
DEFINITIE 
 

Exchange Traded Funds (ETF) of indextrackers zijn beleggingsfondsen die zo goed mogelijk de (stijgende of dalende) 
performance van een referentie-index volgen (« passief beheer »), zonder dat er strategisch wordt ingegrepen om de 
performance van deze index te proberen te overtreffen. Een ETF is een hybride beleggingsvehikel dat de eigenschappen van 
een beleggingsfonds combineert met die van een aandeel: het wordt beheerd door een fondsbeheerder en verhandeld op de 
beurs (continue notering). 

REPLICATIE VAN EEN INDEX 
 
Een ETF kan een index fysiek of synthetisch repliceren. 
 
Fysieke replicatie betekent dat alle of een groot deel van 
de effecten die deel uitmaken van de referentie-index 
worden aangehouden om de performance van deze index 
te repliceren. Deze methode is het meest transparant 
omdat de belegger de exacte samenstelling van de 
onderliggende waarden kent. 
 
Bij synthetische replicatie wordt een mandje met effecten 
samengesteld. Vervolgens wordt een swap-overeenkomst 
aangegaan met een tegenpartij die zich engageert om het 
rendement van de index te leveren. Als de referentie-index 
een dagrendement van +2% behaalt, zal de ETF ook een 
rendement van 2% behalen (voor aftrek van de 
beheerskosten en op voorwaarde dat de tegenpartij niet in 
gebreke blijft).  
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LIQUIDITEIT 
 

De liquiditeit is afhankelijk van de marktmakers die zijn 
ingeschreven op de beurzen waarop de ETF’s staan 
genoteerd (dagelijkse liquiditeit). De liquiditeit op de 
beurzen kan beperkt zijn door een schorsing op de markt 
die wordt vertegenwoordigd door de referentie-index van de 
ETF, of omwille van een fout in de systemen van één van 
de betrokken beurzen of marktmakers, of door een 
uitzonderlijke gebeurtenis. 

RISICO’S 
 

ETF’s zijn trackers. Hun risicoprofiel is gelijkaardig aan dat 
van een rechtstreekse belegging in de onderliggende index. 
Het risico is van toepassing op het volledige belegde 
kapitaal, dus het is mogelijk dat de belegger zijn belegde 
kapitaal verliest.  
 
Wie een synthetische ETF in bezit heeft, is blootgesteld 
aan de risico’s die voortvloeien uit een onderhandse 
swapovereenkomst: het is mogelijk dat de bank die als 
tegenpartij optreedt het rendement van de index niet kan 
uitbetalen. 

DE BELANGRIJKSTE VOORDELEN 
 
 Een beleggingsvehikel waarmee u uw portefeuille kan 

blootstellen aan een index en uw activa-allocatie kan 
diversifiëren. 
 Beperktere beheerskosten dan bij actief beheer.  
 Geen risico’s die inherent zijn aan actief beheer, 

bijvoorbeeld wanneer een verkeerde inschatting van 
de beheerder de performance van het fonds doet 
dalen. 

 
DE BELANGRIJKSTE NADELEN 
 

 Risico op kapitaalverlies 
 Geen toegevoegde waarde op het vlak van 

risicobeheer in vergelijking met een fonds dat actief 
wordt beheerd. 
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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.  
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