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Hoe lager de kosten van een fonds, hoe groter de kans dat het goed presteert. Want die kosten tasten het verwachte rendement aan.
De mate waarin dat gebeurt, varieert sterk van fonds tot fonds en verschilt ook tussen de diverse marktspelers. Een overzicht.

Door in een fonds te beleggen kunt u profiteren van de expertise van professionele beheerders. Maar die diensten worden u
wel aangerekend in de vorm van een aantal rechtstreekse en onrechtstreekse (al dan niet transparante) kosten. Ondanks alle
inspanningen van de regulator blijkt het niet altijd gemakkelijk om daaruit wijs te raken.

Wilt u volledige en transparante informatie over de kosten van het fonds dat u wilt kopen, lees dan aandachtig het Document met de
Essentiële Beleggersinformatie, ook KIID (Key Investor Information Document) genoemd. Dat document is verplicht sinds 2012 en
bevat op een compacte manier en in eenvoudige bewoordingen, de belangrijkste informatie met betrekking tot ieder fonds, waaronder
ook de kosten. De verdeler van het fonds is verplicht u dat document te overhandigen.

BELANGRIJKSTE SOORTEN KOSTEN

• Instap- of inschrijvingskosten

Die kosten worden rechtstreeks geheven op de stortingen die u doet in het fonds. Het maximaal toegepast percentage wordt in het
KIID vermeld. Dat maximum (tot 6%) wordt zelden toegepast. Het courante percentage schommelt meestal tussen 0 en 3 procent. Hoe
langer u in het fonds blijft zitten, hoe minder de negatieve impact van de instapkosten doorweegt.

Die kosten variëren per fonds, maar ook per fondsenverdeler. Traditionele banken rekenen meestal maximaal 3 procent aan met
een korting voor de huisfondsen. Onlinebrokers rekenen meestal lagere kosten aan. Vaak is dat dan een forfaitair bedrag. Sommige
spelers rekenen helemaal geen instapkosten aan.

Veel onlinebrokers hanteren het principe 'gratis als het kan'. Sommige beheerders verplichten de verdeler immers om instapkosten aan
te rekenen. Een bekende verdeler is Carmignac waarbij u 1 procent instapkosten moet betalen bij elke verdeler.

De ontvangen bedragen komen integraal bij de verdeler van het fonds terecht (bank, onlinebroker of een andere financiële speler).
Alvorens u tot een aankoop overgaat, is het dan ook aangewezen te vergelijken en waar mogelijk te onderhandelen.

• Beheerskosten

Dat zijn jaarlijks terugkerende kosten die tot doel hebben de knowhow en de administratieve kosten van de beheerder te vergoeden.
Ze variëren naargelang het soort fonds. Kosten van fondsen met een (zeer) actief beheer liggen logischerwijze hoger dan die van
passief beheerde fondsen of indexfondsen. Voor aandelenfondsen moet u rekenen op 1 tot 2 procent. Voor thesauriefondsen en
obligatiefondsen is dat 0,5 tot 1,5 procent.

Bij dakfondsen, dat zijn fondsen die in andere fondsen beleggen, tasten twee 'kostenlagen' het rendement aan.

De kosten moeten in het KIID vermeld worden onder de rubriek 'lopende kosten'. Dat document bevat de gemiddelde kosten die
het voorbije jaar werden aangerekend in het kader van het beheer. De lopende kosten worden jaarlijks herberekend en in het KIID
gepubliceerd. Let op dat u de laatste versie meekrijgt. De transactiekosten die het fonds maakt voor zijn beleggingen, zijn meestal niet
opgenomen in de lopende kosten.

De beheerskosten worden dagelijks afgetrokken van de inventariswaarde en zijn dus niet echt 'zichtbaar' voor de belegger. Ze hebben
nochtans rechtstreeks impact op de prestaties van het fonds. Een groot deel van die kosten bestaat uit 'retrocessies' ( commissies, of
ook wel kickbackkosten genoemd) ten voordele van de verdeler die u het fonds heeft verkocht.

Boven op de inschrijvingskosten vormen de beheerskosten een stevige financiële hefboom die de fondsenverdelers ertoe aanzet in
de eerste plaats die fondsen voor te stellen waarvoor ze het beste worden vergoed. De MiFID II-richtlijn, die in 2018 in voege treedt,
verbiedt banken om retrocessies op te strijken in het kader van vermogensbeheer en als de banken onafhankelijk advies geven aan
klanten.

Let wel, sommige fondsen hanteren ook een prestatievergoeding als het fonds beter presteert dan de vooropgestelde doelstellingen.
Die commissie staat in een aparte rubriek in het KIID met vermelding van de berekeningswijze.

• Bewaarkosten

Dat zijn kosten die elk jaar of elk kwartaal aangerekend worden voor het bewaren van het fonds op een effectenrekening. Grote
banken rekenen daarvoor meestal 0,24 procent aan, maar huisfondsen worden meestal gratis bewaard. De meeste onlinemakelaars
rekenen geen bewaarkosten aan.

• Uitstapkosten

Meestal worden geen uitstapkosten aangerekend, tenzij wanneer u het fonds voor de vervaldatum verkoopt (meestal tussen 1 en 3
procent). Men doet dat om te voorkomen dat de belegger zijn verbintenissen niet nakomt en om de andere onderschrijvers schadeloos
te stellen.
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BESLUIT

Wil u onaangename verrassingen voorkomen, informeer dan vooraf naar de kosten, vergelijk ze met die van andere spelers en
onderhandel. Toch blijft het belangrijk om uw keuze in de eerste plaats te laten leiden door uw beleggersprofiel, de kwaliteit van het
fonds en de expertise van de beheerder, en pas in tweede instantie door de kosten.

CHRISTIAN DE GREEF
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