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Kennisgeving 

1.  Inleiding 

De lezer wordt gewezen op het feit dat deze Prospectus verschillende delen bevat.  

• Deel I: Informatie met bettrekking tot de Bevek en de verschillende dienstverleners.  

• Deel II :  algemene informatie. 

• Deel III: kenmerkende fiches met betrekking tot elk actief compartiment in Belgïe. De 
kenmerkende fiches maken integraal deel uit van deze Prospectus. 

De verspreiding van deze Prospectus is niet toegestaan, tenzij vergezeld van een kopie van het meest 

recente jaarverslag van de Bevek of een kopie van het meest recente halfjaarverslag, indien dat is 

gepubliceerd na het jaarverslag, en van de statuten.  

2. Automatische uitwisseling van informatie of Automatic Exchange of 
Information (AEOI) 

In februari 2014 heeft de OESO een gemeenschappelijke norm voor de automatische uitwisseling van 

informatie op belastinggebied gepubliceerd. Deze norm bestaat uit een modelovereenkomst tussen 

bevoegde autoriteiten en de gemeenschappelijke rapporteringsnorm of Common Reporting Standard 

(CRS). 

In juli 2014 publiceerde de OESO de volledige versie van de Standard for Automatic Exchange of 

Financial Account Information in Tax Matters, de norm voor de automatische uitwisseling van 

informatie over financiële rekeningen op belastinggebied, om een minimumnorm vast te stellen voor 

de gegevens die moeten worden uitgewisseld. Deze norm bevat toelichtingen op de 

‘modelovereenkomst tussen bevoegde autoriteiten’, de ’Common Reporting Standard’ en bevat 

normen over de technische regels en geharmoniseerde IT-systemen.  

De Common Reporting Standard is in oktober 2014 door alle landen van de OESO en de G20 

goedgekeurd. De regeringen die de multilaterale overeenkomst tussen bevoegde autoriteiten hebben 

ondertekend, hebben toegezegd om vanaf 2017 automatisch gegevens uit te wisselen met de 

deelnemende rechtsgebieden.  

Voor de Europese Unie – en dus België – is het toepassingsgebied van artikel 8(5) van de Richtlijn 

2011/16/EU uitgebreid om de gegevens op te nemen zoals bedoeld door de modelovereenkomst 

tussen bevoegde autoriteiten en de door de OESO opgestelde Common Reporting Standard.  De 

lidstaten van de Europese Unie zullen vanaf september 2017 effectief gegevens uitwisselen voor het 

kalenderjaar 2016 (behalve Oostenrijk, dat vanaf 2018 gegevens zal rapporteren voor het kalenderjaar 

2017).  

De automatische uitwisseling van informatie is in België ingevoerd door een Decreet van 23 november 
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2015 tot omzetting van Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging van 

Richtlijn 2011/16/EU wat betreft verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op 

belastinggebied en door een wet van 16 december 2015 tot regeling van de mededeling van 

inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële instellingen en de FOD 

Financiën, in het kader van een automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal niveau 

en voor belastingdoeleinden(hierna ‘de wet’). Deze wet is op 31 december 2015 in het Belgisch 

Staatsblad gepubliceerd en is 10 dagen na publicatie van kracht geworden. 

De vankrachtwording van deze teksten houdt in dat financiële instellingen (d.w.z. elke rapporterende 

financiële instelling die een ingezetene is van België) aan de FOD Financiën gegevens moeten melden 

over de te rapporteren rekeningen.  

De informatie die moet worden gerapporteerd, omvat de volgende persoonlijke gegevens van de 

belegger: naam, adres, land van verblijf, fiscaal identificatienummer (FIN of TIN), rekeningnummer, 

saldo van de rekening of waarde aan het einde van het betreffende kalenderjaar. 

In het kader van de zorgvuldigheidsprocedure zal de Bevek een nazicht uitvoeren van de gegevens die 

zijn opgenomen in het dossier.  

Tenzij de belegger een eigen verklaring indient waarin de plaats van de laatste effectieve verblijfplaats 

om fiscale redenen wordt gerechtvaardigd, heeft de Bevek de verplichting om te rapporteren dat de 

rekening wordt gehouden door een belegger die een ingezetene is van de verschillende 

rechtsgebieden waarvoor er aanwijzingen zijn vastgesteld.  

Opdat de Bevek  haar rapportering correct kan uitvoeren, wordt aan elke belegger gevraagd om te 

controleren of de aan de Bevek verstrekte informatie correct is. Ook wordt elke belegger gevraagd om 

aanvullende informatie te verstrekken indien de Bevek of de aangeduide dienstverlener daarom 

vraagt, zodat informatie wordt gerapporteerd op basis van feiten.  

De belegger heeft het recht om op eenvoudig verzoek te vernemen welke specifieke gegevens zijn of 

moeten worden gerapporteerd en heeft het recht om zijn of haar persoonsgegevens te laten 

corrigeren. 

3. Gegevensbeschermingsbeleid 

In overeenstemming met EU-Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 

april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van 

persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 

95/46/EG, vergezeld van alle relevante uitvoeringswetgeving (samen de: ’Wetgeving inzake 

Gegevensbescherming’), mogen persoonsgegevens van beleggers (inclusief potentiële beleggers) en 

van andere personen (inclusief, maar niet beperkt tot, bestuurders, managers, agenten en andere 

vertegenwoordigers of werknemers van de beleggers) (’Betrokkenen’) van wie de persoonlijke 

informatie die in het kader van hun belegging in de Bevek is verzameld en verstrekt aan de Bevek en 
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de Beheervennootschap via elektronische of andere weg op computersystemen worden opgeslagen 

en worden verwerkt door de Bevek als verwerkingsverantwoordelijke, en in bepaalde 

omstandigheden worden verwerkt door de Beheervennootschap en door de externe dienstverleners 

die optreden als hun gedelegeerden, zoals de centrale administratie,  als  onderaannemer van de 

Bevek.  

In bepaalde omstandigheden kunnen de Beheervennootschap en de gedelegeerden van de Bevek die 

als gegevensverwerker optreden, echter ook optreden als verwerkingsverantwoordelijke indien en 

wanneer zij persoonsgegevens verwerken met het oog op de naleving van hun eigen wettelijke en 

reglementaire verplichtingen (met name in het kader van hun eigen AML- (anti-witwas) en KYC- (ken-

je-klant) gerelateerde processen). 

De Bevek zet zich in om de persoonsgegevens van de Betrokkenen te beschermen en heeft alle nodige 

stappen ondernomen om de naleving van de Wetgeving inzake Gegevensbescherming te garanderen 

met betrekking tot persoonsgegevens die door haar worden verwerkt in verband met beleggingen in 

de Bevek.  

Dit omvat onder meer, maar niet uitsluitend, de acties die zijn vereist met betrekking tot: informatie 

over de verwerking van de persoonsgegevens van de Betrokkene en, in voorkomend geval, 

toestemmingsmechanismen; procedures om te reageren op verzoeken om individuele rechten uit te 

oefenen; contractuele afspraken met leveranciers en andere derden; veiligheidsmaatregelen; 

regelingen voor gegevensoverdrachten naar het buitenland en beleidsregels en procedures voor het 

bijhouden en rapporteren van gegevens.  

Persoonsgegevens hebben de betekenis die wordt vermeld in de Wetgeving inzake 

Gegevensbescherming en omvatten onder meer, maar niet uitsluitend, alle informatie over een 

geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals de naam van de belegger, het adres, het belegde 

bedrag, de namen van de individuele vertegenwoordigers van de belegger en, in voorkomend geval, 

de naam van de uiteindelijke begunstigde en de bankgegevens van die belegger.  

Persoonsgegevens zullen worden verwerkt om de contractuele verplichtingen van de Bevek, de 

Beheervennootschap of de gedelegeerden, zoals de administratie en het beheer van de deelbewijzen, 

de verwerking van inschrijvingen, inkopen en conversies, of het verzenden van e-mails aan de 

Betrokkene na te komen en zullen ook worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke 

verplichtingen krachtens het Belgische recht (zoals de toepasselijke wetgeving met betrekking tot 

instellingen voor collectieve beleggingen en het vennootschapsrecht, de wetgeving tot voorkoming 

van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, het strafrecht en het fiscaal recht) en 

alle andere wetten en reglementeringen die door de Europese bevoegde autoriteiten zijn 

uitgevaardigd, voor zover nodig voor de wettige belangen van de Bevek, de Beheervennootschap of 

hun gedelegeerden. 

Persoonsgegevens die rechtstreeks door de Betrokkenen of hun gedelegeerden worden verstrekt in 

het kader van hun relatie met de Bevek, in het bijzonder hun correspondentie en gesprekken met de 
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Bevek, of deze van hun gedelegeerden, kunnen worden geregistreerd/opgenomen en verwerkt in 

overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming. 

De Bevek, de Beheervennootschap of hun gedelegeerden mogen de persoonsgegevens delen met hun 

gelieerde ondernemingen en met andere entiteiten die mogelijk buiten de EER zijn gevestigd. In dat 

geval moeten zij passende waarborgen bieden ter bescherming van de persoonsgegevens. 

De persoonsgegevens mogen in uitzonderlijke omstandigheden ook worden gedeeld met rechtbanken 

en/of gerechtelijke, regelgevende, fiscale en overheidsinstanties in verschillende rechtsgebieden, 

zoals vereist door de toepasselijke wetgeving of reglementering. 

In overeenstemming met de Wetgeving inzake Gegevensbescherming hebben Betrokkenen bepaalde 

rechten, waaronder het recht op inzage in hun persoonsgegevens, het recht om onvolledige of 

onjuiste persoonsgegevens te laten corrigeren, het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van 

persoonsgegevens en om dat gebruik te beperken, het recht op gegevenswissing, het recht om hun 

persoonsgegevens in een gestructureerd, gangbaar en machine leesbaar formaat te ontvangen en 

deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden. Betrokkenen kunnen 

een verzoek richten tot de zetel van de Bevek Havenlaan 86C bus 320, 1000 Brussel.  

Betrokkenen hebben het recht om vragen te stellen aan of een klacht in te dienen bij de 

desbetreffende gegevensbeschermingsautoriteit met betrekking tot de verwerking van hun 

persoonsgegevens.  

De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze 

worden verwerkt. 

Bij de inschrijving op aandelen in het register zal de belegger op de hoogte worden gebracht van de 

verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (of, wanneer de belegger een rechtspersoon is, van de 

verwerking van de persoonsgegevens van de individuele vertegenwoordigers van die belegger en/of 

de persoonsgegevens van uiteindelijke begunstigden) via een verklaring inzake gegevensbescherming 

die ter beschikking zal worden gesteld in het intekenformulier dat door de Bevek aan de beleggers 

wordt overhandigd en beschikbaar is op de zetel van de Bevek op verzoek. Deze verklaring inzake 

gegevensbescherming zal de beleggers uitvoeriger informeren over de verwerkingsactiviteiten die 

door de Bevek, de Beheervennootschap en hun gedelegeerden worden ondernomen. 

4. Foreign account tax compliance act (FATCA) en andere amerikaanse 
wetgeving 

Het Prospectus mag niet worden gebruikt voor verkoopsaanbiedingen of -verzoeken in landen of in 

omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan. 

In het bijzonder zijn de aandelen van de compartimenten van de Bevek niet geregistreerd in 

overeenstemming met enige wettelijke of reglementaire bepaling van de Verenigde Staten van 

Amerika, met name noch onder de U.S. SECURITIES ACT van 1933 zoals gewijzigd, noch onder de U.S. 
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INVESTMENT COMPANY ACT van 1940 zoals gewijzigd. Dit document mag bijgevolg niet in dit land of 

zijn grondgebied of bezittingen worden ingevoerd, overgedragen of verdeeld, of worden overhandigd 

aan zijn ingezetenen, zijn onderdanen of andere vennootschappen, verenigingen of entiteiten die 

volgens de wetten van dit land zijn opgericht of erdoor worden gereglementeerd (“US PERSONS”).  

Voorts mogen de aandelen van de compartimenten van de Bevek niet aan deze personen worden 

aangeboden of verkocht, behalve de uitzonderingen voorzien in de U.S. SECURITIES ACT, de U.S. 

INVESTMENT COMPANY ACT of een andere wettelijke bepaling van de Verenigde Staten van Amerika. 

Deze aandelen mogen ook niet worden aangeboden, verkocht of overgedragen noch rechtstreeks of 

onrechtstreeks ten goede komen aan US entities of US resident individuals volgens de inhoud die aan 

deze bepalingen wordt gegeven door de Amerikaanse wet ‘Hiring Incentives to Restore Employment 

Act’ (de ‘Hire Act’) van maart 2010 en zijn toepassingsbepalingen, bepalingen algemeen bekend onder 

de afkorting FATCA. 

De bedoeling van de FATCA-bepalingen is dat informatie over Amerikaanse beleggers met activa 

buiten de Verenigde Staten van Amerika door de financiële instellingen wordt meegedeeld aan de 

Internal Revenue Service (IRS), als bescherming tegen fiscale evasie. Als gevolg van de Hire Act, en om 

niet-Amerikaanse financiële instellingen te ontmoedigen om dit stelsel te ontwijken, zullen alle US-

titels in het bezit van een financiële instelling die niet binnen het stelsel valt en zich niet naar het 

stelsel voegt, onderworpen zijn aan een Amerikaanse bronbelasting van 30 % op de bruto 

verkoopopbrengst en op de inkomsten. Dit stelsel treedt gefaseerd in werking tussen 1 juli 2014 en 1 

januari 2017. De basisbewoordingen van de Hire Act lijken op dit moment de Bevek te beschouwen 

als een financiële instelling, zodat het mogelijk is dat de Bevek, om in overeenstemming te zijn, aan 

alle aandeelhouders moet vragen om een verplicht gedocumenteerd bewijs van hun fiscale 

woonplaats te bezorgen. De Hire Act verleent echter omvangrijke bevoegdheden aan de US Treasury 

Secretary om de vereisten te versoepelen of daarvan af te zien wanneer wordt verondersteld dat het 

risico dat een instelling voor Amerikaanse fiscale evasie wordt gebruikt, zwak is. 

Aangezien de FATCA-reglementering bijzonder complex is, kan de Bevek de omvang van de eisen die 

de FATCA-bepalingen zullen opleggen, niet nauwkeurig beoordelen. 

Hoewel de Bevek zal trachten te voldoen aan alle verplichtingen die haar zullen worden opgelegd om 

de 30 % bronbelasting te vermijden, kan op dit punt geen enkele garantie worden gegeven of de Bevek 

in staat zal zijn om aan deze verplichtingen te voldoen. Indien de Bevek onderworpen is aan een 

bronbelasting als gevolg van de FATCA-regelgeving, kan de waarde van de Aandelen van alle 

aandeelhouders aanzienlijk getroffen worden. In het kader van de FATCA-regelgeving heeft de Bevek 

het statuut van Reporting Foreign Financial Institution Model 1 aangenomen. 

De raad van bestuur van de Bevek behoudt zich het recht voor de aandelen van een belegger die zich 

in een situatie bevindt die een schending van deze prospectus inhoudt, terug te kopen. 
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5. Nominee 

Beleggers worden gewezen op de mogelijkheid die hen wordt geboden om via de distributeur 

aandelen op naam van de Bevek aan te houden. De distributeur aanvaardt in dit kader te handelen in 

eigen naam, maar voor rekening van de beleggende klanten. Handelend in de hoedanigheid van 

nominee zal de distributeur als enige via een globale inschrijving als aandeelhouder opgenomen 

worden in het nominatieve register van de Bevek. Aangezien de uiteindelijke beleggers niet bekend 

zijn bij de Bevek, zal de Bevek hen dus geen mededelingen of documentatie sturen. In zijn rol van 

nominee zal de distributeur er met name in bestaan de uiteindelijke beleggers te informeren over de 

gebeurtenissen in verband met de Bevek. 

De prospectussen, het KIID (Key Information Investor Document, d.w.z. het document met essentiële 

beleggersinformatie), de periodieke verslagen, de documenten met betrekking tot de algemene 

vergaderingen en andere informatie met betrekking tot de Bevek kunnen gratis en op eenvoudig 

verzoek verkregen worden op de zetel van de distributeur of op de website 

https://www.newb.coop/nl. 

In principe zal de nominee stemmen op de algemene vergaderingen voor rekening van de beleggers. 

Aan de beleggers die hun stemrecht zouden willen uitoefenen zonder tussenkomst van de nominee, 

wordt gevraagd om 10 dagen voor de betrokken algemene vergadering een schriftelijke aanvraag te 

richten aan de nominee om de nodige maatregelen te treffen voor hun deelname. 

In ruil voor de globale positie die de nominee zal aanhouden, zullen de beleggers elk een individuele 

positie innemen ten opzichte van de nominee. Deze relatie ‘belegger-nominee’ vertaalt zich in de 

registratie van effecten op een effectenrekening van de nominee op naam van de beleggers. De aard 

van de rechten die voortvloeien uit de inschrijving op een rekening in het stelsel van fungibiliteit 

bestaat in een recht van mede-eigendom van immateriële aard op de universaliteit van de 

gedeponeerde effecten van dezelfde aard. Het gecoördineerde Koninklijk Besluit nr. 62 betreffende 

de bewaargeving van vervangbare financiële instrumenten en de vereffening van transacties op deze 

instrumenten kent aan deze houders van een zakelijk recht van mede-eigendom een recht van 

terugvordering toe in geval van faillissement of elke andere situatie van samenloop dat tegenstelbaar 

is aan derden (met name schuldeisers van de nominee).  

Het gebruik van de diensten van een nominee is facultatief voor elke belegger die steeds het recht 

heeft om rechtstreeks in het nominatieve register van de Bevek te worden ingeschreven. Om de 

administratieve last te dekken die verbonden is aan de omzetting van een aandeel dat door 

tussenkomst van een nominee wordt aangehouden in een rechtstreekse inschrijving in het register 

van de aandelen op naam van de Bevek, zal een commissie van 200 EUR (exclusief btw) per verrichting 

ten laste worden gelegd van de belegger ten gunste van de nominee. De belegger wordt verwezen 

naar de overeenkomst met de nominee om bijkomende informatie te verkrijgen met betrekking tot 

met name de kosten en de voorwaarden voor het verkrijgen van rechtstreekse eigendom.  

https://www.newb.coop/nl
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Informatie over NewB Invest (de ‘Bevek’) 

Voorstelling van de Bevek 

Naam  

 

NewB Invest  

Rechtsvorm en statuut 

 

Naamloze vennootschap met het statuut van 

openbare beleggingsvennootschap met 

veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht die 

voldoet aan de voorwaarden van richtlijn 

2009/65/EG. 

 

Zetel  

 

Havenlaan 86c, bus 320 - 1000 Brussel 

 

Oprichtingsdatum en duur  

 

Deze Bevek werd op 22 november 2021 

opgericht voor onbepaalde duur. 

 

Lijst van de compartimenten ingeschreven op 

de lijst van instellingen voor collectieve 

belegging naar Belgisch recht 

 

NewB Sustainable Mixed Fund Defensive 

NewB Sustainable Mixed Fund Balanced 

NewB Sustainable Mixed Fund Dynamic 

 

Aandelencategorieën  

 

• Investor-klasse 

• Founder-klasse  onderscheidt zich van 

de Investor-klasse door: 

o Haar beschikbaarheid die 

beperkt is tot de initiële 

inschrijvingsperiode. De 

inschrijving op de Founder-

klasse is beperkt tot de initiële 

inschrijvingsperiode volgend op 

de lancering van de Bevek. Na 

afloop van deze periode krijgen 

beleggers geen mogelijkheid 
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om aandelen van deze klasse bij 

te kopen. Er wordt echter geen 

afbreuk gedaan aan de 

mogelijkheid van de beleggers 

om uit de klasse te stappen 

onder de voorwaarden vermeld 

in de specifieke fiche van elk 

compartiment.  

o Haar bijdrage in de kosten voor 

portefeuillebeheer en 

distributie;  

De Investor en Founder categorieën zijn 

beschikbaar voor zowel natuurlijke als 

rechtspersonen.  

 

Samenstelling van de raad van bestuur: 

 

Stefan Van Geyt, onafhankelijk consultant, 

bestuurder, voorzitter raad van bestuur  

Julien Carette, bedrijfsjurist bij NewB S.C.E., 

bestuurder 

Katrien Beuckelaers, chief Commercial Officer bij 

NewB S.C.E., bestuurder 

Derek de Wilde d’Estmael, onafhankelijk 

consultant, onafhankelijk bestuurder  

Kim Oosterlinck, vice-rector, verantwoordelijke 

planning en financiën bij de Université Libre de 

Bruxelles en professor, onafhankelijk bestuurder 

 

Personen aan wie de effectieve leiding is 

toevertrouwd. 

 

Julien Carette 

Katrien Beuckelaers 

 

Identiteit van de commissaris 

 

PricewaterhouseCoopers SC o.v.v. CVBA, 

vertegenwoordigd door de heer Lefrancq Brieuc, 

Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-

Stevens-Woluwe 
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Kapitaal 

 

Het maatschappelijk kapitaal is steeds gelijk aan 

de waarde van het netto-actief. Het mag niet 

lager zijn dan 1.200.000 euro. 

 

Financiële dienstverlening 

 

CACEIS Belgium NV, Havenlaan 86c b320, 1000 

Brussel. 

 

Promotor 

 

NewB S.C.E., Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-

ten-Node 

 

Persoon of respectieve personen op wie de 

verbintenissen berusten bedoeld in de 

artikelen 115, § 3, derde lid, 149, 152, 156, 157, 

§ 1, derde lid, 165, 179, derde lid, en 180, derde 

lid van de wet van 3 augustus 2012 betreffende 

de instellingen voor collectieve belegging die 

voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 

2009/65/EG en de instellingen voor belegging 

in schuldvorderingen (de “Wet”).  

NewB S.C.E., Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-

ten-Node 
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De Beheervennootschap 

Beheertype  De Bevek heeft een beheervennootschap 

aangesteld om de beheerfuncties van instellingen 

voor collectieve belegging als bedoeld in artikel 3, 

22° van de wet globaal uit te oefenen. 

 

Naam en rechtsvorm van de 

Beheervennootschap 

 

Luxcellence Management Company S.A. is een 

beheervennootschap van instellingen voor 

collectieve belegging (ICB) die in het 

Groothertogdom Luxemburg erkend is als 

beheervennootschap overeenkomstig richtlijn 

2009/65/EG. 

Luxcellence Management Company S.A. is een 

volledige dochtermaatschappij van CACEIS nv, de 

moedermaatschappij van de CACEIS Groep en 

maakt deel uit van dezelfde groep als CACEIS Bank 

en CACEIS Belgium nv. 

 

Zetel van de Beheervennootschap  

 

5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg 

Oprichtingsdatum en duur 31 januari 1994 

Onbeperkt 

 

Andere beleggingsinstellingen naar Belgisch 

recht beheerd door de Beheervennootschap  

 

Private Invest 

Dzeta Invest Sicav 

Crelan Invest 

Crelan Fund 

 

Bestuur Samenstelling van de raad van bestuur: 

- Guillaume Fromont, bestuurder, voorzitter 

van de Raad; 

- Gregory Cabanetos, gedelegeerd 



 

13 
 

bestuurder voor het dagelijks beheer ; 

- Lucien Euler, onafhankelijk bestuurder; en 

- Aurélien Veil, bestuurder. 

 

Samenstelling van het directiecomité: 

- Gregory Cabanetos, gedelegeerd 

bestuurder voor het dagelijks beheer ; 

- Jean-Luc Jacquemin, gedelegeerd voor het 

dagelijks beheer. 

- Pascal Pira, gedelegeerd voor het dagelijks 

beheer; en 

 

Identiteit van de commissaris  Ernst & Young Luxembourg, 35E Avenue John F. 

Kennedy, L-1855 Luxembourg, vertegenwoordigd 

door de heer Pierre-Marie Boul. 

 

Bedrag van het geplaatste en het 

volgestorte kapitaal  

 

EUR 1.000.000, volledig volgestort. 

Beheerfunctie van de Bevek toevertrouwd 

aan een derde door de 

Beheervennootschap 

 

De Beheervennootschap kan de beheerfuncties 

zoals bedoeld in artikel 3, 22° van de Wet 

delegeren. 

 

Delegatie van het portefeuillebeheer van de 

Bevek (de “Beheerder”) 

 

Orcadia Asset Management S.A., Ecoparc Windhof, 

13, rue de l’Industrie, 8399 Windhof, Luxemburg 

 

Raad van Bestuur van de Bevek  

 

De Beheervennootschap heeft een deel van haar 

taken gedelegeerd aan: 

CACEIS Belgium nv - Havenlaan 86C, bus 320 - 1000 

Brussel 

De subgedelegeerde functies worden beoogd in 

artikel 3, 22° b) van de Wet. 
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Delegatie van de distributie van de Bevek 

aan een globale verdeler 

 

NewB S.C.E., Kruidtuinstraat 75, 1210 Sint-Joost-

ten-Node 

Beloningsbeleid Overeenkomstig de artikelen 213/1 en volgende 

van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de 

instellingen voor collectieve belegging die voldoen 

aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en 

de instellingen voor belegging in 

schuldvorderingen, heeft Luxcellence 

Management Company SA een beloningsbeleid en 

beloningspraktijken vastgesteld en past deze toe in 

overeenstemming met een gezond en doeltreffend 

risicobeheer zodat deze het nemen van risico’s die 

niet te verenigen zijn met het risicoprofiel en de 

statuten van de Bevek niet aanmoedigen.  

Het beloningsbeleid van Luxcellence Management 

Company SA strookt met de bedrijfsstrategie, de 

doelstellingen, de waarden en de belangen van de 

Beheervennootschap, de Bevek en haar beleggers 

en behelst ook maatregelen om 

belangenconflicten te vermijden. 

Er wordt een gepast evenwicht vastgesteld tussen 

de vaste en variabele bestanddelen van de globale 

beloning, het vaste bestanddeel vertegenwoordigt 

een voldoende groot deel van de globale beloning 

zodat een volledig soepel beleid kan worden 

uitgeoefend ten aanzien van de variabele 

bestanddelen van de beloning, met name de 

mogelijkheid om geen enkel variabel bestanddeel 

te betalen. 

Voor zover, en enkel indien dit van toepassing is, 

vindt de beoordeling van de prestaties in een 

meerjarig kader plaats  aangepast aan de door de 

Beheervennootschap aanbevolen 

aanhoudingsperiode aan de beleggers van de 

Bevek, om zodoende te garanderen dat de 
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beoordeling zowel betrekking heeft op de 

prestaties op lange termijn van de Bevek als op de 

beleggingsrisico’s en dat de effectieve betaling van 

de bestanddelen van de beloning die van de 

prestaties afhankelijk is, over dezelfde periode 

wordt gespreid. 

De details van het beloningsbeleid van toepassing 

binnen Luxcellence Management Company S.A. (op 

elke type beloning dat door haar wordt gestort in 

het voordeel van haar personeel) zijn beschikbaar 

op de website: 

https://www.luxcellence.com/files/Remuneration-

policy_EN.pdf. Een papieren exemplaar van het 

beloningsbeleid wordt gratis ter beschikking 

gesteld aan de beleggers van de Bevek op 

eenvoudig verzoek gericht aan Luxcellence 

Management Company S.A.. 

 

SFDR Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees 

Parlement en de Raad van 27 november 2019 

betreffende informatieverschaffing over 

duurzaamheid in de financiëledienstensector 

(hierna ‘de SFDR-verordening’) beoogt de 

verplichting voor financiëlemarktdeelnemers en 

financiële adviseurs om specifieke informatie te 

publiceren over hun aanpak van de integratie van 

duurzaamheidsrisico’s en het in aanmerking 

nemen van negatieve duurzaamheidseffecten. 

Deze verordening is gebaseerd op de wil van de 

Unie en haar lidstaten om de Agenda 2030 voor 

duurzame ontwikkeling uit te voeren op volledige, 

samenhangende, alomvattende, geïntegreerde en 

doeltreffende wijze en in nauwe samenwerking 

met partners en andere stakeholders (uittreksel uit 

de SFDR-verordening, punt (I)). 

Zo beoogt de SFDR-verordening de uniformisering 

van de informatie die wordt gepubliceerd door de 

financiëlemarktdeelnemers en financiële adviseurs 

https://www.luxcellence.com/files/Remuneration-policy_EN.pdf
https://www.luxcellence.com/files/Remuneration-policy_EN.pdf
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in het kader van de integratie van 

duurzaamheidsrisico’s, het in aanmerking nemen 

van negatieve duurzaamheidseffecten, het 

bevorderen van ecologische of sociale kenmerken 

en van duurzame investeringen. 

Een duurzaamheidsrisico verwijst naar een 

gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, 

sociaal of governancegebied (ESG) die, indien ze 

zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk 

negatief effect op de waarde van de belegging kan 

veroorzaken die het compartiment bezit. 

Het risico op vlak van duurzaamheid is een 

gebeurtenis of situatie op milieu-, maatschappelijk 

of governancevlak (ESG) die een reële of 

potientiële, aanzienlijke negatieve weerslag kan 

hebben op de waarde van de belegging.  

Onder duurzaamheidsriciso’s kunnen de volgende 

risico’s vallen: reputatierisico’s en juridische 

risico’s, naast langetermijnrisico’s (bv. risico’s voor 

het klimaat) (deze opsomming is niet noodzakelijk 

volledig). 

Details over de concrete toepassing van deze SFDR-

verordening in het kader van het beheer van elk 

van de compartimenten zijn beschikbaar onder 

punt ‘2.10. ESG-aspecten’ van het 

beleggingsbeleid. 
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Presentatie van de Bewaarder 

Presentatie van de Bewaarder 

CACEIS Bank is een naamloze vennootschap naar Frans recht met een aandelenkapitaal van 1 273 376 

994,56 euro en met maatschappelijke zetel in 1-3, place Valhubert, 75013 Parijs, Frankrijk, 

geregistreerd onder het nummer 692 024 722 RCS Paris. In België is zij actief via een Belgisch 

bijkantoor CACEIS BANK, Belgium Branch, gevestigd in Avenue du Port/Havenlaan 86C b315, 1000 

Brussel, en geregistreerd in het Rechtspersonenregister Brussel onder het nummer BE0539.791.736. 

CACEIS BANK, Belgium Branch werd door de ICBE benoemd als Bewaarder via een overeenkomst voor 

bewaarneming gedateerd op 22 november 2021 , zoals van tijd tot tijd gewijzigd (de ‘Overeenkomst 

van bewaarder’ of ‘Depositary Agreement’) en de desbetreffende bepalingen in de wet en de regels 

voor ICBE’s. 

Beleggers kunnen op verzoek bij de zetel van de ICBE de Overeenkomst van bewaarder raadplegen 

voor een beter begrip en kennis van de verplichtingen en aansprakelijkheden van de Bewaarder 

Beschrijving van de taken van de Bewaarder 

De Bewaarder werd belast met de bewaring en/of, naargelang het geval, de registratie en 

eigendomsverificatie van de activa van de compartimenten en hij zal de verplichtingen vervullen zoals 

vastgelegd in de wet betreffende de ICBE’s. De Bewaarder zal in het bijzonder een effectieve en 

aangepaste opvolging verzekeren van de cashflows van de ICBE.  

Overeenkomstig de regels voor ICBE’s zal de Bewaarder: 

(i) zich ervan vergewissen dat de activa in bewaring overeenstemmen met de activa vermeld 

in de boekhouding van de ICBE; 

(ii) zich ervan vergewissen dat het aantal rechten van deelneming in omloop vermeld in zijn 

boekhouding overeenstemt met het aantal rechten van deelneming in omloop zoals 

vermeld in de boekhouding van de ICBE; 

(iii) zich ervan vergewissen dat de verkoop, de uitgifte, de inkoop, de terugbetaling en de 

intrekking van rechten van deelneming in ICBE geschieden in overeenstemming met de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, met het beheerreglement van de 

ICBE of zijn statuten en met het prospectus; 

(iv) zich ervan vergewissen dat de netto-inventariswaarde van de rechten van deelneming 

van de ICBE wordt berekend overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en 

reglementaire bepalingen, met het beheerreglement van de ICBE of de statuten, en met 

het prospectus; 

(v) zich ervan vergewissen dat de beleggingsbeperkingen bepaald in de toepasselijke 
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wettelijke en reglementaire bepalingen, het beheerreglement van de ICBE of de statuten, 

en het prospectus worden nageleefd; 

(vi) de instructies van de ICBE’s  uitvoeren, tenzij deze in strijd zijn met de toepasselijke 

wettelijke of reglementaire bepalingen, met het beheerreglement of de statuten of met 

het prospectus; 

(vii) zich ervan vergewissen dat bij transacties met betrekking tot de activa van de ICBE de 

tegenwaarde binnen de gebruikelijke termijnen worden overgemaakt aan de ICBE; 

(viii) zich ervan vergewissen dat de regels inzake provisies en kosten bepaald in de 

toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen, het beheerreglement van de ICBE 

of de statuten, en het prospectus worden nageleefd en 

(ix) zich ervan vergewissen dat de opbrengsten van de ICBE een bestemming krijgen 

overeenkomstig de toepasselijke wettelijke of reglementaire bepalingen, het 

beheerreglement van de ICBE of de statuten, en het prospectus. 

Beschrijving van gedelegeerde functies en lijst van afgevaardigden en subgedelegeerden 

Het is de Bewaarder niet toegestaan om verplichtingen uiteengezet in (i) tot (ix) in deze clausule te 

delegeren. 

Overeenkomstig de toepasselijke wettelijke en reglementaire bepalingen en meer in het bijzonder 

artikel 52/1§2 van de wet van 3 augustus 2012, heeft de Bewaarder derden aangesteld, aan wie hij de 

uitvoering van de in artikel 51/1 § 3 van deze wet genoemde taken van bewaring delegeert.  De 

Bewaarder vertrouwt dus in bepaalde omstandigheden de activa of een deel ervan die onder zijn 

bewaring geplaatst zijn en/of door hem geregistreerd zijn, toe aan correspondenten of derde 

bewaarders zoals aangesteld van tijd tot tijd. De aansprakelijkheid van de Bewaarder wordt niet 

beïnvloed door een dergelijke delegering, tenzij anders vastgelegd en enkel binnen de door wettelijke 

en reglementaire bepalingen betreffende ICBE’s toegestane limieten. 

De lijst van deze correspondenten/derde bewaarders kan geraadpleegd worden op de website van de 

Bewaarder (www.caceis.com, > Who we are > Compliance > UCITS V > List of CACEIS’s Sub-

Custodians). Deze lijst kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Een volledige lijst van deze 

correspondenten/derde bewaarders kan kosteloos worden opgevraagd bij de Bewaarder.  

Identificatie van belangenconflicten 

Bijgewerkte informatie over de identiteit van de Bewaarder, de beschrijving van zijn verplichtingen en 

van mogelijke belangenconflicten, de door de Bewaarder gedelegeerde bewaarfuncties en eventuele 

belangenconflicten die het gevolg kunnen zijn van een dergelijke delegering, zijn voor de beleggers 

eveneens beschikbaar op de bovenvermelde website van de Bewaarder of kunnen worden 

opgevraagd.  
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Een belangenconflict kan in sommige omstandigheden ontstaan, vooral wanneer de Bewaarder zijn 

bewaarfuncties delegeert of wanneer de Bewaarder ook andere taken uitvoert voor rekening van de 

ICBE. Deze situaties en de belangenconflicten die eruit voort kunnen vloeien, werden geïdentificeerd 

door de Bewaarder. Om de ICBE en de belangen van haar aandeelhouders te beschermen en te 

voldoen aan de geldende reglementeringen, werden door de Bewaarder een beleid en procedures 

vastgelegd om belangenconflicten te voorkomen en die af te handelen wanneer ze zich voordoen.  

Deze zijn met name bedoeld om: 

➔ mogelijke belangenconflicten te identificeren en analyseren; 

➔ het belangenconflict te registreren, beheren en sturen door enerzijds: 

A. te vertrouwen op permanente maatregelen om belangenconflicten af te handelen, 

waaronder het aanhouden van afzonderlijke juridische entiteiten, scheiding van taken, 

scheiding van rapporteringslijnen, interne lijsten voor personeelsleden; en anderzijds 

B. een ad-hoc beheer om (i) de gepaste preventiemaatregelen te treffen, zoals het opstellen 

van een nieuwe controlelijst, het implementeren van nieuwe ‘Chinese walls’, ervoor 

zorgen dat operaties marktconform worden uitgevoerd en/of de betreffende 

aandeelhouders van de ICBE informeren, of (ii) weigeren om de activiteit die aanleiding 

kan geven tot het belangenconflict uit te voeren. 

De Bewaarder legde een functionele, hiërarchische en/of contractuele scheiding vast tussen de 

uitvoering van zijn bewaarfuncties voor de ICBE en de uitvoering van andere taken voor rekening van 

de ICBE. 

De ICBE en de Bewaarder kunnen de Overeenkomst van bewaarder te allen tijde beëindigen met 

inachtneming van een schriftelijke kennisgeving met een opzegtermijn van zes (6) maanden. De ICBE 

kan de Bewaarder evenwel enkel uit zijn functie ontheffen indien er binnen twee maanden een 

nieuwe waarnemende bank wordt aangeduid om de functies en verantwoordelijkheden van de 

Bewaarder over te nemen. Na zijn ontslag moet de Bewaarder zijn functies en verantwoordelijkheden 

blijven uitvoeren totdat alle activa van de compartimenten zijn overgedragen aan de nieuwe 

waarnemende bank. 

De Bewaarder heeft geen enkele beslissingsbevoegdheid, noch adviesverplichting met betrekking tot 

de beleggingen van de ICBE. De Bewaarder is een dienstverlener van de ICBE en is niet 

verantwoordelijk voor de voorbereiding van dit prospectus en draagt bijgevolg geen aansprakelijkheid 

voor de juistheid van informatie in dit prospectus of de geldigheid van de structuur en de beleggingen 

van de ICBE.  
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Aanvullende algemene informatie 

1. Economische informatie 

Regels voor de waardering van de activa 

De informatie met betrekking tot de waardering van de activa is opgenomen in artikel 12 

(‘Berekeningswijze’) van de statuten van de Bevek. 

Datum van afsluiting van de rekeningen 

De afsluitingsdatum van de rekeningen van de Bevek is vastgelegd op 31 december van elk jaar. 

Het eerste boekjaar van de Bevek zal worden afgesloten op 31 december 2022. 

Regels voor de bepaling en de distributie of de kapitalisatie van netto-opbrengsten 

Principe 

De jaarlijkse algemene vergadering van elk van de compartimenten van de Bevek bepaalt elk jaar, op 

voorstel van de raad van bestuur, het deel van het resultaat dat overeenkomstig de toepasselijke 

wetgeving aan hun compartiment kan worden toegekend.  

In elk compartiment wordt het deel van het resultaat dat toe te schrijven is aan de 

kapitalisatieaandelen gekapitaliseerd en opgenomen in het deel van het netto-actief 

vertegenwoordigd door kapitalisatieaandelen. 

Bijzonderheden 

Geen. 

Provisies en kosten  

Een overzicht van de verwachte kostenstructuur is beschikbaar in de informatiefiche voor elk 

compartiment. 

Lopende kosten en Omloopsnelheid van de portefeuille 

Lopende kosten  

De lopende kosten kunnen teruggevonden worden in het document met essentiële 
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beleggersinformatie van elk compartiment. 

De lopende kosten komen in de vorm van een uniek cijfer, uitgedrukt als een percentage van de 

nettoactiva van het compartiment. Dit cijfer is gebaseerd op de kosten van het voorgaande jaar. Dit 

percentage kan variëren van het ene jaar tot het andere. Het sluit (i) de surperformances commissies 

en (ii) de kosten van bemiddeling uit, met uitzondering van de instap- en uitstapvergoeding betaald 

door het compartiment wanneer dat aandelen van een ander fonds aan- of verkoopt. 

Omloopsnelheid van de portefeuille 

De Omloopsnelheid van de portefeuille, uitgedrukt als een percentage geeft de gemiddelde jaarlijkse 

uitgevoerde transacties in de portefeuille van het compartiment weer op basis van inschrijvingen en 

terugkopen aangevraagd tijdens de betrokken periode.  

• Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties naargelang het geval, met 

betrekking tot de effecten, respectievelijk met betrekking tot de activa met 

uitzondering van deposito’s en liquide middelen tijdens een bepaalde periode 

uitsluitend in functie van de inschrijvingen en de terugbetalingen zijn uitgevoerd.  

• Een negatief percentage toont aan dat de inschrijvingen en de terugbetalingen slechts 

weinig of, in voorkomend geval, geen enkele transactie in de portefeuille hebben 

teweeggebracht. 

Een (hoger) percentage duidt op een (hoger) aantal aan- en verkooptransacties van activa binnen de 

Bevek-portefeuille en dus ook op potentieel (hogere) transactiecommissies. 

De Omloopsnelheid van de portefeuille van het compartiment is beschikbaar in het laatste jaarverslag 

van de Bevek. 

Vergoedingen, commissies of niet-geldelijke voordelen bedoeld in artikel 118, §1,2° van 

het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot instellingen voor 

collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG (het 

Koninklijk Besluit van 12 november 2012) 

Het eventuele bestaan van bepaalde niet-geldelijke vergoedingen, commissies of voordelen wordt 

vermeld in de informatiefiche voor elk compartiment.  

Overeenkomsten inzake retrocessie van vergoedingen (‘fee-sharing agreements’) 

Er kunnen overeenkomsten bestaan voor de retrocessie van vergoedingen. 

Bij het sluiten van een overeenkomst voor retrocessie van vergoedingen trachten de Bevek en de 

Beheerder alles in het werk te stellen om eventuele belangenconflicten te vermijden. Indien zich 

echter belangenconflicten voordoen, zullen de Beheerder en de Bevek uitsluitend handelen in het 

belang van de houders van aandelen van de Bevek. 
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Het eventuele bestaan van een overeenkomst tot retrocessie van vergoedingen wordt opgenomen in 

de informatiefiche voor elk compartiment.  

Op de datum van uitgave van dit prospectus is geen enkel compartiment betrokken bij een fee-sharing 

agreement. 

Beleid van ‘market timing’ en ‘late trading’ 

De Bevek, de Beheervennootschap en de Beheerder nemen passende maatregelen om: 

• het tijdschema voor de berekening van de netto-inventariswaarde en de publicatie van de 

netto-inventariswaarde te coördineren;  

• de mogelijkheden van arbitrage op aandelen tussen boekwaarde en marktwaarde (market 

timing) uit te sluiten. 

Dat houdt in dat: 

• Financiële tussenpersonen verplicht zijn om alle aanvragen tot uitgifte of inkoop van aandelen 

of tot verandering van compartiment waarvan ze weten of vermoeden dat ze zijn ingegeven 

door een praktijk van market timing, af te wijzen. 

• Financiële tussenpersonen geen aanvragen tot uitgifte of inkoop van aandelen of verandering 

van compartiment meer ontvangen na het afsluiten van de desbetreffende ontvangstperiode. 

Overeenkomst van overdracht-retrocessie 

De Bevek kan overeenkomsten inzake overdracht/retrocessie (repurchase agreements) afsluiten met 

de bedoeling liquiditeiten tijdelijk in lijn te brengen met SFTR. 

Op de datum van publicatie van dit prospectus wordt geen dergelijk mechanisme overwogen. 

Informatie over de referentie-indexen 

Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2016 betreffende 

indexen die als referentie-indexen worden gebruikt in financiële instrumenten en contracten of om 

de prestaties van beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 

2014/17/EU en Verordening (EU) nr. 596/2014 (hierna de ‘Verordening’) beoogt de juistheid en 

integriteit te waarborgen van de indexen die als referentie-indexen in financiële instrumenten en 

contracten worden gebruikt, of om de prestaties van beleggingsfondsen te meten. Overeenkomstig 

deze Verordening moet het prospectus informatie bevatten die aangeeft of een index wordt gebruikt 

en verstrekt door een beheerder die is ingeschreven in het register van beheerders en benchmarks 

dat is opgericht en beheerd door de Europese Autoriteit voor effecten en markten (‘ESMA’). 

De Beheerder maakt tot op heden geen gebruik van een referentie-index in het kader van financiële 
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instrumenten en contracten om de financiële prestaties te meten.  

Als maatstaf voor de prestaties van maatschappelijk verantwoorde beleggingen (’SRI’) zal het SRI-

rendement van elk compartiment a posteriori worden vergeleken met een referentie-index (waarvan 

de samenstelling is opgenomen in punt ‘1.3 Referentie-index’ van elke fiche van elk compartiment) 

om aan te tonen dat de duurzame beleggingsdoelstelling werd bereikt. 

Overeenkomstig artikel 28 van het reglement heeft de Beheerder een schriftelijk plan opgesteld dat 

hij up-to-date houdt en waarin de maatregelen worden beschreven die zouden worden genomen 

indien de gebruikte referentie-index substantieel zou wijzigen of niet langer zou worden verstrekt. 

Instrument voor het beheer van het liquiditeitsrisico  

In het belang van de langetermijnbeleggers en om hen te beschermen tegen de kosten die 

voortvloeien uit de in- en uitstroom van andere beleggers, heeft de raad van bestuur voor het 

compartiment(en) van de Bevek een mechanisme ingevoerd om de negatieve impact van de in- en 

uitstroom van beleggers op de netto-inventariswaarde van de Bevek uit te sluiten in toepassing van 

het koninklijk besluit van 15 oktober 20181 . 

Beschrijving van het doel en de werking van het stelsel 

Indien de in- of uitstroom een bepaald niveau (de activeringsdrempel) overschrijdt, zal de netto-

inventariswaarde naar boven of naar beneden worden bijgesteld door middel van een 

aanpassingspercentage (de swingfactor).  

De activeringsdrempel en de swingfactor worden bepaald door de raad van bestuur in samenwerking 

met de beheerder en worden regelmatig herzien. De activeringsdrempel is vastgesteld en zal worden 

aangepast rekening houdend met de oriëntatie van het beheer, de liquiditeit van de aangehouden 

activa, de geschatte transactiekosten en andere factoren die van invloed zijn op de transacties. Deze 

drempel wordt gedefinieerd als een percentage van het netto-actief.  

De swingfactor mag nooit meer bedragen dan maximaal 1 % van de niet-aangepaste netto-

inventariswaarde. 

Het mechanisme zal systematisch worden gebruikt. Ingevolge een boekhoudkundige tussenkomst zal 

 
1 Het Koninklijk Besluit van 15 oktober 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 betreffende 
de effectenlening door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, het Koninklijk Besluit van 10 november 
2006 betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare 
instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelneming, het Koninklijk Besluit 
van 12 november 2012 betreffende beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging die 
voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG, het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 betreffende 
instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en het 
Koninklijk Besluit van 25 februari 2017 betreffende bepaalde openbare alternatieve instellingen voor collectieve 
belegging en hun beheervennootschappen en houdende diverse bepalingen. 
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de netto-inventariswaarde met behulp van de swingfactor verhoogd of verlaagd worden op de datum 

van belangrijke netto-inkomende of uitgaande bedragen. Bij de volgende berekening zal de netto 

inventariswaarde, behoudens nieuwe toepassing van het swingpricingmechanisme, opnieuw op het 

normale niveau zijn.  

Het is niet mogelijk te voorspellen of er op een bepaald moment in de toekomst een ‘swing’ zal worden 

toegepast, noch hoe vaak dergelijke aanpassingen zullen gebeuren. 

Beleggers worden ervan in kennis gesteld dat als gevolg van de swingpricing de volatiliteit van de 

liquidatiewaarde van het (de) compartiment(en) niet enkel die van de effecten in portefeuille 

weerspiegelt. 

De netto-inventariswaarde waarop een swing werd toegepast, is de enige netto-inventariswaarde van 

het (de) compartiment(en) en de enige die zal worden meegedeeld aan de beleggers van het (de) 

compartiment(en). Indien er echter een prestatievergoeding bestaat, wordt deze berekend op de 

netto-inventariswaarde vóór toepassing van het swingpricingmechanisme. 

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving worden de drempelniveaus niet meegedeeld en worden 

de informatiecircuits beperkt om het vertrouwelijke karakter van de informatie te bewaren. 

De informatie over het gebruik van de swingpricing, de activeringsdrempel en de swingfactor zullen 

worden opgenomen in de notulen van de Raden van Bestuur van de Bevek. 

2. Fiscale informatie (op de oprichtingsdatum van de Bevek) 

Belastingstelsel 

In hoofde van de Bevek: 

• Jaarlijkse taks van 0,0925 % (voor de openbare klassen) die momenteel van kracht is, 

geheven op basis van de in België op 31 december van het voorgaande jaar belegde 

nettobedragen of elk nieuw percentage dat het huidige jaarlijkse tarief zou 

vervangen.  

 

• Mogelijke recuperatie van de inhoudingen aan de bron op buitenlandse roerende 

inkomsten geïnd door de Bevek (conform de overeenkomsten ter voorkoming van 

dubbele belasting) 

Voor de belegger, natuurlijk persoon, inwoner van België: 

• Dividendbelasting (distributieaandelen): bevrijdende roerende voorheffing van 30%.  
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• artikel 19bis van het WIB92: 

Elk compartiment kan meer dan 10% van zijn vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks 

beleggen in schuldvorderingen zoals bedoeld in artikel 19bis van het WIB92. Bijgevolg 

Bijgevolg, afhankelijk van het moment van verkrijging en de toepasselijke fiscale wetgeving, 

in geval van inkoop van eigen kapitalisatie- en distributieaandelen of in geval van gehele of 

gedeeltelijke verdeling van het vennootschapsvermogen, kan de belegger, als natuurlijke 

persoon, bezwaard zijn met de roerende voorheffing van 30% op de inkomsten (intresten, 

minderwaarden en meerwaarden) afkomstig van de schuldvorderingen zoals bedoeld in 

artikel 19bis van het WIB92.  

Wanneer de inkomsten afkomstig uit de schuldvorderingen niet bekend zijn of niet bepaald 

kunnen worden, is het belastbaar bedrag van de inkomsten gelijk aan het verschil tussen het 

bij de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de 

aandelen vermenigvuldigd met het percentage van het vermogen van het compartiment dat 

belegd is in schuldvorderingen bovenbedoeld.  

Indien de belegger de datum van verwerving van zijn of haar rechten van deelneming niet 

kan aantonen, wordt hij of zij geacht ervan houder te zijn vanaf de lanceringsdatum van het 

betrokken compartiment voor het bepalen van het belastbare bedrag. 

Bij gebrek aan informatie over het percentage van de activa van het compartiment belegd 

in schuldvorderingen als hierboven bedoeld, wordt het percentage geacht gelijk te zijn aan 

100%. 

Wanneer de aanschaffings- of beleggingswaarde niet gekend is, is het belastbaar bedrag van 

de inkomsten het ontvangen bedrag tijdens de verrichting van de inkoop vermenigvuldigd 

met het percentage van het vermogen van het compartiment dat belegd is in 

schuldvorderingen bovenbedoeld. 

• Normaal beheer van het privévermogen : onverminderd de hieronder uiteengezette 

fiscale regeling zijn meerwaarden gerealiseerd bij de afkoop of de verkoop van de 

aandelen van de ICB (Instelling voor Collectieve Belegging) of bij de volledige of 

gedeeltelijke verdeling van het maatschappelijk vermogen van de ICB niet 

onderworpen aan de personenbelasting indien de belegger handelt in het kader van 

het normale beheer van zijn of haar privévermogen. 

Opmerking: individuele fiscale situatie 

De belastingregeling voor inkomsten en meerwaarden die door individuele beleggers worden 

ontvangen, hangt af van de toepasselijke belastingwetgeving naargelang de persoonlijke situatie en/of 

de plaats waar het kapitaal wordt belegd. Als een belegger dus niet zeker is van zijn of haar fiscale 

situatie, moet hij of zij advies inwinnen bij professionals of, in voorkomend geval, bij lokale 

organisaties. 
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In hoofde van de belegger als natuurlijke persoon die niet in België woont: 

• Principe: bevrijdende roerende voorheffing van 30 %. 

In principe zal een bevrijdende roerende voorheffing van 30 % verschuldigd zijn op de 

door de Bevek uitgekeerde dividenden voor zover deze dividenden voortkomen van 

dividenden die zij zelf van een Belgische vennootschap heeft ontvangen.  

Aangezien de wetgeving inzake de inhouding van een bevrijdende roerende voorheffing 

van 30 % op kapitalisatiebeveks niet van toepassing is op niet-ingezetenen, zal er geen 

inhouding van roerende voorheffing van 30 % zijn in geval van afkoop van 

kapitalisatiebeveks op de rentecomponent zoals hierboven beschreven. 

Beleggers zouden onderworpen kunnen worden aan het systeem van automatische 

uitwisseling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen tussen de lidstaten 

overeenkomstig Richtlijn 2014/107/EU van de Raad van 9 december 2014 tot wijziging 

van Richtlijn 2011/16/EU wat de verplichte automatische uitwisseling van inlichtingen op 

belastinggebied betreft en overeenkomstig een wet van 16 december 2015 tot regeling 

van de mededeling van inlichtingen betreffende financiële rekeningen, door de Belgische 

financiële instellingen en de Federale Overheidsdienst Financiën. 

• Belastingvrijstelling voor niet-inwoners: eventuele meerwaarden die zouden worden 

gerealiseerd ten gevolge van de afkoop van de aandelen door de Bevek of ten gevolge 

van de verkoop van de aandelen, zijn in principe vrijgesteld van belasting voor niet-

ingezetenen. 

Opmerking: Individuele fiscale situatie 

De belastingregeling voor inkomsten en meerwaarden die individuele beleggers ontvangen, hangt af 

van de belastingwetgeving die van toepassing is op hun bijzondere status in het land van inning, 

afhankelijk van hun persoonlijke situatie en/of de plaats waar het kapitaal wordt belegd. Als een 

belegger dus niet zeker is van zijn of haar fiscale situatie, moet hij of zij advies inwinnen bij 

professionals of, in voorkomend geval, bij lokale organisaties. 

In hoofde van de belegger als bedrijf in België:  

Principe: 

a. Distributieaandelen: taxatie van de dividenden uitgekeerd in de vennootschapsbelasting. 

b. Kapitalisatieaandelen: belasting van de gerealiseerde meerwaarden in de 

vennootschapsbelasting. 
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3. Evaluatie van het risicoprofiel 

Algemeen 

Een belegging in de Bevek houdt aan de belegging verbonden risico’s in. Beleggers worden er immers 

op gewezen dat de beleggingen van de Bevek onderhevig zijn aan marktschommelingen en andere 

risico’s. De waarde van de beleggingen en het daaruit voortvloeiende inkomen kunnen zowel naar 

boven als naar beneden variëren en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijke bedrag dat in de 

Bevek werd belegd niet terugkrijgen. Bijgevolg kan ook de waarde van de compartimenten zowel naar 

boven als naar beneden variëren.  

Het rendement en de inkomsten van de Bevek zijn gebaseerd op de waardering van het kapitaal en 

de inkomsten van de beleggingen die de Bevek bezit, min de gedragen kosten. Het is dus te 

verwachten dat de rendementen van de Bevek zullen fluctueren als antwoord op de schommelingen 

in de waardering van kapitaal en inkomen. Daarom is een belegging alleen geschikt voor beleggers die 

deze risico’s kunnen dragen en een langetermijnbenadering kunnen hanteren voor hun 

beleggingsstrategie. Een belegging in de Bevek moet dus worden beschouwd als een belegging op 

middellange of lange termijn. 

Het is belangrijk dat beleggers begrijpen dat alle beleggingen risico’s met zich meebrengen.  

Er wordt geen enkele formele garantie gegeven aan het (de) ccompartiment(en), noch aan de 

beleggers.  

Zoals aangegeven is een belegging in de Bevek onderhevig aan inherente marktschommelingen. 

Bovendien is de Bevek onderhevig aan bepaalde specifieke risico’s. Beleggers worden verzocht om 

enerzijds kennis te nemen van de evaluatie van het risicoprofiel van elk compartiment in de 

informatiefiche eigen aan elk compartiment (risico’s die significant kunnen worden of significant zijn) 

en anderzijds in de essentiële beleggersinformatie van elk compartiment (risico’s die als significant en 

relevant worden beschouwd). 

Synthetische risico- en opbrengstindicator 

Deze indicator is terug te vinden in het document met essentiële beleggersinformatie dat specifiek is 

voor elke klasse van elk compartiment. 

- Beschrijving van de synthetische risico- en rendementsindicator:  

De synthetische risico- en rendementsindicator, berekend overeenkomstig de bepalingen van 

Verordening (EU) Nr. 583/2010 van de Europese Commissie van 1 juli 2010, rangschikt elk 

compartiment op een schaal op basis van zijn resultaten in het verleden inzake volatiliteit. Deze schaal 

omvat een reeks categorieën die worden onderscheiden aan de hand van hele getallen gaande van 1 

tot 7, gerangschikt in oplopende volgorde van links naar rechts en die de risico- en rendementsniveaus 

vertegenwoordigen, van laag naar hoog. 
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- Belangrijkste limieten van de synthetische risico- en rendementsindicator: 

De historische gegevens die worden gebruikt om de synthetische risico- en rendementsindicator te 

berekenen, vormen mogelijk geen betrouwbare indicatie van het toekomstige risicoprofiel van het 

compartiment. 

Het is niet zeker of de weergegeven risico- en rendementscategorie in de loop der tijd ongewijzigd zal 

blijven. Het klassement van het compartiment kan mettertijd veranderen. 

De laagste risicocategorie is geen synoniem voor risicoloze beleggingen.  

4. Informatiebronnen en bijkomende informatie 

Documentatie  

De statuten, de jaar- en halfjaarlijkse verslagen kunnen op eenvoudig verzoek kosteloos worden 

verkregen voor of na de inschrijving op de aandelen: 

• op de zetel van de Bevek,  

• bij de financiële dienstverlener, 

• via de website: https://www.newb.coop/nl 

De officiële tekst van de statuten is neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel. 

Netto-inventariswaarde 

De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België gepubliceerd op de website van 

FUNDEYE https://www.fundeye.com/ en is ook beschikbaar bij de instelling die instaat voor de 

financiële dienstverlening. 

Bericht van uitkering van dividenden 

De berichten van dividenduitkering zijn beschikbaar bij de instelling die instaat voor de financiële 

dienstverlening of op de website https://www.newb.coop/nl en worden per brief verstuurd naar de 

betrokken nominatieve beleggers. 

Betalingsmodaliteiten aan de deelnemers, afkoop of terugbetaling van aandelen  

De informatie over de betalingen aan de deelnemers, de afkopen of terugbetaling van de aandelen, 

evenals de informatie over de Bevek worden gratis ter beschikking gehouden van de beleggers bij de 

instelling die de financiële dienstverlening verzekert of op de website https://www.newb.coop/nl. 

https://www.newb.coop/nl
https://www.fundeye.com/
https://www.newb.coop/nl
https://www.newb.coop/nl
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Stemrecht  

Wanneer de aandelen van gelijke waarde zijn, geeft elk aandeel recht op één stem. Wanneer de 

aandelen van ongelijke waarde zijn, kent elk aandeel van rechtswege een aantal stemmen toe dat 

evenredig is met het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, door voor één stem het 

aandeel te tellen dat het laagste aandeel vertegenwoordigt. Er wordt geen rekening gehouden met 

de fracties van stemmen. 

Modaliteiten van de vereffening 

In geval van ontbinding van een compartiment zal de vereffening gebeuren door één of meerdere 

vereffenaars, natuurlijke of rechtspersonen, benoemd door de algemene vergadering van beleggers 

van het betrokken compartiment (behoudens andersluidend voorstel van de raad van bestuur in 

toepassing van de toepasselijke wetgeving), die hun bevoegdheden en bezoldigingen zullen bepalen. 

Voor elk van de compartimenten zal de opbrengst van de vereffening worden uitgekeerd aan de 

beleggers in verhouding tot hun rechten, rekening houdend met de pariteit. 

Opschorting 

Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving kunnen de bepaling van de netto-inventariswaarde van 

de aandelen, alsook de uitvoering van de aanvragen tot uitgifte en inkoop van aandelen of tot 

verandering van compartiment slechts worden opgeschort in uitzonderlijke omstandigheden en voor 

zover de opschorting gemotiveerd is rekening houdend met de belangen van de deelnemers. 

De bepaling van de netto-inventariswaarde van de aandelen, alsook de uitvoering van de aanvragen 

tot uitgifte en afkoop van de aandelen of tot verandering van compartiment kunnen eveneens worden 

opgeschort in toepassing van artikel 196 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. 

De opschortingen van de netto-inventariswaarde worden gepubliceerd op de website 

https://www.newb.coop/nl en zullen per brief worden gericht aan de betrokken nominatieve 

beleggers. 

Jaarlijkse algemene Vergadering 

De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de 3e woensdag van de maand maart om 14 

uur of de eerstvolgende bankwerkdag op de zetel van de Bevek of op elke andere plaats in België 

aangeduid in de oproepingsbrief of via elk elektronisch communicatiemiddel aanvaard door de 

toepasselijke wetgeving. 

 

https://www.newb.coop/nl
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Bevoegde autoriteit 

Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14 - 1000 Brussel. 

Het Prospectus wordt na goedkeuring door de FSMA gepubliceerd overeenkomstig artikel 60, § 1 van 

de Wet.  

Deze goedkeuring houdt geen enkele beoordeling in over de opportuniteit en de kwaliteit van het 

aanbod, noch over de situatie van degene die dit aanbod uitbrengt.  

Lopende kosten en omloopsnelheden van de portefeuille voor voorgaande periodes 

De lopende kosten en de omloopsnelheden van de portefeuille voor de voorafgaande perioden 

kunnen opgevraagd worden bij CACEIS Belgium N.V., Havenlaan 86c, bus 320 - 1000 Brussel 

Aanspreekpunten 

Bijkomende inlichtingen kunnen indien nodig worden ingewonnen: 

• op de zetel van de Bevek,  

• bij de financiële dienstverlener, 

• via de website https://www.newb.coop/nl. 

Personen die verantwoordelijk zijn voor de inhoud van het prospectus, de essentiële 

beleggersinformatie en de actualisering ervan 

Raad van bestuur van de Bevek 

De raad van bestuur van de Bevek bevestigt dat zover hem bekend de gegevens in het prospectus en 

in de essentiële beleggersinformatie in overeenstemming zijn met de werkelijkheid en dat er geen 

gegevens zijn weggelaten waarvan de vermelding de strekking van het prospectus zou wijzigen. 

  

https://www.newb.coop/nl
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Informatiefiches per compartiment 
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Informatie over het compartiment 
NewB Sustainable Mixed Fund Dynamic 

1. Voorstelling 

Naam NewB Sustainable Mixed Fund Dynamic 

Oprichtingsdatum 22/11/2021  

Bestaansduur  Onbeperkt 

Beheer van de portefeuille Orcadia Asset Management S.A. 

Bijzondere regeling voor het compartiment Niet van toepassing 

2. Informatie over de beleggingen 

1. Beleggingsdoelstellingen van het compartiment 

1.1. Bepaling van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment 

Het compartiment streeft naar duurzaam beleggen en is ingedeeld onder artikel 9 van de SFDR 

verordening. 

Het compartiment moet beleggers in staat stellen om de positieve impact op de volgende 

milieudoelstellingen te maximaliseren: 

• Mitigatie van klimaatverandering in samenhang met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstelling: SDG 13 Maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering en 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling en SDG 7 Schone en betaalbare energie. 

• Transitie naar een circulaire economie, gekoppeld aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstelling: SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie. 

Dit alles door ervoor te zorgen dat de maatschappij en het milieu geen noemenswaardige schade 

wordt berokkend en tegelijk beleggers een aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel te bieden. 

Dit zal gebeuren door het merendeel of al zijn activa te beleggen in aandelen, obligaties en 

gelijkaardige beleggingen op een voldoende gediversifieerde manier en in overeenstemming met de 

hieronder beschreven duurzaamheidsdoelstellingen. 

1.2. Garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme 

Er is geen garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme. 
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1.3. Referentie-index   

De beheerder van het compartiment maakt tot op heden geen gebruik van een referentie-index in het 

kader van financiële instrumenten en contracten om de financiële prestaties te meten en beheert het 

compartiment actief. Als maatstaf voor de prestaties van maatschappelijk verantwoorde beleggingen 

(‘MVB’) zal de MVB-prestatie van dit compartiment (zonder rekening te houden met zichtrekeningen 

en gelijkwaardige deposito’’s) echter achteraf worden vergeleken met de volgende referentie-index, 

een samenstelling van 60 % MSCI Europe-index, 30 % MSCI ex Europe-index en 10 % Bloomberg 

Barclays Euro Agg-index, om aan te tonen dat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt gehaald.  

• MSCI 

‘MSCI’ wordt geleverd door MSCI Limited, een Amerikaans financieel dienstenbedrijf dat onder meer 

financiële indices publiceert. 

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is MSCI Limited niet langer opgenomen in het 

register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat 

het gebruik van benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en 

door de Financial Conduct Authority erkend als niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een 

overgangsperiode wordt voortgezet.  

• Bloomberg Barclays Euro Agg 

De “’Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index’ omvat obligaties in euro met vaste rente en van 

investment grade kwaliteit. De referentie-index wordt geleverd door Bloomberg Index Services 

Limited. 

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is Bloomberg Barclays Euro Agg niet langer 

opgenomen in het register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de 

Brexit staan toe dat het gebruik van benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde 

indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority erkend als niet in de EU gevestigde 

bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet. 

Het compartiment wordt actief beheerd: de Beheerder beschikt over een zekere vrijheid met 

betrekking tot de samenstelling van de portefeuille, met inachtneming van het beleggingsbeleid. 

2. Beleggingsbeleid 

2.1. Toegestane activacategorieën en beleggingsbeperkingen 

Om zijn doelstelling te bereiken, zal het compartiment voornamelijk beleggen in aandelen die 

genoteerd zijn op gereglementeerde markten (met inbegrip van American Depositary Receipts, d.w.z. 

aandelen die enkel genoteerd zijn op de Amerikaanse beurzen en via Global Depositary Receipts, 

d.w.z. aandelen die genoteerd kunnen zijn in verschillende landen buiten hun land van herkomst), en 
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die tussen 55 % en 100 % van de nettoactiva van het compartiment kunnen uitmaken. 

Het compartiment mag tussen 0 % en 35 % van zijn activa beleggen in obligaties (zowel bedrijven als 

overheden). Als ‘investment grade’ worden beschouwd obligatiebeleggingen die als dusdanig 

gewaardeerd worden door minstens één van de drie ratingbureaus Moodys’, Fitch en Standard & 

Poors. Niet-investment grade obligatiebeleggingen mogen niet meer bedragen dan 15 % van de 

nettoactiva. Beleggingen zonder rating mogen evenmin meer bedragen dan 15 % van de nettoactiva 

van het compartiment. 

De liquide middelen van het compartiment (onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten, 

geldmarktinstrumenten) vertegenwoordigen niet meer dan 45 % van de nettoactiva en de 

onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de 

nettoactiva (behalve in het kader van de vereffening). 

De beleggingen zullen voornamelijk gebeuren (meer dan 50 %) in Europa, maar kunnen ook gebeuren 

in andere landen. Beleggingen in opkomende markten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de 

nettoactiva van het compartiment. 

Het compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van 

het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk 

type instrument dat toegelaten is door het koninklijk besluit van 12 november 2012. 

Het compartiment kan tot 15 % van zijn activa beleggen in gesloten REITS (Real Estate Investment 

Trusts - beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen) en tot 20 % in deelbewijzen van 

andere instellingen voor collectieve belegging voor zover zij de uitsluitingscriteria naleven. 

Het compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’ in de zin van 

Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot 

vaststelling van een algemeen kader voor securisatie en tot instelling van een specifiek kader voor 

eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securisatie. Hoewel het compartiment niet 

rechtstreeks zal beleggen in de hierboven bedoelde securisaties of securisatieposities, kan het 

onrechtstreeks blootgesteld zijn aan het ene en/of het andere van deze producttypes via zijn 

beleggingen in een of meer ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging). 

Beleggingen in activa die niet voldoen aan de criteria inzake sociale en ecologische uitsluiting en de 

governancecriteria van de Bevek (zie deel ‘ESG-aspecten’) zijn niet toegestaan. 

2.2. Contante leningen 

Het compartiment kan binnen de limiet van 10 % van zijn nettoactiva een beroep doen op leningen 

om te voldoen aan een tijdelijke behoefte aan liquiditeiten. 
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2.3. Beleggingsstrategie  

De strategie van de Beheerder is gebaseerd op de principes inzake milieu, maatschappelijk welzijn en 

governance die hieronder worden toegelicht (zie deel “ESG-aspecten”). 

2.4. Afgeleide financiële instrumenten  

Afgeleide financiële instrumenten worden enkel gebruikt voor portefeuilleafdekking en/of valuta-

afdekking, maar niet voor beleggingsdoeleinden noch voor de duurzame beleggingsdoeleinden van 

het compartiment. De Beheerder zal in het algemeen toezien op de naleving van de bepalingen van 

artikel 52 §1, 8° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. 

Het compartiment belegt niet in OTC verhandelbare afgeleide instrumenten. 

2.5. Totaal risico 

Het totale risico (maximum exposure) dat voor het compartiment voortvloeit uit zijn posities in 

afgeleide instrumenten, mag niet meer bedragen dan 100 % van de nettowaarde van de activa van 

het compartiment.  

Het totale risico wordt dagelijks berekend rekening houdend met de actuele waarde van de 

onderliggende activa, het tegenpartijrisico, de te verwachten marktontwikkelingen en de beschikbare 

tijd om de posities te liquideren. 

De methode die gebruikt wordt om het totale risico van het compartiment te berekenen is de 

benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach). 

2.6. Deposito’s 

Maximaal 10 % van de nettoactiva mag in het beheer van de Bevek worden gebruikt voor deposito’s 

op 24/48 uur. 

2.7. Uitlenen van financiële instrumenten 

Niet van toepassing.  

2.8. Grenzen van het beleggingsbeleid 

Naast de hierboven vermelde regels, deze bepaald door het koninklijk besluit van 12 november 2012. 
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2.9. Wisselkoersrisico 

Het compartiment kan gebruik maken van termijnwisselkoersen om de portefeuille af te dekken tegen 

het wisselkoersrisico (of valutarisico).  De totale nettoblootstelling aan het wisselrisico van valuta’s 

van niet-Europese landen mag niet meer bedragen dan 30 % van de nettoactiva. 

2.10. ESG-aspecten 

De beleggingsfilosofie van de Bevek is gebaseerd op het sociaal- en milieuhandvest van haar promotor 

NewB S.C.E. (beschikbaar op de website https://newb.coop/nl/handvest/) met een reeks 

verbintenissen en principes die de promotor van de Bevek in haar activiteiten en producten moet 

toepassen om te voldoen aan haar statutaire waarden.  

Dit document verduidelijkt dat de Bevek de MVB-regels van promotor NewB S.C.E. moet naleven. 

(beschikbaar op https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf) die de criteria bevatten waaraan 

de emittenten van financiële effecten in de beleggingsportefeuille van het fonds moeten voldoen.  

Om te voldoen aan de regels van NewB S.C.E. en om de positieve impact te maximaliseren op de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling afgestemd op de doelstellingen voor mitigatie van de 

klimaatverandering en de doelstellingen voor de transitie naar een circulaire economie, bestaat het 

selectieproces uit de volgende 3 stappen: 

2.10.1. Een uitsluitingsfase:  

a) Bedrijven 

Bedrijven die inkomsten genereren uit activiteiten in de sectoren fossiele energie, kernenergie, 

defensie, wapens (zowel conventionele als controversiële), tabak en gokken worden automatisch 

uitgesloten.  

Voor andere sectoren waarvoor bepaalde controversiële praktijken gelden, worden 

minimumgaranties voor ondernemingen gecontroleerd. De details van de toegepaste criteria zijn 

terug te vinden in de MVB-regels van NewB S.C.E., te raadplegen op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

Voor de mijnbouwsector moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat het bedrijf goede praktijken 

toepast inzake het beheer van milieu- en sociale risico’s. Voor de landbouwsector moeten bedrijven 

die actief zijn in de sojaproductie voldoen aan de normen die voor hun sector gelden, zoals de Basel-

criteria voor een verantwoorde sojateelt of de normen die zijn ontwikkeld door de Rondetafel over 

verantwoorde sojaproductie. 

Anderzijds zijn bedrijven die niet voldoen aan de minimumeisen die zijn vastgelegd in verband met 

een reeks transversale thema’s zoals biodiversiteit, ontbossing, water, dierenwelzijn, genetisch 

gemodificeerde organismen, mensen- en arbeidsrechten, gendergelijkheid, fiscaliteit, boekhouding, 

https://newb.coop/nl/handvest/
https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf
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beloningsbeleid, corruptie en eerlijke verdeling van rijkdom eveneens uitgesloten. De details van de 

toegepaste criteria zijn terug te vinden in de MVB-regels van NewB S.C.E., raadpleegbaar op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

Overigens worden ondernemingen uitgesloten die niet voldoen aan de praktijken van goed bestuur 

(waaronder gezonde managementstructuren, personeelsrelaties, beloning van bevoegd personeel en 

naleving van fiscale verplichtingen). Dit wordt voor grote kapitalisaties verzekerd door het feit dat het 

basisuniversum overeenkomt met de MSCI MVB, die enkel emittenten omvat die de voorbije 3 jaar 

niet betrokken waren bij controversiële situaties die een grote inbreuk vormen op de wereldwijde 

normen zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, en voor kleine kapitalisaties door een ad 

hoc controle uitgevoerd door de Beheerder. 

Ten slotte worden ook bedrijven die betrokken zijn bij belangrijke controverses uitgesloten. Dit 

betekent dat zijn uitgesloten de ondernemingen die op de zwarte lijst van Financité staan en de 

ondernemingen die ernstige inbreuk maken op het Global Compact van de Verenigde Naties. 

b) Landen 

Voor schuldtitels uitgegeven door landen of hun staatsvennootschappen sluit het compartiment, zoals 

bepaald in de MVB-regels van NewB S.C.E., bepaalde landen uit. Het compartiment wil met name in 

geen geval controversiële regimes financieren die gedefinieerd worden als landen die bekend staan 

voor fundamentele schendingen van de mensenrechten of arbeidsrechten, die de doodstraf 

toepassen, de fundamentele vrijheden schenden of een hoog niveau van corruptie vertonen. 

Bovendien worden landen uitgesloten die de klimaatakkoorden van Parijs niet hebben geratificeerd 

en landen die als belastingparadijzen worden beschouwd. Het is duidelijk dat obligatie uitgevende 

landen die onderworpen zijn aan internationale sancties of die onderworpen zijn aan ‘bevriezing van 

tegoeden’ door de Europese Unie, eveneens uitgesloten zijn van financiering. Meer informatie over 

de toegepaste criteria vindt u in de MVB-regels van NewB, die u kunt raadplegen op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

2.10.2. Een fase van ‘Best-in-classscreening’’: 

a) Bedrijven 

Op basis van dit universum van potentiële beleggingen wordt een tweede screening uitgevoerd zodat 

enkel de zeer goede of uitstekende bedrijven behouden blijven op basis van ESG-normen, die kunnen 

verschillen van sector tot sector. 

Aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven met een grote kapitalisatie komen slechts in 

aanmerking voor selectie indien ze lid zijn van de MSCI SRI index van de regio waar ze genoteerd zijn. 

Deze index omvat enkel de bedrijven die in hun sector tot de 25 % beste behoren (MSCI rangschikt 

per sector de bedrijven op basis van ESG-criteria en maakt een klassement per sector op van de beste 

elementen tot de slechtste.  Hier wordt het beste kwart van de lijst in aanmerking genomen). 
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Bovendien kan de goede MVB-score van MSCI niet ontkracht worden door een (zeer) slechte score 

van andere leveranciers van extrafinanciële gegevens. 

Voor de aandelen of obligaties die worden uitgegeven door ondernemingen met een kleinere 

kapitalisatie zal de mogelijke selectie gebeuren op basis van gegevens van MSCI of andere leveranciers 

van extra-financiële gegevens of, indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, op basis van een 

kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse door de Beheerder. Om in aanmerking te komen voor 

selectie in de portefeuille zal de ESG-score van kleine kapitalisaties minstens beter zijn dan het 

gemiddelde van de sector. 

Meer details over de toegepaste methodologie zijn beschikbaar op 

https://files.newb.coop/nl/public/esg-method/newb-isr-methodologie.pdf 

b) Landen 

Wat de obligatie uitgevende landen betreft, wordt eveneens een positieve selectie gemaakt. Voor 

deze positieve selectie baseren we ons op het idee dat duurzame ontwikkeling een ontwikkeling is die 

beantwoordt aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om 

in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.  

Om dit doel te bereiken, zijn wij van mening dat een regime zich niet alleen moet beperken tot 

milieuaspecten, maar dat het ook de bevolking in staat moet stellen welvaart te verwerven en op 

sociaal vlak vooruitgang te boeken. Bovendien is goed bestuur van groot belang omdat het een kader 

creëert waarbinnen burgers en particuliere ondernemingen actief zijn en dus van invloed zijn op het 

in aanmerking nemen van sociale en milieuaspecten in de besluitvorming van deze actoren. Om een 

land te evalueren op het vlak van duurzaamheid, moeten we rekening houden met de 3 dimensies: de 

maatschappelijke, ecologische en bestuursdimensies.  

De berekeningen van de ESG-scores gebeuren op basis van gegevens die gepubliceerd worden door 

bekende openbare bronnen zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie of de 

Wereldbank, maar ook door gerespecteerde non-profitorganisaties. 

Om deel uit te maken van het beleggingsuniversum moet een land globaal (maar niet voor elk 

subcriterium) opgenomen worden in de bovenste helft van het universum (na uitsluitingen) op basis 

van de ESG-criteria. Meer details over de toegepaste methodologie zijn beschikbaar op 

https://files.newb.coop/nl/public/esg-method/newb-isr-methodologie.pdf 

2.10.3. Positieve selectie op basis van de duurzame beleggingsdoelstelling van het 

compartiment 

Binnen het universum van de bedrijven die de twee bovenstaande stappen hebben doorlopen, zal de 

gedelegeerd Beheerder de bedrijven selecteren en hun wegingen toekennen zodat het compartiment 

positief bijdraagt tot de volgende milieudoelstellingen: 

• Mitigatie van de klimaatverandering in samenhang met SDG 13 Klimaatmaatregelen tegen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.newb.coop%2Ffr%2Fpublic%2Fesg-method%2Fnewb-isr-methodologie.pdf&data=04%7C01%7Cf.dauby%40newb.coop%7C0ecfd6dac4e4444b8b3208d95584cb4f%7C5ef1e59807f14ebf8a39a556cc3ed6a0%7C0%7C0%7C637634851094324797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kEmrqw9P7LzIMDv6d5IUj99hPRwp6kmOTWm0rmtMqlA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.newb.coop%2Ffr%2Fpublic%2Fesg-method%2Fnewb-isr-methodologie.pdf&data=04%7C01%7Cf.dauby%40newb.coop%7C0ecfd6dac4e4444b8b3208d95584cb4f%7C5ef1e59807f14ebf8a39a556cc3ed6a0%7C0%7C0%7C637634851094324797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kEmrqw9P7LzIMDv6d5IUj99hPRwp6kmOTWm0rmtMqlA%3D&reserved=0
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klimaatverandering en SDG 7 Schone en betaalbare energie 

• Transitie naar een circulaire economie, in lijn met SDG 12 Verantwoorde consumptie en 

productie. 

De bijdrage van elk effect van de portefeuille (behalve direct opvraagbare deposito’s en dergelijke) 

aan deze doelstellingen wordt beoordeeld aan de hand van kwantitatieve indicatoren. Volgens deze 

indicatoren moet de emittent bijdragen aan ten minste één van de 3 bovenstaande SDG’s zonder de 

overige 2 te schaden. Bovendien moet de nettobijdrage van de portefeuille aan elk van de 3 SDG’s 

hoger zijn dan de berekende nettobijdragen voor de index die werd gekozen voor MVB-

meetdoeleinden. 

2.10.4. Gegevensbronnen 

Afhankelijk van het type emittent kan de Beheerder zich baseren op gegevens die verstrekt worden 

door leveranciers van extra-financiële gegevens, ook ESG-gegevens genoemd, op analyses uitgevoerd 

door het ESG-departement van NewB S.C.E., of op publieke gegevens zoals gepubliceerd door de 

bedrijven zelf, erkende publieke organisaties (bv. Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, 

Wereldbank enz.) of niet-gouvernementele organisaties. 

2.10.5. Beheer en monitoring van duurzaamheidsrisico’s 

Vanuit het standpunt van de Beheerder beperken zowel de positieve selectiebenadering als de 

uitsluitingen het risico op potentiële ecologische, maatschappelijke of governancegebeurtenissen of -

omstandigheden die een reële of potentiële negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de 

beleggingen (zogenaamde duurzaamheidsrisico’s). 

Duurzaamheidsrisico’s zijn echter complex en impliceren een subjectief oordeel.  

Een volledige risicobeoordeling van duurzame ontwikkeling vereist een oordeel over de kwalitatieve 

én kwantitatieve maatregelen die een onderneming of een land heeft genomen.  

Voor zover een duurzaamheidsrisico zich voordoet, of zich voordoet op een wijze die door de 

beheerder niet redelijkerwijs kan worden ingeschat, kan er een onvoorziene reële of potentiële 

negatieve impact zijn op de waarde van een belegging, dus op de netto-inventariswaarde van het 

compartiment 

Door de positieve selectiebenadering en de uitsluitingen acht de Beheerder de waarschijnlijke impact 

van de duurzaamheidsrisico’s op de rendementen van het fonds beperkt.  

Eenmaal per semester (eenmaal per jaar voor de landen) voert de beheerder een update uit van de 

uitsluitingen en de best-in-class screening. Indien deze update leidt tot uitsluiting van een bedrijf of 

land, moeten alle beleggingen verbonden aan het bedrijf of land (of staatsbedrijven van het land) 

binnen 3 maanden worden verkocht. De enige uitzondering zijn de beleggingen in green / impact 
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bonds (en gelijkaardige) die zullen worden geëvalueerd op basis van hun eigen verdiensten en niet 

enkel op basis van die van de emittent. 

Indien er een potentieel zeer belangrijke controverse zou ontstaan over een bedrijf of land dat reeds 

in portefeuille is, zal de Portefeuillebeheerder het probleem beschrijven op basis van publiek 

toegankelijke bronnen en het voorleggen aan het MVB-comité. 

Het MVB-comité is de entiteit die bestaat uit leden van zowel NewB S.C.E. als Orcadia Asset 

Management S.A. die zowel de ESG-selectiemethodologie als de goede toepassing van deze 

methodologie bij het beheer van de Bevek zal superviseren en evalueren.  

Elke belangrijke wijziging in de methodologie zal door dit comité worden goedgekeurd alvorens ze in 

de praktijk te brengen. Het comité zal zich ook uitspreken in het geval er op basis van publiek 

toegankelijke bronnen een mogelijk zeer belangrijke controverse zou ontstaan over een bedrijf of land 

dat al in de portefeuille aanwezig is. Indien het comité beslist dat de controverse inderdaad als (zeer) 

significant moet worden beschouwd, moeten alle beleggingen in het bedrijf of de staatsobligaties van 

het land binnen 3 maanden na de beslissing worden afgestoten. 

2.10.6. SFDR-verordening 

De belegger wordt verzocht kennis te nemen van de presentatie van de SFDR-verordening in de 

presentatiefiche van de Bevek die beschikbaar is in de inleiding van dit prospectus. 

Details over de concrete toepassing van deze SFDR-verordening bij het beheer van dit compartiment 

zijn terug te vinden onder het punt ‘ESG aspecten’.  

3. Risicoprofiel van het compartiment 

Beleggers worden eraan herinnerd dat hun inbreng voornamelijk zal worden belegd in financiële 

instrumenten die door de Portefeuillebeheerder worden geselecteerd. Deze instrumenten zijn 

onderhevig aan de ontwikkelingen en onzekerheden van de markten. Het is dus mogelijk dat de 

waarde van de belegging stijgt of daalt.  

Er wordt aan herinnerd dat de belegger geen garantie of kapitaalbescherming zal genieten. 

1. Evaluatie van het risicoprofiel 

Risicotypes 

 

Tekstuele beschrijving N.v.t. Laag Middel-

hoog 

Hoog 

Risico op 

kapitaalverlies 

Geen garantie of 

kapitaalbescherming 

  

X 
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Marktrisico 

 

Risico op een daling van de markt of 

van een activacategorie die de prijs 

en de waarde van het actief in 

portefeuille kan beïnvloeden 

   

 

 

 

 

X 

Wisselkoers- of 

valutasrisico 

Risico dat de waarde van de 

beleggingen wordt beïnvloed door 

wisselkoersschommelingen 

   

X 

 

Risico’s verbonden 

aan het gebruik van 

afgeleide 

instrumenten  

 

Risico’s verbonden aan het gebruik 

van financiële instrumenten 

waarvan de waarde afhangt van de 

waarde van een onderliggende 

activa  

  

 

X 

  

Concentratierisico Risico verbonden aan een 

aanzienlijke concentratie van de 

beleggingen in een activaklasse of 

een bepaalde markt. 

  

 

X 

  

Kredietrisico Risico dat een emittent of een 

tegenpartij in gebreke blijft 

  

X 

 

 

 

Aandelenrisico’s 

 

Risico’s verbonden aan de 

schommeling van de 

aandelenkoersen 

   X 

Liquiditeitsrisico  Risico dat een positie niet op het 

juiste ogenblik kan worden verkocht 

tegen een redelijke prijs 

   

X 

 

Duurzaamheidsrisico Gebeurtenis of situatie op het vlak 

van milieu, maatschappelijk welzijn 

of deugdelijk bestuur (ESG) dat, 

indien deze zich voordoet, een 

aanzienlijke reële of potentiële 

negatieve invloed kan hebben op de 

waarde de belegging. 

  

 

 

 

X 

  

 

 

 

Risico’s verbonden 

aan beleggingen in 

andere ICB’s 

Het betreft het risico in verband met 

de ICB’s in de portefeuille, waarvan 

de waarde van het compartiment in 

belangrijke mate afhangt. 

  

 

X 
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Risico’s verbonden 

aan beleggingen in 

opkomende 

markten 

Verhoogd risico in vergelijking met 

een belegging in ontwikkelde 

markten. Deze beleggingen kunnen 

grotere fluctuaties vertonen en 

minder verhandelbaar zijn. 

  

 

 

X 

 

 

 

 

 

Renterisico Risico van renteschommelingen die, 

in geval van een rentestijging, leiden 

tot een waardevermindering van het 

financiële instrument. 

 X   

2. Verduidelijking van bepaalde risico’s 

Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de risico’s die significant en relevant worden 

geacht gelet op hun impact en waarschijnlijkheid ten opzichte van de beleggingen: 

• Marktrisico 

• Wisselkoersrisico 

• Aandelenrisico 

• Liquiditeitsrisico 

Marktrisico: dit is het risico verbonden aan de beleggingen die het compartiment doet in 

overeenstemming met zijn beleggingsbeleid. Deze posities in portefeuille zijn onderhevig aan het 

risico van verlies of devaluatie. Deze verliezen of devaluaties zijn het gevolg van de 

prijsschommelingen (koersen, koersen) van deze beleggingen. 

Wisselkoers- of valutarisico: het compartiment kan beleggen in effecten en ICB’s die zelf effecten 

mogen verwerven in andere vreemde valuta dan de euro. De waarde van de activa van deze ICB’s kan 

dalen indien de wisselkoersen variëren, wat kan leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde 

van het compartiment. 

Aandelenrisico: voor zover het compartiment hoofdzakelijk belegt in aandelen die genoteerd zijn op 

gereglementeerde markten, is de waarde van de portefeuille permanent afhankelijk van 

koersschommelingen.  

Liquiditeitsrisico: het is mogelijk dat specifieke beleggingen moeilijk te kopen of te verkopen zijn. Dit 

zou de rendementen van het compartiment kunnen verminderen in geval van onvermogen om tijdig 

transacties af te sluiten tegen gunstige voorwaarden. 

3. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De meest recente synthetische risico- en opbrengstindicator staat in het document met de essentiële 
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informatie voor de belegger (KIID).Historische prestaties van het compartiment 

De prestaties uit het verleden van het compartiment zijn terug te vinden in de laatste versie van het 

jaarverslag van de Bevek (na een volledig boekjaar). 

4. Historische prestaties van het compartiment 

De prestaties uit het verleden van het compartiment zijn terug te vinden in de laatste versie van het 

jaarverslag van de Bevek (na een volledig boekjaar). 

5. Beoogd beleggersprofiel 

Dit compartiment richt zich tot alle beleggers die een gediversifieerde oplossing zoeken 

overeenkomstig hun risicoprofiel en met een combinatie van een focus op duurzame beloftes en de 

thema’s voorgesteld door de leden van NewB S.C.E. en een optimaal risico-/rendementsbeheer. 

De aanbevolen beleggingshorizon is minimaal 7 jaar. 

Deze informatie wordt ter informatie gegeven en houdt geen enkele verbintenis in vanwege de Bevek, 

de Beheervennootschap of de Beheerder. 

6. Economische informatie 

1. Provisies en kosten 

A. Voor de belegger 

Niet-terugkerende commissies en kosten gedragen door de belegger  
(in EUR of als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel)* 

 Instap Uitstap Wijziging van 
compartiment 

Verkoopprovisie: -- — -- 

 

Administratiekosten: 

- Overgang van een nominee 
naar een rechtstreekse 
inschrijving  

 

 

200 EUR (excl. btw) (ten gunste van de nominee) per verrichting  

Bedrag ter dekking van 
aankoop-/verkoopkosten van 
de activa 

— —  

Bedrag om elke uitstap binnen — — — 
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de maand na de instap te 
ontmoedigen 

Taks op beursverrichtingen 
(TOB) 

— Kapitalisatieaandelen: 
1,32 % (max 4.000 
EUR) 

Kap. → Kap./Dis. 
1,32 % (max 4.000 
EUR) 

 

B. Voor het compartiment  

Terugkerende commissies en kosten gedragen door het compartiment 
(in EUR of als jaarlijks percentage van de netto-inventariswaarde van de activa) 

 NewB Sustainable Mixed Fund 
Dynamic - Founder 

NewB Sustainable 
Mixed Fund Dynamic - 
Investor 

Vergoeding voor de 
Beheervennootschap2 

Max. 0.10 % per jaar op de nettowaarde van de activa van 
de Bevek met een jaarlijks minimum van 70 000 EUR op 
het niveau van de Bevek (evenredig verdeeld over de 
nettoactiva van elk compartiment). 

Vergoeding voor het beheer van 
de beleggingsportefeuille 

Max. 0,125% Max. 0,20% 

Bezoldiging van de distributeur Max. 0,70% Max. 0,75% 

Prestatievergoeding Geen 

Bezoldiging van de administratie 
(administratief agent en 
overdrachtsagent) en van de 
financiële dienstverlener 

 

 

 

0,045 % per jaar voor de nettoactivaschijf tot 
50.000.000,00 EUR 

0,04 % per jaar voor de nettoactivaschijf van 50.000.000,00 
EUR tot 100.000.000,00 EUR 

0,035 % per jaar voor de nettoactivaschijf boven 
100.000.000,00 EUR 

Een jaarlijks minimum van 15.000,00 EUR (jaarlijks 
geïndexeerd). 

Vergoeding voor andere prestaties 
geleverd in het kader van de 
administratie (Financiële 
dienstverlening, beheer van het 
sociale leven, financiële 
rapportering ….) 

Een jaarlijks minimum van 36.200,00 EUR (jaarlijks 
geïndexeerd). 

Vergoeding van de depositobank 
(aanhouden bewaarrekening en 
controle bewaarder - exclusief 

Toezicht:  

0,005 % van de netto-inventariswaarde van de activa 

Bewaring activa: 

 
2 De vermelde vergoeding omvat niet de vergoeding van de Beheervennootschap voor de productie en de latere 
wijziging van de documenten met essentiële beleggersinformatie. 
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kosten onderbewaarder) 0,015 % op de netto-inventariswaarde met een minimum 
van 10.000 EUR per jaar 

Jaarlijkse belasting 0,0925 % voor de openbare klassen 

Bezoldiging van de commissaris 3.500 EUR (jaarlijks geïndexeerd) (excl. btw) 

Overige kosten (raming), met 
inbegrip van vergoedingen voor 
toezichthouders, belastingen, 
publicaties, drukwerk, vertalingen 
en andere 

Raming van 0,50 % per jaar op de nettoactiva van het 
compartiment. 

 

C. Voor de Bevek 

Terugkerende provisies en kosten ten laste van de Bevek 
(in EUR)3 

Bezoldiging van de voorzitter van de 
raad van bestuur  

Max. 7.500 EUR (excl. btw) per bestuurder 

Bezoldiging van de onafhankelijke leden 
van de raad van bestuur  

Max. 3.750 EUR (excl. btw) per bestuurder 

Bezoldiging van de niet-uitvoerende 
leden van de raad van bestuur 

Niet van toepassing. 

Bezoldiging van de commissaris 4.500 EUR (jaarlijks geïndexeerd) (excl. btw) 

2. Beheervergoeding 

De maximale beheervergoeding die ten laste kan worden gelegd van het compartiment en van de 

instellingen voor collectieve belegging waarin het compartiment wil beleggen, bedraagt 2 %. 

 
3 De bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur, de onafhankelijke bestuurders en de niet-
uitvoerende bestuurders is variabel en gebaseerd op het barema van de bestuurders dat van toepassing is 
binnen NewB S.C.E. Het principe is als volgt: de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur ontvangen een 
bezoldiging van 500 EUR (excl. BTW) per werkelijk gepresteerde dag. De duur van de diensten voor een 
vergadering, met inbegrip van de voorbereiding ervan, wordt als volgt vastgesteld: voor de raad van bestuur op 
1,5 werkdagen per lid en op 3 werkdagen voor de voorzitter.  
Dit forfaitaire bedrag dekt de vergadertijd, de voorbereidingstijd en de tijd die tussen twee vergaderingen nodig 
is om op de hoogte te blijven en te reageren op verzoeken in verband met de functie. Wanneer een bestuurder 
of een lid van de gespecialiseerde comités niet op een vergadering aanwezig is of zich laat vertegenwoordigen, 
ontvangt hij of zij geen vergoeding. 
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7. Informatie over de aandelen en de handel daarin 

1. Voorstelling 

Naam 

 

NewB Sustainable Mixed Fund 
Dynamic - Founder 

NewB Sustainable Mixed Fund 
Dynamic - Investor 

Toegelaten categorie 
beleggers 

Natuurlijke en rechtspersonen 

 

Natuurlijke en rechtspersonen 

 

ISIN-code BE6330044189  

(distributieklasse) 

BE6330042167   

(capitalisatieklasse) 

BE6330043173  

(distributieklasse) 

BE6330041151   

(capitalisatieklasse) 

Aandelen 

 

Op naam Op naam 

Kenmerk (Bestemming van 
het resultaat) 

Distributie of kapitalisatie Distributie of kapitalisatie 

Splitsing van de deelbewijzen Ja, in duizendsten Ja, in duizendsten 

Rekenvaluta EUR EUR 

Initiële inschrijvingsperiode 

 

29/11/2021 tot 17/01/2022 om 
14.30u  

 

Datum eerste berekening van de 
netto-inventariswaarde: 
18/01/2022 

 

Deze klasse is enkel beschikbaar 
tijdens de initiële 
inschrijvingsperiode. Het zal dus 
niet meer mogelijk zijn om in deze 
klasse in te schrijven na het 
afsluiten van de initiële 
inschrijvingsperiode. 

17/01/2022 vanaf 14.30u tot 
18/01/2022 om 14.30u 

 

Datum eerste berekening van 
de netto-inventariswaarde: 
19/01/2022 

 

Initiële inschrijvingsprijs 

 

20 EUR 20 EUR 

Minimumbedrag voor initiële 
inschrijving 

 

1 aandeel 1 aandeel 
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2. Tijdstip en wijze van dividenduitkering 

De instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening betalen het dividend uit volgens de 

uitkeringsmodaliteiten vermeld in het bericht van dividenduitkering dat na de algemene vergadering 

ter beschikking van de beleggers wordt gesteld. 

3. Bepaling van de verkoop- of uitgifteprijs en van de terugbetaling of afkoop van 

aandelen  

3.1. Berekeningsmethode en -frequentie 

De op een gereglementeerde markt verhandelde financiële instrumenten en effecten worden 

gewaardeerd tegen hun marktprijzen en overeenkomstig de koersen die werden geselecteerd in 

toepassing van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de 

jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve 

belegging met veranderlijk aantal rechten van deelneming. 

De netto inventariswaarde wordt dagelijks (D+1) berekend op basis van de bij deze waardering 

gekende koersen op D. Indien deze dag een bankfeestdag is in Brussel, gebeurt de berekening de 

volgende bankwerkdag. 

Indien meer dan 20 % van de activa van de Bevek bekend zijn bij de afsluiting van de ontvangst van de 

aanvragen omwille van de sluiting van de markten, zal de berekening worden uitgesteld en bijgevolg 

zullen de orders worden verzameld en geregistreerd bij de volgende berekening. 

3.2. Middelen, plaatsen en frequentie van bekendmaking van prijzen  

De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België gepubliceerd op de website van 

FUNDEYE https://www.fundeye.com/ en is ook beschikbaar bij de instelling die instaat voor de 

financiële dienstverlening. 

3.3. Modaliteiten voor inschrijving, afkoop en conversie  

ISIN-code BE6330041151 

BE6330042167  

BE6330043173  

BE6330044189 

Afsluitdag van de orders (D) en datum 

van de gepubliceerde netto-

• Voor het sluitingsuur dat de distributeur 

toepast voor de ontvangst van de orders, 

wordt de belegger verzocht zich bij de 

https://www.fundeye.com/
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inventariswaarde distributeur te informeren. Let op, dit 

sluitingsuur kan vroeger plaatsvinden dan het 

sluitingsuur toegepast door de financiële 

dienstverlener. 

• Het sluitingsuur toegepast door de financiële 

dienstverlener is 14.30 uur elke bankwerkdag 

in Brussel (of de eerstvolgende bankwerkdag 

indien dit in Brussel een bankfeestdag is).  

Berekeningsdag van de netto-

inventariswaarde 

 D + 1 (of de volgende bankwerkdag indien het een 

bankfeestdag in Brussel betreft) 

Dag van betaling of terugbetaling van 

de orders. 

 D + 3 bankwerkdagen in Brussel 

4. Belastingstelsel 

Op basis van het beleggingsbeleid van het compartiment kan het compartiment rechtstreeks of 

onrechtstreeks meer of minder dan 10 % van zijn vermogen beleggen in schuldvorderingen bedoeld 

in artikel 19bis van het WIB92.  

Indien op basis van de reële samenstelling van de activa van het compartiment meer dan 10 % belegd 

was in schuldvorderingen bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992, zou het belastbare bedrag in hoofde van de belegger echter beperkt zijn tot de meerwaarde 

gerealiseerd door de belegger. Indien dit bedrag niet gekend zou zijn of niet bepaald zou kunnen 

worden, zou het belastbaar bedrag in hoofde van de belegger gelijk zijn aan het verschil tussen het bij 

de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen, 

vermenigvuldigd met het percentage van de activa van het compartiment dat belegd is in 

schuldvorderingen. Indien de belegger de verwervingsdatum van de deelbewijzen niet kon aantonen, 

zou hij of zij geacht worden er houder van te zijn sinds de datum van oprichting van het compartiment. 

Indien de aanschaffings- of beleggingswaarde niet bekend was, zou het belastbaar bedrag van de 

inkomsten gelijk zijn aan het bedrag dat bij de terugkoop werd ontvangen, vermenigvuldigd met het 

percentage.  

Opmerking: de belegger wordt verzocht contact op te nemen met zijn of haar belastingadviseur om 

informatie te verkrijgen over het belastingstelsel dat op hem of haar van toepassing is. 
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Informatie over het compartiment 
NewB Sustainable Mixed Fund Balanced 

1. Voorstelling 

Naam NewB Sustainable Mixed Fund Balanced 

Oprichtingsdatum 22/11/2021  

Bestaansduur  Onbeperkt. 

Beheer van de portefeuille Orcadia Asset Management S.A. 

Bijzondere regeling voor het compartiment Niet van toepassing 

2. Informatie over de beleggingen 

1. Beleggingsdoelstellingen van het compartiment 

1.1. Bepaling van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment 

Het compartiment streeft naar duurzaam beleggen en is ingedeeld onder artikel 9 van de SFDR 

verordening. 

Het compartiment moet beleggers in staat stellen om de positieve impact op de volgende 

milieudoelstellingen te maximaliseren: 

• Mitigatie van klimaatverandering in samenhang met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstelling: SDG 13 Maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering en 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling en 7 Schone en betaalbare energie. 

• Transitie naar een circulaire economie, gekoppeld aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstelling: SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie. 

Dit alles door ervoor te zorgen dat de maatschappij en het milieu geen noemenswaardige schade 

wordt berokkend en tegelijk beleggers een aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel te bieden. 

Dit zal gebeuren door het merendeel of al zijn activa te beleggen in aandelen, obligaties en 

gelijkaardige beleggingen op een voldoende gediversifieerde manier en in overeenstemming met de 

hieronder beschreven duurzaamheidsdoelstellingen. 

1.2. Garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme 

Er is geen garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme. 
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1.3. Referentie-index   

De beheerder van het compartiment maakt tot op heden geen gebruik van een referentie-index in het 

kader van financiële instrumenten en contracten om de financiële prestaties te meten en beheert het 

compartiment actief. Als maatstaf voor de prestaties van maatschappelijk verantwoorde beleggingen 

(‘MVB”’) zal de MVB-prestatie van dit compartiment (zonder rekening te houden met zichtrekeningen 

en gelijkwaardige deposito’’s) echter achteraf worden vergeleken met de volgende referentie-index, 

een samenstelling van 35 % MSCI Europe-index, 22,5 % MSCI ex Europe-index en 42,5 % Bloomberg 

Barclays Euro Agg-index, om aan te tonen dat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt gehaald.  

• MSCI 

‘MSCI’ wordt geleverd door MSCI Limited, een Amerikaans financieel dienstenbedrijf dat onder meer 

financiële indices publiceert. 

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is MSCI Limited niet langer opgenomen in het 

register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat 

het gebruik van benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en 

door de Financial Conduct Authority erkend als niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een 

overgangsperiode wordt voortgezet.  

• Bloomberg Barclays Euro Agg 

De ‘Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index’ omvat obligaties in euro met vaste rente en van 

investment grade kwaliteit. De referentie-index wordt geleverd door Bloomberg Index Services 

Limited. 

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is Bloomberg Barclays Euro Agg niet langer 

opgenomen in het register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de 

Brexit staan toe dat het gebruik van benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde 

indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority erkend als niet in de EU gevestigde 

bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet. 

Het compartiment wordt actief beheerd: de Beheerder beschikt over een zekere vrijheid met 

betrekking tot de samenstelling van de portefeuille, met inachtneming van het beleggingsbeleid. 

2. Beleggingsbeleid 

2.1. Toegestane activacategorieën en beleggingsbeperkingen 

Om zijn doelstelling te bereiken, zal het compartiment vooral worden belegd in aandelen en obligaties. 

De aandelen zijn genoteerd op gereglementeerde markten (met inbegrip van American Depositary 

Receipts, d.w.z. aandelen die enkel  op de Amerikaanse beurzen genoteerd zijn en via Global 

Depositary Receipts, d.w.z. aandelen die genoteerd kunnen zijn in verschillende landen buiten hun 
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land van herkomst) en kunnen tussen 35 % en 65 % van de nettoactiva van het compartiment 

uitmaken. 

Het compartiment mag tussen 20 % en 65 % van zijn activa beleggen in obligaties (zowel bedrijven als 

overheden). Als ‘investment grade’ worden beschouwd obligatiebeleggingen die als dusdanig 

gewaardeerd worden door minstens één van de drie ratingbureaus Moodys’, Fitch en Standard & 

Poors. Niet-investment grade obligatiebeleggingen mogen niet meer bedragen dan 15 % van de 

nettoactiva. Beleggingen zonder rating mogen evenmin meer bedragen dan 15 % van de nettoactiva 

van het compartiment. 

De liquide middelen van het compartiment (onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten, 

geldmarktinstrumenten) vertegenwoordigen niet meer dan 45 % van de nettoactiva en de 

onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de 

nettoactiva (behalve in het kader van de vereffening). 

De beleggingen zullen voornamelijk (meer dan 50 %) gebeuren in Europa, maar kunnen ook gebeuren 

in andere landen. Beleggingen in opkomende markten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de 

nettoactiva van het compartiment. 

Het compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van 

het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk 

type instrument dat toegelaten is door het koninklijk besluit van 12 november 2012. 

Het compartiment kan tot 15 % van zijn activa beleggen in gesloten REITS (Real Estate Investment 

Trusts - beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen) en tot 20 % in deelbewijzen van 

andere instellingen voor collectieve belegging voor zover zij de uitsluitingscriteria naleven. 

Het compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’ in de zin van 

Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot 

vaststelling van een algemeen kader voor securisatie en tot instelling van een specifiek kader voor 

eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securisatie. Hoewel het compartiment niet 

rechtstreeks zal beleggen in de hierboven bedoelde ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’, kan het 

onrechtstreeks blootgesteld zijn aan het ene en/of het andere van deze producttypes via zijn 

beleggingen in een of meer ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging). 

Beleggingen in activa die niet voldoen aan de criteria inzake sociale en ecologische uitsluiting en de 

governancecriteria van de Bevek (zie deel ‘ESG-aspecten’) zijn niet toegestaan. 

2.2. Contante leningen 

Het compartiment kan binnen de limiet van 10 % van zijn nettoactiva een beroep doen op leningen 

om te voldoen aan een tijdelijke behoefte aan liquiditeiten. 
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2.3. Beleggingsstrategie  

De strategie van de Beheerder is gebaseerd op de principes inzake milieu, maatschappelijk welzijn en 

governance die hieronder worden toegelicht (zie deel ‘ESG-aspecten’). 

2.4. Afgeleide financiële instrumenten  

Afgeleide financiële instrumenten worden enkel gebruikt voor portefeuilleafdekking en/of valuta-

afdekking, maar niet voor beleggingsdoeleinden noch voor de duurzame beleggingsdoeleinden van 

het compartiment. De Beheerder zal in het algemeen toezien op de naleving van de bepalingen van 

artikel 52 §1, 8° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. 

Het compartiment belegt niet in OTC verhandelbare afgeleide instrumenten. 

2.5. Totaal risico 

Het totale risico (maximum exposure) dat voor het compartiment voortvloeit uit zijn posities in 

afgeleide instrumenten, mag niet meer bedragen dan 100 % van de nettowaarde van de activa van 

het compartiment.  

Het totale risico wordt dagelijks berekend rekening houdend met de actuele waarde van de 

onderliggende activa, het tegenpartijrisico, de te verwachten marktontwikkelingen en de beschikbare 

tijd om de posities te liquideren. 

De methode die gebruikt wordt om het totale risico van het compartiment te berekenen is de 

benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach). 

2.6. Deposito’s 

Maximaal 10 % van de nettoactiva mag in het beheer van de Bevek worden gebruikt voor deposito’s 

op 24/48 uur. 

2.7. Uitlenen van financiële instrumenten 

Niet van toepassing.  

2.8. Grenzen van het beleggingsbeleid 

Naast de hierboven vermelde regels, deze bepaald door het koninklijk besluit van 12 november 2012. 
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2.9. Wisselkoersrisico 

Het compartiment kan gebruik maken van termijnwisselkoersen om de portefeuille af te dekken tegen 

het wisselkoersrisico.  De totale nettoblootstelling aan het wisselrisico van valuta’s van niet-Europese 

landen mag niet meer bedragen dan 30 % van de nettoactiva. 

2.10. ESG-aspecten 

De beleggingsfilosofie van de Bevek is gebaseerd op het sociaal en milieuhandvest van haar promotor 

NewB S.C.E. (beschikbaar op de website https://newb.coop/nl/handvest/)met een reeks 

verbintenissen en principes die de promotor van de Bevek in haar activiteiten en producten moet 

toepassen om te voldoen aan haar statutaire waarden.  

Dit document verduidelijkt dat de Bevek de MVB-regels van promotor NewB S.C.E. moet naleven. 

(beschikbaar op https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf) die de criteria bevatten waaraan 

de emittenten van financiële effecten in de beleggingsportefeuille van het fonds moeten voldoen.  

Om te voldoen aan de regels van NewB S.C.E. en om de positieve impact te maximaliseren op de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling afgestemd op de doelstellingen voor mitigatie van de 

klimaatverandering en de doelstellingen voor de transitie naar een circulaire economie, bestaat het 

selectieproces uit de volgende 3 stappen: 

2.10.1. Een uitsluitingsfase:  

a) Bedrijven 

Bedrijven die inkomsten genereren uit activiteiten in de sectoren fossiele energie, kernenergie, 

defensie, wapens (zowel conventionele als controversiële), tabak en gokken worden automatisch 

uitgesloten.  

Voor andere sectoren waarvoor bepaalde controversiële praktijken gelden, worden 

minimumgaranties voor ondernemingen gecontroleerd. De details van de toegepaste criteria zijn 

terug te vinden in de MVB-regels van NewB S.C.E., te raadplegen op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

Voor de mijnbouwsector moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat het bedrijf goede praktijken 

toepast inzake het beheer van milieu- en sociale risico’s. Voor de landbouwsector moeten bedrijven 

die actief zijn in de sojaproductie voldoen aan de normen die voor hun sector gelden, zoals de Basel-

criteria voor een verantwoorde sojateelt of de normen die zijn ontwikkeld door de Rondetafel over 

verantwoorde sojaproductie. 

Anderzijds zijn bedrijven die niet voldoen aan de minimumeisen die zijn vastgelegd in verband met 

een reeks transversale thema’s zoals biodiversiteit, ontbossing, water, dierenwelzijn, genetisch 

gemodificeerde organismen, mensen- en arbeidsrechten, gendergelijkheid, fiscaliteit, boekhouding, 

https://newb.coop/nl/handvest/
https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf
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beloningsbeleid, corruptie en eerlijke verdeling van rijkdom eveneens uitgesloten. De details van de 

toegepaste criteria zijn terug te vinden in de MVB-regels van NewB S.C.E., raadpleegbaar op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

Overigens worden ondernemingen uitgesloten die niet voldoen aan de praktijken van goed bestuur 

(waaronder gezonde managementstructuren, personeelsrelaties, beloning van bevoegd personeel en 

naleving van fiscale verplichtingen). Dit wordt voor grote kapitalisaties verzekerd door het feit dat het 

basisuniversum overeenkomt met de MSCI MVB, die enkel emittenten omvat die de voorbije 3 jaar 

niet betrokken waren bij controversiële situaties die een grote inbreuk vormen op de wereldwijde 

normen zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, en voor kleine kapitalisaties door een ad 

hoc controle uitgevoerd door de Beheerder. 

Ten slotte worden ook bedrijven die betrokken zijn bij belangrijke controverses uitgesloten. Dit 

betekent dat zijn uitgesloten de ondernemingen die op de zwarte lijst van Financité staan en de 

ondernemingen die ernstige inbreuk maken op het Global Compact van de Verenigde Naties. 

b) Landen 

Voor schuldtitels uitgegeven door landen of hun staatsvennootschappen sluit het compartiment, zoals 

bepaald in de MVB-regels van NewB S.C.E., bepaalde landen uit. Het compartiment wil met name in 

geen geval controversiële regimes financieren die gedefinieerd worden als landen die bekend staan 

voor fundamentele schendingen van de mensenrechten of arbeidsrechten, die de doodstraf 

toepassen, de fundamentele vrijheden schenden of een hoog niveau van corruptie vertonen. 

Bovendien worden landen uitgesloten die de klimaatakkoorden van Parijs niet hebben geratificeerd 

en landen die als belastingparadijzen worden beschouwd. Het is duidelijk dat obligatie-uitgevende 

landen die onderworpen zijn aan internationale sancties of die onderworpen zijn aan ‘bevriezing van 

tegoeden’ door de Europese Unie, eveneens uitgesloten zijn van financiering. Meer informatie over 

de toegepaste criteria vindt u in de MVB-regels van NewB, die u kunt raadplegen op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

2.10.2. Een fase van ‘Best-in-class-screening’: 

a) Bedrijven 

Op basis van dit universum van potentiële beleggingen wordt een tweede screening uitgevoerd zodat 

enkel de zeer goede of uitstekende bedrijven behouden blijven op basis van ESG-normen, die kunnen 

verschillen van sector tot sector. 

Aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven met een grote kapitalisatie komen slechts in 

aanmerking voor selectie indien ze lid zijn van de MSCI SRI index van de regio waar ze genoteerd zijn. 

Deze index omvat enkel de bedrijven die in hun sector tot de 25 % beste behoren (MSCI rangschikt 

per sector de bedrijven op basis van ESG-criteria en maakt een klassement per sector op van de beste 

elementen tot de slechtste.  Hier wordt het beste kwart van de lijst in aanmerking genomen). 
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Bovendien kan de goede MVB-score van MSCI niet ontkracht worden door een (zeer) slechte score 

van andere leveranciers van extrafinanciële gegevens. 

Voor de aandelen of obligaties die worden uitgegeven door ondernemingen met een kleinere 

kapitalisatie zal de mogelijke selectie gebeuren op basis van gegevens van MSCI of andere leveranciers 

van extra-financiële gegevens of, indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, op basis van een 

kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse door de Beheerder. Om in aanmerking te komen voor 

selectie in de portefeuille zal de ESG-score van kleine kapitalisaties minstens beter zijn dan het 

gemiddelde van de sector. 

Meer details over de toegepaste methodologie zijn beschikbaar op 

https://files.newb.coop/nl/public/esg-method/newb-isr-methodologie.pdf 

b) Landen 

Wat de obligatie-uitgevende landen betreft, wordt eveneens een positieve selectie gemaakt. Voor 

deze positieve selectie baseren we ons op het idee dat ‘duurzame ontwikkeling een ontwikkeling is 

die beantwoordt aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties 

om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ 

Om dit doel te bereiken, zijn wij van mening dat een regime zich niet alleen moet beperken tot 

milieuaspecten, maar dat het ook de bevolking in staat moet stellen welvaart te verwerven en op 

sociaal vlak vooruitgang te boeken. Bovendien is goed bestuur van groot belang omdat het een kader 

creëert waarbinnen burgers en particuliere ondernemingen actief zijn en dus van invloed zijn op het 

in aanmerking nemen van sociale en milieuaspecten in de besluitvorming van deze actoren. Om een 

land te evalueren op het vlak van duurzaamheid, moeten we rekening houden met de 3 dimensies: de 

maatschappelijke, ecologische en bestuursdimensies.  

De berekeningen van de ESG-scores gebeuren op basis van gegevens die gepubliceerd worden door 

bekende openbare bronnen zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie of de 

Wereldbank, maar ook door gerespecteerde non-profitorganisaties. 

Om deel uit te maken van het beleggingsuniversum moet een land globaal (maar niet voor elk 

subcriterium) opgenomen worden in de bovenste helft van het universum (na uitsluitingen) op basis 

van de ESG-criteria. Meer details over de toegepaste methodologie zijn beschikbaar op 

https://files.newb.coop/nl/public/esg-method/newb-isr-methodologie.pdf 

2.10.3. Positieve selectie op basis van de duurzame beleggingsdoelstelling van het 

compartiment 

Binnen het universum van de bedrijven die de twee bovenstaande stappen hebben doorlopen, zal de 

gedelegeerd Beheerder de bedrijven selecteren en hun wegingen toekennen zodat het compartiment 

positief bijdraagt tot de volgende milieudoelstellingen: 

• Mitigatie van de klimaatverandering in samenhang met SDG 13 Klimaatmaatregelen tegen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.newb.coop%2Ffr%2Fpublic%2Fesg-method%2Fnewb-isr-methodologie.pdf&data=04%7C01%7Cf.dauby%40newb.coop%7C0ecfd6dac4e4444b8b3208d95584cb4f%7C5ef1e59807f14ebf8a39a556cc3ed6a0%7C0%7C0%7C637634851094324797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kEmrqw9P7LzIMDv6d5IUj99hPRwp6kmOTWm0rmtMqlA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.newb.coop%2Ffr%2Fpublic%2Fesg-method%2Fnewb-isr-methodologie.pdf&data=04%7C01%7Cf.dauby%40newb.coop%7C0ecfd6dac4e4444b8b3208d95584cb4f%7C5ef1e59807f14ebf8a39a556cc3ed6a0%7C0%7C0%7C637634851094324797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kEmrqw9P7LzIMDv6d5IUj99hPRwp6kmOTWm0rmtMqlA%3D&reserved=0
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klimaatverandering en SDG 7 Schone en betaalbare energie 

• Transitie naar een circulaire economie, in lijn met SDG 12 Verantwoorde consumptie en 

productie. 

De bijdrage van elk effect van de portefeuille (behalve direct opvraagbare deposito’s en dergelijke) 

aan deze doelstellingen wordt beoordeeld aan de hand van kwantitatieve indicatoren. Volgens deze 

indicatoren moet de emittent bijdragen aan ten minste één van de 3 bovenstaande SDG’s zonder de 

overige 2 te schaden. Bovendien moet de nettobijdrage van de portefeuille aan elk van de 3 SDG’s 

hoger zijn dan de berekende nettobijdragen voor de index die werd gekozen voor MVB-

meetdoeleinden. 

2.10.4. Gegevensbronnen 

Afhankelijk van het type emittent kan de Beheerder zich baseren op gegevens die verstrekt worden 

door leveranciers van extra-financiële gegevens, ook ‘ESG-gegevens’ genoemd, op analyses 

uitgevoerd door het ESG-departement van NewB S.C.E., of op publieke gegevens zoals gepubliceerd 

door de bedrijven zelf, erkende publieke organisaties (bv. Verenigde Naties, 

Wereldgezondheidsorganisatie, Wereldbank enz.) of niet-gouvernementele organisaties. 

2.10.5. Beheer en monitoring van duurzaamheidsrisico’s 

Vanuit het standpunt van de Beheerder beperken zowel de positieve selectiebenadering als de 

uitsluitingen het risico op potentiële ecologische, maatschappelijke of governancegebeurtenissen of -

omstandigheden die een reële of potentiële negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de 

beleggingen (zogenaamde duurzaamheidsrisico’s). 

Duurzaamheidsrisico’s zijn echter complex en impliceren een subjectief oordeel.  

Een volledige risicobeoordeling van duurzame ontwikkeling vereist een oordeel over de kwalitatieve 

én kwantitatieve maatregelen die een onderneming of een land heeft genomen.  

Voor zover een duurzaamheidsrisico zich voordoet, of zich voordoet op een wijze die door de 

beheerder niet redelijkerwijs kan worden ingeschat, kan er een onvoorziene reële of potentiële 

negatieve impact zijn op de waarde van een belegging, dus op de netto-inventariswaarde van het 

compartiment 

Door de positieve selectiebenadering en de uitsluitingen acht de Beheerder de waarschijnlijke impact 

van de duurzaamheidsrisico’s op de rendementen van het fonds beperkt.  

Eenmaal per semester (eenmaal per jaar voor de landen) voert de beheerder een update uit van de 

uitsluitingen en de best-in-class screening. Indien deze update leidt tot uitsluiting van een bedrijf of 

land, moeten alle beleggingen verbonden aan het bedrijf of land (of staatsbedrijven van het land) 

binnen 3 maanden worden verkocht. De enige uitzondering zijn de beleggingen in green / impact 
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bonds (en gelijkaardige) die zullen worden geëvalueerd op basis van hun eigen verdiensten en niet 

enkel op basis van die van de emittent. 

Indien er een potentieel zeer belangrijke controverse zou ontstaan over een bedrijf of land dat reeds 

in portefeuille is, zal de Portefeuillebeheerder het probleem beschrijven op basis van publiek 

toegankelijke bronnen en het voorleggen aan het MVB-comité. 

Het MVB-comité is de entiteit die bestaat uit leden van zowel NewB S.C.E. als Orcadia Asset 

Management S.A. die zowel de ESG-selectiemethodologie als de goede toepassing van deze 

methodologie bij het beheer van de Bevek zal superviseren en evalueren.  

Elke belangrijke wijziging in de methodologie zal door dit comité worden goedgekeurd alvorens ze in 

de praktijk te brengen. Het comité zal zich ook uitspreken in het geval er op basis van publiek 

toegankelijke bronnen een mogelijk zeer belangrijke controverse zou ontstaan over een bedrijf of land 

dat al in de portefeuille aanwezig is. Indien het comité beslist dat de controverse inderdaad als (zeer) 

significant moet worden beschouwd, moeten alle beleggingen in het bedrijf of de staatsobligaties van 

het land binnen 3 maanden na de beslissing worden afgestoten. 

2.10.6. SFDR-verordening 

De belegger wordt verzocht kennis te nemen van de presentatie van de SFDR-verordening in de 

presentatiefiche van de Bevek die beschikbaar is in de inleiding van dit prospectus. 

Details over de concrete toepassing van deze SFDR-verordening bij het beheer van dit compartiment 

zijn terug te vinden onder het punt ‘ESG aspecten’. 

3. Risicoprofiel van het compartiment 

De belegger wordt verzocht kennis te nemen van de presentatie van de SFDR-verordening in de 

presentatiefiche van de Bevek die beschikbaar is in de inleiding van dit prospectus. 

Details over de concrete toepassing van deze SFDR-verordening bij het beheer van dit compartiment 

zijn terug te vinden onder het punt ‘ESG aspecten’.  

1. Evaluatie van het risicoprofiel 

Risicotypes 

 

Tekstuele beschrijving N/A Faible Moyen Elevé 

Risico op 

kapitaalverlies 

Geen garantie of kapitaalbescherming   

X 
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Marktrisico 

 

Risico op een daling van de markt of van 

een activacategorie die de prijs en de 

waarde van het actief in portefeuille 

kan beïnvloeden 

   

 

 

 

 

X 

Wisselkoers- of 

valutarisico 

Risico dat de waarde van de 

beleggingen wordt beïnvloed door 

wisselkoersschommelingen 

   

X 

 

Risicos verbonden 

aan het gebruik van 

afgeleide 

instrumenten  

 

Risico’s verbonden aan het gebruik van 

financiële instrumenten waarvan de 

waarde afhangt van de waarde van een 

onderliggende activa  

  

X 

  

Concentratierisico Risico verbonden aan een aanzienlijke 

concentratie van de beleggingen in een 

activaklasse of een bepaalde markt. 

  

 

X 

  

Kredietrisico Risico dat een emittent of een 

tegenpartij in gebreke blijft 

  

X 

 

 

 

Aandelenrisico’s 

 

Risicos verbonden aan de schommeling 

van de aandelenkoersen 

  X  

Liquiditeitsrisico  Risico dat een positie niet op het juiste 

ogenblik kan worden verkocht tegen 

een redelijke prijs 

   

X 

 

Duurzaamheidsrisico Gebeurtenis of situatie op het vlak van 

milieu, maatschappelijk welzijn of 

deugdelijk bestuur (ESG) dat, indien 

deze zich voordoet, een aanzienlijke 

reële of potentiële negatieve invloed 

kan hebben op de waarde de belegging. 

  

 

 

 

X 

  

 

 

 

Risico’s verbonden 

aan beleggingen in 

andere ICB’s 

Het betreft het risico in verband met de 

ICB’s in de portefeuille, waarvan de 

waarde van het compartiment in 

belangrijke mate afhangt. 

  

 

X 

 

 

 

Risico’s verbonden 

aan beleggingen in 

Verhoogd risico in vergelijking met een 

belegging in ontwikkelde markten. Deze 
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opkomende 

markten 

beleggingen kunnen grotere fluctuaties 

vertonen en minder verhandelbaar zijn. 

 

 

X 

 

 

 

Renterisico Risico van renteschommelingen die, in 

geval van een rentestijging, leiden tot 

een waardevermindering van het 

financiële instrument. 

  X  

2.  Verduidelijking van bepaalde risico’s 

Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de risico’s die significant en relevant worden 

geacht gelet op hun impact en waarschijnlijkheid ten opzichte van de beleggingen: 

• Marktrisico 

• Wisselkoersrisico 

• Aandelenrisico 

• Liquiditeitsrisico 

• Renterisico 

Marktrisico: dit is het risico verbonden aan de beleggingen die het compartiment doet in 

overeenstemming met zijn beleggingsbeleid. Deze posities in portefeuille zijn onderhevig aan het 

risico van verlies of devaluatie. Deze verliezen of devaluaties zijn het gevolg van de 

prijsschommelingen (koersen, koersen) van deze beleggingen. 

Wisselkoersrisico: het compartiment kan beleggen in effecten en ICB’s die zelf effecten mogen 

verwerven in andere vreemde valuta dan de euro. De waarde van de activa van deze ICB’s kan dalen 

indien de wisselkoersen variëren, wat kan leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van 

het compartiment. 

Aandelenrisico: voor zover het compartiment hoofdzakelijk belegt in aandelen die genoteerd zijn op 

gereglementeerde markten, is de waarde van de portefeuille permanent afhankelijk van 

koersschommelingen.  

Liquiditeitsrisico: het is mogelijk dat specifieke beleggingen moeilijk te kopen of te verkopen zijn. Dit 

zou de rendementen van het compartiment kunnen verminderen in geval van onvermogen om tijdig 

transacties af te sluiten tegen gunstige voorwaarden. 

Renterisico: voor zover het compartiment belegd is in obligaties, bestaat het risico van een 

renteschommeling, wat in geval van een rentestijging tot een waardevermindering van het financiële 

instrument kan leiden. De waarde van een vastrentende effecten hangt des te meer af van de evolutie 
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van de rentevoeten indien de resterende looptijd van de uitgifte lang is en de variatie van de 

rentevoeten uitgesproken is. Een rentestijging leidt tot een minderwaarde en een daling tot een 

meerwaarde. 

3. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De meest recente synthetische risico- en opbrengstindicator staat in het document met de essentiële 

informatie voor de belegger (KIID).  

4. Historische prestaties van het compartiment 

De prestaties uit het verleden van het compartiment zijn terug te vinden in de laatste versie van het 

jaarverslag van de Bevek (na een volledig boekjaar). 

5. Beoogd beleggersprofiel 

Dit compartiment richt zich tot alle beleggers die een gediversifieerde oplossing zoeken 

overeenkomstig hun risicoprofiel en met een combinatie van een focus op duurzame beloftes en de 

thema’s voorgesteld door de leden van NewB S.C.E. en een optimaal risico-/rendementsbeheer. 

De aanbevolen beleggingshorizon is minimaal 5 jaar. 

Deze informatie wordt ter informatie gegeven en houdt geen enkele verbintenis in vanwege de Bevek, 

de Beheervennootschap of de Beheerder. 

6. Economische informatie 

1. Provisies en kosten 

A. Voor de belegger 

Niet-terugkerende commissies en kosten gedragen door de belegger  
(in EUR of als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel)* 

 Instap Uitstap Wijziging van 
compartiment 

Verkoopprovisie: -- — -- 

 

Administratiekosten: 

- Overgang van een nominee 
naar een rechtstreekse 

 

200 EUR (excl. btw) (ten gunste van de nominee) per verrichting  
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inschrijving  

Bedrag ter dekking van 
aankoop-/verkoopkosten van 
de activa 

— —  

Bedrag om elke uitstap binnen 
de maand na de instap te 
ontmoedigen 

— — — 

Taks op beursverrichtingen 
(TOB) 

— Kapitalisatieaandelen: 
1,32 % (max 4.000 
EUR) 

Kap. → Kap./Dis. 
1,32 % (max 4.000 
EUR) 

 

B. Voor het compartiment  

Terugkerende commissies en kosten gedragen door het compartiment 
(in EUR of als jaarlijks percentage van de netto-inventariswaarde van de activa) 

 NewB Sustainable Mixed Fund 
Balanced - Founder 

NewB Sustainable 
Mixed Fund Balanced - 
Investor 

Vergoeding voor de 
Beheervennootschap4 

Max. 0.10 % per jaar op de nettowaarde van de activa van 
de Bevek met een jaarlijks minimum van 70 000 EUR op 
het niveau van de Bevek (evenredig verdeeld over de 
nettoactiva van elk compartiment). 

Vergoeding voor het beheer van 
de beleggingsportefeuille 

Max. 0,125% Max. 0,20% 

Bezoldiging van de distributeur Max. 0,70% Max. 0,75% 

Prestatievergoeding Geen 

Bezoldiging van de administratie 
(administratief agent en 
overdrachtsagent) en van de 
financiële dienstverlener 

 

 

 

0,045 % per jaar voor de nettoactivaschijf tot 
50.000.000,00 EUR 

0,04 % per jaar voor de nettoactivaschijf van 50.000.000,00 
EUR tot 100.000.000,00 EUR 

0,035 % per jaar voor de nettoactivaschijf boven 
100.000.000,00 EUR 

Een jaarlijks minimum van 15.000,00 EUR (jaarlijks 
geïndexeerd). 

 
4 De vermelde vergoeding omvat niet de vergoeding van de Beheervennootschap voor de productie en de latere 
wijziging van de documenten met essentiële beleggersinformatie. 



 

62 
 

Vergoeding voor andere prestaties 
geleverd in het kader van de 
administratie (Financiële 
dienstverlening, beheer van het 
sociale leven, financiële 
rapportering ….) 

Een jaarlijks minimum van 36.200,00 EUR (jaarlijks 
geïndexeerd). 

Vergoeding van de depositobank 
(aanhouden bewaarrekening en 
controle bewaarder - exclusief 
kosten onderbewaarder) 

Toezicht:  

0,005 % van de netto-inventariswaarde van de activa 

Bewaring activa: 

0,015 % op de netto-inventariswaarde met een minimum 
van 10.000 EUR per jaar 

Jaarlijkse belasting 0,0925 % voor de openbare klassen 

Bezoldiging van de commissaris 3.500 EUR (jaarlijks geïndexeerd) (excl. btw) 

Overige kosten (raming), met 
inbegrip van vergoedingen voor 
toezichthouders, belastingen, 
publicaties, drukwerk, vertalingen 
en andere 

Raming van 0,50 % per jaar op de nettoactiva van het 
compartiment. 

 

C. Voor de Bevek 

Terugkerende provisies en kosten ten laste van de Bevek 
(in EUR)5 

Bezoldiging van de voorzitter van de 
raad van bestuur  

Max. 7.500 EUR (excl. btw) per bestuurder 

Bezoldiging van de onafhankelijke leden 
van de raad van bestuur  

Max. 3.750 EUR (excl. btw) per bestuurder 

Bezoldiging van de niet-uitvoerende 
leden van de raad van bestuur 

Niet van toepassing. 

 
5 De bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur, de onafhankelijke bestuurders en de niet-

uitvoerende bestuurders is variabel en gebaseerd op het barema van de bestuurders dat van toepassing is 
binnen NewB S.C.E. Het principe is als volgt: de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur ontvangen een 
bezoldiging van 500 EUR (excl. BTW) per werkelijk gepresteerde dag. De duur van de diensten voor een 
vergadering, met inbegrip van de voorbereiding ervan, wordt als volgt vastgesteld: voor de raad van bestuur op 
1,5 werkdagen per lid en op 3 werkdagen voor de voorzitter.  
Dit forfaitaire bedrag dekt de vergadertijd, de voorbereidingstijd en de tijd die tussen twee vergaderingen nodig 
is om op de hoogte te blijven en te reageren op verzoeken in verband met de functie. Wanneer een bestuurder 
of een lid van de gespecialiseerde comités niet op een vergadering aanwezig is of zich laat vertegenwoordigen, 
ontvangt hij of zij geen vergoeding. 
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Bezoldiging van de commissaris 4.500 EUR (jaarlijks geïndexeerd) (excl. btw) 

2. Beheervergoeding 

De maximale beheervergoeding die ten laste kan worden gelegd van het compartiment en van de 

instellingen voor collectieve belegging waarin het compartiment wil beleggen, bedraagt 2 %.  

7. Informatie over de aandelen en de handel daarin 

1. Voorstelling 

Naam 

 

NewB Sustainable Mixed Fund 
Balanced - Founder 

NewB Sustainable Mixed 
Funds Balanced - Investor 

Toegelaten categorieën van 
beleggers 

 

Natuurlijke en rechtspersonen 

 

Natuurlijke en 
rechtspersonen 

 

ISIN-code BE6330038124  

(classe de distribution) 

BE6330035096   

(classe de capitalisation) 

BE6330036102  

(classe de distribution) 

BE6330034081  

(classe de capitalisation)  

 

Aandelen 

 

Op naam Op naam 

Kenmerk (Bestemming van het 
resultaat) 

 

Distributie of kapitalisatie Distributie of kapitalisatie 

Splitsing van de deelbewijzen Ja, in duizendsten Ja, in duizendsten 

Rekenvaluta 

 

EUR EUR 

Initiële inschrijvingsperiode 

 

29/11/2021 tot 17/01/2022 om 
14.30u  

 

Datum eerste berekening van de 
netto-inventariswaarde: 
18/01/2022 

 

Deze klasse is enkel beschikbaar 
tijdens de initiële 

17/01/2022 vanaf 14.30u tot 
18/01/2022 om 14.30u 

 

Datum eerste berekening van 
de netto-inventariswaarde: 
19/01/2022 
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inschrijvingsperiode. Het zal dus 
niet meer mogelijk zijn om in deze 
klasse in te schrijven na het 
afsluiten van de initiële 
inschrijvingsperiode. 

Initiële inschrijvingsprijs 

 

20 EUR 20 EUR 

Minimumbedrag voor initiële 
inschrijving 

1 aandeel 1 aandeel 

2. Tijdstip en wijze van dividenduitkering 

De instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening betalen het dividend uit volgens de 

uitkeringsmodaliteiten vermeld in het bericht van dividenduitkering dat na de algemene vergadering 

ter beschikking van de beleggers wordt gesteld. 

3. Bepaling van de verkoop- of uitgifteprijs en van de terugbetaling of afkoop van 

aandelen  

3.1. Berekeningsmethode en -frequentie 

De op een gereglementeerde markt verhandelde financiële instrumenten en effecten worden 

gewaardeerd tegen hun marktprijzen en overeenkomstig de koersen die werden geselecteerd in 

toepassing van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de 

jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve 

belegging met veranderlijk aantal rechten van deelneming. 

De netto inventariswaarde wordt dagelijks (D+1) berekend op basis van de bij deze waardering 

gekende koersen op D. Indien deze dag een bankfeestdag is in Brussel, gebeurt de berekening de 

volgende bankwerkdag. 

Indien meer dan 20 % van de activa van de Bevek bekend zijn bij de afsluiting van de ontvangst van de 

aanvragen omwille van de sluiting van de markten, zal de berekening worden uitgesteld en bijgevolg 

zullen de orders worden verzameld en geregistreerd bij de volgende berekening. 

3.2. Middelen, plaatsen en frequentie van bekendmaking van prijzen  

De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België gepubliceerd op de website van 

FUNDEYE https://www.fundeye.com/ en is ook beschikbaar bij de instelling die instaat voor de 

financiële dienstverlening. 

https://www.fundeye.com/
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3.3. Modaliteiten voor inschrijving, afkoop en conversie  

ISIN-code BE6330034081  

BE6330035096  

BE6330036102  

BE6330038124 

Afsluitdag van de orders (D) en 

datum van de gepubliceerde 

netto-inventariswaarde 

• Voor het sluitingsuur dat de distributeur toepast voor de 

ontvangst van de orders, wordt de belegger verzocht 

zich bij de distributeur te informeren. Let op, dit 

sluitingsuur kan vroeger plaatsvinden dan het 

sluitingsuur toegepast door de financiële 

dienstverlener. 

• Het sluitingsuur toegepast door de financiële 

dienstverlener is 14.30 uur elke bankwerkdag in Brussel 

(of de eerstvolgende bankwerkdag indien dit een 

bankfeestdag in Brussel is).  

Berekeningsdag van de netto-

inventariswaarde 

 D + 1 (of de volgende bankwerkdag indien het een bankfeestdag 

in Brussel betreft) 

 

Dag van betaling of 

terugbetaling van de orders. 

 D + 3 bankwerkdagen in Brussel 

4. Belastingstelsel 

Op basis van het beleggingsbeleid van het compartiment kan het compartiment rechtstreeks of 

onrechtstreeks meer of minder dan 10 % van zijn vermogen beleggen in schuldvorderingen bedoeld 

in artikel 19bis van het WIB92.  

Indien op basis van de reële samenstelling van de activa van het compartiment meer dan 10 % belegd 

was in schuldvorderingen bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992, zou het belastbare bedrag in hoofde van de belegger echter beperkt zijn tot de meerwaarde 

gerealiseerd door de belegger. Indien dit bedrag niet gekend zou zijn of niet bepaald zou kunnen 

worden, zou het belastbaar bedrag in hoofde van de belegger gelijk zijn aan het verschil tussen het bij 

de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen, 

vermenigvuldigd met het percentage van de activa van het compartiment dat belegd is in 

schuldvorderingen. Indien de belegger de verwervingsdatum van de deelbewijzen niet kon aantonen, 

zou hij of zij geacht worden er houder van te zijn sinds de datum van oprichting van het compartiment. 
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Indien de aanschaffings- of beleggingswaarde niet bekend was, zou het belastbaar bedrag van de 

inkomsten gelijk zijn aan het bedrag dat bij de terugkoop werd ontvangen, vermenigvuldigd met het 

percentage.  

Opmerking: de belegger wordt verzocht contact op te nemen met zijn of haar belastingadviseur om 

informatie te verkrijgen over het belastingstelsel dat op hem of haar van toepassing is. 

Informatie over het compartiment 
NewB Sustainable Mixed Fund Defensive 

1. Voorstelling 

Naam NewB Sustainable Mixed Fund Defensive 

Oprichtingsdatum 22/11/2021  

Bestaansduur  Onbeperkt. 

Beheer van de portefeuille Orcadia Asset Management S.A. 

Bijzondere regeling voor het compartiment Niet van toepassing 

2. Informatie over de beleggingen 

1. Beleggingsdoelstellingen van het compartiment 

1.1. Bepaling van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment 

Het compartiment streeft naar duurzaam beleggen en is ingedeeld onder artikel 9 van de SFDR 

verordening. 

Het compartiment moet beleggers in staat stellen om de positieve impact op de volgende 

milieudoelstellingen te maximaliseren: 

• Mitigatie van klimaatverandering in samenhang met de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstelling:  SDG 13 Maatregelen ter bestrijding van klimaatverandering en 

de Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling en SDG 7 Schone en betaalbare energie. 

• Transitie naar een circulaire economie, gekoppeld aan de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstelling: SDG 12 Verantwoorde consumptie en productie. 

Dit alles door ervoor te zorgen dat de maatschappij en het milieu geen noemenswaardige schade 

wordt berokkend en tegelijk beleggers een aantrekkelijk risico-/rendementsprofiel te bieden. 

Dit zal gebeuren door het merendeel of al zijn activa te beleggen in aandelen, obligaties en 
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gelijkaardige beleggingen op een voldoende gediversifieerde manier en in overeenstemming met de 

hieronder beschreven duurzaamheidsdoelstellingen. 

1.2. Garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme 

Er is geen garantie of kapitaalbeschermingsmechanisme. 

1.3. Referentie-index   

De beheerder van het compartiment maakt tot op heden geen gebruik van een referentie-index in het 

kader van financiële instrumenten en contracten om de financiële prestaties te meten en beheert het 

compartiment actief. Als maatstaf voor de prestaties van maatschappelijk verantwoorde beleggingen 

(‘MVB”’) zal de MVB-prestatie van dit compartiment (zonder rekening te houden met zichtrekeningen 

en gelijkwaardige deposito’deposito’artiments) echter achteraf worden vergeleken met de volgende 

referentie-index, een samenstelling van 20 % MSCI Europe-index, 7,5 % MSCI ex Europe-index en 72,5 

% Bloomberg Barclays Euro Agg-index, om aan te tonen dat de duurzame beleggingsdoelstelling wordt 

gehaald.  

• MSCI 

‘MSCI’ wordt geleverd door MSCI Limited, een Amerikaans financieel dienstenbedrijf dat onder meer 

financiële indices publiceert. 

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is MSCI Limited niet langer opgenomen in het 

register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de Brexit staan toe dat 

het gebruik van benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde indexbeheerders en 

door de Financial Conduct Authority erkend als niet in de EU gevestigde bestuurder, gedurende een 

overgangsperiode wordt voortgezet.  

• Bloomberg Barclays Euro Agg 

De ‘Bloomberg Barclays Euro Aggregate Bond Index’ omvat obligaties in euro met vaste rente en van 

investment grade kwaliteit. De referentie-index wordt geleverd door Bloomberg Index Services 

Limited. 

Door het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU is Bloomberg Barclays Euro Agg niet langer 

opgenomen in het register van referentiebestuurders van de ESMA. De overgangsbepalingen na de 

Brexit staan toe dat het gebruik van benchmarks beheerd door in het Verenigd Koninkrijk gevestigde 

indexbeheerders en door de Financial Conduct Authority erkend als niet in de EU gevestigde 

bestuurder, gedurende een overgangsperiode wordt voortgezet. 

Het compartiment wordt actief beheerd: de Beheerder beschikt over een zekere vrijheid met 

betrekking tot de samenstelling van de portefeuille, met inachtneming van het beleggingsbeleid. 
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2. Beleggingsbeleid 

2.1. Toegestane activacategorieën en beleggingsbeperkingen 

Om zijn doelstelling te bereiken, zal het compartiment voornamelijk beleggen in obligaties (zowel van 

bedrijven als van overheden), die tussen 35 % en 90 % van het compartiment kunnen uitmaken. Als 

‘investment grade’ worden beschouwd obligatiebeleggingen die als dusdanig gewaardeerd worden 

door minstens één van de drie ratingbureaus Moodys’’ Fitch en Standard & Poors. Niet-investment 

grade obligatiebeleggingen mogen niet meer bedragen dan 15 % van de nettoactiva. Beleggingen 

zonder rating mogen ook niet meer bedragen dan 15 % van de nettoactiva van het compartiment. 

Het compartiment mag tussen 10 % en 30 % van zijn nettoactiva beleggen in aandelen die genoteerd 

zijn op gereglementeerde markten (met inbegrip van American Depositary Receipts, d.w.z. aandelen 

die enkel op de Amerikaanse beurzen genoteerd zijn en via Global Depositary Receipts, d.w.z. 

aandelen die genoteerd kunnen worden in verschillende landen buiten hun land van herkomst). 

De liquide middelen van het compartiment (onmiddellijk opvraagbare deposito’s en equivalenten, 

geldmarktinstrumenten) vertegenwoordigen niet meer dan 55 % van de nettoactiva en onmiddellijk 

opvraagbare deposito’s en equivalenten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de nettoactiva 

(behalve in het kader van de vereffening). 

De beleggingen zullen voornamelijk gebeuren (meer dan 50 %) in Europa, maar kunnen ook gebeuren 

in andere landen. Beleggingen in opkomende markten vertegenwoordigen niet meer dan 20 % van de 

nettoactiva van het compartiment. 

Het compartiment belegt voornamelijk in een van de activaklassen gedefinieerd in artikel 52, §1 van 

het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. In het algemeen kan het compartiment beleggen in elk 

type instrument dat toegelaten is door het koninklijk besluit van 12 november 2012. 

Het compartiment kan tot 15 % van zijn activa beleggen in gesloten REITS (Real Estate Investment 

Trusts - beursgenoteerde vastgoedbeleggingsvennootschappen) en tot 20 % in deelbewijzen van 

andere instellingen voor collectieve belegging voor zover zij de uitsluitingscriteria naleven. 

Het compartiment kan niet rechtstreeks beleggen in ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’ in de zin van 

Verordening (EU) 2017/2402 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2017 tot 

vaststelling van een algemeen kader voor securisatie en tot instelling van een specifiek kader voor 

eenvoudige, transparante en gestandaardiseerde securisatie. Hoewel het compartiment niet 

rechtstreeks zal beleggen in de hierboven bedoelde ‘securisaties’ of ‘securisatieposities’, kan het 

onrechtstreeks blootgesteld zijn aan het ene en/of het andere van deze producttypes via zijn 

beleggingen in een of meer ICB’s (Instelling voor Collectieve Belegging). 

Beleggingen in activa die niet voldoen aan de criteria inzake sociale en ecologische uitsluiting en de 

governancecriteria van de Bevek (zie deel ‘ESG-aspecten’) zijn niet toegestaan. 
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2.2. Contante leningen 

Het compartiment kan binnen de limiet van 10 % van zijn nettoactiva een beroep doen op leningen 

om te voldoen aan een tijdelijke behoefte aan liquiditeiten. 

2.3. Beleggingsstrategie  

De strategie van de Beheerder is gebaseerd op de principes inzake milieu, maatschappelijk welzijn en 

governance die hieronder worden toegelicht (zie deel ‘ESG-aspecten’). 

2.4. Afgeleide financiële instrumenten  

Afgeleide financiële instrumenten worden enkel gebruikt voor portefeuilleafdekking en/of valuta-

afdekking, maar niet voor beleggingsdoeleinden noch voor de duurzame beleggingsdoeleinden van 

het compartiment. De Beheerder zal in het algemeen toezien op de naleving van de bepalingen van 

artikel 52 §1, 8° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012. 

2.5. Totaal risico 

Het totale risico (maximum exposure) dat voor het compartiment voortvloeit uit zijn posities in 

afgeleide instrumenten, mag niet meer bedragen dan 100 % van de nettowaarde van de activa van 

het compartiment.  

Het totale risico wordt dagelijks berekend rekening houdend met de actuele waarde van de 

onderliggende activa, het tegenpartijrisico, de te verwachten marktontwikkelingen en de beschikbare 

tijd om de posities te liquideren. 

De methode die gebruikt wordt om het totale risico van het compartiment te berekenen is de 

benadering op basis van de aangegane verplichtingen (commitment approach). 

2.6. Deposito’s 

Maximaal 10 % van de nettoactiva mag in het beheer van de Bevek worden gebruikt voor deposito’s 

op 24/48 uur. 

2.7. Uitlenen van financiële instrumenten 

Niet van toepassing.  

2.8. Grenzen van het beleggingsbeleid 

Naast de hierboven vermelde regels, deze bepaald door het koninklijk besluit van 12 november 2012. 
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2.9. Wisselkoersrisico 

Het compartiment kan gebruik maken van termijnwisselkoersen om de portefeuille af te dekken tegen 

het wisselkoersrisico.  De totale nettoblootstelling aan het wisselrisico van valuta’s van niet-Europese 

landen mag niet meer bedragen dan 30 % van de nettoactiva. 

2.10. ESG-aspecten 

De beleggingsfilosofie van de Bevek is gebaseerd op het sociale en ecologische charter van haar 

promotor NewB S.C.E. (beschikbaar op de website https://newb.coop/nl/handvest/)met een reeks 

verbintenissen en principes die de promotor van de Bevek in haar activiteiten en producten moet 

toepassen om te voldoen aan haar statutaire waarden.  

Dit document verduidelijkt dat de Bevek de MVB-regels van promotor NewB S.C.E. moet naleven. 

(beschikbaar op https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf) die de criteria bevatten waaraan 

de emittenten van financiële effecten in de beleggingsportefeuille van het fonds moeten voldoen.  

Om te voldoen aan de regels van NewB S.C.E. en om de positieve impact te maximaliseren op de 

doelstellingen voor duurzame ontwikkeling afgestemd op de doelstellingen voor mitigatie van de 

klimaatverandering en de doelstellingen voor de transitie naar een circulaire economie, bestaat het 

selectieproces uit de volgende 3 stappen: 

2.10.1. Een uitsluitingsfase:  

a) Bedrijven 

Bedrijven die inkomsten genereren uit activiteiten in de sectoren fossiele energie, kernenergie, 

defensie, wapens (zowel conventionele als controversiële), tabak en gokken worden automatisch 

uitgesloten.  

Voor andere sectoren waarvoor bepaalde controversiële praktijken gelden, worden 

minimumgaranties voor ondernemingen gecontroleerd. De details van de toegepaste criteria zijn 

terug te vinden in de MVB-regels van NewB S.C.E., te raadplegen op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

Voor de mijnbouwsector moet bijvoorbeeld worden aangetoond dat het bedrijf goede praktijken 

toepast inzake het beheer van milieu- en sociale risico’s. Voor de landbouwsector moeten bedrijven 

die actief zijn in de sojaproductie voldoen aan de normen die voor hun sector gelden, zoals de Basel-

criteria voor een verantwoorde sojateelt of de normen die zijn ontwikkeld door de Rondetafel over 

verantwoorde sojaproductie. 

Anderzijds zijn bedrijven die niet voldoen aan de minimumeisen die zijn vastgelegd in verband met 

een reeks transversale thema’s zoals biodiversiteit, ontbossing, water, dierenwelzijn, genetisch 

gemodificeerde organismen, mensen- en arbeidsrechten, gendergelijkheid, fiscaliteit, boekhouding, 

https://newb.coop/nl/handvest/
https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf
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beloningsbeleid, corruptie en eerlijke verdeling van rijkdom eveneens uitgesloten. De details van de 

toegepaste criteria zijn terug te vinden in de MVB-regels van NewB S.C.E., raadpleegbaar op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

Overigens worden ondernemingen uitgesloten die niet voldoen aan de praktijken van goed bestuur 

(waaronder gezonde managementstructuren, personeelsrelaties, beloning van bevoegd personeel en 

naleving van fiscale verplichtingen). Dit wordt voor grote kapitalisaties verzekerd door het feit dat het 

basisuniversum overeenkomt met de MSCI MVB, die enkel emittenten omvat die de voorbije 3 jaar 

niet betrokken waren bij controversiële situaties die een grote inbreuk vormen op de wereldwijde 

normen zoals het Global Compact van de Verenigde Naties, en voor kleine kapitalisaties door een ad 

hoc controle uitgevoerd door de Beheerder. 

Ten slotte worden ook bedrijven die betrokken zijn bij belangrijke controverses uitgesloten. Dit 

betekent dat zijn uitgesloten de ondernemingen die op de zwarte lijst van Financité staan en de 

ondernemingen die ernstige inbreuk maken op het Global Compact van de Verenigde Naties. 

b) Landen 

Voor schuldtitels uitgegeven door landen of hun staatsvennootschappen sluit het compartiment, zoals 

bepaald in de MVB-regels van NewB S.C.E., bepaalde landen uit. Het compartiment wil met name in 

geen geval controversiële regimes financieren die gedefinieerd worden als landen die bekend staan 

voor fundamentele schendingen van de mensenrechten of arbeidsrechten, die de doodstraf 

toepassen, de fundamentele vrijheden schenden of een hoog niveau van corruptie vertonen. 

Bovendien worden landen uitgesloten die de klimaatakkoorden van Parijs niet hebben geratificeerd 

en landen die als belastingparadijzen worden beschouwd. Het is duidelijk dat obligatie uitgevende 

landen die onderworpen zijn aan internationale sancties of die onderworpen zijn aan ‘bevriezing van 

tegoeden’ door de Europese Unie, eveneens uitgesloten zijn van financiering. Meer informatie over 

de toegepaste criteria vindt u in de MVB-regels van NewB, die u kunt raadplegen op 

https://files.newb.coop/nl/webdocs/mvbregels.pdf. 

2.10.2. Een fase van ‘Best in class screening’: 

a) Bedrijven 

Op basis van dit universum van potentiële beleggingen wordt een tweede screening uitgevoerd zodat 

enkel de zeer goede of uitstekende bedrijven behouden blijven op basis van ESG-normen, die kunnen 

verschillen van sector tot sector. 

Aandelen of obligaties uitgegeven door bedrijven met een grote kapitalisatie komen slechts in 

aanmerking voor selectie indien ze lid zijn van de MSCI SRI index van de regio waar ze genoteerd zijn. 

Deze index omvat enkel de bedrijven die in hun sector tot de 25 % beste behoren (MSCI rangschikt 

per sector de bedrijven op basis van ESG-criteria en maakt een klassement per sector op van de beste 

elementen tot de slechtste.  Hier wordt het beste kwart van de lijst in aanmerking genomen). 
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Bovendien kan de goede MVB-score van MSCI niet ontkracht worden door een (zeer) slechte score 

van andere leveranciers van extrafinanciële gegevens. 

Voor de aandelen of obligaties die worden uitgegeven door ondernemingen met een kleinere 

kapitalisatie zal de mogelijke selectie gebeuren op basis van gegevens van MSCI of andere leveranciers 

van extra-financiële gegevens of, indien deze gegevens niet beschikbaar zijn, op basis van een 

kwantitatieve en/of kwalitatieve analyse door de Beheerder. Om in aanmerking te komen voor 

selectie in de portefeuille zal de ESG-score van kleine kapitalisaties minstens beter zijn dan het 

gemiddelde van de sector. 

Meer details over de toegepaste methodologie zijn beschikbaar op 

https://files.newb.coop/nl/public/esg-method/newb-isr-methodologie.pdf 

b) Landen 

Wat de obligatie uitgevende landen betreft, wordt eveneens een positieve selectie gemaakt. Voor 

deze positieve selectie baseren we ons op het idee dat ‘duurzame ontwikkeling een ontwikkeling is 

die beantwoordt aan de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties 

om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.’ ‘ 

Om dit doel te bereiken, zijn wij van mening dat een regime zich niet alleen moet beperken tot 

milieuaspecten, maar dat het ook de bevolking in staat moet stellen welvaart te verwerven en op 

sociaal vlak vooruitgang te boeken. Bovendien is goed bestuur van groot belang omdat het een kader 

creëert waarbinnen burgers en particuliere ondernemingen actief zijn en dus van invloed zijn op het 

in aanmerking nemen van sociale en milieuaspecten in de besluitvorming van deze actoren. Om een 

land te evalueren op het vlak van duurzaamheid, moeten we rekening houden met de 3 dimensies: de 

maatschappelijke, ecologische en bestuursdimensies.  

De berekeningen van de ESG-scores gebeuren op basis van gegevens die gepubliceerd worden door 

bekende openbare bronnen zoals de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie of de 

Wereldbank, maar ook door gerespecteerde non-profitorganisaties. 

Om deel uit te maken van het beleggingsuniversum moet een land globaal (maar niet voor elk 

subcriterium) opgenomen worden in de bovenste helft van het universum (na uitsluitingen) op basis 

van de ESG-criteria. Meer details over de toegepaste methodologie zijn beschikbaar op 

https://files.newb.coop/nl/public/esg-method/newb-isr-methodologie.pdf 

2.10.3. Positieve selectie op basis van de duurzame beleggingsdoelstelling van het 

compartiment 

Binnen het universum van de bedrijven die de twee bovenstaande stappen hebben doorlopen, zal de 

gedelegeerd Beheerder de bedrijven selecteren en hun wegingen toekennen zodat het compartiment 

positief bijdraagt tot de volgende milieudoelstellingen: 

• Mitigatie van de klimaatverandering in samenhang met SDG 13 Klimaatmaatregelen tegen 

https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.newb.coop%2Ffr%2Fpublic%2Fesg-method%2Fnewb-isr-methodologie.pdf&data=04%7C01%7Cf.dauby%40newb.coop%7C0ecfd6dac4e4444b8b3208d95584cb4f%7C5ef1e59807f14ebf8a39a556cc3ed6a0%7C0%7C0%7C637634851094324797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kEmrqw9P7LzIMDv6d5IUj99hPRwp6kmOTWm0rmtMqlA%3D&reserved=0
https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffiles.newb.coop%2Ffr%2Fpublic%2Fesg-method%2Fnewb-isr-methodologie.pdf&data=04%7C01%7Cf.dauby%40newb.coop%7C0ecfd6dac4e4444b8b3208d95584cb4f%7C5ef1e59807f14ebf8a39a556cc3ed6a0%7C0%7C0%7C637634851094324797%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=kEmrqw9P7LzIMDv6d5IUj99hPRwp6kmOTWm0rmtMqlA%3D&reserved=0
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klimaatverandering en SDG 7 Schone en betaalbare energie 

• Transitie naar een circulaire economie, in lijn met SDG 12 Verantwoorde consumptie en 

productie. 

De bijdrage van elk effect van de portefeuille (behalve direct opvraagbare deposito’s en dergelijke) 

aan deze doelstellingen wordt beoordeeld aan de hand van kwantitatieve indicatoren. Volgens deze 

indicatoren moet de emittent bijdragen aan ten minste één van de 3 bovenstaande SDG’s zonder de 

overige 2 te schaden. Bovendien moet de nettobijdrage van de portefeuille aan elk van de 3 SDG’s 

hoger zijn dan de berekende nettobijdragen voor de index die werd gekozen voor MVB-

meetdoeleinden. 

2.10.4. Gegevensbronnen 

Afhankelijk van het type emittent kan de Beheerder zich baseren op gegevens die verstrekt worden 

door leveranciers van extra-financiële gegevens, ook ‘ESG-gegevens’ genoemd, op analyses 

uitgevoerd door het ESG-departement van NewB S.C.E., of op publieke gegevens zoals gepubliceerd 

door de bedrijven zelf, erkende publieke organisaties (bv. Verenigde Naties, 

Wereldgezondheidsorganisatie, Wereldbank enz.) of niet-gouvernementele organisaties. 

2.10.5. Beheer en monitoring van duurzaamheidsrisico’s 

Vanuit het standpunt van de Beheerder beperken zowel de positieve selectiebenadering als de 

uitsluitingen het risico op potentiële ecologische, maatschappelijke of governancegebeurtenissen of -

omstandigheden die een reële of potentiële negatieve impact kunnen hebben op de waarde van de 

beleggingen (zogenaamde duurzaamheidsrisico’s). 

Duurzaamheidsrisico’s zijn echter complex en impliceren een subjectief oordeel.  

Een volledige risicobeoordeling van duurzame ontwikkeling vereist een oordeel over de kwalitatieve 

én kwantitatieve maatregelen die een onderneming of een land heeft genomen.  

Voor zover een duurzaamheidsrisico zich voordoet, of zich voordoet op een wijze die door de 

beheerder niet redelijkerwijs kan worden ingeschat, kan er een onvoorziene reële of potentiële 

negatieve impact zijn op de waarde van een belegging, dus op de netto-inventariswaarde van het 

compartiment. 

Door de positieve selectiebenadering en de uitsluitingen acht de Beheerder de waarschijnlijke impact 

van de duurzaamheidsrisico’s op de rendementen van het fonds beperkt.  

Eenmaal per semester (eenmaal per jaar voor de landen) voert de beheerder een update uit van de 

uitsluitingen en de best-in-class screening. Indien deze update leidt tot uitsluiting van een bedrijf of 

land, moeten alle beleggingen verbonden aan het bedrijf of land (of staatsbedrijven van het land) 

binnen 3 maanden worden verkocht. De enige uitzondering zijn de beleggingen in green / impact 
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bonds (en gelijkaardige) die zullen worden geëvalueerd op basis van hun eigen verdiensten en niet 

enkel op basis van die van de emittent. 

Indien er een potentieel zeer belangrijke controverse zou ontstaan over een bedrijf of land dat reeds 

in portefeuille is, zal de Portefeuillebeheerder het probleem beschrijven op basis van publiek 

toegankelijke bronnen en het voorleggen aan het MVB-comité. 

Het MVB-comité is de entiteit die bestaat uit leden van zowel NewB S.C.E. als Orcadia Asset 

Management S.A. die zowel de ESG-selectiemethodologie als de goede toepassing van deze 

methodologie bij het beheer van de Bevek zal superviseren en evalueren.  

Elke belangrijke wijziging in de methodologie zal door dit comité worden goedgekeurd alvorens ze in 

de praktijk te brengen. Het comité zal zich ook uitspreken in het geval er op basis van publiek 

toegankelijke bronnen een mogelijk zeer belangrijke controverse zou ontstaan over een bedrijf of land 

dat al in de portefeuille aanwezig is. Indien het comité beslist dat de controverse inderdaad als (zeer) 

significant moet worden beschouwd, moeten alle beleggingen in het bedrijf of de staatsobligaties van 

het land binnen 3 maanden na de beslissing worden afgestoten. 

2.10.6. SFDR-verordening 

De belegger wordt verzocht kennis te nemen van de presentatie van de SFDR-verordening in de 

presentatiefiche van de Bevek die beschikbaar is in de inleiding van dit prospectus. 

Details over de concrete toepassing van deze SFDR-verordening bij het beheer van dit compartiment 

zijn terug te vinden onder het punt ‘ESG aspecten’. 

3. Risicoprofiel van het compartiment 

De belegger wordt verzocht kennis te nemen van de presentatie van de SFDR-verordening in de 

presentatiefiche van de Bevek die beschikbaar is in de inleiding van dit prospectus. 

Details over de concrete toepassing van deze SFDR-verordening bij het beheer van dit compartiment 

zijn terug te vinden onder het punt ‘ESG aspecten’.  

1. Evaluatie van het risicoprofiel 

Risicotypes 

 

Tekstuele beschrijving N/A Faible Moyen Elevé 

Risico op 

kapitaalverlies 

Geen garantie of kapitaalbescherming   

X 

  

Marktrisico Risico op een daling van de markt of van     
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 een activacategorie die de prijs en de 

waarde van het actief in portefeuille kan 

beïnvloeden 

 

X 

 

 

Wisselkoers- of 

valutarisico 

Risico dat de waarde van de 

beleggingen wordt beïnvloed door 

wisselkoersschommelingen 

   

X 

 

Risico’s verbonden 

aan het gebruik van 

afgeleide 

instrumenten  

 

Risico’s verbonden aan het gebruik van 

financiële instrumenten waarvan de 

waarde afhangt van de waarde van een 

onderliggende activa  

  

X 

  

Concentratierisico Risico verbonden aan een aanzienlijke 

concentratie van de beleggingen in een 

activaklasse of een bepaalde markt. 

  

 

X 

  

Kredietrisico Risico dat een emittent of een 

tegenpartij in gebreke blijft 

  

 

X 

 

 

Aandelenrisico’s 

 

Risico’s verbonden aan de schommeling 

van de aandelenkoersen 

 X   

Liquiditeitsrisico  Risico dat een positie niet op het juiste 

ogenblik kan worden verkocht tegen 

een redelijke prijs 

 X  

 

 

Duurzaamheidsrisico Gebeurtenis of situatie op het vlak van 

milieu, maatschappelijk welzijn of 

deugdelijk bestuur (ESG) dat, indien 

deze zich voordoet, een aanzienlijke 

reële of potentiële negatieve invloed 

kan hebben op de waarde de belegging. 

  

 

 

X 

  

 

 

 

Risico’s verbonden 

aan beleggingen in 

andere ICB’s 

Het betreft het risico in verband met de 

ICB’s in de portefeuille, waarvan de 

waarde van het compartiment in 

belangrijke mate afhangt. 

  

X 

 

 

 

Risico’s verbonden 

aan beleggingen in 

opkomende 

Verhoogd risico in vergelijking met een 

belegging in ontwikkelde markten. Deze 

beleggingen kunnen grotere fluctuaties 
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markten vertonen en minder verhandelbaar zijn.  

X 

 

 

Renterisico Risico van renteschommelingen die, in 

geval van een rentestijging, leiden tot 

een waardevermindering van het 

financiële instrument. 

    

X 

2. Verduidelijking van bepaalde risico’s 

Hieronder volgt een meer gedetailleerde beschrijving van de risico’s die significant en relevant worden 

geacht gelet op hun impact en waarschijnlijkheid ten opzichte van de beleggingen: 

• Marktrisico 

• Wisselkoersrisico 

• Kredietrisico 

• Renterisico 

Marktrisico: dit is het risico verbonden aan de beleggingen die het compartiment doet in 

overeenstemming met zijn beleggingsbeleid. Deze posities in portefeuille zijn onderhevig aan het 

risico van verlies of devaluatie. Deze verliezen of devaluaties zijn het gevolg van de 

prijsschommelingen (koersen, koersen) van deze beleggingen. 

Wisselkoersrisico: het compartiment kan beleggen in effecten en ICB’s die zelf effecten mogen 

verwerven in andere vreemde valuta dan de euro. De waarde van de activa van deze ICB’s kan dalen 

indien de wisselkoersen variëren, wat kan leiden tot een daling van de netto-inventariswaarde van 

het compartiment. 

Kredietrisico: voor zover het compartiment voornamelijk belegd is in obligaties (zowel corporate als 

overheidsobligaties). Het risico bestaat dat de emittent in gebreke blijft. De waarschijnlijkheid dat een 

emittent in gebreke blijft hangt af van de kwaliteit van de obligatie. Dit risico is over het algemeen 

hoger voor obligaties met een rating lager dan ‘investment grade’. 

Renterisico: voor zover het compartiment belegd is in obligaties, bestaat het risico van een 

renteschommeling, wat in geval van een rentestijging tot een waardevermindering van het financiële 

instrument kan leiden. De waarde van een vastrentende effecten hangt des te meer af van de evolutie 

van de rentevoeten indien de resterende looptijd van de uitgifte lang is en de variatie van de 

rentevoeten uitgesproken is. Een rentestijging leidt tot een minderwaarde en een daling tot een 

meerwaarde. 
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3. Synthetische risico- en opbrengstindicator 

De meest recente synthetische risico- en opbrengstindicator staat in het document met de essentiële 

informatie voor de belegger (KIID).  

4. Historische prestaties van het compartiment 

De prestaties uit het verleden van het compartiment zijn terug te vinden in de laatste versie van het 

jaarverslag van de Bevek (na een volledig boekjaar). 

5. Beoogd beleggersprofiel 

Dit compartiment richt zich tot alle beleggers die een gediversifieerde oplossing zoeken 

overeenkomstig hun risicoprofiel en met een combinatie van een focus op duurzame beloftes en de 

thema’s voorgesteld door de leden van NewB S.C.E. en een optimaal risico-/rendementsbeheer. 

De aanbevolen beleggingshorizon is minimaal 3 jaar. 

Deze informatie wordt ter informatie gegeven en houdt geen enkele verbintenis in vanwege de Bevek, 

de Beheervennootschap of de Beheerder. 

6. Economische informatie 

1. Provisies en kosten 

A. Voor de belegger 

Niet-terugkerende commissies en kosten gedragen door de belegger  
(in EUR of als percentage van de netto-inventariswaarde per aandeel)* 

 Instap Uitstap Wijziging van 
compartiment 

Verkoopprovisie: -- — -- 

 

Administratiekosten: 

- Overgang van een 
nominee naar een 
rechtstreekse 
inschrijving  

 

200 EUR (excl. btw) (ten gunste van de nominee) per verrichting  

Bedrag ter dekking van 
aankoop-/verkoopkosten 
van de activa 

— —  
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Bedrag om elke uitstap 
binnen de maand na de 
instap te ontmoedigen 

— — — 

Taks op 
beursverrichtingen (TOB) 

— Kapitalisatieaandelen: 
1,32 % (max 4.000 EUR) 

Kap. → Kap./Dis. 1,32 % 
(max 4.000 EUR) 

B. Voor het compartiment  

Terugkerende commissies en kosten gedragen door het compartiment 
(in EUR of als jaarlijks percentage van de netto-inventariswaarde van de activa) 

 NewB Sustainable Mixed Fund 
Defensive - Founder 

NewB Sustainable 
Mixed Fund Defensive - 
Investor 

Vergoeding voor de 
Beheervennootschap6 

Max. 0.10 % per jaar op de nettowaarde van de activa van 
de Bevek met een jaarlijks minimum van 70 000 EUR op 
het niveau van de Bevek (evenredig verdeeld over de 
nettoactiva van elk compartiment). 

Vergoeding voor het beheer van 
de beleggingsportefeuille 

Max. 0,125% Max. 0,20% 

Bezoldiging van de distributeur Max. 0,70% Max. 0,75% 

Prestatievergoeding Geen 

Bezoldiging van de administratie 
(administratief agent en 
overdrachtsagent) en van de 
financiële dienstverlener 

 

 

 

0,045 % per jaar voor de nettoactivaschijf tot 
50.000.000,00 EUR 

0,04 % per jaar voor de nettoactivaschijf van 50.000.000,00 
EUR tot 100.000.000,00 EUR 

0,035 % per jaar voor de nettoactivaschijf boven 
100.000.000,00 EUR 

Een jaarlijks minimum van 15.000,00 EUR (jaarlijks 
geïndexeerd). 

Vergoeding voor andere prestaties 
geleverd in het kader van de 
administratie (Financiële 
dienstverlening, beheer van het 
sociale leven, financiële 
rapportering ….) 

Een jaarlijks minimum van 36.200,00 EUR (jaarlijks 
geïndexeerd). 

Vergoeding van de depositobank 
(aanhouden bewaarrekening en 
controle bewaarder - exclusief 
kosten onderbewaarder) 

Toezicht:  

0,005 % van de netto-inventariswaarde van de activa 

Bewaring activa: 

0,015 % op de netto-inventariswaarde met een minimum 

 
6 De vermelde vergoeding omvat niet de vergoeding van de Beheervennootschap voor de productie en de latere 
wijziging van de documenten met essentiële beleggersinformatie. 
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van 10.000 EUR per jaar 

Jaarlijkse belasting 0,0925 % voor de openbare klassen 

Bezoldiging van de commissaris 3.500 EUR (jaarlijks geïndexeerd) (excl. btw) 

Overige kosten (raming), met 
inbegrip van vergoedingen voor 
toezichthouders, belastingen, 
publicaties, drukwerk, vertalingen 
en andere 

Raming van 0,50 % per jaar op de nettoactiva van het 
compartiment. 

 

C. Voor de Bevek 

Terugkerende provisies en kosten ten laste van de Bevek 

(in EUR)7 

Bezoldiging van de voorzitter van de 
raad van bestuur  

Max. 7.500 EUR (excl. btw) per bestuurder 

Bezoldiging van de onafhankelijke leden 
van de raad van bestuur  

Max. 3.750 EUR (excl. btw) per bestuurder 

Bezoldiging van de niet-uitvoerende 
leden van de raad van bestuur 

Niet van toepassing. 

Bezoldiging van de commissaris 4.500 EUR (jaarlijks geïndexeerd) (excl. btw) 

2. Beheervergoeding 

De maximale beheervergoeding die ten laste kan worden gelegd van het compartiment en van de 

instellingen voor collectieve belegging waarin het compartiment wil beleggen, bedraagt 2 %.  

 
7 De bezoldiging van de voorzitter van de raad van bestuur, de onafhankelijke bestuurders en de niet-
uitvoerende bestuurders is variabel en gebaseerd op het barema van de bestuurders dat van toepassing is 
binnen NewB S.C.E. Het principe is als volgt: de niet-uitvoerende leden van de raad van bestuur ontvangen een 
bezoldiging van 500 EUR (excl. BTW) per werkelijk gepresteerde dag. De duur van de diensten voor een 
vergadering, met inbegrip van de voorbereiding ervan, wordt als volgt vastgesteld: voor de raad van bestuur op 
1,5 werkdagen per lid en op 3 werkdagen voor de voorzitter.  
Dit forfaitaire bedrag dekt de vergadertijd, de voorbereidingstijd en de tijd die tussen twee vergaderingen nodig 
is om op de hoogte te blijven en te reageren op verzoeken in verband met de functie. Wanneer een bestuurder 
of een lid van de gespecialiseerde comités niet op een vergadering aanwezig is of zich laat vertegenwoordigen, 
ontvangt hij of zij geen vergoeding. 
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7. Informatie over de aandelen en de handel daarin 

1. Voorstelling 

Naam 

 

NewB Sustainable Mixed 
Fund Defensive - Founder 

NewB Sustainable Mixed 
Funds Defensive - Investor 

Toegelaten categorieën van 
beleggers 

 

Natuurlijke en 
rechtspersonen  

Natuurlijke en 
rechtspersonen 

ISIN-code BE6330026970  

(classe de distribution) 

BE6330023944  

(classe de capitalisation) 

BE6330024959  

(classe de distribution) 

BE6330022938  

(classe de capitalisation) 

Aandelen 

 

Op naam Op naam 

Kenmerk (Bestemming van het 
resultaat) 

 

Distributie of kapitalisatie Distributie of kapitalisatie 

Splitsing van de deelbewijzen Ja, in duizendsten Ja, in duizendsten 

Rekenvaluta 

 

EUR EUR 

Initiële inschrijvingsperiode 

 

29/11/2021 tot 17/01/2022 
om 14.30u  

 

Datum eerste berekening van 
de netto-inventariswaarde: 
18/01/2022 

 

Deze klasse is enkel 
beschikbaar tijdens de initiële 
inschrijvingsperiode. Het zal 
dus niet meer mogelijk zijn 
om in deze klasse in te 
schrijven na het afsluiten van 
de initiële 
inschrijvingsperiode. 

17/01/2022 vanaf 14.30h tot 
18/01/2022 om 14.30u 

 

Datum eerste berekening van 
de netto-inventariswaarde: 
19/01/2022 

 

Initiële inschrijvingsprijs 

 

20 EUR 20 EUR 

Minimumbedrag voor initiële 1 aandeel 1 aandeel 
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inschrijving 

 

2. Tijdstip en wijze van dividenduitkering 

De instellingen die instaan voor de financiële dienstverlening betalen het dividend uit volgens de 

uitkeringsmodaliteiten vermeld in het bericht van dividenduitkering dat na de algemene vergadering 

ter beschikking van de beleggers wordt gesteld. 

3. Bepaling van de verkoop- of uitgifteprijs en van de terugbetaling of afkoop van 

aandelen  

3.1. Berekeningsmethode en -frequentie 

De op een gereglementeerde markt verhandelde financiële instrumenten en effecten worden 

gewaardeerd tegen hun marktprijzen en overeenkomstig de koersen die werden geselecteerd in 

toepassing van het Koninklijk Besluit van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de 

jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve 

belegging met veranderlijk aantal rechten van deelneming. 

De netto inventariswaarde wordt dagelijks (D+1) berekend op basis van de bij deze waardering 

gekende koersen op D. Indien deze dag een bankfeestdag is in Brussel, gebeurt de berekening de 

volgende bankwerkdag. 

Indien meer dan 20 % van de activa van de Bevek bekend zijn bij de afsluiting van de ontvangst van de 

aanvragen omwille van de sluiting van de markten, zal de berekening worden uitgesteld en bijgevolg 

zullen de orders worden verzameld en geregistreerd bij de volgende berekening. 

3.2. Middelen, plaatsen en frequentie van bekendmaking van prijzen  

De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag in België gepubliceerd op de website van 

FUNDEYE https://www.fundeye.com/ en is ook beschikbaar bij de instelling die instaat voor de 

financiële dienstverlening. 

3.3. Modaliteiten voor inschrijving, afkoop en conversie  

ISIN-code BE6330022938 

BE6330023944 

BE6330024959 

BE6330026970 

https://www.fundeye.com/
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Afsluitdag van de orders (D) en 

datum van de gepubliceerde 

netto-inventariswaarde 

• Voor het sluitingsuur dat de distributeur toepast voor 

de ontvangst van de orders, wordt de belegger 

verzocht zich bij de distributeur te informeren. Let op, 

dit sluitingsuur kan vroeger plaatsvinden dan het 

sluitingsuur toegepast door de financiële 

dienstverlener. 

• Het sluitingsuur toegepast door de financiële 

dienstverlener is 14.30 uur elke bankwerkdag in 

Brussel (of de eerstvolgende bankwerkdag indien dit 

een bankfeestdag in Brussel is).  

Berekeningsdag van de netto-

inventariswaarde 

 D + 1 (of de volgende bankwerkdag indien het een 

bankfeestdag in Brussel betreft) 

 

Dag van betaling of 

terugbetaling van de orders. 

 D + 3 bankwerkdagen in Brussel 

4. Belastingstelsel 

Op basis van het beleggingsbeleid van het compartiment kan het compartiment rechtstreeks of 

onrechtstreeks meer of minder dan 10 % van zijn vermogen beleggen in schuldvorderingen bedoeld 

in artikel 19bis van het WIB92.  

Indien op basis van de reële samenstelling van de activa van het compartiment meer dan 10 % belegd 

was in schuldvorderingen bedoeld in artikel 19bis van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen 

1992, zou het belastbare bedrag in hoofde van de belegger echter beperkt zijn tot de meerwaarde 

gerealiseerd door de belegger. Indien dit bedrag niet gekend zou zijn of niet bepaald zou kunnen 

worden, zou het belastbaar bedrag in hoofde van de belegger gelijk zijn aan het verschil tussen het bij 

de verrichting ontvangen bedrag en de aanschaffings- of beleggingswaarde van de aandelen, 

vermenigvuldigd met het percentage van de activa van het compartiment dat belegd is in 

schuldvorderingen. Indien de belegger de verwervingsdatum van de deelbewijzen niet kon aantonen, 

zou hij of zij geacht worden er houder van te zijn sinds de datum van oprichting van het compartiment. 

Indien de aanschaffings- of beleggingswaarde niet bekend was, zou het belastbaar bedrag van de 

inkomsten gelijk zijn aan het bedrag dat bij de terugkoop werd ontvangen, vermenigvuldigd met het 

percentage.  

Opmerking: de belegger wordt verzocht contact op te nemen met zijn of haar belastingadviseur om 

informatie te verkrijgen over het belastingstelsel dat op hem of haar van toepassing is. 
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