
DEFINITIE 
Instellingen voor Collectieve Beleggingen (ICB) – beter gekend onder de populaire naam beleggingsfondsen – zijn portefeuilles 
bestaande uit verschillende financiële instrumenten en beheerd door professionelen. De portefeuilles zijn, onder de vorm 
van deelbewijzen, collectief bezit van particuliere en/of institutionele beleggers. De fondsen kunnen beleggen in aandelen, 
obligaties, of andere financiële instrumenten. Ze bieden beleggers de mogelijkheid hun portefeuille te diversifiëren, hierbij 
gebruik makend van de expertise van beheerders.  

.  

VERSCHILLENDE TYPES 

Op de Europese markt worden duizenden 
beleggingsfondsen aangeboden. Het verschil tussen deze 
beleggingsfondsen situeert zich op verschillende niveaus: de 
onderliggende beleggingen, de uitkeringsmethode 
(dividend of niet), de aandelenklasse (bvb. institutioneel), 
de emittent van het fonds, ...  

Op het vlak van de onderliggende beleggingen zijn er 
meerdere types:  

 Fondsen die enkel beleggen in aandelen. Binnen deze
groep kunnen de verschillen nog groot zijn (bvb. fondsen
die enkel beleggen in Europese aandelen, aandelen van
verschillende groeilanden, aandelen van één sector,…).

 Fondsen die enkel beleggen in ‘obligaties en andere
schuldbewijzen’. Ook binnen deze groep kunnen de
verschillen nog groot zijn: obligaties in euro of een andere
munt, hoogrentende obligaties, obligaties uitgegeven door
groeilanden,…
 Fondsen die enkel beleggen in ‘monetaire

instrumenten’ op korte termijn.
 Gemengde fondsen (die beleggen in verschillende

activa zoals aandelen, obligaties,…)
 Andere fondsen (die beleggen in vastgoed, fondsen

met kapitaalbescherming,…)

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 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.  

BELANGRIJKSTE TROEVEN 

 Toegang voor een relatief klein bedrag tot een
uitgebreid palet van financiële instrumenten en tot de
internationale financiële markten (diversificatie).
 Een groot aanbod aan fondsen.
 Beheerd door professionelen.

BELANGRIJKSTE BEPERKINGEN 

 Een inschrijving aan ongekende koers (de
inventariswaarde is vaak pas ‘s anderendaags gekend).

 Ondanks de diversificatie, kan een fonds een product
zijn dat belangrijke risico’s kan dragen.

RISICO’S 

De meerderheid van de fondsen biedt geen 
kapitaalbescherming, wat betekent dat de belegger geld 
kan verliezen. Het mogelijk verlies is niet gekend op voorhand 
en kan variëren volgens het risico van de onderliggende 
activa van het fonds. Als bijvoorbeeld het fonds enkel in 
aandelen belegt, dan zal het risico in principe hoger zijn dan 
voor een gemengd fonds.  

Om een idee van dat risico te hebben, zijn fondsenemittenten 
verplicht om een risico-indicator te vermelden in de 
essentiële beleggersinformatie (KIID) van het fonds. Het risico 
wordt aangeduid op een schaal van 1 tot 7. Naast deze 
indicator, moet de KIID ook de belangrijkste risico’s 
vermelden.  
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Potentieel hogere rendementen 

Lager risico Hoger risico 

Potentieel lagere rendementen 

4 5 6 7 1 2 3 
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BELANGRIJKE WAARSCHUWING 

Dit document bevat slechts algemene informatie, bij wijze van eerste kennismaking. Deze informatie is niet van contractuele 
aard en mag niet worden beschouwd als een aanbeveling. Hoewel met grote zorg voorbereid, is dit document niet afgestemd 
op een specifiek geval.  Dit document mag niet gebruikt worden als basis van welke beslissing dan ook, en elke beslissing ter 
zake kan slechts worden genomen dan na het inwinnen van professioneel advies. 
Société Générale Private Banking NV is noch aansprakelijk mocht iemand toch enige beslissing of verrichting steunen op dit 
document, noch aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie. 
Dit document werd verdeeld in België door Société Générale Private Banking NV, een Belgische kredietinstelling naar 
Belgisch recht, die gecontroleerd wordt door en onder toezicht staat van de Nationale Bank van België (NBB) en van de 
Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en onder 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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