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Flash

Candriam Equities B Europe Small en Mid Caps belegt in aandelen van bedrijven met een 
kleine beurskapitalisatie gevestigd in Europa.

 Evolutie van de NIW (in absolute waarde, in EUR) 
 afgelopen 10 jaar van Klasse C Kapitalisatie

 Jaarlijks rendement over de voorbije 10 kalender- 
 jaren (31-12) (vóór kosten en taksen) in EUR (%)  
 van Klasse C Kapitalisatie 

Positieve punten
→ Kleinere aandelen zouden op langere termijn beter 

presteren dan grotere aandelen. Kleinere bedrijven 
hebben meer groeipotentie. Grotere bedrijven zitten 
vaak in verzadigde markten. Maar kleinere aandelen 
zijn ook risicovoller, waardoor beleggers dus een 
hoger rendement eisen.

→ De kleinere Europese bedrijven zijn vaak lokaal actief 
waardoor ze dus profiteren van de aantrekkende 
Europese consumptie. Door de gedaalde olieprijs stijgt 
het gezinsbudget. 

→ Ook de kleinere ondernemingen profiteren van de 
lage rente. 

→ Mogelijkheid tot fusies en overnames.

Aandachtspunten
→ Na de stijging van de afgelopen 3 jaar, zijn Europese 

small en mid caps niet goedkoop (Koers/Winst ± 22). 
De PEG-ratio is 1,29. PEG of Price/Earnings-to-Growth 
ratio koppelt de traditionele koers-winstverhouding 
aan de groei van de onderneming. De PEG-indicator 
gaat ervan uit dat een onderneming die jaarlijks  
sterk groeit een hogere koers-winstverhouding mag 
hebben dan een bedrijf dat tegen een trager tempo 
uitbreidt. 

→ Vaak onderhevig aan grotere koersschommelingen.

De in het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator, kunnen misleidend zijn 
en bieden dus geen garantie voor toekomstige rendementen. Rendementscijfers, gebaseerd op 
historische gegevens, houden geen rekening met eventuele fusies van ICB’s of compartimenten van 
beleggingsfondsen. Dit zijn op jaarbasis berekende resultaten, exclusief eenmalige instapkosten. Het 
fonds werd gelanceerd op 11 september 1998. 

 Actuarieel rendement op 31-08-2015 (in %)  
 van Klasse C Kapitalisatie 

Rendement 1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar Sinds eerste NIW 
11-09-1998

Klasse C Kap 
(EUR) 30,6 % 21,9 % 15,4 % 5,5 % 7,1 %

We raden u aan het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ en het  
prospectus te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren. 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 dienst-
verlening verzekert en via belfius.be/fondsen.
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Beleggingspolitiek
→ Er wordt voornamelijk belegd in aandelen van ondernemingen met 

een kleine beurskapitalisatie waarvan de hoofdzetel en/of hun 
voornaamste economische activiteit gelegen is in Europa. Ook 
kan bijkomstig belegd worden in converteerbare obligaties, geld-
marktinstrumenten, deposito’s en/of liquide middelen. Met het oog op 
goed portefeuillebeheer kan het compartiment ook beperkt gebruik 
maken van onder andere opties en futures.

→ Dit compartiment is bestemd voor beleggers die hun vermogen op lange 
termijn willen diversifiëren en bereid zijn daarbij een risico te lopen 
dat eigen is aan de schommelingen van de Europese aandelenmarkt 
waarop het beleggingsbeleid gericht is. Er dient hierbij opgemerkt dat 
de schommelingen van de koersen van aandelen van bedrijven met 
een kleine beurskapitalisatie hoger zijn dan het marktgemiddelde. 

Beleggingsbenadering
Dit product maakt deel uit van het dynamische deel van de portefeuille 
van de belegger.
Munteenheid
EUR
Looptijd
Geen vaste looptijd
Inschrijven
Minimale 
inschrijvings-
prijs

Geen minimale inschrijvingsprijs, intekening aan de netto-
inventariswaarde (NIW) van de dag, elke bankwerkdag 
vóór 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).

Detailkenmerken
Netto-
inventaris- 
waarde

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

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. De belegger moet zich rekenschap geven van het volgende risico 
dat van wezenlijke relevantie is en waarmee de indicator niet noodzakelijk 
naar behoren heeft rekening gehouden: het liquiditeitsrisico. Meer info 
is beschikbaar in het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ of op 
belfius.be/risicos-beleggingsproducten.
Synthe- 
tische  
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’.
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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. 1,60 %
Beheerskosten maken deel uit van de lopende kosten. 

Lopende 
kosten 
(inclusief 
beheerloon)

2,18 % 
Lopende kosten worden in de loop van het jaar aan het 
fonds onttrokken. Het hier vermelde cijfer is gebaseerd op 
de periode van 01-01-2014 tot 31-12-2014.

Fiscaliteit
Op basis van de huidige fiscale wetgeving, die onderhevig kan zijn aan 
wijzigingen, is het belastingregime voor de inkomsten toegekend voor particu- 
liere beleggers in België onderworpen aan de personenbelasting als volgt:
→ roerende voorheffing: 

- voor distributieaandelen: 25 % bevrijdende roerende voorheffing 
op de dividenden;
- voor distributie- en kapitalisatieaandelen: de meerwaarde wordt niet 
onderworpen aan de bevrijdende roerende voorheffing van 25 %. 
De regering heeft aangekondigd het tarief RV te verhogen naar 27 % 
(waarschijnlijk vanaf 2017).

→ 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 uw financieel adviseur. 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 belfius.be/fondsen. We 
raden u aan het document ‘Essentiële beleggersinformatie’ en het 
prospectus te lezen vooraleer de beslissing te nemen om te investeren.
Diversen
Het fonds kan ervoor zorgen dat uw Belfius Bank-kantoor kan deel- 
nemen aan een opleidingsprogramma, georganiseerd door de beheers-
vennootschap Candriam, die de kosten draagt. Op eenvoudig verzoek 
kunt u in uw kantoor meer info over de inhoud krijgen.
Klachtendienst
Indien u een klacht heeft, kunt u uw klacht in eerste instantie richten 
tot uw agentschap of de dienst Klachtenbeheer, Pachecolaan 44, 
1000 Brussel, of per e-mail: claims@belfius.be. Indien u niet tevreden 
bent met het antwoord, kunt u zich wenden tot Belfius Bank NV, 
Negotiation claims (RT 15/14), Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per 
e-mail: negotiationclaims@belfius.be. Vindt u niet meteen de oplossing 
bij een van de vorige vermelde contacten, dan kunt u zich wenden tot 
de Ombudsman in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17, Bus 8, 
1040 Brussel (www.ombudsfin.be).

 Uw beleggingen - Flash

Dit is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door Belfius Bank. Het bevat geen beleggingsadvies 
en kan niet als dusdanig worden beschouwd. 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.


