
Beleg op een manier die rekening houdt met ESG1-factoren in geselecteerde effecten 

van over de hele wereld, rekening houdend met uw houding tegenover risico.

Ieder van ons is anders, met zijn eigen financiële doelstellingen en risicobereidheid.   
In de loop van ons leven hebben we projecten op korte, middellange of lange termijn (een auto, een huis, de opleiding 
van onze kinderen, ons pensioen) en door te beleggen in een fonds2 kunnen we het kapitaal opbouwen dat nodig is 
om deze projecten te verwezenlijken, mits we de juiste formule kiezen. 
Daarom heeft Crelan een reeks geprofileerde compartimenten gecreëerd die in een breed scala van gediversifieerde 
activa beleggen. Een gamma dat baat heeft bij een aanpak die ESG en ethische factoren integreert, met respect voor 
de mens en onze planeet. Afhankelijk van uw behoeften biedt Crelan Invest u drie beleggingsoplossingen die zijn 
afgestemd op uw profiel3.

1. Het beheersteam baseert zich op een financiële analyse in combinatie met een extra-financiële analyse op basis van ESG-criteria 
(Environment, Social, Governance). Voor meer informatie, zie blz. 2, 4, 6 en 8. 

2. De term fonds verwijst naar instellingen voor collectieve belegging (ICB's).
3. Voor meer informatie, zie de algemene waarschuwingen op pagina 10.
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Crelan Invest Conservative
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Aandelen: 
minimale weging

Aandelenvork: 
minimum & maximum

Aandelensegment 
 Minimale en maximale vork van aandelen

40%

0%
0%

50%

100%

75%

25%

• Het doel is beleggers in staat te stellen deel te 
nemen aan de ontwikkeling van alle markten in het 
beleggingsuniversum;   

• In het kader van een gecontroleerd risico;  

• Door flexibel management met de nadruk op 
obligaties; 

• En diversificatie over aandelen- en valutacategorieën;  

• Met dagelijkse liquiditeit; 

• Met een aanpak die ESG- en ethische factoren 
integreert. 

• Het fonds is een financieel product dat milieu- of 
sociale kenmerken bevordert in de zin van artikel 8 
van de SFDR-verordening, maar dat niet duurzaam 
beleggen als doelstelling heeft.

Waarom in dit fonds beleggen? 

Het defensieve compartiment van 
een reeks van drie  
multi-asset profielfondsen  

Dit fonds is in de eerste plaats gericht op beleggers met een neutraal risicoprofiel. Alvorens in dit product te 

beleggen, dient u zich ervan te vergewissen dat u een goed inzicht hebt in de kenmerken ervan en in het bijzonder 

in de risico's die eraan verbonden zijn. Indien de kredietinstelling of beleggingsonderneming of bemiddelaar in 

bank- en beleggingsdiensten u dit financiële product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij 

beoordelen of de voorgestelde transactie passend is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit 

product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Indien geen beleggingsadvies wordt 

verstrekt, zal de kredietinstelling of beleggingsonderneming moeten nagaan of u over voldoende kennis van en 

ervaring met het betrokken product beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, is de kredietinstelling of 

beleggingsonderneming verplicht u daarvan in kennis te stellen. Bij wijze van uitzondering kan onder bepaalde 

voorwaarden van bovengenoemde beoordeling worden afgezien wanneer de beoogde transactie betrekking heeft 

op een niet-complex financieel instrument en de dienst op initiatief van de cliënt wordt verricht.

Alvorens in dit product te beleggen

Crelan Invest Conservative is een actief beheerd 

compartiment dat kan beleggen in andere fondsen of 

compartimenten of in directe lijnen.

Dit compartiment richt zich in de eerste plaats tot 

conservatieve beleggers die op zoek zijn naar een 

gediversifieerde belegging om hun koopkracht op lange 

termijn te vrijwaren.  

Het compartiment bestrijkt eender welk geografisch 

gebied en belegt in aandelen en obligaties van bedrijven 

die door de beheerder geschikt worden geacht volgens 

een normatieve benadering op basis van uitsluitingen. 

De "Best-in-Class"-benadering is er vervolgens 

op gericht de toonaangevende emittenten in hun 

activiteitensector te selecteren en te behouden op 

basis van de ESG-criteria die door het team van niet-

financiële analisten zijn vastgesteld. Meer informatie 

over onze ESG-benadering vindt u op pagina 8. 

Dit compartiment heeft geen minimum aandelenpositie, 

maar wanneer de beheerders kansen in de markt zien, 

kunnen zij het aandelensegment aanpassen binnen een 

marge van ten minste 0% en ten hoogste 40%.



Deze indicator geeft de historische jaarlijkse volatiliteit van het Fonds weer over een periode van 5 jaar.
4 geeft het risicoprofiel en het rendement van het Fonds weer, rekening houdend met de posities van het beheer 
in de verschillende activaklassen van aandelen, rentevoeten en valuta's in het kader van de vooraf bepaalde 
manoeuvreerruimte.
De gegevens uit het verleden die zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische indicator zijn niet altijd een 
betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en risico van het Fonds.
De aan dit Fonds verbonden risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop van tijd veranderen.
Categorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is. Het initieel belegde kapitaal is niet gegarandeerd.

Belangrijk(e) risico(‘s) voor het Fonds niet inbegrepen in deze indicator:

• Risico verbonden aan het gebruik van zogenaamde 
speculatieve “high yield”-effecten: Dit Fonds 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. 

• Kredietrisico: Het risico bestaat dat de 
kredietwaardigheid van een openbare of particuliere 
emittent afneemt of dat deze in gebreke blijft. 
Afhankelijk van de aard van de transacties van het 
Fonds kan een daling (in geval van aankoop) of een 
stijging (in geval van verkoop) van de waarde van de 
schuldbewijzen waaraan het Fonds is blootgesteld, 
leiden tot een daling van de NIW. 

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

• Wisselkoersrisico: Betreft het risico van een 
waardevermindering van de beleggingsvaluta’s in 
verhouding tot de referentievaluta van de portefeuille, 
de euro. Naargelang de aard van de transacties van het 
Fonds kan een daling (in geval van aankoop) of stijging 
(in geval van verkoop) van de valuta ten opzichte van 
de euro, leiden tot een daling van de NIW. 

• Risico's verbonden aan beleggingen in andere ICB's: 
Dit is het risico voor de ICB's in portefeuille, waarvan 
de waarde van het Fonds in grote mate zal afhangen. 
 

• Risico's in verband met beleggingen in opkomende 
markten: Verhoogd risico in vergelijking met 
beleggingen in ontwikkelde markten. Dergelijke 
beleggingen kunnen onderhevig zijn aan 
grotere schommelingen en een verminderde 
verhandelbaarheid. 

• Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten: 
Verhoogd risico in vergelijking met beleggen in 
opkomende markten. Dergelijke beleggingen kunnen 
onderhevig zijn aan grotere schommelingen en een 
verminderde verhandelbaarheid. 

• Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of 
omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij 
of goed bestuur (ESG) die, indien deze zich voordoet, 
een reëel of potentieel aanzienlijk nadelig effect 
zou kunnen hebben op de waarde van een of meer 
van de door het Fonds gehouden beleggingen. 
Als gevolg van de integratie van ESG-criteria in 
beleggingsbeslissingen kan het Fonds bovendien 
(i) minder goed presteren dan de markt als geheel 
indien zijn beleggingen minder goed presteren dan de 
markt en/of (ii) slechter presteren dan andere fondsen 
die geen ESG-criteria hanteren bij de selectie van 
beleggingen en/of kunnen ertoe leiden dat het Fonds 
goed presterende beleggingen verkoopt om ESG-
gerelateerde redenen. 

• Ander risico: Het gebruik van complexe producten 
zoals derivaten kan een stijging van het aantal  
transacties binnen uw portefeuille veroorzaken. 
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Risico- en rendementsprofiel



Crelan Invest Balanced
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Aandelen: 
minimale weging

Aandelenvork: 
minimum & maximum

Aandelensegment 
 Minimale en maximale vork van aandelen

0%

50%

100%

75%

25%

• Het doel is beleggers in staat te stellen deel te 
nemen aan de ontwikkeling van alle markten in het 
beleggingsuniversum;   

• Door flexibel management; 

• Rond een evenwichtige spreiding tussen aandelen en 
vastrentende activa;

• Met dagelijkse liquiditeit; 

• Met een aanpak die ESG-factoren integreert. 

• Het fonds is een financieel product dat milieu- of 
sociale kenmerken bevordert in de zin van artikel 8 
van de SFDR-verordening, maar dat niet duurzaam 
beleggen als doelstelling heeft.

Waarom in dit fonds beleggen? 

Het evenwichtige compartiment 
van een reeks van drie multi-asset 
profielfondsen

65%

25%

Crelan Invest Balanced is een actief beheerd 

compartiment dat kan beleggen in andere fondsen of 

compartimenten of in directe lijnen. 

Dit compartiment richt zich tot beleggers met een hogere 

tolerantie voor langetermijnrisico's dan een conservatieve 

belegger, die op zoek zijn naar een gediversifieerde 

oplossing die op lange termijn een stabiele kapitaalgroei 

biedt.   

Dit compartiment bestrijkt alle geografische gebieden 

en belegt in aandelen en obligaties van ondernemingen 

die de beheerder geschikt acht volgens een normatieve 

benadering die op uitsluitingen is gebaseerd. De "Best-in-

Class"-benadering is vervolgens gericht op het selecteren 

en behouden van de toonaangevende emittenten in hun 

sector op basis van ESG-criteria die door het team van 

niet-financiële analisten zijn vastgesteld. Meer informatie 

over onze ESG-benadering vindt u op pagina 8. 

Dit compartiment heeft een minimale aandelenweging 

van 25%, maar wanneer de beheerders kansen zien in de 

markt, kunnen zij het aandelensegment verder aanpassen 

binnen een marge van ten minste 25% en maximaal 65%.

Dit compartiment richt zich in de eerste plaats tot beleggers met een neutraal tot hoog risicoprofiel. Alvorens in 

dit product te beleggen, dient u zich ervan te vergewissen dat u een goed inzicht hebt in de kenmerken ervan 

en in het bijzonder in de risico's die eraan verbonden zijn. Indien de kredietinstelling of beleggingsonderneming 

of bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten u dit financiële product aanbeveelt in het kader van een 

beleggingsadvies, moet zij beoordelen of de voorgestelde transactie passend is, rekening houdend met uw kennis 

van en ervaring met dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Indien geen 

beleggingsadvies wordt verstrekt, zal de kredietinstelling of beleggingsonderneming moeten nagaan of u over 

voldoende kennis van en ervaring met het betrokken product beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, is 

de kredietinstelling of beleggingsonderneming verplicht u daarvan in kennis te stellen. Bij wijze van uitzondering kan 

onder bepaalde voorwaarden van bovengenoemde beoordeling worden afgezien wanneer de beoogde transactie 

betrekking heeft op een niet-complex financieel instrument en de dienst op initiatief van de cliënt wordt verricht.

Alvorens in dit product te beleggen



Deze indicator geeft de historische jaarlijkse volatiliteit van het Fonds weer over een periode van 5 jaar.
4 geeft het risicoprofiel en het rendement van het Fonds weer, rekening houdend met de posities van het beheer 
in de verschillende activaklassen van aandelen, rentevoeten en valuta's in het kader van de vooraf bepaalde 
manoeuvreerruimte. De gegevens uit het verleden die zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische
indicator zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en risico van het Fonds. De aan 
dit Fonds verbonden risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop van tijd veranderen.
Categorie 1 betekent niet dat een belegging risicoloos is.
Het initieel belegde kapitaal is niet gegarandeerd.

Belangrijk(e) risico(‘s) voor het Fonds niet inbegrepen in deze indicator:
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Risico- en rendementsprofiel

• Risico verbonden aan het gebruik van zogenaamde 
speculatieve “high yield”-effecten: Dit Fonds 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. 

• Kredietrisico: Het risico bestaat dat de 
kredietwaardigheid van een openbare of particuliere 
emittent afneemt of dat deze in gebreke blijft. 
Afhankelijk van de aard van de transacties van het 
Fonds kan een daling (in geval van aankoop) of een 
stijging (in geval van verkoop) van de waarde van de 
schuldbewijzen waaraan het Fonds is blootgesteld, 
leiden tot een daling van de NIW. 

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

• Wisselkoersrisico: Betreft het risico van een 
waardevermindering van de beleggingsvaluta’s in 
verhouding tot de referentievaluta van de portefeuille, 
de euro. Naargelang de aard van de transacties van het 
Fonds kan een daling (in geval van aankoop) of stijging 
(in geval van verkoop) van de valuta ten opzichte van 
de euro, leiden tot een daling van de NIW. 

• Risico's verbonden aan beleggingen in andere ICB's: 
Dit is het risico voor de ICB's in portefeuille, waarvan 
de waarde van het Fonds in grote mate zal afhangen.

• Risico's in verband met beleggingen in opkomende 
markten: Verhoogd risico in vergelijking met 
beleggingen in ontwikkelde markten. Dergelijke 
beleggingen kunnen onderhevig zijn aan 
grotere schommelingen en een verminderde 
verhandelbaarheid. 

• Risico's in verband met beleggingen in grensmarkten: 
Verhoogd risico in vergelijking met beleggen in 
opkomende markten. Dergelijke beleggingen kunnen 
onderhevig zijn aan grotere schommelingen en een 
verminderde verhandelbaarheid. 

• Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of 
omstandigheid op het gebied van milieu, maatschappij 
of goed bestuur (ESG) die, indien deze zich voordoet, 
een reëel of potentieel aanzienlijk nadelig effect 
zou kunnen hebben op de waarde van een of meer 
van de door het Fonds gehouden beleggingen. 
Als gevolg van de integratie van ESG-criteria in 
beleggingsbeslissingen kan het Fonds bovendien 
(i) minder goed presteren dan de markt als geheel 
indien zijn beleggingen minder goed presteren dan de 
markt en/of (ii) slechter presteren dan andere fondsen 
die geen ESG-criteria hanteren bij de selectie van 
beleggingen en/of kunnen ertoe leiden dat het Fonds 
goed presterende beleggingen verkoopt om ESG-
gerelateerde redenen. 

• Ander risico: Het gebruik van complexe producten 
zoals derivaten kan een stijging van het aantal 
transacties binnen uw portefeuille veroorzaken.



Crelan Invest Dynamic
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Aandelen: 
minimale weging

Aandelenvork: 
minimum & maximum

Aandelensegment 
 Minimale en maximale vork van aandelen

0%

50%

100%

75%

25%

• Het doel is de beleggers in staat te stellen deel te 
nemen aan de evolutie van alle markten in het beleg-
gingsuniversum;  

• Met dagelijkse liquiditeit 

• Door een flexibel beheer van de blootstelling aan 
aandelen-, vastrentende en valutaactivaklassen. 

• Met een overwicht aan aandelen;  

• Met een aanpak die ESG-factoren integreert. 

• Het fonds is een financieel product dat milieu- of 
sociale kenmerken bevordert in de zin van artikel 8 
van de SFDR-verordening, maar dat niet duurzaam 
beleggen als doelstelling heeft.

Waarom in dit fonds beleggen? 

Het dynamische compartiment 
van een reeks van drie multi-asset 
profielfondsen

80%

40%

Dit compartiment richt zich in de eerste plaats tot beleggers met een hoog risicoprofiel. Alvorens in dit product te 

beleggen, dient u zich ervan te vergewissen dat u een goed inzicht hebt in de kenmerken ervan en in het bijzonder 

in de risico's die eraan verbonden zijn. Indien de kredietinstelling of beleggingsonderneming of bemiddelaar in 

bank- en beleggingsdiensten u dit financiële product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij 

beoordelen of de voorgestelde transactie passend is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit 

product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële situatie. Indien geen beleggingsadvies wordt 

verstrekt, zal de kredietinstelling of beleggingsonderneming moeten nagaan of u over voldoende kennis van en 

ervaring met het betrokken product beschikt. Indien het product niet geschikt is voor u, is de kredietinstelling of 

beleggingsonderneming verplicht u daarvan in kennis te stellen. Bij wijze van uitzondering kan onder bepaalde 

voorwaarden van bovengenoemde beoordeling worden afgezien wanneer de beoogde transactie betrekking heeft 

op een niet-complex financieel instrument en de dienst op initiatief van de cliënt wordt verricht.

Alvorens in dit product te beleggen

Crelan Invest Dynamic is een actief beheerd compartiment 

dat kan beleggen in andere fondsen of compartimenten of 

in directe lijnen.

Dit compartiment richt zich in de eerste plaats tot 

dynamische beleggers die op zoek zijn naar een 

gediversifieerde oplossing die een kapitaalgroei op lange 

termijn mogelijk maakt en tegelijk een grotere volatiliteit 

aanvaardt.   

Het compartiment bestrijkt alle geografische gebieden 

en belegt in aandelen en obligaties van bedrijven die 

door de beheerder geschikt worden geacht, volgens een 

normatieve benadering op basis van uitsluitingen. De 

"Best-in-Class"-benadering is er vervolgens op gericht de 

toonaangevende emittenten in hun sector te selecteren 

en te behouden op basis van ESG-criteria die door het 

team van niet-financiële analisten zijn vastgesteld. Meer 

informatie over onze ESG-benadering vindt u op pagina 8. 

Dit compartiment heeft een minimale aandelenweging van 

40%, maar wanneer de beheerders kansen in de markt 

zien, kunnen zij het aandelensegment verder aanpassen 

binnen een marge van ten minste 40% en ten hoogste 

80%.



Deze indicator geeft de historische jaarlijkse volatiliteit van het Fonds weer over een periode van 5 jaar.
5 geeft het risicoprofiel en het rendement van het Fonds weer, rekening houdend met de posities van het beheer 
in de verschillende activaklassen van aandelen, rentevoeten en valuta's in het kader van de vooraf bepaalde 
manoeuvreerruimte. De gegevens uit het verleden die zijn gebruikt voor de berekening van de synthetische
indicator zijn niet altijd een betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement en risico van het Fonds. De aan dit 
Fonds verbonden risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de loop van tijd veranderen. Categorie 1 betekent 
niet dat een belegging risicoloos is.
Het initieel belegde kapitaal is niet gegarandeerd.

Risque(s) important(s) pour le Fonds non pris en compte dans cet indicateur

Crelan Invest Dynamic
Compartiment van de Belgische BEVEK Crelan Invest

Risico- en rendementsprofiel

• Risico verbonden aan het gebruik van zogenaamde 
speculatieve “high yield”-effecten: Dit Fonds 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 spe-
culatieve “high yield”-effecten kan leiden tot een groter 
risico op daling van de vereffeningswaarde. 

• Kredietrisico: Het risico bestaat dat de kredietwaar-
digheid van een openbare of particuliere emittent 
afneemt of dat deze in gebreke blijft. Afhankelijk van de 
aard van de transacties van het Fonds kan een daling (in 
geval van aankoop) of een stijging (in geval van ver-
koop) van de waarde van de schuldbewijzen waaraan 
het Fonds is blootgesteld, leiden tot een daling van de 
NIW. 

• Wisselkoersrisico: Betreft het risico van een waardever-
mindering van de beleggingsvaluta’s in verhouding tot 
de referentievaluta van de portefeuille, de euro. Naar-
gelang de aard van de transacties van het Fonds kan 
een daling (in geval van aankoop) of stijging (in geval 
van verkoop) van de valuta ten opzichte van de euro, 
leiden tot een daling van de NIW. Risico's verbonden 
aan beleggingen in andere ICB's: Dit is het risico voor de 
ICB's in portefeuille, waarvan de waarde van het Fonds 
in grote mate zal afhangen.  

• Risico's in verband met beleggingen in opkomende 
markten: Verhoogd risico in vergelijking met beleggin-
gen in ontwikkelde markten. Dergelijke beleggingen 
kunnen onderhevig zijn aan grotere schommelingen en 
een verminderde verhandelbaarheid.

• Risico's in verband met beleggingen in grensmark-
ten: Verhoogd risico in vergelijking met beleggen in 
opkomende markten. Dergelijke beleggingen kunnen 
onderhevig zijn aan grotere schommelingen en een ver-
minderde verhandelbaarheid. 

• Duurzaamheidsrisico: een gebeurtenis of omstandigheid 
op het gebied van milieu, maatschappij of goed bes-
tuur (ESG) die, indien deze zich voordoet, een reëel of 
potentieel aanzienlijk nadelig effect zou kunnen hebben 
op de waarde van een of meer van de door het Fonds 
gehouden beleggingen. Als gevolg van de integratie van 
ESG-criteria in beleggingsbeslissingen kan het Fonds 
bovendien (i) minder goed presteren dan de markt als 
geheel indien zijn beleggingen minder goed presteren 
dan de markt en/of (ii) slechter presteren dan andere 
fondsen die geen ESG-criteria hanteren bij de selec-
tie van beleggingen en/of kunnen ertoe leiden dat het 
Fonds goed presterende beleggingen verkoopt om 
ESG-gerelateerde redenen.  

• Ander risico: Het gebruik van complexe producten zoals 
derivaten kan een stijging van het aantal transacties 
binnen uw portefeuille veroorzaken.



Conservative l Balanced l Dynamic
Compartimenten van de Belgische BEVEK Crelan Invest

Om het streven naar prestaties te verzoenen met de ontwikkeling van maatschappelijk verantwoorde praktijken, worden 
ESG-criteria in overweging genomen volgens een combinatie van normatieve, best-in-class en engagementbenaderingen. 
De "Best-in-Class"-benadering is erop gericht de toonaangevende emittenten in hun sector te selecteren en te 
behouden op basis van de ESG-criteria die door het team van niet-financiële analisten van Amundi Asset Management 
zijn vastgesteld. Daarnaast wordt een beleid van actieve betrokkenheid gevoerd om de dialoog met emittenten te 
bevorderen en hen te ondersteunen bij het verbeteren van hun sociaal verantwoordelijke praktijken.

De extra-financiële analyse resulteert in een ESG-rating die gaat van A (beste rating) tot G (slechtste rating). De 
beheerders sluiten bij hun aankopen emittenten met een rating E, F en G uit; de ratings van de activa worden maandelijks 
herzien. Als een effect in de portefeuille tijdens een evaluatie een lagere rating krijgt en niet langer aan de ESG-criteria 
voldoet, zal het worden verkocht.

Aard van de ESG-criteria : 
De analyse van particuliere emittenten is gebaseerd op een referentiekader van criteria die zijn gebaseerd op teksten 
met een universele draagwijdte (Global Compact, Internationale Organisatie voor Migratie, enz.). 
(Global Compact, Internationale Arbeidsorganisatie, Mensenrechten, ISO-normen, enz.) Dit referentiekader bestaat uit 
een reeks algemene criteria voor alle uitgevende instellingen en specifieke criteria voor elke sector. 

Wat de algemene criteria betreft, ziet het team van niet-financiële analisten toe op:

• Energieverbruik en broeikasgasemissies, bescherming van de biodiversiteit en water voor de milieudimensie. 
• Ontwikkeling van menselijk kapitaal, arbeidsbeheer en herstructurering, gezondheid en veiligheid, sociale dialoog, 

betrekkingen met klanten en leveranciers, lokale gemeenschappen en eerbiediging van de mensenrechten voor de 
sociale dimensie

• Onafhankelijkheid van de raad van bestuur, kwaliteit van audit en controles, beloningsbeleid, rechten van 
aandeelhouders, wereldwijde ethiek en ESG-strategie voor de bestuursdimensie.

 
Deze analyse heeft als doel na te gaan welke regels aandeelhouders in staat stellen ervoor te zorgen dat de 
vennootschappen waarin zij aandelen bezitten, overeenkomstig hun eigen belangen worden bestuurd.

Volgens de wet moeten bedrijven die betrokken zijn bij de productie of distributie van anti-personeelmijnen en 
clusterbommen die verboden zijn krachtens de Verdragen van Ottawa en Oslo, eveneens worden uitgesloten. Het 
compartiment belegt niet in effecten van emittenten die substantieel meer dan 50% van hun omzet uit steenkoolwinning 
halen. Het subfonds sluit ook staten uit die stelselmatig en opzettelijk de mensenrechten schenden en zich schuldig 
maken aan de ergste misdaden (oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid).

Voor meer informatie over het ESG-beleid wordt verwezen naar deel 2.2.8 "Sociale, ethische en milieuaspecten", blz. 53 
van het prospectus, dat gratis verkrijgbaar is bij de distributeur, Crelan SA, of via de website https://www.crelan.be/nl/
particulieren/artikel/crelan-invest

Sociale, ethische en milieuaspecten



Distributeur4 Crelan NV

Initiële inschrij-
vingsperiode4

Van 16/04/2018 tot 31/05/2018

Looptijd4 Onbeperkt

Uitbesteding van 
het beleggings-
beheer van de  
portefeuilles4

Amundi Asset Management

Kosten en pro-
visies gedragen 
door de belegger4

Alle kosten worden in detail uiteengezet in het prospectus

Fiche Technique
Naam Kapitalisatie Distributie

Crelan Invest Conservative BE6302834658 BE6302835663

Crelan Invest Balanced BE6302836679 BE6302837685

Crelan Invest Dynamic BE6302838691 BE6302839707

Valuta4 EUR

Minimale  
inschrijving4

Eerste inschrijving: EUR 100 
Elke volgende inschrijving: een duizendste van een deelbewijs

Netto 
Inventariswaarde4

Eerste NIW: 100 EUR 01/06/2018 berekend op 04/06/2018. De netto-inventariswaarde 
wordt elke bankwerkdag gepubliceerd op de website van De Tijd (www.tijd.be). De netto-
inventariswaarde is ook beschikbaar op de websites van de distributeur www.crelan.be en 
bij de instelling die de financiële dienstverlening voor haar rekening neemt, CACEIS Bank 
Belgium branch

Liquiditeit4 Dagelijks

Terugbetaling van 
het kapitaal4

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

Instapkosten4 2,50% niet verworven door het compartiment.

Uitstapkosten4 0,00%

Inschrijving/
verkoop4

*D = de afsluitingsdatum voor het ontvangen van de orders (elke bankwerkdag om 10u00) 
en datum van de netto-inventariswaarde:
De sluitingstijd voor ontvangst 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-inven-
tariswaarde 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

Rechtsvorm4 Compartimenten van de Belgische BEVEK Crelan Invest, 
beheerd door Luxcellence Management Company S.A.

Administratie-
kosten4

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 dien-
stverlening belaste agent treedt niet op als nominee.

Conversiekosten4 Eventueel verschil tussen de verkoopprovisie van het nieuwe compartiment en die van 
dit compartiment (maximum 1%).

 Naam Lopende kosten

Crelan Invest Conservative 1,34%

Crelan Invest Balanced 1,42%

Crelan Invest Dynamic 1,57%

Lopende Kosten

Financiële
dienstverlening4

CACEIS Bank Belgium branch

4. Van toepassing op de compartimenten Crelan Invest Conservative, Crelan Invest Balanced, Crelan Invest Dynamic

Dit cijfer is gebaseerd op de kosten van het vorige boekjaar, afgesloten in december 2021. Dit cijfer omvat geen 
transactiekosten, tenzij het subfonds instap- of uitstapkosten betaalt wanneer het belegt in deelbewijzen van andere 
fondsen. Deze kosten kunnen van jaar tot jaar variëren.



Dit document is een marketingdocument. Inschrijvingen worden gedaan op basis van het prospectus, de essentiële 
beleggersinformatie en de statuten. Het betreft de compartimenten Crelan Invest Conservative, Balanced en Dynamic 
(de "Compartimenten") van de BEVEK Crelan Invest. Het prospectus en de essentiële beleggersinformatie moeten 
worden gelezen voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen. De BEVEK Crelan Invest is een Belgische BEVEK 
met meerdere compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 
2009/65/EG en die, wat bepaalde aspecten van haar werking en haar beleggingen betreft, onderworpen is aan de wet 
van 3 augustus 2012 betreffende instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 
2009/65/EG en betreffende instellingen voor collectieve belegging in schuldvorderingen. Potentiële beleggers dienen te 
overwegen of de risico's die aan een belegging in het product verbonden zijn, passend zijn voor hun omstandigheden, en 
dienen zich er tevens van te vergewissen dat zij de volledige inhoud van dit document begrijpen. Voorts wordt de aan-
dacht van elke belangstellende gevestigd op het feit dat niet op de deelnemingsrechten van het Fonds mag worden inges-
chreven indien de regelgeving van het land van herkomst of van enig ander land dat op de deelnemingsrechten van toe-
passing is, zulks verbiedt. Dit document is niet bedoeld voor gebruik door ingezetenen of burgers van de Verenigde Staten 
van Amerika en "U.S. Persons" zoals die term wordt gedefinieerd in Regulation S van de Securities and Exchange Commis-
sion onder de U.S. Securities Act van 1933. Bijgevolg is het de verantwoordelijkheid van elke geïnteresseerde persoon om 
zich, vóór enige inschrijving, te vergewissen van de verenigbaarheid van een dergelijke inschrijving met de wetten die op 
hem van toepassing zijn en van de fiscale gevolgen van een dergelijke belegging. Beleggers wordt ten stelligste aangera-
den onafhankelijk professioneel advies in te winnen om te bepalen of een belegging in het product passend is. Alvorens 
in dit product te beleggen, is het belangrijk dat u een goed inzicht hebt in de kenmerken ervan en vooral in de risico's die 
eraan verbonden zijn. Indien de kredietinstelling of beleggingsonderneming of bemiddelaar in bank- en beleggingsdiensten 
u dit financiële product aanbeveelt in het kader van een beleggingsadvies, moet zij beoordelen of de voorgestelde tran-
sactie passend is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen 
en uw financiële situatie. Indien geen beleggingsadvies wordt verstrekt, zal de kredietinstelling of beleggingsonderne-
ming moeten nagaan of u over voldoende kennis van en ervaring met het betrokken product beschikt. Indien het product 
niet geschikt is voor u, is de kredietinstelling of beleggingsonderneming verplicht u daarvan in kennis te stellen. Bij wijze 
van uitzondering mag de bovenstaande beoordeling onder bepaalde voorwaarden niet worden uitgevoerd wanneer de 
voorgestelde transactie betrekking heeft op een niet-complex financieel instrument en de dienst op initiatief van de cliënt 
wordt verricht. Het Fonds biedt geen kapitaalbescherming of rendementsgarantie. De waarde van de deelnemingsrech-
ten is onderhevig aan marktschommelingen en de gedane beleggingen kunnen derhalve zowel dalen als stijgen. De in dit 
document verstrekte informatie is onvermijdelijk onvolledig, wordt verstrekt op basis van op een bepaald tijdstip waarge-
nomen marktgegevens en is aan wijzigingen onderhevig. Gedetailleerde informatie over dit product, de voorwaarden 
en risico's ervan zijn te vinden in het prospectus van de BEVEK, de essentiële beleggersinformatie en de laatste jaar- 
en halfjaarverslagen, die gratis beschikbaar zijn in het Nederlands op de maatschappelijke zetel van de BEVEK, bij 
CACEIS Bank Belgium branch, of in uw plaatselijke Crelan kantoor (of online op www.crelan.be). De informatie in dit 
document is geldig op het moment van schrijven en kan in de loop van de tijd veranderen. Dit document is onderworpen 
aan het Belgisch recht en aan de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken. De financiële dienst wordt verze-
kerd door CACEIS Bank Belgium branch., Société de Bourse, - Havenlaan 86C bus 320 - 1000 Brussel. 
Klachtenafdeling - In geval van klachten kunt u zich wenden tot de klachtenafdeling van Crelan, Crelan Klachtendienst, 
ANT10103 Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel of gebruik het formulier op de pagina https://www.crelan.be/nl/parti-
culieren/artikel/klachtenbehandeling. Indien u niet tevreden bent met ons antwoord, kunt u contact opnemen met de 
Ombudsman voor Financiële Conflicten op het volgende adres: Ombudsfin vzw - Noordpoort II, Koning Albert II-laan 
8, bus 2 1000 Brussel (www.ombudsfin.be). 30/09/2022, Verantwoordelijke uitgever: Joris Cnockaert - Sylvain Dupuis-
laan 251 - 1070 Brussel - FSMA 028787 A

Disclaimer:

Algemene Fiscaliteit
(Belgische  
ingezetenen)

De fiscale behandeling hangt af van de persoonlijke situatie van elke belegger en kan in de 
toekomst worden gewijzigd (zie prospectus van de BEVEK Crelan Invest). 

Beurstaks In geval van terugkoop of conversie van een kapitalisatieaandeel: 1,32%  
(met een maximum van 4.000 EUR) 

Roerende  
Voorheffing

Fiscaliteit & Belastingen

Individuele beleggers die als particulier handelen: 
Roerende voorheffing van 30% op de uitkering van dividenden. 
Indien meer dan 10% van het vermogen in obligaties is belegd, is eveneens een definitieve 
roerende voorheffing van 30% verschuldigd op de meerwaarde uit obligaties in geval van 
verkoop, terugkoop of verdeling van het vennootschapsvermogen (TIS bis); bij ontstentenis 
hiervan (belegging van minder dan 10% in obligaties), vrijstelling in geval van verkoop, 
terugkoop of verdeling van het vennootschapsvermogen - vennootschapsbeleggers : niet-
liberale bronbelasting, aftrekbaar van de definitieve belasting; in principe belasting tegen het 
gewone vennootschapsbelastingtarief (29,58%, behalve wanneer verlaagde tarieven gelden). 
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot uw gebruikelijke financiële en fiscale adviseurs.


