
Duurzaam beleggen2 in wereldwijde opportuniteiten, 
maar perfect in overeenstemming met uw risicobereidheid.

Ieder van ons is anders, heeft zijn eigen financiële plannen en zijn eigen risicobereidheid.  Heel ons leven lang maken we plannen op 

korte, middellange of lange termijn (een auto, een huis, de studies van de kinderen, ons pensioen) en beleggen in een fonds1 kan ons 

helpen om het kapitaal op te bouwen waarmee we die plannen kunnen realiseren, op voorwaarde dat we kiezen voor de aangepaste 

formule. Vandaar dat Crelan zijn aanbod van profielcompartimenten creëerde die beleggen in een breed gamma van gediversifieerde 

activa. Bovendien houden deze compartimenten vast aan een duurzame en ethische benadering, met respect voor de mens en onze 

planeet. Afhankelijk van uw noden stelt Crelan Invest u drie beleggingsoplossingen voor aangepast aan uw profiel3.

1. Met het woord fonds wordt bedoeld een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB)
2. Het beheerteam baseert zich op een financiële analyse en een bijkomende extra-financiële analyse in het licht van de ESG- 

criteria (Environment, Social, Governance). Voor meer informatie verwijzen we naar pagina 2, 3 en 4.  
3. Voor meer informatie verwijzen we naar de algemene waarschuwingen op pagina 5.
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Crelan Invest Conservative
Compartiment van de Belgische bevek Crelan Invest

Crelan Invest Conservative is een actief beheerd compartiment 
dat kan beleggen in andere fondsen of compartimenten of in 
rechtstreekse lijnen.
 
Dit compartiment richt zich in de eerste plaats tot voorzichtige 
beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde belegging 
voor het behoud van hun koopkracht op lange termijn.  
 
Dit compartiment dekt alle geografische zones en belegt in 
aandelen en obligaties van bedrijven die door het beheerteam 
worden beoordeeld als toonvoorbeeld in hun bestuur en die zich 
inzetten voor de bescherming van het milieu en de menselijke 
gemeenschap.
 
Dit compartiment houdt geen minimale positie in aandelen aan, 
maar wanneer de beheerders marktopportuniteiten ontdekken, 
kunnen ze het aandelensegment bijstellen van minimaal 0% tot 
maximaal 40%.

Aandelen: minimale weging Aandelenvork: minimum & maximum

Aandelensegment: 
 Minimale en maximale vork van aandelen

40 %

0 %0 %

50 %

100 %

75 %

25 %

• Het doel is beleggers de mogelijkheid bieden om deel te nemen 
aan de evolutie van alle markten in het beleggingsuniversum;  

• In het kader van een gecontroleerd risico; 
• Aan de hand van een flexibel beheer dat zich voornamelijk op 

obligaties richt; 

• Met een diversificatie wat aandelen en valuta betreft; 
• Met een dagelijkse liquiditeit;
• Met een duurzame en ethische benadering.1

Voordelen

Risico’s:

• Renterisico: Het betreft het risico op een daling van rente-instru-
menten als gevolg van renteschommelingen. 

• Aandelenrisico: Als aandelen of indexen waaraan de portefeuil-
le is blootgesteld, dalen (in het geval van een kooppositie) of 
stijgen (in het geval van een verkooppositie), dan kan de vereffe-
ningswaarde van het compartiment dalen.

• Kredietrisico: Het betreft het risico op een daling van de kre-
dietwaardigheid van een openbare of private emittent of op een 
wanbetaling door deze emittent. 

• Risico op kapitaalverlies: De belegger wordt ervan in kennis 
gesteld dat zijn kapitaal niet is gewaarborgd en eventueel niet 
volledig zal worden terugbetaald.

• Wisselkoersrisico: Betreft het risico van een waardeverminde-
ring van de beleggingsvaluta’s in verhouding tot de referentie-
valuta van de portefeuille, de euro. 

• Liquiditeitsrisico: Het risico dat een participatie niet op het juiste 
moment kan worden verkocht tegen een redelijke prijs.

• Tegenpartijrisico: Dit is het risico op wanbetaling van een tus-
senkomende partij op de markt, andere dan de emittent, waar-
door deze zijn verbintenissen ten aanzien van uw portefeuille 
niet kan nakomen.

• Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan 
leiden tot een versterking van de bewegingen in de portefeuille.

• Rendementsrisico: Het risico voor het rendement. Er bestaat 
een risico dat het compartiment niet op elk moment op de best 
presterende markten belegd is. Bovendien kan de NIW van het 
compartiment een negatieve prestatie vertonen.

• Risico verbonden met het gebruik van speculatieve “high 
yield”-effecten Dit compartiment moet worden beschouwd als 
deels speculatief. Het richt zich meer bepaald op beleggers die 
zich bewust zijn van de inherente risico’s van beleggingen in 
effecten met een lage of onbestaande rating. Het gebruik van 
speculatieve “high yield”-effecten kan leiden tot een groter risico 
op daling van de vereffeningswaarde.

1. Het beheerteam baseert zich op een financiële analyse in combinatie met een extra-financiële analyse in het licht van de ESG-
criteria (Environment, Social, Governance). Onder de algemene criteria volgt het team van extra-financiële analisten meer bepaald:  
1.1   Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, de bescherming van de biodiversiteit en het water voor het ecologische luik. 1.2 De 
ontwikkeling van het menselijke kapitaal, het beheer van het werk en de herstructureringen, gezondheid en veiligheid, de sociale dialoog, 
de relaties met klanten en leveranciers, de lokale gemeenschappen en het respect voor de rechten van de Mens voor het sociale luik. 1.3 
De onafhankelijkheid van het advies, de kwaliteit van de audit en de controles, het vergoedingsbeleid, de rechten van aandeelhouders, de 
globale ethiek en de ESG-strategie voor het governance-luik. Voor meer informatie over het selectieproces verwijzen we naar het prospectus.



Crelan Invest Balanced
Compartiment van de Belgische bevek Crelan Invest

Crelan Invest Balanced is een actief beheerd compartiment 
dat kan beleggen in andere fondsen of compartimenten of in 
rechtstreekse lijnen. 
 
Dit compartiment richt zich tot beleggers met een hogere 
risicobereidheid op lange termijn in vergelijking met 
een voorzichtige belegger, en die op zoek zijn naar een 
gediversifieerde oplossing voor een stabiele kapitaalaangroei 
op lange termijn.   
 
Dit compartiment dekt alle geografische zones en belegt in 
aandelen en obligaties van bedrijven die door het beheerteam 
worden beoordeeld als toonvoorbeeld in hun bestuur en die zich 
inzetten voor de bescherming van het milieu en de menselijke 
gemeenschap.
 Dit compartiment heeft een minimale aandelenweging van 
25%. Wanneer de beheerders marktopportuniteiten ontdekken, 
kunnen ze het aandelenpercentage optrekken van minimaal 
25% tot maximaal 65%.
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• Renterisico: Het betreft het risico op een daling van rente-instru-
menten als gevolg van renteschommelingen. 

• Aandelenrisico: Als aandelen of indexen waaraan de portefeuille 
is blootgesteld, dalen (in het geval van een kooppositie) of stijgen 
(in het geval van een verkooppositie), dan kan de vereffenings-
waarde van het compartiment dalen.

• Kredietrisico: Het betreft het risico op een daling van de krediet-
waardigheid van een openbare of private emittent of op een wan-
betaling door deze emittent. 

• Risico op kapitaalverlies: De belegger wordt ervan in kennis ge-
steld dat zijn kapitaal niet is gewaarborgd en eventueel niet volle-
dig zal worden terugbetaald.

• Wisselkoersrisico: Betreft het risico van een 
waardevermindering van de beleggingsvaluta’s in verhouding 
tot de referentievaluta van de portefeuille, de euro.   

• Tegenpartijrisico: Dit is het risico op wanbetaling van een tussen-
komende partij op de markt, andere dan de emittent, waardoor 
deze zijn verbintenissen ten aanzien van uw portefeuille niet kan 
nakomen.

• Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan leiden 
tot een versterking van de bewegingen in de portefeuille.

• Liquiditeitsrisico: Risico dat een participatie niet op het juiste mo-
ment kan worden verkocht tegen een redelijke prijs.

• Rendementsrisico: Het risico voor het rendement. Er bestaat 
een risico dat het compartiment niet op elk moment op de best 
presterende markten belegd is. Bovendien kan de NIW van het  
compartiment een negatieve prestatie vertonen.

• Het doel is beleggers de mogelijkheid bieden om deel te nemen 
aan de evolutie van alle markten in het beleggingsuniversum;

• Rond een evenwichtige allocatie tussen aandelen en  
obligatieproducten;

• Vanuit een flexibel beheer;
• Met een dagelijkse liquiditeit;
• Met een duurzame en ethische benadering.1 

Voordelen

Risico’s:

1. Het beheerteam baseert zich op een financiële analyse in combinatie met een extra-financiële analyse in het licht van de ESG-
criteria (Environment, Social, Governance). Onder de algemene criteria volgt het team van extra-financiële analisten meer bepaald:   
1.1  Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, de bescherming van de biodiversiteit en het water voor het ecologische luik.  1.2 
De ontwikkeling van het menselijk kapitaal, het beheer van het werk en de herstructureringen, gezondheid en veiligheid, de sociale dialoog, 
de relaties met klanten en leveranciers, de lokale gemeenschappen en het respect voor de rechten van de Mens voor het sociale luik 1.3: 
De onafhankelijkheid van het advies, de kwaliteit van de audit en de controles, het vergoedingsbeleid, de rechten van aandeelhouders, 
de globale ethiek en de ESG-strategie voor het governance-luik. Voor meer informatie over het selectieproces verwijzen we naar het 
prospectus.

Aandelen: minimale weging Aandelenvork: minimum & maximum

Aandelensegment: 
 Minimale en maximale vork van aandelen



Crelan Invest Dynamic
Compartiment van de Belgische bevek Crelan Invest

Crelan Invest Dynamic  is een actief beheerd compartiment 
dat kan beleggen in andere fondsen of compartimenten of in 
rechtstreekse lijnen.
 
Dit compartiment richt zich in de eerste plaats tot dynamische 
beleggers die op zoek zijn naar een gediversifieerde oplossing 
voor kapitaalaangroei op lange termijn en die daarbij meer 
volatiliteit aanvaarden.   
 Dit compartiment dekt alle geografische zones en belegt in 
aandelen en obligaties van bedrijven die door het beheerteam 
worden beoordeeld als toonvoorbeeld in hun bestuur en die zich 
inzetten voor de bescherming van het milieu en de menselijke 
gemeenschap.

Dit compartiment heeft een minimale weging in aandelen van 
40%. Wanneer de beheerders marktopportuniteiten ontdekken, 
kunnen ze het aandelenpercentage optrekken van minimaal 
40% naar maximaal 80%.
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• Het doel is beleggers de mogelijkheid bieden om deel te ne-
men aan de evolutie van alle markten in het beleggingsuniver-
sum; 

• Vanuit een flexibel beheer van de blootstellingen aan aandelen, 
rentedragende activa en valuta;

• Voornamelijk op aandelen gericht; 
• Met een dagelijkse liquiditeit;  
• Met een duurzame en ethische benadering.1

Voordelen

Risico’s:

• Aandelenrisico: Als aandelen of indexen waaraan de portefeuil-
le is blootgesteld, dalen (in het geval van een kooppositie) of 
stijgen (in het geval van een verkooppositie), dan kan de vereffe-
ningswaarde van het compartiment dalen.

• Rendementsrisico: Het risico voor het rendement. Er bestaat 
een risico dat het compartiment niet op elk moment op de best 
presterende markten belegd is. Bovendien kan de NIW van het 
compartiment een negatieve prestatie vertonen.

• Kredietrisico: Het betreft het risico op een daling van de kre-
dietwaardigheid van een openbare of private emittent of op een 
wanbetaling door deze emittent. 

• Wisselkoersrisico: Betreft het risico van een waardeverminde-
ring van de beleggingsvaluta’s in verhouding tot de referentieva-
luta van de portefeuille, de euro. 

• Risico op kapitaalverlies: De belegger wordt ervan in kennis 
gesteld dat zijn kapitaal niet is gewaarborgd en eventueel niet 
volledig zal worden terugbetaald.

• Renterisico: Het betreft het risico op een daling van rente-instru-
menten als gevolg van renteschommelingen. 

• Tegenpartijrisico: Dit is het risico op wanbetaling van een tus-
senkomende partij op de markt, andere dan de emittent, waar-
door deze zijn verbintenissen ten aanzien van de portefeuille 
niet kan nakomen.

• Het gebruik van complexe producten zoals derivaten kan  
leiden tot een versterking van de bewegingen in de portefeuille.

1. Het beheerteam baseert zich op een financiële analyse in combinatie met een extra-financiële analyse in het licht van de ESG-
criteria (Environment, Social, Governance). Onder de algemene criteria volgt het team van extra-financiële analisten meer bepaald: 
1.1  Het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen, de bescherming van de biodiversiteit en het water voor het ecologische luik.  
1.2 De ontwikkeling van het menselijk kapitaal, het beheer van het werk en de herstructureringen, gezondheid en veiligheid, de sociale 
dialoog, de relaties met klanten en leveranciers, de lokale gemeenschappen en het respect voor de rechten van de Mens voor het 
sociale luik 1.3: De onafhankelijkheid van het advies, de kwaliteit van de audit en de controles, het vergoedingsbeleid, de rechten van 
aandeelhouders, de globale ethiek en de ESG-strategie voor het governance-luik. Voor meer informatie over het selectieproces verwijzen 
we naar het prospectus.

Aandelen: minimale weging Aandelenvork: minimum & maximum

Aandelensegment: 
 Minimale en maximale vork van aandelen



Dit document heeft een commercieel karakter. Inschrijvingen gebeuren op basis van het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en 
de statuten. Het betreft de compartimenten Crelan Invest Conservative, Balanced, Dynamic (de “Compartimenten”), de compartimenten van 
de bevek Crelan Invest. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie dienen gelezen te worden voorafgaandelijk aan elke beslissing 
om te beleggen. De bevek Crelan Invest is een bevek naar Belgisch recht met meerdere compartimenten, die gekozen heeft voor beleg-
gingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, en die voor wat betreft bepaalde aspecten van haar werkwijze en haar 
beleggingen valt onder de Belgische wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de 
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Potentiële beleggers moeten onderzoeken 
of de risico's verbonden aan een belegging in het compartiment passen bij hun situatie, en dienen zich er tevens van te vergewissen dat ze 
de inhoud van het onderhavige document volledig begrijpen. Voorts vestigen we de aandacht van iedere geïnteresseerde op het feit dat 
niet op deelbewijzen van het Compartiment kan worden ingeschreven als de regelgeving van zijn land van herkomst, of de regelgeving van 
een ander land die op hem van toepassing is, dat verbiedt. Dit document is niet bestemd voor gebruik door ingezetenen of burgers van de 
Verenigde Staten van Amerika en de “U.S. Persons”, zoals deze uitdrukking gedefinieerd wordt “Regulation S” van de Securities and Exchan-
ge Commission in toepassing van de U.S. Securities Act van 1933. Bijgevolg dient elke geïnteresseerde voorafgaand aan elke inschrijving 
na te gaan of deze inschrijving in overeenstemming is met de wetten die op hem van toepassing zijn en dient hij zich bewust te zijn van de 
fiscale gevolgen van een dergelijke belegging. Het wordt elke belegger ten stelligste aanbevolen advies in te winnen bij een onafhankelijk 
professional om te bepalen of een belegging in het Compartiment aangewezen is. Alvorens te beleggen in dit product, dient u na te gaan of 
u de kenmerken en de eraan verbonden risico’s terdege begrijpt. Indien de kredietinstelling, de beleggingsonderneming of de bemiddelaar 
in bankdiensten en beleggingen u dit financieel product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, dan dient deze na te gaan of de 
beoogde transactie geschikt is rekening houdend met uw kennis en ervaring met dit product, met uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en 
met uw financiële situatie. Indien geen enkel beleggingsadvies wordt verstrekt, zal de kredietinstelling of de beleggingsonderneming moeten 
nagaan of uw over voldoende kennis en ervaring beschikt in verband met het betreffende product. Indien dit product niet geschikt zou zijn 
voor u, dient de kredietinstelling of de beleggingsonderneming u hierop te wijzen. Bij wijze van uitzondering kan de bovenvermelde evaluatie 
onder bepaalde voorwaarden niet worden uitgevoerd wanneer de transactie een niet-complex financieel instrument betreft en de dienst op 
initiatief van de klant wordt geleverd. Het Compartiment biedt geen kapitaalbescherming of kapitaalwaarborg, noch een gewaarborgd rende-
ment. De waarden van de deelbewijzen zijn onderhevig aan de schommelingen van de markt, waardoor de gerealiseerde beleggingen zowel 
kunnen dalen als stijgen. De informatie in dit document is onvermijdelijk onvolledig, wordt verschaft op basis van marktgegevens vastgesteld 
op een bepaald moment en kan evolueren. De gedetailleerde informatie over dit product, de voorwaarden en de ermee verbonden risico’s 
zijn terug te vinden in het prospectus van de bevek, de essentiële beleggersinformatie en in de laatste jaar- en halfjaarverslagen. Deze docu-
menten zijn gratis verkrijgbaar in het Nederlands bij de maatschappelijke zetel van de bevek, bij CACEIS Belgium of in uw Crelan-kantoor (of 
online op www.crelan.be). De informatie in dit document is geldig op het moment waarop het is opgesteld en kan veranderen. Dit document is 
onderworpen aan het Belgische recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De financiële dienst wordt verzorgd 
door CACEIS Belgium nv, beursmakelaar - Havenlaan 86C, bus 320 - 1000 Brussel.
Klachtendienst – Met klachten kunt u zich wenden tot de klachtendienst van Crelan, Crelan Klachtendienst – Sylvain Dupuislaan 251, 1070 
Brussel of kunt u gebruikmaken van het formulier dat beschikbaar is op de website https://www.crelan.be/nl/particulieren/klachtenformulier 
Indien u ons antwoord als onvoldoende beschouwt, kunt u zich wenden tot de Ombudsman in financiële geschillen op het adres: Ombudsfin 
vzw - North Gate II, 

Disclaimer: 

Algemene fiscaliteit  
(Belgische  
residenten)

De fiscale behandeling is afhankelijk van de persoonlijke situatie van elke belegger en kan in de toekomst wijzi-
gen (zie prospectus van de bevek Crelan Invest) 

Beurstaks In geval van verkoop of omruiling van een kapitalisatiedeelbewijs:  1,32% (met een maximum van 4.000 EUR)

Roerende voorhef-
fing

Natuurlijke personen die voor privédoeleinden beleggen. 
Bevrijdende roerende voorheffing van 30% op de uitkering van dividenden. 
Indien het vermogen voor meer dan 10% belegd is in schuldvorderingen, dan zal de bevrijdende roerende voor-
heffing van 30% ook verschuldigd zijn op de meerwaarde van schuldvorderingen bij verkoop, afkoop of deling 
van het maatschappelijk vermogen (TIS bis); in tegengesteld geval (belegging van minder dan 10% in schuldvor-
deringen), vrijstelling in geval van verkoop, afkoop of verdeling van het maatschappelijk vermogen – beleggende 
vennootschappen: niet-bevrijdende roerende voorheffing en verrekenbaar op de eindbelasting; in principe be-
last aan het gewone vennootschapstarief (29,58% behalve bij toepassing in voorkomend geval van het verlaagde 
tarief). Voor meer informatie raadpleegt u uw gebruikelijke financiële en belastingadviseur.

Fiscaliteit & Belastingen: 

(www.ombudsfin.be).1000 Brussel
Koning Albert II-laan 8, bus 2



Kosten en provisies 
gedragen door de 
belegger1

Alle kosten worden in detail uiteengezet in het prospectus
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Technische fiche
Naam Kapitalisatie Distributie

Crelan Invest Conservative BE6302834658 BE6302835663

Crelan Invest Balanced BE6302836679 BE6302837685

Crelan Invest Dynamic BE6302838691 BE6302839707

Valuta1 EUR

Minimale inschrijving1 100 EUR

Netto-  
inventariswaarde1

Eerste NIW: 01/06/2018 berekend op 04/06/2018. De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag 
gepubliceerd op de website van BEAMA (www.beama.be). De netto-inventariswaarde is ook beschik-
baar op de websites van de distributeur www.crelan.be en bij de instelling die de financiële dienstver-
lening voor haar rekening neemt, CACEIS Belgium

Liquiditeit1 Dagelijks

Terugbetaling van 
het kapitaal1

De compartimenten bieden geen kapitaalbescherming of kapitaalgarantie, noch een gewaarborgd 
rendement.

Instapkosten1 2,50% niet verworven door het compartiment 

Uitstapkosten1 0,00%

Inschrijving/Afkoop1 *D = de afsluitingsdatum voor het ontvangen van de orders (elke bankwerkdag om 10u00) en datum 
van de netto-inventariswaarde:
De sluitingstijd voor onvtangst van orders geldt voor de financiële dienstverlener en Crelan. De netto-
inventariswaarde voor de berekening van de inschrijvings-/verkoopkoers of de omruilingswaarde voor 
orders ontvangen op dag D vóór 10u00, is de netto-inventariswaarde op dag D.
D+2 = berekeningsdatum van de NIW op dag D;
D+2 = publicatiedatum van de NIW van dag D; en
D+3 = datum van betaling of terugbetaling van de aanvragen.

Namen/ISIN-codes

Rechtsvorm1 Compartimenten van de Belgische bevek Crelan Invest

Initiële  
inschrijvingsperiode1

Van 16/04/2018 tot 31/05/2018, onder voorbehoud van vroegtijdige afsluiting. 

Looptijd Onbeperkt

Administratiekosten1 Bij de instap in geval van omruiling van een compartiment: in geval van een rechtstreekse inschrijving 
op naam in het register of in geval van wijziging van een nominee-inschrijving in een rechtstreekse 
inschrijving op naam in het register (op verzoek van de klant) wordt een vast bedrag van 100 EUR 
(incl. btw) in rekening gebracht. De met de financiële dienstverlening belaste agent treedt niet op als 
nominee.

Conversiekosten1 Eventueel verschil tussen de verkoopprovisie van het nieuwe compartiment en die van dit comparti-
ment (maximum 1%)

Kosten en provisies 
gedragen door de 
compartimenten1

Alle kosten worden in detail uiteengezet in het prospectus

Naam Lopende kosten

Crelan Invest Conservative 1,33%

Crelan Invest Balanced 1,48%

Crelan Invest Dynamic 1,58%
Het hier meegedeelde percentage van de lopende kosten is een raming aangezien de comparti-
menten in april 2018 werden gelanceerd. In het jaarverslag van de ICBE zal het exacte bedrag van de 
kosten worden meegedeeld.

Lopende kosten

Distributeur1 Crelan NV

Uitbesteding van het 
beheer van de beleg-
gingsportefeuille1 

Amundi Asset Management

Financiële   
dienstverlening1

CACEIS Belgium

1. Van toepassing op de compartimenten Crelan Invest Con-
servative, Crelan Invest Balanced, Crelan Invest Dynamic


