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Een doelrendement gekoppeld aan 
een limiet voor koersschommelingen

Het zijn momenteel moeilijke tijden op de financiële markten. De rente op de obligaties is historisch 
laag en klimt stilaan hoger. Dit zet de obligatieprijzen onder druk. Op de aandelenmarkten zagen 
we de laatste weken grote koersbewegingen. Zo kregen de Europese beurzen klappen door de 
Griekse crisis en de groeivertraging in China. 
De nieuwe levensverzekering Belfius Invest Target Return belegt in verschillende fondsen die 
een bepaald doelrendement nastreven en een grens voor koersschommelingen vooropstellen. 
Deze fondsen zijn momenteel een goed alternatief voor beleggers die op zoek zijn naar een 
hoger potentieel rendement dan dit voor vastrentende oplossingen in euro.

Hebt u interesse?
Vraag meer informatie 
aan uw financieel 
adviseur in uw 
Belfius-kantoor, of 
bel het gratis nummer 
0800 92 700.

Een tak 23-verzekering
Belfius Invest Target Return is een levensverzekering 
waarbij de nettopremie wordt belegd in een tak 23- 
verzekering om een mooi potentieel rendement te halen. U 
hebt de keuze uit verschillende interne beleggingsfondsen 
die op hun beurt beleggen in verschillende fondsen van 
diverse gerenommeerde fondsenbeheerders. Deze 
fondsen werden geselecteerd op basis van hun strategie. 

Strategie van de onderliggende fondsen
Deze fondsen hebben als objectief een bepaald minimaal 
doelrendement te halen op een bepaalde beleggingshorizon, 
ongeacht de evolutie van de financiële markten en los 
van enige referentie-index. Deze rendementsdoelstelling 
is bijvoorbeeld op een beleggingshorizon van 5 jaar 5 % 
per jaar trachten beter te doen dan de opbrengst van cash. 
Bovendien willen deze fondsen de koersschommelingen, 
gemeten door de volatiliteit, onder een bepaalde limiet 
houden. De koersschommelingen van deze fondsen zijn 
dus minder hevig dan bij aandelenfondsen. Hoe hoger 
het doelrendement dat elk fonds nastreeft, hoe hoger 
normaal de vooropgestelde grenzen voor volatiliteit zijn.

Om het beoogde rendement te halen en de koers-
schommelingen onder controle te houden, beleggen de 
fondsen in een brede waaier van activa, zoals aandelen, 
obligaties, vastgoed, grondstoffen, deviezen, afgeleide 
producten en cash. De beheerder streeft naar een 
ideale verhouding van deze activa en past die aan als 
de situatie op de markten wijzigt. De mogelijkheid om 
snel tussen de verschillende activa te kunnen wisselen 
is in de huidige marktomgeving een grote troef. 

Binnen de verschillende activa kunnen ook bepaalde 
accenten gelegd worden. Zo kan bijvoorbeeld binnen de 
aandelenportefeuille de beheerder meer in een bepaalde 
sector of regio beleggen bij een positieve visie over deze 
sector of regio. En zelfs bij dalende markten kunnen 
verliezen beperkt worden door ‘short posities’ in te nemen  
of de positie in cash te verhogen. Ook de gemiddelde 
looptijd van de obligaties in de portefeuille wordt actief 
beheerd om zo de negatieve impact van een rentestijging 
op de obligatieportefeuille proberen te beperken.

Door de goede spreiding en het actief beheer van deze 
fondsen hoeft u niet wakker te liggen van de vraag 
wanneer u beter meer of minder in aandelen belegt. 
En in welk soort obligaties u nu best belegt en wat 
de ideale looptijd voor de obligatieportefeuille is. Dat 
doet de beheerder voor u op basis van zijn visie over 
de toekomstige marktevoluties.

Deze fondsen bieden wel geen kapitaalbescherming en 
de rendementen van deze fondsen zijn niet gewaar-
borgd. Ze kunnen dus bij een korte beleggingshorizon 
zowel positieve als negatieve prestaties neerzetten. 

December 2015Belfius Invest Target Return
Flash

De beheerders van 
de fondsen waarin de 
beleggingsverzekering 
belegt, proberen door 
een goed gespreide 
portefeuille het 
vooropgestelde 
rendement te halen.

Op basis van de door Belfius Bank NV opgestelde criteria, behoort het 
verzekeringsproduct (tak 23) Belfius Invest Target Return tot het dynamische deel 
van de portefeuille van de belegger. Meer informatie over de Belfius-beleggings-
benadering vindt u op belfius.be/beleggingsaanpak.
We nodigen de belegger uit om zijn Belfius Bank-beleggingsspecialist te raadplegen, 
die samen met hem zijn kennis en ervaring in financiële zaken zal overlopen, evenals 
zijn beleggingsdoelstellingen, beleggingshorizon en zijn financiële situatie.

Vast Beschermd

Tactisch Dynamisch
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Welke zijn de verschillende 
onderliggende fondsen?
U kunt momenteel kiezen uit 5 onderliggende fondsen 
die beleggen in een brede waaier van activa.
Hieronder vindt u een tabel met de namen en isin-codes 
van onderliggende fondsen, de rendementsdoelstelling 
en de doelstelling op vlak van volatiliteit.

U beschikt ook over een monetair fonds dat u kunt 
gebruiken als wachtrekening, bijvoorbeeld om reserves 
van de hierboven vermelde fondsen (tijdelijk) over te 
zetten. Dit is interessant om winsten van een bepaald 
fonds veilig te stellen in afwachting van een nieuwe 
investering in een ander fonds.

Meer details over het beleggingsbeleid van de ver-
schillende onderliggende fondsen en hun historische 
rendementen vindt u achteraan. 

Verschillende fondsen combineren
De beheerder van elk fonds heeft een eigen visie 
over hoe de markt in de toekomst zal evolueren. Op 
basis hiervan stippelt hij een strategie uit en wordt de 
portefeuille opgebouwd om het beoogde rendement te 
halen. De ene beheerder gelooft misschien in een verdere 
stijging van de Europese aandelenmarkten, terwijl een 
andere beheerder meer potentieel ziet in Amerikaanse 
aandelen. De ene beheerder is van mening dat de rente 
nog een poosje laag blijft, de andere beheerder gelooft 
in een forse opstoot van de rente. 

Ook de stijl van beleggen kan verschillen. Het ene fonds 
zweert bijvoorbeeld bij een selectie van individuele 
effecten om zo het rendement op te krikken. Terwijl 
een ander fonds belegt in aandelen of obligaties door 
vooral indexen te kopen. Ook het doelrendement en de 
doelstellingen rond volatiliteit verschillen van fonds 
tot fonds. 

U ziet het al: de keuze van het ‘beste’ Target Return 
Fonds wordt een moeilijke klus. Daarom biedt de 
beleggingsverzekering Belfius Invest Target Return 
u de mogelijkheid om te kiezen uit een selectie van  
5 verschillende fondsen. 

We raden u aan om deze fondsen te combineren, door 
in elk fonds  20 % van de gestorte premie te beleggen. 
Zo zorgt u voor extra spreiding.

TIP
Gespreid in de tijd instappen is ook verstandig. In 
sommige periodes zal het immers moeilijker zijn 
om het beoogde doelrendement te halen. In andere 
periodes wordt het doelrendement moeiteloos 
gehaald en zit men zelfs een heel eind boven dit 
beoogde rendement. Door gespreid te beleggen 
bekomt u een gemiddeld rendement over de periode 
waarin u in deze fondsen hebt belegd.

De beheerder past de gewichten van de activa waarin 
elk fonds belegt aan in functie van de gewijzigde 
marktomstandigheden. Er zijn mogelijk absolute grenzen 
vastgelegd in welk soort actief een fonds maximaal kan 
beleggen.
Hieronder vindt u bijvoorbeeld het maximaal gewicht 
van aandelen in elke portefeuille van de onderliggende 
fondsen.

Onderliggende fondsen Rendementsdoelstelling Doelstelling rond 
volatiliteit

JPM Global Macro 
Opportunities A (Acc) Eur 
(ISIN: LU0095938881)

Opbrengst van cash + 7 %  
bruto1 per jaar over een 
voldoende lange horizon.

Tussen 6 en 10 %

M&G Dynamic Allocation 
Fund A Eur  
(ISIN: GB00B56H1S45)

5 tot 10 % bruto1 per jaar over 
een horizon van 3 tot 5 jaar.

Tussen 5 en 12 %

Fidelity Funds Global Multi 
Asset Tactical Moderate 
Fund A Acc Euro Hedged 
(ISIN: LU0365262384)

Opbrengst van cash + 6,5 %  
bruto1 per jaar over een 
cyclus van 5 tot 7 jaar.

Tussen 6 en 8 %

Invesco Global Targeted 
Returns Fund – A Acc EUR 
(ISIN: LU1004132566)

Opbrengst van cash + 5 % 
bruto1 per jaar over periode 

van 3 jaar.

Minder dan 50 % van de 
volatiliteit van wereldwijde 

aandelen.
NN (L) First Class Multi 
Asset Premium – P  
(ISIN: LU1052149363)

Opbrengst van cash + 5 %  
bruto1 per jaar over een 

periode van 5 jaar.

Volatiliteitsdoelstelling  
van 8 %.

Wenst u meer informatie over volatiliteit?
De volatiliteit van een fonds geeft voor het verleden weer in welke mate 
het rendement van een fonds schommelt t.o.v. het gemiddeld rende-
ment van het fonds. Een lage volatiliteit betekent dat het rendement 
meestal vrij dicht blijft bij het gemiddeld rendement. Bij een hogere 
volatiliteit gaat het rendement van een fonds sterker afwijken van 
het gemiddeld rendement. Het gevolg is dat bij een hogere volatiliteit 
de koersschommelingen van het fonds ook groter zijn.

In de praktijk wordt de volatiliteit gemeten door de standaardafwijking 
waarmee ook wordt voorspeld in welke band het toekomstig rendement 
van het fonds waarschijnlijk zal voorkomen. 

Bij een standaardafwijking van 6 % is er 68 %  kans dat het rendement 
van het fonds schommelt in een band van -6 % en +6 % t.o.v. het 
gemiddeld rendement. Terwijl in 95 % van de gevallen het rendement 
schommelt in een band van -6 % x 2 (= -12 %) en +6 % x 2 (= +12 %) 
t.o.v. het gemiddeld rendement.

Onderliggende fondsen Maximaal gewicht 
van aandelen

JPM Global Macro Opportunities A (Acc) Eur Geen maximum

M&G Dynamic Allocation Fund A Eur 60 %

Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical 
Moderate Fund A Acc Euro Hedged

65 %

Invesco Global Targeted Returns Fund – 
A Acc EUR

Geen maximum

NN (L) First Class Multi Asset Premium – P Geen maximum

1 Dit zijn brutorendementen voor afhouding van de beheerskost van de onderliggende fondsen. De 
opbrengst van cash is o.b.v. een objectieve maatstaf (vb. Euribor op 1 maand), verschillend per fonds.
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Een flexibele belegging
Belfius Invest Target Return biedt u veel flexibiliteit.

→ U belegt in uw eigen tempo en kunt al beleggen 
vanaf een eerste storting van 1 000 euro. Daarna 
kunt u bijkomende stortingen doen vanaf 25 euro. 
Via een doorlopende opdracht kunt u regelmatig vaste 
bedragen beleggen.

→ U bepaalt ook de verdeelsleutel tussen de fondsen 
waarin u belegt. Die kunt u later altijd wijzigen. 

→ U kunt ook de reserve van de verschillende fondsen 
waarin u belegt onderling (gedeeltelijk of volledig) 
laten overhevelen. Dit is handig om het gewicht 
van een fonds dat al fors in waarde is gestegen 
wat af te bouwen en zo de portefeuille terug in 
balans te brengen. Maar u kunt de reserve van deze 
fondsen ook (gedeeltelijk of volledig) overhevelen 
naar één of verschillende fonds(en) binnen het 
contract waarin u op dat moment nog niet belegt. 
Bij een omschakeling tussen verschillende fondsen 
betaalt u bovendien enkel een arbitragekost van  
1 %, maar geen roerende voorheffing.

 Zo kunt u ook uw winsten (gedeeltelijk) veilig- 
stellen door de reserve van een bepaald fonds 
(gedeeltelijk) om te schakelen naar uw cashfonds. 
Kortom, u kunt de strategie van uw portefeuille 
moeiteloos bijstellen.

→ Uw kapitaal blijft beschikbaar. De reserve van uw 
contract kunt u altijd geheel of gedeeltelijk afkopen. 
U kunt op bepaalde tijdstippen uw reserve van uw 
contract gedeeltelijk afkopen zonder kosten:

 - bij een gedeeltelijke afkoop één keer per 12 maanden 
tot maximaal 10 % van de verworven reserve van 
uw contract met een maximum van 25 000 euro;

 - bij het periodiek (bv. maandelijks) afkopen van 
bedragen (comfortformule) van uw contract met 
een maximum van 20 % per jaar van de verworven 
reserve per intern beleggingsfonds op moment van 
de afkoop. Het percentage dat u gedeeltelijk wilt 
afkopen kunt u per intern beleggingsfonds kiezen. 
U kunt de comfortformule op elk moment aan het 
contract toevoegen en later nog altijd wijzigen of 
schrappen. 

  Deze mogelijkheid kunt u niet combineren met de 
eerste situatie.

Fiscaal interessant
Belfius Invest Target Return is een fiscaal interessante 
belegging.

→ Met de huidige fiscale regels betaalt u immers geen 
roerende voorheffing bij een (gedeeltelijke) afkoop. 

→ Ook bij het (gedeeltelijk) overhevelen van de reserve 
van een fonds naar een ander fonds binnen uw 
contract of naar uw cashfonds bent u geen roerende 
voorheffing verschuldigd. 

→ En ook bij een uitkering door overlijden van de verzekerde 
is er geen roerende voorheffing verschuldigd.

Op uw gestorte kapitaal wordt wel een verzekeringstaks 
van 2 % afgehouden. Door de lange beleggingshorizon 
van deze verzekering is de impact van deze taks op het 
uiteindelijke rendement beperkt. Omdat uw contract een 
onbepaalde looptijd heeft, kunt u als belegger bovendien 
levenslang in dit contract blijven en betaalt u de taks van 
2 % maar één keer per gestorte premie.

Mogelijkheden rond successieplanning
Belfius Invest Target Return is een levensverzekerings-
product en biedt dus ook de voordelen ervan.
Als de verzekerde tijdens de looptijd van het contract 
overlijdt, wordt de waarde van het contract uitbetaald 
aan de personen die als begunstigde aangeduid zijn.
Zo kunt u bijvoorbeeld uw (klein)kinderen al betrekken 
in de successieplanning.
De reserve van het contract bij overlijden kan ook uit-
gekeerd worden volgens de regels van het wettelijke 
erfrecht. 
Als verzekeringsnemer blijft u trouwens de touwtjes in 
handen houden. U bepaalt de beleggingsstrategie, u kunt 
afkopen wanneer u dat wenst en u kunt de begunstigde 
in principe achteraf nog altijd wijzigen.

Via deze belegging 
kunt u aan 
successieplanning 
doen. Uw financieel 
adviseur geeft u 
hierover graag  
meer informatie.

Bij een periodieke 
afkoop via een 
comfortformule kunt 
u zonder roerende 
voorheffing en zonder 
kosten periodiek  
geld opvragen van  
uw contract.
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De troeven van Belfius Invest Target Return op een rij
→ U maakt kans op een mooi potentieel rendement door voor een langere termijn te beleggen in fondsen 

met een specifieke beleggingsstrategie. Ze streven een bepaald doelrendement na ongeacht de evolutie 
op de financiële markten. Bovendien stellen deze fondsen grenzen voorop waarbinnen de koersen 
kunnen schommelen. 

→ U beschikt over een fiscaal interessante belegging.
→ U hebt een flexibele belegging omdat u op uw eigen tempo belegt en u uw portefeuille continu kunt 

bijsturen. 
→ Uw kapitaal blijft beschikbaar, u kunt op bepaalde momenten ook zonder kosten uw reserve gedeeltelijk 

afkopen. 
→ Door te kiezen voor verschillende fondsen, mixt u ook de verschillende visies, beleggingsstijlen en 

activa van de verschillende onderliggende fondsen en krijgt u een extra spreiding. 
→ U geniet alle voordelen van successieplanning via een levensverzekering.

Aandachtspunten bij Belfius Invest Target Return
De waarde van uw contract schommelt in functie van de waarde van de onderliggende fondsen waarin 
wordt belegd. U hebt dus geen zekerheid dat het kapitaal dat u in deze verzekering belegt behouden blijft. 
De waarde van de onderliggende fondsen kan immers zowel positief als negatief evolueren, afhankelijk van 
de evolutie van de financiële markten en de strategie die elk fonds hanteert. 

 Uw beleggingen - Flash

Conclusie
Via de tak 23-verzekering Belfius Invest Target Return belegt u in 
fondsen die in alle marktomstandigheden proberen om een vooropgesteld 
doelrendement te halen. Door de verschillende fondsen te combineren 
zorgt u voor een extra spreiding. 

Sommige onderliggende fondsen werden recent gelan-
ceerd of het investeringsproces werd recent aangepast. 
→ JPM Global Macro Opportunities A (Acc) Eur werd 

gelanceerd in 1998 en in november 2012 werd het 
investeringsproces gewijzigd.

→ Fidelity Funds Global Multi Asset Tactical Moderate 
Fund A Acc Euro Hedged werd in 2008 gelanceerd. 

→ M&G Dynamic Allocation Fund A Eur werd in 2009 
gelanceerd. 

→ Invesco Global Targeted Returns Fund – A Acc EUR 
werd in 2013 gelanceerd. 

→ NN (L) First Class Multi Asset Premium – P werd in 
2014 gelanceerd. 

Het zijn rendementen van de onderliggende fondsen 
en houden geen rekening met de instapkosten, 
de verzekeringstaks en de beheerskost van het 
verzekeringscontract Belfius Invest Target Return. 

Deze in het verleden behaalde resultaten zijn geen 
betrouwbare indicator, kunnen misleidend zijn en 
bieden dus geen garantie voor toekomstige rende-
menten. Rendementscijfers, gebaseerd op historische 
gegevens, houden geen rekening met eventuele 
fusies van ICB’s of compartimenten van fondsen.

Historische rendementen (per kalenderjaar) van de onderliggende fondsen waarin 
Belfius Invest Target Return belegt via interne verzekeringsfondsen
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Koersevolutie (in euro) van de verschillende onderliggende fondsen

Invesco Global Targeted Returns Fund – A 
Acc EUR 
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Instapkosten
Maximaal 2,50 %.

Uitstapkosten
5 %, 4 %, 3 %, 2 %, 1 % afhankelijk van het feit of de afkoop gebeurde 
in het 1e, 2e, 3e, 4e of 5e of volgend jaar vanaf start van het contract. 
Op bepaalde tijdstippen kan de reserve worden afgekocht zonder 
kosten. De situaties waarbij kan worden uitgestapt zonder kosten 
staan vooraan opgesomd.

Beheerskosten
Maximum 0,55 %. Deze kosten worden aangerekend door de 
verzekeraar en berekend op de inventariswaarde. Voor het cashfonds 
worden er geen beheerskosten aangerekend door de verzekeraar.

Kosten bij arbitrage
Bij (gedeeltelijke) arbitrage tussen de fondsen wordt een kost van 
1 % aangerekend. Er zullen geen instapkosten, uitstapkosten of 
taks aangerekend worden. 

Minimale premie
Initiële storting minimaal 1 000 euro, bijstortingen minimaal 25 euro.

KOSTEN

Meer info over Belfius Invest Target Return 
Belfius Invest Target Return is een verzekeringscontract (tak 23) naar Belgisch recht zonder vaste einddatum dat 
gecommercialiseerd wordt door Belfius Verzekeringen NV – Verzekeringsonderneming (code 0037 – Activiteit Leven) – Galileelaan 5 –  
1210 Brussel, België – RPR Brussel 0405.764.064.

FISCALE ASPECTEN
De huidige fiscale wetgeving, die aan wijzigingen onderhevig kan zijn, 
voorziet in een fiscaal stelsel voor particuliere beleggers onderworpen 
aan de Belgische personenbelasting, als volgt:
- er is geen roerende voorheffing verschuldigd bij een opvraging bij 

leven, bij een overdracht tussen de verschillende fondsen en bij een 
uitkering bij overlijden;

- er is een verzekeringstaks van 2 % verschuldigd op de betaalde premies.

De fiscale behandeling is afhankelijk van uw individuele omstandigheden. 
Voor meer informatie kunt u de "Financiële Informatiefiche" van het 
product en het beheersreglement van het fonds raadplegen. Dit 
product is onderworpen aan de Belgische wetgeving. De beleggers 
die aan een ander fiscaal stelsel dan het in België toegepaste stelsel 
onderworpen zijn, worden verzocht informatie in te winnen over het 
op hen toepasselijke fiscale stelsel.

De risicoklassen worden berekend op een schaal van 1 (laagste risico) tot en met 7 (hoogste risico), volgens 
SRRI-methode. Dit risiconiveau geeft de volatiliteit weer van de historiek van het fonds, waarbij 1 het kleinste en 
7 het grootste risico vertegenwoordigt. Dit cijfer kan in de tijd evolueren (zowel stijgen als dalen) en het laagste 
risiconiveau betekent niet dat de belegging ‘zonder risico’ is. De volatiliteit, aangegeven door dit risiconiveau, geeft 
aan in welke mate de waarde van het fonds kan stijgen of dalen. Gedetailleerde informatie over de samenstelling 
van deze fondsen, de beleggingsstrategie, de risicoklasse en de inventariswaarde vindt u op belfius.be/targetreturn.

BELEGGINGSBELEID VAN TAK 23-FONDSEN
Intern beleggingsfonds BI JPM Glob Macro Opp A (Acc) Eur

Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds JPM Global Macro 
Opportunities A (Acc) Eur (ISIN: LU0095938881). Dit fonds streeft 
naar een sterkere vermogensgroei dan de opbrengst van cash door 
wereldwijd vooral te beleggen in effecten en zo nodig door gebruik 
te maken van afgeleide financiële instrumenten. Dit fonds belegt 
in aandelen, aan grondstoffenindexen gekoppelde instrumenten, 
converteerbare effecten, schuldpapier, deposito’s bij kredietinstellingen 
en geldmarktinstrumenten. Emittenten van deze effecten kunnen in 
elk land gevestigd zijn, met inbegrip van opkomende markten. Het 
fonds kan ook beleggen in schuldbewijzen onder investment grade 
en schuldbewijzen zonder rating. Het fonds hanteert een flexibele 
assetallocatie en kan zowel long- als shortposities gebruiken om zijn 
blootstelling aan verschillende activaklassen en markten aan te passen 
aan marktomstandigheden en kansen. De allocaties kunnen sterk 
variëren en de blootstelling aan bepaalde markten, sectoren en valuta’s 
kan van tijd tot tijd geconcentreerd zijn. Om zijn beleggingsdoelstelling 
te verwezenlijken, kan het fonds beleggen in afgeleide financiële 
instrumenten. Deze instrumenten kunnen ook gebruikt worden ter 
afdekking van risico’s. Het fonds kan beleggen in activa die in elke valuta 
kunnen luiden en de valutapositie kan worden afgedekt.

Risicoklasse: 5

Intern beleggingsfonds BI M&G Dynamic Allocation Fund A Eur

Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds M&G Dynamic Allocation 
Fund A Eur (ISIN: GB00B56H1S45). Het doel van dit fonds is positieve 
totaalrendementen te bieden over perioden van drie jaar op basis 
van een flexibel beheerde portefeuille van activa uit de hele wereld. 
Er is geen garantie dat het fonds een positief rendement zal behalen 
over deze of een andere periode, en het is mogelijk dat beleggers 
het bedrag dat ze hebben belegd niet terugkrijgen. Het fonds kan 
beleggen in meerdere typen van activa. De fondsbeheerder kan bijzonder 
geconcentreerde posities houden:
• in elk toegestaan type van activa;
• in elke valuta;
• uit elk deel van de markt;
• uit de hele wereld.
Het fonds kan meer dan 35 % beleggen in de effecten die uitgegeven of 
gewaarborgd zijn door een lidstaat van de EER of andere landen die zijn 
vermeld in het prospectus van het fonds. Een dergelijke blootstelling kan 
gecombineerd worden met het gebruik van derivaten om de doelstelling 
van het fonds na te streven. Het fonds kan gebruikmaken van derivaten 
voor beleggings- en afdekkingsdoeleinden.

Risicoklasse: 4

Intern beleggingsfonds BI Fidelity G Multi Ass Tact Mod A Eur H

Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Fidelity Funds Global 
Multi Asset Tactical Moderate Fund A Acc Euro Hedged (ISIN: 
LU0365262384). Dit fonds streeft naar middelmatige kapitaalgroei 
op lange termijn. Het belegt in een scala van wereldwijde activa die een 
blootstelling verschaffen aan obligaties, aandelen in ondernemingen, 
commodity’s, vastgoed en contanten. Er wordt maximaal 65 % belegd 
in aandelen in ondernemingen. Het fonds kan beleggen in obligaties 
uitgegeven door overheden, ondernemingen en andere instanties. Het kan 
gebruikmaken van derivaten om risico’s te beperken, kosten te verlagen 
of om extra kapitaal of inkomsten te genereren, in overeenstemming 
met het risicoprofiel van het fonds. Het fonds is vrij in het nemen van 
beleggingsbeslissingen binnen zijn doelstellingen en beleggingsbeleid. 
Valuta-afdekking wordt gebruikt om het risico van verliezen door 
ongunstige wisselkoersschommelingen op participaties in andere valuta’s 
dan de handelsvaluta, aanzienlijk te beperken. Afdekking heeft ook tot 
gevolg dat potentiële valutawinsten beperkt worden. De inkomsten van 
het fonds worden gekapitaliseerd in de aandelenprijs

Risicoklasse: 4



 Uw beleggingen - Flash

BELEGGINGSBELEID VAN TAK 23-FONDSEN

Intern beleggingsfonds BI Invesco Glob Target Return A Acc EUR

Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds Invesco Global Targeted 
Returns Fund – A Acc EUR (ISIN: LU1004132566). De doelstelling van dit 
fonds bestaat erin om over een voortschrijdende periode van drie jaar een 
positief totaalrendement te verwezenlijken in alle marktomstandigheden, 
en streeft naar een brutorendement van 5 % per jaar boven dat van de 
Euribor op 3 maanden (of een vergelijkbare referentierente). Het fonds 
wil deze doelstelling verwezenlijken met minder dan de helft van de 
volatiliteit van wereldwijde aandelen, over dezelfde voortschrijdende 
periode van drie jaar. Er kan geen garantie geboden worden dat het 
fonds een positief rendement of zijn volatiliteitsstreefdoel zal behalen. 
Het fonds maakt gebruik van een ruim aanbod van beleggingsideeën 
en -technieken om blootstelling te verwerven aan een selectie van 
activa in alle economische sectoren over de hele wereld, zoals aandelen 
van bedrijven, schuldinstrumenten (uitgegeven door overheden of 
bedrijven), grondstoffen, deelnemingsrechten van andere fondsen 
(inclusief maar niet beperkt tot beursverhandelde fondsen), contanten 
en geldmarktinstrumenten. Om een voorzichtige risicospreiding en een 
gediversifieerde portefeuille te verzekeren, zal het fonds altijd minstens 
vijf afzonderlijke beleggingsideeën van drie verschillende activatypen 
bevatten. Het fonds zal posities nemen door in grote mate gebruik te 
maken van financiële derivaten (complexe instrumenten), en de totale 
beleggingspositie van het fonds zal het nettovermogen van het fonds in 
aanzienlijke mate overschrijden. Het fonds wordt actief beheerd binnen 
zijn doelstellingen, zonder verwijzing naar een benchmark. Eventuele 
inkomsten uit het fonds worden herbelegd in het fonds.

Risicoklasse: 4

Intern beleggingfonds BI NN First Class Multi Asset Premium P

Het intern beleggingsfonds belegt in het fonds NN (L) First Class 
Multi Asset Premium – P (ISIN: LU1052149363). Dit fonds streeft 
naar het realiseren van positieve beleggingsrendementen en beter te 
presteren dan de benchmark Euribor op 1 maand over een volledige 
marktcyclus. De strategie houdt een flexibele beleggingsbenadering 
in die ontworpen is om gepast te reageren op een snel veranderende 
marktomgeving. De fondsbeheerder kan beleggen in traditionele 
beleggingscategorieën (zoals aandelen, obligaties, liquide middelen) 
en in geavanceerdere beleggingsstrategieën (met behulp van derivaten 
bijvoorbeeld). Dit resulteert in een gespreide portefeuille. Ook andere 
beleggingscategorieën en instrumenten kunnen gebruikt worden om de 
beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. Het fonds kan met behulp 
van derivaten long- en shortposities innemen om de doelstellingen te 
realiseren. In principe keert het fonds u geen dividend uit maar investeert 
alle inkomsten opnieuw in het fonds.

Risicoklasse: 5

Intern beleggingsfonds BI Money Market Euro

Het intern beleggingsfonds belegt in het cashfonds Candriam Money 
Market Euro (ISIN:  LU0093583077). Dat fonds belegt uitsluitend in geld- 
marktinstrumenten, cash en financiële instrumenten en obligaties 
met een resterende looptijd van ten hoogste 12 maanden of met een 
minstens op jaarbasis herzienbare rentevoet met een rating van minimum 
A2/P2 (Standard & Poor’s) of gelijkwaardig (zijnde emittenten die van 
goede kwaliteit worden geacht). De uitgiften zijn genoteerd in EUR of 
in valuta’s van OESO-landen. Het compartiment kan valuta-, rente- of 
kredietderivaten gebruiken om de portefeuille efficiënt te beheren.

Dit compartiment is een wachtrekening. De reserves van de hierboven 
opgesomde fondsen kunnen hier (gedeeltelijk) naar overgeheveld 
worden, bijvoorbeeld om winsten veilig te stellen of verliezen te 
beperken. Het is niet de bedoeling om via dit fonds een potentieel 
hoog rendement te halen.

Risicoklasse: 1

Beleggen in het levensverzekeringscontract Belfius Invest Target 
Return kan de volgende risico’s inhouden:

Renterisico Dit risico heeft betrekking op de fondsen die 
(gedeeltelijk) beleggen in obligaties. Bij een afkoop 
in geval van een gestegen marktrente kan er mogelijk 
een waardeverlies optreden. Een gedaalde marktrente 
daarentegen kan bij een fonds een meerwaarde 
opleveren.

Wisselrisico Dit risico heeft betrekking op de fondsen die ook 
beleggen in een vreemde munt (niet ingedekt 
t.o.v. de euro) indien de vreemde munt ongunstig 
evolueert. Dit heeft dan een negatieve impact op de 
waarde van het fonds bij omzetting in euro. Bij een 
gunstige muntevolutie daarentegen zal de gunstige 
wisselkoers een meerwaarde opleveren.

Kapitaalrisico Er is een risico dat de waarde van het belegd 
kapitaal bij opvraging gedaald is door de financiële 
en economische situatie op de markten. De grootte 
van het kapitaalrisico is afhankelijk van de gevolgde 
strategie van het onderliggend fonds.

Marktrisico De onderliggende fondsen beleggen in financiële 
effecten (zoals aandelen en obligaties) die in waarde 
kunnen fluctueren. De waarde wordt onder andere 
beïnvloed door de financiële gezondheid van de 
emittent van de obligaties, de ontwikkeling van de 
rentevoet en de volatiliteit van de financiële markten.

DOCUMENTATIE 
Alvorens te beleggen, worden potentiële beleggers verzocht kennis 
te nemen van de volledige inhoud van de "Financiële Informatiefiche 
Levensverzekering", de algemene voorwaarden en het beheersreglement 
van het fonds. Die documenten zijn gratis ter beschikking in de kantoren 
van Belfius Bank, dat de financiële dienst verzekert, evenals op belfius.be.

De waarde van een deelbewijs van elk intern beleggingsfonds kan ook 
opgevolgd worden op belfius.be/targetreturn.

De waarde van een deelbewijs en het aantal deelbewijzen dat u in 
portefeuille heeft, is beschikbaar via Belfius Direct Net.

Elk jaar ontvangt de ondertekenaar een jaarafschrift met de situatie 
van het contract op 31 december.

KLACHTEN
Indien u een klacht hebt, kunt u uw klacht in eerste instantie richten 
tot uw kantoor, uw financieel adviseur of de dienst Klachtenbeheer, 
Pachecolaan 44, 1000 Brussel, of per e-mail: claims@belfius.be. 
Indien u niet tevreden bent met het antwoord, kunt u zich wenden 
tot Belfius Bank NV, Negotiation claims (RT 15/14), Pachecolaan 44, 
1000 Brussel, of per e-mail: negotiationclaims@belfius.be. Vindt u niet  
meteen de oplossing bij een van de vorige vermelde contacten, dan kunt 
u zich wenden tot de vzw “Ombudsdienst van de Verzekeringen”, de 
Meeûssquare 35, in 1000 Brussel, of per e-mail: info@ombudsman.as.

RISICO’S
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