
DEFINITIE

Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB) – beter gekend als ‘beleggingsfondsen’ – zijn financiële instrumenten

uitgegeven door instellingen om het spaargeld van investeerders te beleggen volgens een vooraf bepaalde vorm van beheer.

Deze producten kunnen bestaan uit verschillende financiële instrumenten (aandelen, obligaties,…). Ze bieden beleggers de

mogelijkheid hun portefeuille te diversifiëren of toegang te krijgen tot producten waartoe particuliere beleggers

moeilijker toegang hebben, hierbij gebruik makend van de expertise van beheerders. In Europa voldoet de meerderheid

van de fondsen aan de Europese UCITS-richtlijn. De fondsen onderscheiden zich van elkaar door de onderliggende

beleggingen, de uitkeringsmethode (dividend of niet), de doelgroep (bv. institutioneel), de emittent van het fonds,...

.

VERHANDELBAARHEID

Doorgaans zijn beleggingsfondsen niet genoteerd op een beurs.

We spreken daarom niet over een ‘koers’ van een fonds, maar

over de ‘inventariswaarde’. Deze waarde wordt bekomen door de

totale waarde van het fonds te delen door het aantal deelbewijzen.

De intekening op een fonds gebeurt aan een inventariswaarde die

niet gekend is tot het tijdstip vermeld in het prospectus.

De frequentie van berekening van een inventariswaarde kan

verschillen, maar in de meeste gevallen gebeurt het elke

beursdag. De meeste fondsen hebben ook geen eindvervaldag,

behalve dan sommige obligatiefondsen of fondsen met

kapitaalbescherming. Een ICB kan soms de inschrijvingen of de

terugkoop van aandelen/deelbewijzen beperken of blokkeren

omwille van de liquiditeit van de markt of de capaciteit van activa.

RISICO’S

▪ Voor bepaalde fondsen (dit is minder vaak het geval bij

UCITS), wordt de intrinsieke waarde niet dagelijks

berekend.

▪ Risico op kapitaalverlies, renterisico, kredietrisico,

tegenpartijrisico, risico op gebruik van derivaten,

groeimarktrisico, marktrisico, operationeel risico en

liquiditeitsrisico (zie woordenlijst).

BELEGGINGSFONDSEN (ICB’s)
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DE BELANGRIJKSTE STRATEGIEËN

Beleggingsfondsen worden onderverdeeld in grote categorieën,

volgens de onderliggende waarden waarin ze beleggen.

▪ Monetair: De tegoeden van de spaarders worden belegd in

schuldbewijzen (bv. deposito- of schatkistcertificaten). Hun

rendement hangt af van het niveau van de rentevoeten op

korte termijn. Dit type fondsen behoort tot het laagste

risiconiveau, al kan het rendement negatief zijn in een context

van historisch lage rentes.

▪ Obligaties: Fondsen belegd in obligaties (staats- of

bedrijfsobligaties). Gematigd risico met een beleggingshorizon

van minstens 3 tot 5 jaar.

▪ Gediversifieerd: Deze fondsen beleggen in verschillende

instrumenten, zoals aandelen, obligaties of grondstoffen. Het

risiconiveau kan voorzichtig, gematigd of hoog zijn.

▪ Aandelen: Fondsen belegd in aandelen, dus met hoger risico.

Net als individuele aandelen, zijn deze ICB’s gericht op

langetermijnbeleggers, met een horizon van 5 jaar of langer.

▪ Alternatieve beleggingen - UCITS: De tegoeden van de

spaarders worden belegd in aandelen, obligaties en/of

grondstoffen, ofwel worden er strategieën toegepast uit de

wereld van de Hedge Funds (maar in tegenstelling tot Hedge

Funds zijn ze onderhevig aan de UCITS-regelgeving).

VOORDELEN

▪ Een grote verscheidenheid aan producten, waardoor men

een oplossing kan zoeken op basis van een doel en een

risiconiveau die de belegger op voorhand bepaalt.

▪ Een inschrijving voor een beperkt bedrag is mogelijk.

▪ Toegang tot een groot gamma aan internationale

financiële instrumenten en markten.

▪ Beheer door professionele beheerders.

▪ Precieze beleggingsregels waarbij de risico’s worden

gespreid (UCITS).

▪ De beleggingsoriëntatie wordt vastgelegd in de

prospectus van het product. Een grote mate van

transparantie in het beheer.

▪ De kosten die aan de belegger worden gefactureerd (zoals

de beheer- en de werkingskosten) zijn gemakkelijk

identificeerbaar en vergelijkbaar.

▪ De mogelijkheid om binnen een aanvaardbare termijn te

kopen en verkopen (buiten uitzonderlijke

marktomstandigheden).

DE JURIDISCHE STRUCTUREN

Op juridisch vlak bestaan er twee grote types ICB's die dezelfde

werkwijze volgen, maar anders in elkaar zitten: BEVEKS

(beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) en GBF’s

(gemeenschappelijk beleggingsfondsen).

▪ BEVEK: door te beleggen in een BEVEK wordt de belegger

aandeelhouder van de BEVEK en kan hij – als hij dit wenst –

deelnemen aan de algemene vergaderingen.

▪ GBF: door te beleggen in een GBF wordt de belegger mede-

eigenaar van de effecten aangehouden door de GBF. Hij kan

echter niet tussenkomen in het beheer van het fonds.
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BELANGRIJKE WAARSCHUWING

Dit document wordt louter ter informatie verschaft en heeft geen enkele contractuele waarde. De inhoud ervan is niet bedoeld als

beleggingsdienst en vormt geen beleggingsadvies noch eender welk aanbod van producten of diensten vanwege Société Générale Private

Banking. Dit document is geen gepersonaliseerde aanbeveling en vormt geen beleggings-, juridisch, fiscaal of boekhoudkundig advies. De

belegger dient contact op te nemen met zijn persoonlijke fiscaal adviseur om na te gaan welke fiscale behandeling op hem van toepassing

is en welke aangifteverplichtingen hij heeft. Informatie over resultaten uit het verleden vormt geen betrouwbare indicator voor toekomstige

resultaten. Dit document steunt op bronnen die Société Générale Private Banking NV betrouwbaar acht en kan gewijzigd worden zonder

voorafgaande inlichting. Société Générale Private Banking NV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele onjuistheid,

onvolledigheid of oneigenlijk gebruik van deze informatie of voor eender welke beslissing die op basis van deze informatie werd genomen

door de belegger. Dit document is vertrouwelijk. Het is uitsluitend bestemd voor de persoon aan wie het werd overhandigd en mag niet

worden overgemaakt aan, noch ter kennis worden gebracht van, derden, noch mag het in zijn geheel of gedeeltelijk worden

gereproduceerd zonder de voorafgaande schriftelijke toelating van Société Générale Private Banking NV. Alvorens de belegger inschrijft op

een beleggingsdienst of financieel product, dient hij kennis te nemen van alle gedetailleerde informatie hieromtrent (prospectus,

regelgeving, document met essentiële beleggersinformatie, term sheet, contractuele voorwaarden van de beleggingsdienst), in het

bijzonder over de risico’s die aan de dienst of het product zijn verbonden.

Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar Belgisch recht, die

gecontroleerd wordt door en onder het toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de Autoriteit voor Financiële Diensten

en Markten (FSMA) en onder het prudentieel toezicht staat van de Europese Centrale Bank (ECB). Société Générale Private Banking NV

staat bij de FSMA geregistreerd als verzekeringsmakelaar onder het nummer 61033A. De maatschappelijke zetel van Société Générale

Private Banking NV is gevestigd te Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent en staat geregistreerd in het rechtspersonenregister van Gent onder

het btw-nummer BE 0415.835.337. Meer details zijn op verzoek verkrijgbaar of zijn terug te vinden op

www.privatebanking.societegenerale.be.

Potentieel hogere rendementen

Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere rendementen

4 5 6 71 2 3

FOCUS RISICO’S ICB

Het merendeel van de ICB’s biedt geen kapitaalgarantie. Dit

betekent dus een potentieel kapitaalverlies voor de

aandeelhouder. Het eventuele verlies is niet te voorspellen en

kan variëren naargelang het risico van de onderliggende waarden

van de ICB. Bijvoorbeeld: een fonds dat volledig geïnvesteerd is

in aandelen zal in het algemeen een groter risico inhouden dan

een gediversifieerd fonds.

Daarom moeten de emittenten een risico-indicator opgeven in

hun KIID (key investor information document). Het risico wordt

uitgedrukt op een schaal van 1 tot 7. Naast deze risico-indicator

moet het KIID ook vermelden wat de belangrijkste risico’s zijn van

deze ICB.

DISTRIBUTIE OF KAPITALISATIE

Sommige fondsen bieden aandelen aan die regelmatig de winsten

uitkeren (dividenden van aandelen of coupons van obligaties),

en/of aandelen die de tussentijdse inkomsten automatisch

herbeleggen, wat de waarde ervan doet stijgen. Als de belegger

een kapitaal wil opbouwen, zijn kapitalisatieaandelen meer

geschikt. Als de belegger regelmatige inkomsten wil, dan zijn

distributieaandelen aan te raden.

TRANSACTIEKOSTEN

De initiële transactiekosten die de belegger heeft betaald, kunnen

enkel gedekt worden door de eventuele meerwaarden die

gerealiseerd worden op het moment dat de belegger het product

doorverkoopt, bij een vervroegde terugbetaling of op de

vervaldag.

Alvorens wij kunnen overgaan tot eender welke transactie of beleggingsadvies, moet uw private banker uw kennis en expertise 

op het vlak van financiële instrumenten evalueren, evenals uw beleggingsobjectieven, uw risicobereidheid en uw patrimoniale 

situatie.

http://www.privatebanking.societegenerale.be/
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Wisselkoersrisico: Beleggingen in producten die noteren in

een andere munt dan deze van de belegger kunnen onderhevig

zijn aan wisselkoersschommelingen, wat tot een stijging of

daling van de waarde van de belegging kan leiden.

Renterisico: Het risico op schommelingen in de waardering van

geïndexeerde producten of producten die verbonden zijn aan

rentevoeten.

Risico op kapitaalverlies: Het geïnvesteerde bedrag is niet

gegarandeerd want het wordt beïnvloed door de financiële

markten en maakt gebruik van technieken en financiële

instrumenten die onderhevig zijn aan schommelingen. Dit kan

zowel winsten als verliezen genereren.

Groeimarktrisico: Het is mogelijk dat opkomende of minder

ontwikkelde markten met meer structurele, economische of

politieke uitdagingen te maken krijgen dan ontwikkelde landen.

Dit kan betekenen dat uw kapitaal wordt blootgesteld aan

grotere risico’s.

Risico’s verbonden aan het gebruik van afgeleide

producten: Het is mogelijk dat het fonds afgeleide producten

gebruikt om short-posities op bepaalde beleggingen in te

nemen. Elke verhoging van dit type posities kan negatieve

gevolgen hebben voor de waarde van de belegging. In extreme

marktomstandigheden, kan het kapitaal geconfronteerd worden

met verliezen die theoretisch onbeperkt zijn. Bovendien kan het

fonds gebruik maken van een hefboomeffect.

Hefboomeffect: Een belegging in complexe producten

(derivaten, alternatief beheer, private equity,…) kan gebruik

maken van een hefboomeffect. Als een belegging een

hefboomeffect inhoudt, dan zal de effectieve blootstelling aan

de evolutie van de prijs van het onderliggende verhogen. Een

hoog hefboomeffect kan grote schommelingen van de waarde

van een belegging tot gevolg hebben. Het hefboomeffect kan

beleggers confronteren met grotere verliezen dan de initiële

investering op een moment dat de waarde van het

onderliggende daalt.

WOORDENLIJST

UCITS (Undertaking for Collective Investment in Transferable

Securities): Europese richtlijn die zich richt op het verbeteren

van de efficiëntie van een Europese eenheidsmarkt door het

vrije verkeer te bevorderen van fondsen die zich aan de regels

van de Europese richtlijn houden.

Hedge Funds of Alternatief Beheer: Het alternatief beheer is

een beheerstijl waarvan de belangrijkste doelstelling is om

rendement te genereren onafhankelijk van de algemene

evolutie op de financiële markten, door te beleggen in

verschillende type activa: aandelen, obligaties, munten,

grondstoffen,… Alternatief beheer biedt op die manier een

diversificatie-instrument in de vorm van een beleggingsfonds.

Kredietrisico: De belegger loopt het risico dat de tegenpartij,

de emittent of de borgsteller (risico voor de terugbetaling op

vervaldag van het product of de betaling van termijnen tijdens

de levensduur van het product als de tegenpartij of de emittent

en de borgsteller niet in staat zijn om hun verbintenissen na te

komen) zijn belofte niet kan nakomen of dat de

kredietwaardigheid van de emittent of de borgsteller daalt (risico

voor de waardering van het product).

Liquiditeitsrisico: Bepaalde uitzonderlijke

marktomstandigheden kunnen een negatief effect hebben op de

liquiditeit van het product, en kunnen het zelfs volkomen illiquide

maken. Het liquiditeitsrisico is een risico voor de waardering van

het product en een risico op verlies, wat de doorverkoop van het

product onmogelijk kan maken. Bepaalde producten zijn omwille

van hun eigenschappen minder liquide dan andere (producten

die weinig worden verhandeld op financiële markten,

voornamelijk OTC-markten, of niet-frequente waarderingen) en

houden een hoog liquiditeitsrisico in. Bovendien kunnen

producten die doorgaans liquide zijn, ook een liquiditeitsrisico

inhouden, bijvoorbeeld wanneer de emittent in gebreke blijft.

Marktrisico: Het risico op een schommeling in de waardering

van een product die te wijten is aan marktfactoren, zoals de

globale prestatie van ondernemingen en de perceptie op de

markt van economische factoren.
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