dragen bij een koersdaling van de aandelen waarin belegd werd door het intern fonds. De risico’s van de
interne fondsen hangen samen met de risico’s van de producten waarin het fonds belegt. Zo is het riskanter om
te beleggen in aandelen van opstartende technologiebedrijven dan in Duitse of Belgische overheidsobligaties.
Als het slecht gaat zijn de verliezen dus voor u, maar als het goed gaat, deelt u mee in de winst.
Tak 23 met kapitaalbescherming
Er bestaan ook tak-23 contracten met kapitaalbescherming. Die contracten hebben een eindvervaldag. Op die
eindvervaldag van het contract zou u minstens de waarde van uw betaalde premies moeten terugkrijgen.
De bescherming geldt dus enkel op de eindvervaldag van uw contract, niet indien u vóór de eindvervaldag uw
geld zou terugvragen.

Kosten
Telkens wanneer u geld (een premie) stort in uw levensverzekering, moet u daarop een premiebelasting van
2% betalen. Uw verzekeraar stort dat bedrag onmiddellijk door aan de overheid. Het resterende bedrag is de
’nettopremie’.
De instapkosten zijn een vergoeding voor de verzekeraar. Ze worden uitgedrukt in een percentage van de nettopremie. Ze worden rechtstreeks afgehouden van het gestorte bedrag.

Tip
Lees zeker de financiële informatiefiche voor u een financiële verzekering onderschrijft. Deze fiche bevat alle
nuttige info over de kenmerken en de kosten van de beleggingsverzekering.
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Test
Testez
uw kennis
vos connaissances
over beleggingsverzekeringen
sur les actions

Weet u dat...
✒ beleggingsverzekeringen contracten zijn, waarbij alle voorwaarden bij de start vastgelegd worden?
✒ beleggingsverzekeringen fiscaal voordelig kunnen zijn (geen roerende voorheffing na 8 jaar en 1 dag)?
✒ beleggingsverzekeringen een prima antwoord kunnen bieden op uw wensen inzake successieplanning?
✒ tak 21-verzekeringen kapitaalbescherming (exclusief kosten en taksen) bieden én uitzicht geven op een
gegarandeerd minimumrendement? En dat dit minimumrendement verhoogd kan worden met een eventuele
winstdeling?
✒ bij tak 23-verzekeringen het rendement gekoppeld is aan de evolutie van een of meer activaklassen en er dus
geen rendementsgarantie is?
✒ u als in België verblijvende natuurlijke persoon bij de aankoop van een nieuwe beleggingsverzekering 2% taks
betaalt?

Meer weten over beleggingsverzekeringen?
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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Grondstoffen en edelmetalen
Beleggen in goud
Goud werd door de eeuwen heen als betaalmiddel gebruikt. Maar ook vandaag nog nemen bezorgde beleggers
hun toevlucht tot dit edele metaal, vooral als ze turbulente tijden of een grote waardevermindering van hun munt
verwachten.
Goud brengt in principe niets op, althans niet in de vorm van een intrest. Goud wordt algemeen beschouwd als
een beschermingsmiddel tegen inﬂatie of als andere beleggingen verlieslatend dreigen te worden. In het verleden
was het inderdaad vaak zo dat, als de kost van levensonderhoud steeg, de prijs van het goud ook toenam. Deze
bescherming is echter meestal enkel op lange termijn een realiteit. Op korte termijn kan de waarde van goud erg
schommelen.
Er zijn 4 manieren om in goud te beleggen, voor verschillende beleggersprofielen:
• Goudstaven en -munten: u kunt fysiek goud kopen via uw bank of via een gespecialiseerde instelling. U kunt
dit goud dan in een kluis bewaren. Pas op met verzamelstukken: u betaalt speciale goudmunten meestal
meer dan hun waarde in goud.
• Goudtrackers: dit zijn beleggingsfondsen waarvan de koers met de goudkoers overeenkomt. Ze kopen goud
aan wanneer er bijkomend geld in het fonds belegd wordt. Zo investeert u onrechtstreeks in goud zonder het
zelf te moeten bewaren.
• Goudmijnen: u kunt aandelen kopen van goudmijnen. Als de koers van het goud de hoogte in gaat, dan is de
kans groot dat de koers van uw aandeel ook stijgt. Maar zoals elk bedrijf, kan een mijn ook door moeilijke
periodes gaan of zelfs failliet gaan.
• Afgeleide producten: voor doorwinterde beleggers die niet vies zijn van risico’s, zijn er financiële afgeleide
producten die speculeren op de goudkoers. Deze producten kunnen veel opbrengen, maar u kunt er ook alles
- en zelfs meer dan uw oorspronkelijk geïnvesteerd bedrag - mee verliezen. Wees hiermee voorzichtig!

Beleggen in andere grondstoffen?
Beleggen in andere grondstoffen zoals olie, metalen en landbouwproducten kan in principe ook. Maar de risico’s
hiervan zijn heel groot: de koersen van grondstoffen kunnen snel veranderen door speculatie. Beleggen in
grondstoffen vraagt veel opvolging en een zeer goede kennis van de financiële markten.
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Test uw
Testez
kennis
vos over
connaissances
grondstoffen
sur en
les edelmetalen
actions

Weet u dat...
✒ u op verschillende manieren kan beleggen in edelmetalen?
(aankoop goudstaaf/goudstukken, indirecte aankoop via goudmijnaandelen of derivaten)
✒ de goudprijs vaak anders evolueert dan de koersen van andere activa? Dat daardoor een goudbelegging
beschouwd kan worden als een soort verzekering voor de rest van het vermogen.?
✒ het bezit van goud geen enkel inkomen oplevert?
✒ beleggen in grondstoffen u kan beschermen tegen een stijging van de inflatie?
✒ de evolutie van de koers van grondstoffen zeer volatiel is en sterk varieert van de ene grondstof tot de andere?
(reden: volatiele prijzen, valutarisico, evolutie rentetarieven beïnvloedt de prijs)

Meer weten over grondstoffen en edelmetalen?
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

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702.
F04164N / 01.04.2014

2/2

April 2014

Complexe beleggingsproducten
(opties, warrants, futures)
Afgeleide producten zijn complexe financiële instrumenten waarvan de eigenschappen en de waarde bepaald
worden door de eigenschappen en de waarde van onderliggende activa, meestal een grondstof, obligatie, aandeel,
valuta of index.
Door een afgeleid product te kopen geniet de belegger een hefboomeffect. Hij kan immers een even grote winst
boeken als bij een rechtstreekse belegging in de onderliggende waarde, maar met een veel kleiner kapitaal, aangezien de waarde van het afgeleide product maar een fractie van de waarde van de onderliggende activa voorstelt. Dankzij de afgeleide producten kunnen beleggers veel hogere winsten boeken in verhouding tot de belegde
bedragen.
Een ander kenmerk van de afgeleide producten is de vaste vervaldag. Dat betekent dat wanneer de onderliggende
waarde het verhoopte resultaat niet behaalt vóór de eindvervaldag van het afgeleide product, dit zijn volledige
waarde kan verliezen.
De belangrijkste vormen van afgeleide producten zijn opties, warrants en futures.
De optie is een beleggingsinstrument dat voor allerlei doeleinden kan worden gebruikt: zich indekken tegen een
risico, een extra rendement boeken, speculeren op de stijging of daling van allerlei activa, zoals grondstoffen, rentetarieven, wisselkoersen, aandelen, indexen ... Een verhandelbare optie is een recht dat de koper ervan de mogelijkheid biedt (dus zonder verplichting) om een bepaalde hoeveelheid van een onderliggende waarde te kopen
(call) of te verkopen (put) tegen een vooraf vastgelegde prijs (uitoefenprijs) gedurende een welbepaalde periode,
op een vervaldag (Europese optie) of altijd (Amerikaanse optie). De ”premie” of ”premium” is de prijs die de koper
van de optie aan de verkoper betaalt. De verkopers van opties zijn gebonden aan de beslissing van de kopers en
moeten de verplichtingen in hun contract nakomen. De koper en verkoper van een verhandelbare optie mogen de
optie onafhankelijk van elkaar vóór de eindvervaldag (sluiting van de positie) doorverkopen of terugkopen. Als de
optie wordt aangehouden zonder ze uit te oefenen, heeft ze op de eindvervaldag geen waarde meer.
De warrant is een financieel instrument dat de houder ervan het recht verleent om een onderliggende waarde
te verhandelen tegen een vooraf vastgelegde prijs (uitoefenprijs) gedurende een welbepaalde periode. De onderliggende waarde van een warrant is een aandeel, index, aandelenkorf, wisselkoers, rentevoet ... We maken een
onderscheid tussen ”call warrants” die recht geven om de onderliggende waarde te kopen (anticiperen op een
stijging) en ”put warrants” die recht geven om de onderliggende waarde te verkopen (anticiperen op een daling).
Wanneer een belegger een warrant koopt, heeft hij twee mogelijkheden: de warrant op de beurs doorverkopen of
hem uitoefenen, dus de onderliggende waarde kopen (call warrant) of verkopen (put warrant). In de praktijk gaat
de voorkeur uit naar een terugbetaling in contanten (de emittent betaalt rechtstreeks het verschil tussen de koers
op de eindvervaldag en de uitoefenprijs) in plaats van een materiële levering van effecten.
De future is een termijncontract waarbij twee partijen zich ertoe verbinden om een bepaalde hoeveelheid financiële producten te kopen (de ene partij) en te verkopen (de andere partij) tegen een prijs die wordt vastgelegd op
het ogenblik dat het contract wordt aangegaan. De levering tegen de gelijktijdige betaling van de overeenkomstige
kapitalen vindt plaats op een vooraf bepaalde latere datum. Elke termijntransactie wordt aldus gekenmerkt door
een tijdsinterval tussen het aangaan van het contract en de uitvoering ervan. Op de einddatum kan de future
worden afgewikkeld, ofwel door de materiële levering van de onderliggende waarde, ofwel door de uitbetaling
in contanten van het verschil tussen de prijs waartegen het contract werd aangegaan en de koers waartegen de
verrichting wordt afgewikkeld. Futures hebben hoofdzakelijk betrekking op de volgende financiële instrumenten:
beursindexen, korven met roerende waarden, valuta’s, rentetarieven, rendementen, grondstoffen en handelsgoederen.
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Voordelen

Nadelen

➞ Afgeleide producten geven beleggers de mogelijkheid om alle of een deel van de activacategorieën
in hun portefeuille volledig of gedeeltelijk in te
dekken wanneer de activa waaruit de portefeuille
bestaat een sterk negatief verloop kunnen hebben.
➞ Dankzij hun hefboomeffect kunnen de afgeleide producten speculeren op een forse kortetermijnwinst.
➞ Met afgeleide producten is een zeer dynamisch
beheer van de posities in de portefeuille mogelijk.

➞ Beursgenoteerde afgeleide producten zijn meestal
standaardproducten om een efficiënte handel
mogelijk te maken. De onderliggende waarde stemt
niet altijd helemaal overeen met de waarde die
de belegger wil indekken. Een dekking op maat is
mogelijk, maar dan wel ten koste van de liquiditeit
van het product.
➞ Gezien de grote risico’s die eraan zijn verbonden,
zijn de afgeleide producten bestemd voor ervaren
beleggers die de werking van die financiële instrumenten begrijpen en het marktverloop op de voet
volgen.
➞ Aan verrichtingen in afgeleide producten kan een
zware administratieve follow-up verbonden zijn.

Risico’s
Aan afgeleide producten zijn doorgaans grote risico’s verbonden. Ze zijn dus eerder bestemd voor ervaren
beleggers en niet-professionele beleggers doen er goed aan praktische kennis over die producten te verwerven
voor er gebruik van te maken.
Opties versterken de op- en neerwaartse schommelingen van de onderliggende activa, dat is het zogenaamde
hefboomeffect. Opties houden dus een groot risico in, dat tot een aanzienlijk en in theorie soms onbeperkt kapitaalverlies kan leiden.
Warrants bieden een sterk hefboomeffect en zijn bijgevolg zeer volatiele en risicovolle financiële instrumenten.
Als ze niet het verwachte resultaat boeken, kan het belegde bedrag volledig verloren gaan.
Net als aan de opties is er aan de futures een groot risico op verlies verbonden, dat hoger kan zijn dan het
belegde beginkapitaal.

Test uw
Testez
kennis
vosover
connaissances
complexe beleggingsproducten
sur les actions

Weet u dat ...
✒ een call optie u gedurende een bepaalde periode het recht geeft een effect te kopen tegen een bepaalde prijs?
✒ een put optie u gedurende een bepaalde periode het recht geeft een effect te verkopen tegen een bepaalde prijs?
✒ u via opties, futures en andere afgeleide producten hogere winsten kan boeken dan wanneer u rechtstreeks in
het onderliggende zou beleggen en dit met een veel lagere geldinleg (hefboomeffect)?
✒ wanneer de verwachte evolutie van het onderliggende niet plaatsvond tijdens de looptijd, u de volledige inleg
kunt verliezen?
✒ deze oplossingen bedoeld zijn voor beleggers met kennis van zaken die de evolutie op de markten op de voet
opvolgen?

Meer weten over complexe beleggingsproducten?
Lees onze informatiebrochure financiële instrumenten op onze site
www.bnppparibasfortis.be/sparenenbeleggen > MiFID > Meer weten over MiFID.
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