
U wilt in 
vastgoed beleggen?

Positieve punten
→ Beleggen via dit fonds maakt een ruime spreiding 

over regio’s (Europa, Verenigde Staten, Japan, 
opkomende landen) en vastgoedsectoren (woon- en 
kantoorgebouwen, winkelcentra …) mogelijk.

→ De sector genereert aanzienlijke cashflows, wat ruimte 
biedt voor een aantrekkelijk dividendbeleid tegen de 
achtergrond van lage rentevoeten (3,84 %) (bron FTSE).

→ De aantrekkende economie zou een opsteker moeten 
vormen voor de huurmarkt en de bezettingsgraad van 
de panden moeten verhogen.

→ De huidige lage rente resulteert in gunstige lening-
voorwaarden, wat positief is voor de vastgoedmarkt.

→ De huurprijzen worden in de meeste gevallen 
geïndexeerd, waardoor het effect van de inflatie op 
die potentiële inkomsten kan worden beperkt.

Januari 2015 Candriam Equities B Global Property Funds
Compartiment van de bevek naar Belgisch recht Candriam Equities B

Flash

Gezien de huidige lage rentestand zoekt u naar alternatieven om de potentiële rendementen 
van uw beleggingsportefeuille een boost te geven, en overweegt u te beleggen in vastgoed. 
U wilt zich echter niet beperken tot de Belgische markt alleen, maar u wilt wereldwijd 
beleggen in alle segmenten van de vastgoedmarkt.

Waarom niet opteren voor een fonds dat u, naast een ruime regionale en sectorale spreiding, 
ook de mogelijkheid biedt te beleggen in fondsen van beheerders die op dat gebied hun 
sporen hebben verdiend?

Nieuw beleggingsbeleid
Het beleggingsbeleid van het compartiment Candriam Equities B Global Property Funds van de bevek naar Belgisch 
recht Candriam Equities B is erop gericht de aandeelhouder te laten profiteren van de evolutie van de aandelen van 
vastgoedbedrijven via een portefeuille die hoofdzakelijk is samengesteld uit instellingen voor collectieve belegging 
(ICB’s). Deze ICB’s worden geselecteerd door beheerders die gespecialiseerd zijn in de betrokken activaklasse.

Het compartiment belegt niet in rechtstreekse lijn, maar in fondsen. Het is dus een “dakfonds”. Om dat te 
realiseren, put het team van Candriam Multi-Management (CMM) uit 135 fondsen van ervaren beheerders 
in deze sector, zoals Axa, Morgan Stanley, Janus Capital enz. Het team van CMM selecteert de beste fondsen 
in hun categorie dankzij het informatienetwerk en de expertise die het met de jaren heeft ontwikkeld. Naast 
kwalitatieve en kwantitatieve filters aarzelt CMM niet om de beheerteams rechtstreeks in te schakelen: 
governance, beleggingsprocessen, rapportering, transparantie … Het zijn allemaal criteria die op gezette tijden 
onder de loep worden genomen. Het doel is dat het compartiment in minimaal 10 en maximaal 20 door CMM 
geselecteerde fondsen belegt, met een maximum van 20 % per fonds.

Aandachtspunten
→ Door betere leningvoorwaarden vormt de lage rente 

een opsteker voor de vastgoedmarkt, maar een brutale 
rentestijging zou deze sector zuur kunnen opbreken.

→ Hoewel de koers van het fonds (netto-inventariswaarde) 
uitgedrukt wordt in euro, bevatten de compartimenten 
in de portefeuille waarden in vreemde valuta’s (USD, 
JPY, GBP …). Het potentieel rendement van het fonds zal 
dus wel degelijk worden beïnvloed (nu eens positief, dan 
weer negatief) door de evolutie van de verschillende 
onderliggende munten tegenover de euro.

→ Sinds de dip van 2009 hebben de vastgoedprijzen zich 
goed hersteld, waardoor de sector niet langer echt 
goedkoop is. 

→ Een deflatoire omgeving zou op het fonds wegen 
(neerwaartse herziening van geïnde huurgelden, stijging 
van de last van de schuld …). 

Wenst u meer  
informatie? 
Ga naar www.belfius.be/ 
fondsenselectie.

Schrijf nu in via Belfius 
Direct Net of via uw 
Belfius-kantoor.
Uw financieel adviseur 
geeft u graag verdere 
toelichting.
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Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank. 
Het bevat geen beleggingsadvies en kan niet als dusdanig worden beschouwd. 
Het is evenmin een aanbeveling en dient niet geïnterpreteerd te worden als 
een aanbeveling om in te schrijven, of als een advies of aanbeveling om gelijk 
welke operatie uit te voeren. Dit document is niet opgesteld conform de 
bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek 
op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen 
voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
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Investeringspolitiek
→ Het compartiment belegt voornamelijk in aandelen van 

Belgische of buitenlandse ICB’s die zelf hoofdzakelijk beleggen 
in aandelen uitgegeven door vastgoedmaatschappijen. Onder 
vastgoedmaatschappijen wordt verstaan de ondernemingen die 
een wezenlijk deel van hun omzet realiseren door beleggings- of 
ontwikkelingsactiviteiten op de vastgoedmarkt van kantoren, 
woningen, handels- en/of industriële gebouwen.

→ Ook kan bijkomstig belegd worden in aandelen, converteerbare 
obligaties, geldmarktinstrumenten, deposito’s en/of liquide middelen.

→ De ICB’s mogen worden uitgegeven door emittenten uit ver-
schillende wereldregio’s, ook uit groeilanden.

→ Dit compartiment is bestemd voor beleggers die hun vermogen 
willen diversifiëren en bereid zijn daarbij een risico te lopen dat eigen 
is aan de aandelenmarkten van de vastgoedsector. Er is een groter 
concentratierisico doordat het compartiment zich beperkt tot een 
specifieke sector.

Beleggingsbenadering
Dit product maakt deel uit van het dynamische deel van de portefeuille 
van de belegger. 

Munteenheid
EUR

Looptijd
Geen vaste looptijd

Inschrijven
Minimale 
inschrijvingsprijs

Geen minimale inschrijvingsprijs, intekening aan 
de netto-inventariswaarde (NIW) van de dag, 
elke bankwerkdag voor 12 uur (plaatselijke tijd). 
Intekeningen na 12 uur gebeuren aan de NIW van 
de volgende bankwerkdag.

Type aandelen Kapitalisatieaandelen (potentiële meerwaarde, de NIW 
die uitgekeerd wordt bij verkoop kan hoger zijn dan 
bij aankoop) en distributieaandelen (keert mogelijks 
een jaarlijks dividend uit in functie van de resultaten).

Kenmerken
Netto-inventaris- 
waarde

Elke bankwerkdag – publicatie in De Tijd en L’Echo, 
alsook op www.belfius.be/fondsen.

Kosten ten laste van de belegger
Instap < 50 000 EUR: 2,5 %

50 000 EUR - 124 999 EUR: 1,75 %
125 000 EUR - 249 999 EUR: 1 %
≥ 250 000 EUR: 0,75 %.
10 % korting op de instapkosten voor de inschrijvingen 
uitgevoerd via Belfius Direct Net.

Uitstap Geen

Beheer Max. 1,00 % - Beheerskosten maken deel uit van 
de lopende kosten. Voor meer informatie over 
de lopende kosten zie het document Essentiële 
beleggersinformatie van het fonds.

Risico’s
Risico’s De belegger wordt eraan herinnerd dat de waarde van 

zijn belegging zowel kan stijgen als kan dalen, zodat 
hij minder kan terugkrijgen dan hij heeft ingelegd. 
Meer info is beschikbaar in het document ‘Essentiële 
beleggersinformatie’ of op www.belfius.be/risicos-
beleggingsproducten.

Synthetische 
risico-indicator

Risiconiveau 6. Het vermelde risiconiveau geeft 
de volatiliteit weer van de historiek van het fonds, 
waarbij 1 het kleinste en 7 het grootste risico 
vertegenwoordigt. Dit cijfer kan in de tijd evolueren 
(zowel stijgen als dalen) en het laagste risiconiveau 
betekent niet dat de belegging “zonder risico” is. 
De volatiliteit, aangegeven door dit risiconiveau, 
geeft aan in welke mate de waarde van het fonds 
kan stijgen of dalen. Meer info is beschikbaar in het 
document ‘Essentiële beleggersinformatie’.

Fiscaliteit
Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan 
wijzigingen, is het belastingregime voor de inkomsten toegekend voor 
particulieren onderworpen aan de Belgische personenbelasting als volgt:
→ roerende voorheffing: 
 -  voor distributieaandelen: 25 % bevrijdende roerende 

voorheffing;
 -  voor distributie- en kapitalisatieaandelen: de mogelijke meer-

waarde is niet onderworpen aan de roerende voorheffing.
→ beurstaks (TOB): 1,32 % (max. 2 000 EUR) bij uitstap uit kapitalisatie-
aandelen of in geval van omzetting van kapitalisatieaandelen naar 
andere aandelen van eenzelfde of ander compartiment. 
Voor verdere info met betrekking tot de roerende voorheffing en de 
beurstaks kunt u terecht bij de financiële dienstverlener. Beleggers die 
onder een ander regime dan de Belgische personenbelasting vallen, 
worden verzocht zich te informeren over het belastingregime dat op 
hen van toepassing is.

Prospectus
Openbaar aanbod. Het document ‘Essentiële beleggersinformatie’, 
het prospectus en de meest recente periodieke verslagen zijn 
gratis verkrijgbaar in het Nederlands en in het Frans in alle kantoren 
van Belfius Bank, dat de financiële dienstverlening verzekert en via 
www.belfius.be/fondsen. We raden u aan het document ‘Essentiële 
beleggersinformatie’ te lezen vooraleer de beslissing te nemen 
om te investeren.

Dynamisch


