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Flexinvest
Beleggen  
op uw eigen tempo. 
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De voordelen van beleggen
en het gemak van sparen

De bestemming van uw Flexinvest-beleggingsplan: 
ICB’s, beveks, fondsen... 

Officieel heten ze ‘instellingen voor collectieve belegging 
in effecten’ (ICBE’s), sinds de werking daarvan door een 
Europese richtlijn is vastgelegd. Gemakshalve worden ze 
kortweg ’beleggingsfondsen’ (ICB’s) genoemd. Het zijn 
structuren die zorgen voor het collectieve beheer van 
kapitaal aangebracht door beleggers. De ICB’s trekken 
kapitalen aan en beleggen ze collectief in effecten. De 
bekendste vormen zijn beleggingsvennootschappen met 
veranderlijk kapitaal (beveks, echte vennootschappen) 
en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF’s, 
contractuele formules).

Flexinvest is een beleggingsplan waarmee u maandelijks 
een klein bedrag opzij zet in een beleggingsfonds (ICB) 
naar keuze. U belegt zonder moeite voor potentieel hoge 
rendementen. Die kunt u gebruiken voor belangrijke 
projecten, zoals:
• de studies van de kinderen of kleinkinderen; 
• een extra pensioenvoorziening;
• een extra inkomen;
• de aangroei van uw vermogen; 
• een tweede verblijf.  

Uw beleggingsplan maakt gebruik van een beleggingsfonds 
(ICB) naar keuze. Zo profiteert u van alle voordelen van 
gespreid beleggen: professioneel beheer, maximale 
spreiding en toch een bescheiden inleg, potentieel hoge 
rendementen, geen directe belegging op de beurs enz. 
En u belegt in alle flexibiliteit. U bepaalt zelf hoe vaak en 
hoeveel u belegt, u kiest zelf het beleggingsfonds (ICB) 
enz.   

Beleggen hoeveel u maar wilt

Bij de opening van een Flexinvest-plan legt u vast hoe vaak 
u wilt storten: elke maand, om de 2, 4, 6 maand of jaarlijks 
stort u een bepaald bedrag in een beleggingsfonds (ICB). U 
belegt in alle vrijheid: u kunt een pauze inlassen of kiezen 
voor een andere frequentie, het belegde geld opnemen of 
een ander fonds aan uw beleggingsplan verbinden enz.

Wist u dat u met Flexinvest zelfs voor iemand anders 
kan beleggen, zoals voor uw kinderen of kleinkinderen 
(Junior Flexinvest)?
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Beleggen zoveel u maar wilt

U kunt al beleggen vanaf 30 EUR per maand. Met zo'n 
gespreide aankoop loopt u niet het risico om al uw geld 
te beleggen wanneer de beurs plots gestegen is en hoeft 
u niet over een groot kapitaal te beschikken. U kunt als 
het ware elke maand het bedrag opzij leggen dat u wilt 
beleggen. U heeft ook steeds de mogelijkheid om het 
bedrag te wijzigen.

Beleggen in een beleggingsfonds (ICB) naar keuze

U hebt de keuze uit bijna alle  strategie- en beleggings-
fondsen (ICB’s) die Fintro aanbiedt. 

Een tip: kies het beleggingsfonds (ICB) dat het beste  
aansluit bij uw beleggingsprofiel en uw beleggingstermijn. 
Elke Flexinvest heeft één beleggingsfonds als bestemming, 
maar u kunt verschillende Flexinvesten nemen met elk hun 
eigen beleggingsfonds. Zo spreidt u nog eens extra.  
Met alle voordelen van dien. 

Beleggingsrisico of het belang van een zorgvuldige 
keuze

Tegenover een potentieel hoger rendement staat  
uiteraard altijd een hoger risico. Vandaar dat u het 
beleggingsfonds (ICB) verbonden aan uw Flexinvest  
zorgvuldig kiest. Lees daarom beslist de essentiële 
beleggersinformatie bij elk beleggingsfonds (ICB).  
Ga samen met uw Fintro-agent na of dit beleggingsfonds 
(ICB) geschikt is op basis van uw kennis en ervaring op 
financieel gebied, uw beleggingsdoelstellingen 
en uw financiële situatie.

Afvlakking van de aankoopprijs

Als bv. een deelbewijs 5 euro kost, koopt u met 100 euro 
20 deelbewijzen. Indien de markten dan opnieuw zou-
den stijgen, koopt u voor 100 euro misschien slechts 5 
deelbewijzen, maar u kunt wel genieten van een hogere 
koers op een groter aantal aandelen, omdat u er een 
groter aantal gekocht heeft bij dalende markten. 
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Beleggen met aandacht voor risicobeperking

Spreiding van de activa 
Met Flexinvest belegt u in beleggingsfondsen (ICB).  
Die spreiden het risico optimaal door te beleggen in veel 
verschillende obligaties en aandelen of zelfs in andere 
beleggingsfondsen (ICB) die op hun beurt beleggen in 
verschillende obligaties en aandelen. 

Met een beleggingsfonds kunt u uw portefeuille sprei-
den en de risico’s van een rechtstreekse belegging in 
aandelen of obligaties beperken.

Spreiding in de tijd
De specialisten noemen het 'market timing': wanneer 
koop je het beste een belegging? En die vraag is ook 
specialistenwerk. Flexinvest maakt het u evenwel makkelijk: 
de beste 'market timing’ is spreiden. Op een spaarboekje, 
via aandelen, obligaties, vastgoed en goud. Om aandelen 
niet altijd duur aan te kopen, spreidt Flexinvest de aankoop 
ook in de tijd. Zo doen veel beleggers het. Ze geven de bank 
een permanente opdracht om elke maand bv. 200 euro in 
een beleggingsfonds (ICB) te stoppen. En dat gebeurt altijd, 
ook als de wereld in brand staat. Zo bezorgt Flexinvest u 
een goede gemiddelde aankoopprijs en hoeft u niet na te 
denken over het juiste aankoopmoment. 
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Help!
De markten blijven
dalen. Ik verkoop.

Gelukkig
heb ik verkocht.

Hé, wat
gebeurt er nu?

Ik moet kopen.
Gelukkig is het goedkoper

dan vorige keer.

De prijzen dalen.
Ik ga er nog kopen.

Gelukkig heb ik
al gekocht.

Als ik nog lang wacht,
mis ik deze trend.

Ik koop.

De markten 
stijgen, ik moet dit in 

het oog houden.

De psychologie van de belegger
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Afhankelijk van de marktomstandigheden is een belegging 
gespreid in de tijd doorgaans voordeliger dan een 
eenmalige belegging. Bij een daling van de koers is het 
interessanter om gespreid in de tijd te beleggen, omdat u 
steeds meer zal kunnen kopen voor hetzelfde geld. Bij een 
stijging van de koers is het dan weer wel interessant om 
uw hele kapitaal in een keer te beleggen, op voorwaarde 
dat u er snel bij bent. Maar systematisch kopen wanneer 
de koers laag staat en verkopen wanneer ze hoog staat, is 
een illusie. Vaak doen we zelfs instinctief het omgekeerde: 
hoe vaak gebeurt het niet dat we pas aandelen kopen als 
alle boekjes erover schrijven. Dan is het echter doorgaans 
te laat, want wanneer iedereen begint te kopen, reageert de 
koers meteen met een stijging…. 

Gratis beleggingsplan

Het beleggingsplan is volledig gratis. De eventuele 
kosten en taksen  van het onderliggende beleggingsfonds 
(ICB) blijven uiteraard wel verschuldigd. Denk bv. aan 
de instapkosten, de taks op beursverrichtingen of de 
roerende voorheffing. Maar daar hoeft u niet naar om 
te kijken. Flexinvest houdt deze kosten automatisch in 
op uw maandelijkse bijdrage (of bij de verkoop). Met 
het resterende bedrag worden deelbewijzen van een 
beleggingsfonds (ICB) gekocht. Die worden onmiddellijk op 
uw Effectenrekening bijgeschreven en daar gratis bewaard. 
Handig, niet?
Bovendien kan een investeringsplan via Flexinvest u 
ook een regelmatig inkomen bezorgen, bijvoorbeeld als 
aanvulling van uw pensioeninkomen. 
Uw Fintro-agent geeft u graag meer informatie hierover.

Deelbewijzen

Deelbewijzen zijn het aantal rechten van deelneming die 
de belegger krijgt in ruil voor zijn inleg in het beleggings-
fonds (ICB). Een recht van deelneming of deelbewijs 
stemt dus overeen met de inventariswaarde daarvan op 
het ogenblik van de inbreng van het spaargeld van de 
belegger. Zoals een aandeel een fractie van het kapi-
taal van een onderneming vertegenwoordigt, zo verte-
genwoordigt deelbewijs een fractie van het vermogen 
van een beleggingsfonds (ICB). 

Uw beste keuze? Een keuze op basis van uw  
beleggersprofiel

Mensen verschillen, net als hun kijk op risico en rende-
ment. Daarom staat úw beleggersprofiel centraal in ons 
advies. Uw profiel geeft immers aan welk risico u als 
belegger kunt en wilt nemen met een bepaalde porte-
feuille. Het risico dat u kunt nemen (risicodraagkracht)  
is afhankelijk van uw financiële situatie, kennis en erva-
ring als belegger. Het risico dat u met een bepaalde por-
tefeuille wilt nemen (risicobereidheid) hangt dan weer af 
van uw doelstellingen, de mate waarin u bereid bent een 
eventueel tussentijds verlies te aanvaarden  
en hoe u tegenover financiële risico’s staat. 

We leggen uw beleggersprofiel objectief vast aan de 
hand van uw antwoorden op een aantal vragen. U kunt 
die vragenlijst  samen met uw Fintro-agent invullen of  
op eigen houtje via PC banking (www.fintro.be).  
U dient dan wel aangemeld te zijn.

Uw adviseur kan u ook helpen bij de keuze van een 
beleggingsfonds (ICB) volgens uw beleggersprofiel.  
Zo voorkomt u dat u over- of onderwogen bent in 
bepaalde beleggingscategorieën.
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Meer weten
over Flexinvest

Een goede keuze begint met Fintro bij heldere, duidelijke 
informatie:
• surf naar www.fintro.be;
• bij uw Fintro-agent krijgt u volledige informatie over de 

werking en de voordelen van Flexinvest. Hij informeert u 
graag over de beleggingsfondsen die het beste passen  
bij uw beleggersprofiel en uw doelstellingen. Zo kunt u 
met meer kennis van zaken de beste bestemming voor  
uw Flexinvest kiezen.

Meer weten over uw beleggersprofiel? 

Surf dan naar www.fintro.be >Sparen en beleggen >  
Uw beleggersprofiel.  



Vooraleer te beleggen in een beleggingsfonds (ICB) via Flexinvest wordt de belegger verzocht om kennis te nemen van het Prospectus en de Essentiële beleggersinformatie 
van het betreffende beleggingsfonds (ICB). Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en het Frans, in elk kantoor van Fintro, bij BNP Paribas Securities 
Services (filiaal in Brussel) dat de financiële dienst verzorgt, en staan op de website www.bnpparibas-ip.be.
De in deze brochure opgenomen informatie houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen van de belegger.  
Raadpleeg voor meer informatie uw Fintro-agent.
De Fintro-agenten zijn bij de FSMA als verzekeringsmakelaar ingeschreven. 
V.U. Charline Van Droogenbroeck, BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. • 07-2014 • NF0106 • 026950958731


