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Wij zijn overtuigd van de potentie van blockchain en 
cryptocurrencies. Deze technologie is de wereld aan het 
veranderen. Tegelijkertijd is het moeilijk voorspelbaar wanneer 
en op welke manieren de technologie tot volle wasdom gaat 
komen en hoe het blockchain-landschap van de toekomst eruit 
gaat zien. Ook zijn de mogelijkheden om professioneel in deze 
sector te beleggen vooralsnog beperkt. Het is onze missie om 
dit te veranderen. 

Het Crypto Index Fonds doet dit door een volledig objectieve 
beleggingsstrategie te volgen, die meetbaar, controleerbaar 
en transparant is. Extern toezicht en veilige opslag zijn 
goed geregeld, waarmee we een ideaal investeringsproduct 
neerzetten voor de lange termijn. De fondsstructuur biedt 
optimale ontzorging tegen concurrerende kosten.

In deze brochure leest u waarom wij geloven in de waarde  
van de blockchain, hoe de index-strategie werkt en welke 
voordelen het fonds biedt. 

Peter Reitsma

Egbert-Jan de Vries

Welkom bij 
Crypto Index

‘Crypto is a 
complex eco-
system, better 
observed than 
explained’
Naval Ravikant, CEO van AngelList
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Het Crypto Index Fonds

Blockchain is een baanbrekende technologie die een nieuwe manier 
van zakendoen en samenwerken mogelijk maakt. Een decentraal 

netwerk waarborgt de betrouwbaarheid van een blockchain-transactie, 
waardoor externe trustpartijen overbodig zijn. Deze eigenschap, namelijk 

de potentie om zaken te doen zonder tussenpartijen, en de daaruit 
volgende kostenbesparing, houden samen de belofte in waarop de 

groeiverwachting gebaseerd is.

Blockchaintoepassingen zijn decentraal, robuust, 
grensoverschrijdend en 24x7 beschikbaar. Blockchain 
heeft in korte tijd al geleid tot een scala aan nieuwe 
toepassingen op het gebied van betaling, financiering, 
verzekeringen, leningen en logistiek. En we staan nog 
maar aan het begin. 

Store of value
De komst van Bitcoin in 2009 betekende de geboorte 
van een nieuwe asset-klasse: die van de crypto-assets. 
De schaarste en het eigenaarschap worden niet door 
banken of andere partijen gereguleerd, maar door 
software die op duizenden computers draait en op 
wiskundige en cryptografische principes gestoeld is.

De waarde van de crypto-assets wordt in grote 
mate bepaald door het achterliggende blockchain 
netwerk en het vertrouwen daarin. Hoe groot en 
decentraal is het? Hoe worden de deelnemers (de 
miners) vergoed? Hoeveel gebruikers zijn er? Welke 
features heeft het netwerk?  Tegenwoordig worden 
crypto-assets als een serieuze waardedrager gezien. 
Zij zullen niet meer verdwijnen en horen in elke inves-
teringsportfolio thuis.

Brede economische impact
De initiële doelstelling van de bedenker van Bitcoin 
was om een alternatief betalingsmiddel te introduce-
ren naast de dollar en de euro. Maar de toepassing van 
blockchain gaat veel verder. Door te programmeren op 
de blockchain zijn veel ingewikkelder transacties af te 
handelen dan waardeoverdracht. Dit is relevant voor 

elke economische sector, omdat het overbodig maken 
van tussenpartijen en het foutloos afhandelen van 
transacties veel efficiencywinst oplevert. 

Daarnaast opent blockchain-technologie de deur 
voor allerlei nieuwe bedrijfsmodellen die voorheen 
niet mogelijk waren. Je kunt gerust stellen dat 
blockchain-technologie eenzelfde potentieel aan mo-
gelijkheden aanboort als dat het internet ooit deed. 

Hoe investeer je? 
Anders dan bij traditionele bedrijven is het niet 
mogelijk om eigenaar te worden van een blockchain, 
of om er aandelen in te bezitten. Juist het feit dat 
de technologie van niemand is, maakt haar uniek. 
Een deel van haar waarde zou verloren gaan zodra 
een van de deelnemende partijen een controlerend 
aandeel krijgt.      

Cryptomunten spelen een cruciale rol in het 
ecosysteem van een blockchain. Enerzijds zijn ze 
nodig om degenen die het netwerk in stand houden 
te vergoeden, anderzijds dienen ze als betaalmiddel 
voor het gebruik van de diensten van een blockchain.  
Waarde wordt bereikt door het netwerkeffect: hoe 
groter het gebruik van de blockchain, hoe waar-
devoller de munt zal worden. Dit betekent dat het 
aankopen van cryptomunten de meest directe manier 
is om te investeren en profiteren van de groei. 

Het Crypto Index Fonds doet dit door een zo groot 
mogelijk deel van de crypto-economie af te dekken in 
de vorm van een regelmatig bijgesteld mandje crypto-
munten, waarin de representatie van de bewegelijke 
cryptomarkt zo actueel mogelijk is.

Wij geloven in 
de waarde van 

blockchain
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Waarom een 
index?

Onvoorspelbaar
Het is dus lastig om te voorzien welke blockchains 
de winnaars zullen worden. Net als met internet-
bedrijven in de jaren negentig zullen er nog veel 
verschuivingen plaatsvinden en nieuwe spelers 
komen die de markt gaan domineren. 

Hoe nu te investeren in de technologie als geheel, 
zonder de ‘juiste’ munten te kunnen voorspellen? 
Daar komt indexbeleggen om de hoek kijken.

Bewezen strategie
Indexbeleggen heeft als uitgangspunt dat de markt 
de beste voorspeller is. Wanneer je een mandje 
samenstelt dat een groot gedeelte van de complete 
markt bestrijkt – en deze verdeling voldoende vaak 
herweegt – vloeit je investering automatisch naar de 
winnaars en verdwijnen de verliezers uit het portfolio.

Indexbeleggen is eenvoudig, relatief goedkoop en 
veel onderzoek wijst uit dat deze aanpak op de lange 
termijn succesvoller is dan een actieve strategie 
waarbij je vooraf de winnaars en verliezers probeert 
te voorspellen. Dit geldt voor traditionele aandelen 
maar is voor cryptovaluta niet anders. 

Het mandje
De samenstelling van het mandje met cryptomunten 
is van invloed op het rendement. Hoe bepaal je het 
aantal munten dat dient te worden opgenomen in 
het mandje? En hoe bepaal je hoe vaak het mandje 
herwogen moet worden, en hoe groot het aandeel 
van een individuele munt mag worden? 

Het Crypto Index Fonds beschikt over eigen 
tooling waarmee de prestaties van de verschillende 
samenstellingen fictief met terugwerkende kracht 
getest worden, om zo de meest optimale index te 
bepalen. Als de analyses substantiële wijzigingen 
vertonen, stellen we de strategie bij. Zo zorgen we 
altijd voor het beste rendement. 

Roy Amara, Amerikaans wetenschapper en futurist

‘We tend to 
overestimate
the effect of a 
technology in  

the short run and 
underestimate  
the effect in the 

long run.’

Het Crypto Index Fonds koopt cryptomunten aan, omdat dit dé manier is om 
te investeren in blockchain-technologie. Deze technologie is nieuw, nog volop 
in ontwikkeling en bevindt zich in de fase van exponentiële groei. Dat maakt 
het lastig om te voorspellen in welke economische segmenten het meeste 
succes geboekt gaat worden. 
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Beleggen in blockchain-technologie is aantrekkelijk, maar in de praktijk blijkt 
het aankopen, herwegen en veilig bewaren van een representatief mandje 
met cryptovaluta tijdrovend en foutgevoelig. Het Crypto Index Fonds neemt 
zijn klanten dit werk volledig uit handen. In- en uittreden gebeurt in euro’s, 
zonder technische rompslomp, en de deelnemer wordt – naar rato van zijn 
intredebedrag – juridisch eigenaar van de fondsparticipaties.

Dienstverlening

Informatievoorziening 
Informatieverstrekking met betrekking tot het aantal 
participaties en eventuele mutaties daarin vindt 
plaats via de administrateur van het Fonds. Deze 
verzorgt tevens de jaaropgave die voor de belasting- 
aangifte nodig is. Daarnaast kunnen deelnemers de 
waarde van hun participatie dagelijks via de website 
van Crypto Index inzien. 

Fiscaal
Het fonds is fiscaal transparant. Dit houdt in dat de 
deelnemer op basis van de handelswaarde op de  
peildatum aangeslagen wordt voor vermogens-
belasting. Voor particuliere deelnemers valt dit 
vermogen in Box 3.

Toezicht 
De beheerder van het fonds wordt bij alle activiteiten 
waarbij waarde verplaatst wordt gecontroleerd 
door een zogenaamde bewaarder. Deze zorgt er in 
het belang van de deelnemers voor dat er precies 
gehandeld wordt volgens de afspraken.

Crypto-dividend
Het bezit van sommige munten levert additionele 
inkomsten op, bijvoorbeeld in de vorm van ‘airdrops’, 
opbrengsten van ‘staking tokens’ of ‘gas’ tokens. Het 
uitgangspunt is dat dit soort inkomsten ten goede 
komen aan het Fonds en dus aan de deelnemers. Wel 
zal de beheerder altijd beoordelen of het (juridisch) 
verantwoord is om een asset te claimen.

Regulering
Het fonds is gestructureerd als een Besloten Fonds 
voor Gemene Rekening (BFGR) en is gereguleerd 
onder het zogenoemde AIFMD-registratieregime. De 
minimum inleg bedraagt 100.500 Euro.

Gespreid instappen
Bij een langere termijn investering in een dyna-
mische markt kan men overwegen gespreid in te 
stappen. Daarom biedt het Fonds de optie om de 
intrede over een tijdsbestek van drie maanden  
plaats te laten vinden.

info-circle hand-holding

file-invoice-dollar chart-pie

eye gavel

%
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Veilige opslag
De beveiliging is op alle punten van het hoogste niveau:

Fysieke opslag geografisch gescheiden op 
zwaar beveiligde locaties. 
Bij onbeschikbaarheid van een of meerdere 
partijen is er een continuïteitsplan dat dit 
ondervangt.
De digitale opslag van sleutels vindt plaats op 
datadragers die nooit in contact komen met 
welk netwerk dan ook en daardoor volledig 
hack-proof zijn. 

Procedurele beveiliging gebaseerd op het 
meerdere-paren-ogen-principe, waardoor er 
meerdere personen van meerdere organisaties 
nodig zijn om toegang te krijgen tot de locaties 
en de digitale sleutels.
Er worden geen munten in het fonds opgeno-
men die niet voldoen aan de eisen voor veilige 
opslag.

Herbalanceren, hoe werkt dat?
Tijdens een herbalancering worden de onderlinge verhoudingen van de fondscomponenten 
teruggebracht naar de samenstelling van de index. Deze momenten gebruiken we tevens om voor 
deelnemers crypto-assets aan te kopen of te verkopen. Bij dit proces spelen een aantal aspecten:

Keuze van handelsplatformen: we handelen 
alleen op handelsplatformen die een hoge 
mate van liquiditeit, betrouwbaarheid en een 
institutionele handelsruimte bieden. 
Liquiditeit: wanneer een crypto-asset 
onvoldoende liquide is, dus wanneer er relatief 
weinig handel in plaatsvindt, nemen we deze 
niet op in het fonds. Zo verkleinen we de kans 
dat we tegen ongunstige voorwaarden moeten 
handelen.

Kosten: door deze zo laag mogelijk te houden 
verhogen we het langetermijn- rendement van 
het fonds.
Snel verhandelen: alleen zo kan er een faire 
afrekening worden gemaakt met betrekking tot 
het aantal uit te keren nieuwe participaties, en 
is er bovendien zo kort mogelijk blootstelling 
aan een handelsplatform.

De fondsbeheerder en -bewaarder zorgen ervoor dat het fondsvermogen 
veilig opgeslagen wordt en een actuele representatie blijft van de crypto-
markt. Daartoe zijn uitgebreide procedures opgesteld. Deze zijn extern 
gereviewd en worden regelmatig geëvalueerd.

Deelnemen?lock
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U vult het inschrijfformulier in

Wij controleren uw gegevens

U stort het intredebedrag

Wij kopen de cryptocurrencies

U ontvangt de participaties

We komen graag met u in gesprek. Bel of e-mail 
ons voor een uitleg op maat.

Persoonlijk gesprek?

phone 010 799 73 37 envelope info@crypto-index.nl

mailto:info%40crypto-index.nl?subject=Persoonlijk%20gesprek


Weena-Zuid 130
3021NC Rotterdam

010-799 73 37
info@crypto-index.nl
www.crypto-index.nl
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Disclaimer
Deze publicatie is opgesteld door Crypto Index en is een marketingcommunicatie-uitgave. Alle teksten in deze brochure mag u 
vrij gebruiken (mits niet commercieel) met vermelding van Crypto Index als bron. Deze publicatie is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid ontwikkeld. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die het gevolg is van handelingen of beslissingen 
die zijn gebaseerd op deze informatie. Crypto Index is een handelsnaam van Crypto Index B.V. KvK: 69217211. Elke belegging 
in financiële instrumenten brengt risico’s met zich mee. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde 
resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Heeft u vragen of klachten, dan kunt u contact opnemen via info@crypto-index.nl.

mailto:info@crypto-index.nl 
http://www.crypto-index.nl

