
  

  

Geen enkele inschrijving mag worden aanvaard op basis van dit verslag. Inschrijvingen zijn slechts geldig als ze worden 

uitgevoerd na kosteloze overlegging van het document met essentiële beleggersinformatie of het prospectus.  
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1. ALGEMENE INFORMATIE BETREFFENDE HET BELEGGINGSFONDS 

1.1. ORGANISATIE VAN HET BELEGGINGSFONDS 

Maatschappelijke zetel 

Warandeberg 3 - 1000 Brussel 

Oprichtingsdatum 

26 april 1991 onder de benaming G-INSTITUTIONAL FUND. Opeenvolgende benamingen : FIM INSTITUTIONAL FUND (1999), BNP 
PARIBAS B INSTITUTIONAL I (2010). Huidige benaming vanaf 1 April 2016. 

Benaming 

BNP Paribas B Invest 

Rechtsvorm 

Naamloze vennootschap 

Raad van bestuur van de bevek 

Olivier Lafont, Voorzitter, Head of Transformation and Business Improvement van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Sonia Alvarez, Bestuurder, Human Resources Director van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium 

Denis Gallet-Van Coppenolle, Bestuurder, Head of Market Risk, European and American Regions van BNP PARIBAS ASSET 
MANAGEMENT (tot en met 9 april 2021) 

Stefaan Dendauw, Bestuurder, Chief Financial Officer de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium 

Anne Urvoy de Closmadeuc, Administrateur, Responsable Commerciale Advisory, DPM & Key Clients BDDF van BNP PARIBAS 
ASSET MANAGEMENT (vanaf 9 april 2021) 

Philip Neyt, Onafhankelijke Bestuurder  

Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd 

Stefaan Dendauw  

Denis Gallet-Van Coppenolle (tot en met 9 april 2021) 

Sonia Alvarez (vanaf 9 april 2021) 

Beheertype 

Bevek die een vennootschap voor beheer van instellingen voor collectieve belegging heeft benoemd. 

Beheervennootschap 

Naam : BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium  

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap 

Maatschappelijke zetel : Vooruitgangstraat 55, 1210 Brussel 

Oprichtingsdatum : 30 juni 2006 

Bestaansduur : Onbeperkt 

Lijst van de beheerde fondsen 

BNP Paribas B Pension Sustainable Balanced, BNP Paribas B Pension Sustainable Growth, BNP Paribas B Pension Sustainable 
Stability, Crelan Pension Fund en Metropolitan-Rentastro 

Lijst van de andere beveks die door de beheervennootschap worden beheerd 

BNP Paribas B Strategy, BNPPF Private, BNPPF S-Fund, BNP Paribas B Control, B-Fund. 
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Bestuurders 

Philippe Boulenguiez, Voorzitte, Global Chief Operating Officer de BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Carolus Janssen, Bestuurder, Head of Sales Europe van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Marnix Arickx, Bestuurder, Chief Executive Officer van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium 

Stefaan Dendauw, Bestuurder, Chief Financial Officer van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium 

Alain Kokocinski, Onafhankelijk bestuurder 

Olivier Lafont, Bestuurder, Head of Transformation and Business Improvement van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Hans Steyaert, Bestuurder, Head of Global Operation Services van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Lutgarde Sommerijns, Onafhankelijk bestuurder 

Denis Panel, Bestuurder, Head of Investments (MAQs) van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Pierre Picard, Bestuurder, Head of Compliance van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 

Natuurlijke personen aan wie de effectieve leiding is toevertrouwd 

Marnix Arickx, Bestuurder en CEO 

Olivier Lafont, Bestuurder 

Stefaan Dendauw, Bestuurder 

Hans Steyaert, Bestuurder 

Commissaris 

Deloitte, Bedrijfsrevisoren BV, Gateway Building, Luchthaven Brussel Nationaal 1J, 1930 Zaventem, Vertegenwoordigd door Bernard 
De Meulemeester, Erkend Bedrijfsrevisor 

Kapitaal : 54.114.320,03 EUR 

Delegatie van de administratie 

BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loksumstraat 25 - 1000 Brussel 

Financiële dienstverlening 

BNP Paribas Fortis N.V., Warandeberg, 3 - 1000 Brussel 

Distributeur(s) 

BNP Paribas Fortis S.A. 

ABN Amro N.V. 

AXA Banque S.A. 

Axeltis 

Degroof Petercam 

Banque J.Van Breda & C° S.A. 

Beobank S.A. 

Deutsche Bank 

Fund Channel 

Rothschild & Co Asset Management Europe 

ING Belgium 

MFEX Mutual Funds Exchange 

Keytrade Bank 

Leo Stevens & Cie 

MeDirect Bank NV/SA 

Mediterranean Bank 

Banque Internationale à Luxembourg S.A.  

Bank Nagelmackers NV  

Banque de Luxembourg 

Record Bank 

Bewaarder 

BNP Paribas Securities Services Brussels Branch, Loxumstraat 25 - 1000 Brussel  
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Onderbewaarder(s) 

BNP Paribas Securities Services, 60 avenue JF Kennedy, L-1855 Luxembourg Groothertogdom Luxemburg 

aan wie de materiële taken zoals beschreven in artikel 51/1 van de wet van 3 augustus 2012 zijn gedelegeerd voor de effecten en 
liquiditeiten. 

Commissaris 

PwC Bedrijfsrevisoren B.V., Woluwedal 18 - 1932 Sint-Stevens-Woluwe vertegenwoordigd door Damien Walgrave 

Promotor 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium N.V. 

Lijst van de compartimenten en van de aandelenklassen 

Balanced : Klasse « Classic-Capitalisation », Klasse « Classic-Distribution », Klasse « I-Capitalisation » 

Global Equity D : Klasse « Classic-Distribution », Klasse « Priviliege-Distribution », Klasse « I-Distribution » 

 

« Classic » - klasse 

De « Classic » aandelen worden aangeboden aan fysieke en rechtspersonen. Dit zijn, tenzij de prospectus dit tegenspreekt, en 
naargelang de wens van de belegger, kapitalisatieaandelen (« Classic-Capitalisation » of « C ») of distributieaandelen (« Classic-
Distribution » of « D »). 

Minimale inschrijving: 100 aandelen. 

« I » - klasse 

De « I » aandelen zijn voorbehouden voor institutionele of professionele beleggers, zoals bepaald in artikel 5 §3 van de wet van 3 
augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles. 

Deze categorie verschilt van de « Classic » categorie door haar kostenstructuur en, gezien de hoedanigheid van de belegger voor wie 
ze voorbehouden zijn, door een verminderde abonnementsbelasting.  

Om tot deze categorie te komen, moeten de inschrijvingen minimaal 500.000 EUR bedragen voor het compartiment "GLOBAL EQUITY 
D" en minimaal 1.000.000 EUR voor de andere compartimenten. 

In deze categorie zijn de aandelen op naam.  

Indien blijkt dat aandelen van deze categorie in het bezit zijn van andere personen dan toegelaten, zal de raad van bestuur overgaan 
tot een conversie, zonder kosten, van deze aandelen naar aandelen van de « Classic » categorie. 

« Privilege » - klasse 

De « Privilege » aandelen worden aangeboden aan natuurlijke personen en rechtspersonen. Deze zijn kapitalisatie (« Priv-Cap ») of 
distributie (« Priv-Dis »). 

Deze categorie onderscheidt zich van de categorie « Classic » door het ontbreken van een vergoedingvoor de commercialisatie. 

Deze categorie is voorbehouden aan investeerders via een distributiekanaal dat enkel een betalende dienst in beleggingsadvies op 
onafhankelijke basis zoals bedoeld in MiFID aanbiedt, of aan investeerders waarvan de portefeuille beheerd wordt door een 
discretionair beheerder. 

Omdat de kosten in de categorie ‘Privilege’ lager zijn dan de kosten in de categorie ‘Classic’, zal de Raad van bestuur overgaan tot de 
omschakeling, zonder kosten, van de aandelen ‘Classic’ die toebehoren aan beleggers die beantwoorden aan de voorwaarden van de 
categorie ‘Privilege’. 

Indien blijkt dat aandelen van deze categorie gehouden worden door niet-toegelaten personen, kan de raad van bestuur beslissen tot 
de omzetting, zonder kosten, van deze aandelencategorie naar de klasse ‘Classic’. 
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1.2. BEHEERVERSLAG 

1.2.1. Informatie aan de aandeelhouders 

BNP Paribas B Invest is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal (afgekort “BEVEK”) met meerdere compartimenten naar 
Belgische recht opgericht in de vorm van een naamloze vennootschap met onbepaalde duur. Zij is ingeschreven in het 
Rechtspersonenregister van Brussel onder het nr. 0443950984. Haar statuten zijn neergelegd op de griffie van de rechtbank van 
koophandel van Brussel. 

Bevek met verschillende compartimenten die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 
2009/65/EG en die, wat haar werking en beleggingen betreft, wordt beheerst door de wet van 3 augustus 2012, betreffende bepaalde 
vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles en heeft BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium N.V. benoemd tot 
beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging met het oog op de globale uitoefening van het geheel van de 
beheerfuncties. In overeenstemming met artikel 6 van de statuten heeft de raad van bestuur beslist om BNP Paribas Fortis N.V. aan te 
stellen als erkende rekeninghouder van de gedematerialiseerde effecten bedoeld in het Wetboek van vennootschappen. 

De financiële verslagen worden zonder kosten ter beschikking gehouden van de aandeelhouders op de zetel van de bevek en aan de 
loketten van de instellingen, bevoegd om de intekeningen, terugbetalingen en omwisselingen van de aandelen te ontvangen. 

De betalingen aan de aandeelhouders, de terugkopen en de omzettingen van aandelen gebeuren door bemiddeling van de 
distributeurs. Alle informatie in verband met het bevek wordt gepubliceerd op de site van BEAMA (www.beama.be). 

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar. 

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders wordt gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap of op 
elke andere plaats van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vermeld in de oproepingsberichten, de tweede vrijdag van april om 15 uur. 
Indien deze dag geen bankwerkdag is, zal de jaarlijkse algemene vergadering op de eerstvolgende bankwerkdag plaatsvinden. 

Deugdelijk bestuur en stemming bij volmacht 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT (BNPP AM) is van oordeel dat de bevordering van goede praktijken voor corporate 
governance een essentieel onderdeel vormt van zijn verantwoordelijkheden. Onder corporate governance wordt het systeem verstaan 
waarmee een vennootschap wordt bestuurd en gecontroleerd. Het heeft betrekking op de werking van de directie, het toezicht en de 
controlesystemen, en op de relatie met de stakeholders. Een goede corporate governance vormt de basis voor het kader dat ervoor 
zorgt dat de vennootschap wordt beheerd in het langetermijnbelang van de aandeelhouders. BNPP AM verwacht van alle bedrijven 
waarin het belegt dat zij de beste praktijken op het vlak van corporate governance naleven. 

Stemmen op de algemene vergaderingen vormt een belangrijk element voor de dialoog met de bedrijven waarin de beleggingen 
gebeuren en maakt integraal deel uit van de beheerprocessen van BNPP AM. 

BNPP AM draagt er zorg voor zijn stemrechten uit te oefenen op basis van de specifieke omstandigheden van het betrokken bedrijf. 
Het beleid en de richtlijnen voor het stemmen worden ieder jaar herzien om rekening te houden met de evolutie van de gedragscodes 
voor governance en de marktpraktijken. Zij worden goedgekeurd door de Raad van Bestuur van BNPP AM. 

Het stembeleid is van toepassing op alle beheeractiviteiten van BNPP AM. De entiteiten waaraan het beheer wordt gedelegeerd, 
moeten hun stemrechten uitoefenen conform de verwachtingen van BNPP AM en de marktpraktijken, en moeten geregeld 
communiceren over de bereikte resultaten. 

Governance en stemprincipes 

Onderstaande principes belichamen de verwachtingen van BNPP AM voor de genoteerde bedrijven waarin het belegt. Zij vormen de te 
volgen gedragslijn voor de uitoefening van de verantwoordelijkheden van BNPP AM. 

1. In het langetermijnbelang van de aandeelhouders handelen. 

De bedrijven moeten er in de eerste plaats naar streven waarde op lange termijn voor de aandeelhouders te creëren. De praktijken 
inzake corporate governance zouden de aandacht van de raad op deze doelstelling moeten focussen. Er moet een heldere strategie 
ingevoerd worden om deze doelstelling te bereiken, die rekening houdt met alle relevante stakeholders. 

2. De rechten van de aandeelhouders vrijwaren 

Alle aandeelhouders moeten over de mogelijkheid beschikken om te stemmen over de besluiten die de fundamentele veranderingen in 
het bedrijf aansturen. De bedrijven moeten ervoor zorgen dat de rechten van de beleggers gevrijwaard zijn en op billijke wijze 
behandeld worden, bijvoorbeeld door naleving van het principe van één aandeel – één stem – één dividend. 

De kapitaalverhogingen moeten zorgvuldig gecontroleerd worden om het risico van verwatering voor de bestaande aandeelhouders tot 
een minimum te beperken. De overnamewerende maatregelen mogen niet worden gebruikt om de bedrijfsleiders in staat te stellen hun 
verantwoordelijkheden te ontlopen. 

3. Waken over een onafhankelijke en doelmatige structuur voor de raad 

De raad en de comités moeten voorzien in voldoende onafhankelijke bestuurders voor een doelmatige controle van de directie. De 
bestuurders moeten blijk geven van de bekwaamheid en betrokkenheid die nodig is om de efficiency van de raad te versterken. Ten 
slotte moeten de bestuurders verkozen worden met inachtneming van een geschikte verscheidenheid. 

4. De vergoedingsstructuren afstemmen op het langetermijnbelang van de aandeelhouders 

De vergoedingen moeten uitgelijnd worden op de langetermijnresultaten van het bedrijf. De remuneratieprogramma’s mogen het 
vermogen van het bedrijf om zijn leiders aan te trekken en te behouden niet aantasten. Zij moeten de beste praktijken op de markt 
naleven en moeten duidelijk worden meegedeeld aan de aandeelhouders. 
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5. Bekendmaking van nauwkeurige, geschikte en tijdige informatie 

De bedrijven moeten erover waken dat de financiële en exploitatieresultaten, de spreiding van het kapitaal en de prestaties op sociaal, 
milieu- en governancevlak tijdig en nauwkeurig worden meegedeeld. Alle bedrijven zouden hun financiële resultaten aan een jaarlijkse 
audit door externe en onafhankelijke accountants moeten onderwerpen. 

6. Waken over de goede sociale en milieuprestaties 

De bedrijven moeten op verantwoordelijke wijze omgaan met alle stakeholders en de beste sociale, milieu- en governancepraktijken 
hanteren om de langetermijnbelangen van de aandeelhouders te beschermen. De bedrijven zouden informatie moeten verstrekken 
over hun koolstofuitstoot en hun bijdrage aan de strijd tegen de klimaatverandering. 

Praktische stemvoorwaarden 

1. De klantbenadering 

BNPP AM adviseert zijn klanten om hun stemrecht te delegeren aan BNPP AM teneinde hun aandeelhoudersbelangen te vrijwaren. 
BNPP AM stemt uitsluitend in het belang van zijn klanten en van de eindbegunstigden van de fondsen waar het voor instaat. BNPP AM 
mag de belangen van zijn klanten niet ondergeschikt maken aan andere doelstellingen.  

Voor de klanten die hun stemrecht hebben gedelegeerd aan BNPP AM, waakt BNPP AM erover dat de nodige volmachten worden 
ontvangen en dat de stemming conform zijn richtlijnen verloopt. Alle klanten van BNPP AM worden op de hoogte gebracht van het feit 
dat dit beleid en deze procedures zijn ingevoerd. 

2. Stemcomité 

BNPP AM heeft een stemcomité benoemd (“Proxy Voting Committee”, PVC) dat het stembeleid uitstippelt en erover waakt dat dit 
beleid en de procedures worden gevolgd. Aangezien het stemmen beschouwd wordt als een integraal onderdeel van het 
beleggingsproces, valt de eindverantwoordelijkheid van het stemmen toe aan de beheerverantwoordelijke. 

3. Stemkring 

De keuze van de effecten waarvoor het stemrecht wordt uitgeoefend, komt tegemoet aan een dubbele doelstelling: de inspanningen 
concentreren op de posities die een aanzienlijk deel vertegenwoordigen van de beheerde activa en deelnemen aan de algemene 
vergaderingen van de bedrijven waarin het collectieve beheer een aanzienlijk deel van het kapitaal houdt. 

De stemkring wordt gevormd door de bedrijven waarvan de samengenomen posities beantwoorden aan volgende twee voorwaarden: 

- 90% van het gecumuleerde totaal van de aandelenposities vertegenwoordigen 

- 1% of meer van de beurskapitalisatie van het bedrijf vormen. 

4. Stemprocedure 

De volgende punten beschrijven de sleutelfasen van het stemproces per post, van de kennisgeving van de agenda van de gewone 
algemene vergadering (GAV) of de buitengewone algemene vergadering (BAV) tot de uitoefening van het stemrecht: 

a. Kennisgeving door het bedrijf van de GAV/BAV en de agenda 

b. De bewaarder verstuurt de bulletins naar het stemplatform 

c. Herinnering of beperking inzake de effectenleningen als de stemming belangrijk is voor het bedrijf of als een te groot aantal 
effecten is uitgeleend. 

d. Analyse van de agenda en stemadvies. 

e. Dialoog met de emittenten op ad-hocbasis. 

f. Steminstructie door de beheerder of het PVC en stemming via het platform. 

5. Belangenconflicten 

De vrije uitoefening van het stemrecht door BNPP AM kan beïnvloed worden door volgende situaties: 

- Medewerker die persoonlijke of professionele banden heeft met het bedrijf waarin moet worden gestemd, 

- Handelsrelaties tussen het bij de stemming betrokken bedrijf en een andere entiteit van de Groep BNP Paribas, 

- Uitoefening van het stemrecht betreffende de aandelen van de groep BNP Paribas of van aanzienlijke participaties van de groep. 

Er zijn diverse mechanismen ontwikkeld om eventuele belangenconflicten te voorkomen: 

- Het stembeleid schrijft voor dat het wordt uitgevoerd “in het uitsluitende belang van de klanten om de waarde van hun belegging 
op lange termijn te beschermen en te versterken”; 

- De stemrichtlijnen die dienen als beslissingskader bij de uitoefening van de stemrechten worden goedgekeurd door de Raad van 
Bestuur van BNPP AM;  

- De voorstellen van besluit worden geëvalueerd op basis van analyses die worden uitgevoerd door externe en onafhankelijke 
consultants; 

- De medewerkers dienen de procedures na te leven die de geschenken en persoonlijke voordelen regelen en moeten iedere 
andere professionele activiteit melden; 

- Het bestaan van een “Chinese muur” tussen BNPP AM en de andere entiteiten van de Groep staat er borg voor dat de 
medewerkers van BNPP AM onafhankelijk blijven in de uitvoering van hun opdrachten en verantwoordelijkheden. 

De dossiers betreffende alle potentiële belangenconflicten en hun oplossing worden bijgehouden in het kader van de notulen van het 
PVC. 
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De belangenconflicten die niet kunnen worden voorkomen, worden opgelost volgens een getrapt mechanisme waarbij de directie van 
BNPP AM betrokken is: 

i. De Verantwoordelijke van het beheer 

ii. De Verantwoordelijken voor compliance en de interne controle 

iii. De Voorzitter 

6. Transparence & Reporting 

BNPP AM is transparant inzake zijn benadering van het stemmen en de uitoefening ervan: 

- Een exemplaar van dit beleid kan worden geraadpleegd op de website van BNPP AM; 

- Jaarlijks wordt een reporting gepubliceerd met een overzicht van de stemactiviteiten; 

- De details van de stemmingen, besluit per besluit, zijn verkrijgbaar op verzoek. 

Stemrichtlijnen 

De stemrichtlijnen vormen het sluitstuk van het stembeleid voor de algemene vergaderingen van de genoteerde bedrijven van BNPP 
AM. De belangrijkste types besluiten die ter stemming worden voorgelegd, vallen onder vier grote thema’s: 

1. Goedkeuring van de rekeningen 

2. Financiële transacties 

3. Benoeming en vergoeding van de bestuurders en de vennootschappelijke mandatarissen 

4. Andere besluiten (bijv. gereglementeerde overeenkomsten) 

Voor ieder type besluit reiken de richtlijnen de “beste praktijken” aan, naast de situaties die kunnen leiden tot een tegenstem of een 
onthouding bij het stemmen: 

De stembesluiten zijn gebaseerd op volgende principes: 

- “Voor”: het besluit weerspiegelt of leunt aan bij de beste praktijken en is afgestemd op het langetermijnbelang van de 
aandeelhouders. 

- “Onthouding”: het besluit vormt een probleem vanuit het standpunt van de aandeelhouders. 

- “Tegen”: het besluit is niet aanvaardbaar en is niet afgestemd op het langetermijnbelang van de aandeelhouders. 
 
Verklaring volgens artikel 118 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 

Ervan uitgaande dat de soft commissions die door de effectenmakelaars worden betaald aan BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT 
Belgium in het kader van de verwerking van de orders inzake de effecten van het Fonds een commercieel voordeel vormen, dat door 
deze makelaars wordt verleend aan de beheermaatschappij zelf, voor de informatica-, administratieve en andere middelen die zij heeft 
ontwikkeld voor een gestroomlijnde transmissie, uitvoering en vereffening van deze orders, ontstaat er geen belangenconflict vanwege 
de verwerving van dit commercieel voordeel uit hoofde van deze beheermaatschappij ten opzichte van het Fonds dat zij beheert. 
 

Informatie over het vergoedingsbeleid (niet-gecontroleerde gegevens) 

Informatie over het vergoedingsbeleid dat van toepassing is op het boekjaar 2020 is beschikbaar op de website                   
http://www.bnpparibas-am.com/fr/politique-de-remuneration/, en zijn op verzoek ook gratis verkrijgbaar bij de Beheervennootschap. 
 
Terugvorderen van belasting in het kader van het project Aberdeen/Fokus Bank 

In meerdere lidstaten van de Europese Unie biedt het gemeenschapsrecht Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB's) de 
mogelijkheid om een contentieuze procedure in te leiden teneinde onterecht betaalde belastingen terug te vorderen. Als een lidstaat 
een buitenlandse ICB zwaarder belast dan een ingezeten ICB is in de zin van het gemeenschapsrecht namelijk sprake van 
discriminatie. 

Dit beginsel is door het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschap (HvJ EG) bekrachtigd in de zaak "Aberdeen" (18 juni 2009). 
Dit arrest erkent dat niet-ingezeten ICB's onderworpen kunnen zijn aan discriminerende belastingheffing, hetgeen de vrijheid van 
vestiging en/of het vrij verkeer van kapitaal belemmert. Andere arresten van het HvJ EG hebben deze jurisprudentie bevestigd. Het 
gaat om de arresten in de zaken Santander (10 mei 2010) en Emerging Markets (10 april 2014) betreffende respectievelijk de Franse 
en Poolse belastingwetgeving. 

Op basis van deze jurisprudentie, en teneinde de rechten van ICB's om in aanmerking te komen voor belastingteruggaaf te 
waarborgen, heeft de beheervennootschap besloten om een contentieuze procedure in te leiden bij de belastingautoriteiten van 
meerdere lidstaten waar discriminerende wetgeving geldt die in strijd is met het gemeenschapsrecht. Deze procedure wordt eerst 
nader onderzocht om de haalbaarheid van de klachten te beoordelen, dat wil zeggen voor welke fondsen, in welke lidstaten en over 
welke periode een vordering tot teruggaaf moet worden ingediend. 

Vooralsnog is er geen Europese wetgeving die voorziet in een homogene procedure voor dit type klachten. De termijn voor teruggaaf 
en de complexiteit van de procedure verschillen dan ook per lidstaat, waardoor de laatste ontwikkelingen op dit gebied voortdurend 
moeten worden gevolgd. 
 
Financieringstransacties op effecten 

Geen enkel compartiment zal financieringstransacties op effecten aangaan, zoals het uitlenen of ontlenen van effecten, 
retrocessieovereenkomsten, kooptransacties met wederverkoop of verkooptransacties met wederinkoop, margeleningstransacties, of 
totale-opbrengstenswaps. 
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Algemeen duurzaamheidsbeleid 

Het algemeen duurzaamheidsbeleid beschrijft de opname van ESG-criteria in de beleggingscriteria die de beheerders voor elk 
compartiment toepassen. De duurzaamheidsrisico’s (zoals vastgesteld in de rubriek ‘Duurzaamheidsrisico’s’ hieronder) worden 
meegenomen in de beleggingsbeslissingen om ze te verlagen. 

ESG staat voor Environment, Social en Governance (in het Nederlands milieu, sociaal en deugdelijk bestuur). Die drie factoren worden 
doorgaans gebruikt om het duurzaamheidsniveau van een belegging te beoordelen. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT verbindt 
er zich toe om een duurzaam beleggingsbeleid te volgen. 

De ESG-criteria zijn opgenomen in het beleggingsproces van elk compartiment op basis van de volgende normen: 

1) naleving van de 10 principes van het Wereldwijd Pact van de Verenigde Naties: Het Wereldpact van de Verenigde Naties 
(https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/mission/principles) is een gemeenschappelijk kader dat wereldwijd erkend is en van 
toepassing is op alle industriële sectoren. Het is gebaseerd op internationale verdragen op het gebied van mensenrechten, 
arbeidsnormen, milieubehoud en corruptiebestrijding. Bedrijven die één of meerdere van de principes schenden zijn uitgesloten uit de 
beleggingen van de compartimenten en bedrijven die dat dreigen te doen worden nauwlettend bewaakt of uitgesloten; en 

2) naleving van het sectorbeleid van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT heeft ook een 
aantal ESG-richtsnoeren gedefinieerd met betrekking tot beleggingen in gevoelige sectoren. Bedrijven uit deze gevoelige sectoren die 
de in deze richtsnoeren uiteengezette minimale beginselen niet in acht nemen, zijn uitgesloten uit de beleggingen van de 
compartimenten. De desbetreffende sectoren omvatten onder andere palmolie, papierpulp, mijnbouwactiviteiten, teerzanden, 
kernenergie, de productie van energie op basis van steenkool, tabak, controversiële wapens en asbest. Het omstandige beleid 
betreffende de uitsluiting van sectoren is beschikbaar op de website https://www.bnpparibas-am.com/fr/sustainability/en-tant-
quinvestisseur/ in het document ‘Responsible Business Conduct Policy’, punt B. 

De twee bovenstaande normen worden door het Sustainability Center van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT meegedeeld aan 
de beheerders in de vorm van een uitsluitingslijst. Deze lijst vormt de gemeenschappelijke toepasselijke basis. 

Bovendien kan er een ESG-integratie worden uitgevoerd via de analyse van niet-financiële gegevens afkomstig van de voornaamste 
sociale en milieugerelateerde (of niet-financiële) ratingagentschappen (zoals Sustainalytics, Vigeo Eiris, MSCI, ISS-Oekom enz.) van 
de emittenten wat betreft niet-financiële criteria zoals (niet-uitputtende lijst): 

• Milieu: energie-efficiëntie bevorderen, de uitstoot van broeikasgassen verlagen, zuinig omspringen met natuurlijke rijkdommen, 
afvalverwerking. 

• Sociaal: de rechten van de mens en werknemers naleven, menselijk kapitaal beheren (gezondheid en veiligheid van werknemers, 
opleidings- en loonbeleid, rotatiepercentage, loopbaanopvolging, resultaat PISA-onderzoek: Programme for International Student 
Assessment). 

• Deugdelijk bestuur: onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de algemene directie, de rechten van 
minderheidsaandeelhouders naleven, scheiding van de directie- en controlefuncties, corruptiebestrijding, persvrijheid, vergoeding 
van de leidinggevenden. 

De mate waarin deze normen en analyses kunnen worden toegepast, verschilt naargelang het type compartiment, beleggingsklasse, 
regio en gebruikt instrument. Sommige compartimenten kunnen strengere beleggingsregels toepassen, zoals omschreven in het 
specifieke deel van het prospectus. De manier waarop en/of de mate waarin ESG-analyses zijn opgenomen, bijvoorbeeld aan de hand 
van ESG-scores, wordt inderdaad voor elk beleggingsproces apart bepaald door de vermogensbeheerder. In elk geval respecteren de 
beheerders ten minste de uitsluitingslijst van het Sustainability Center. 

Ten minste eenmaal per jaar is er een herziening van elke toegelaten emittent en van de naleving van de controle op hun duurzame 
criteria. Als niet langer aan bovenstaande normen en criteria is voldaan, passen de beleggingsbeheerders de samenstelling van de 
portefeuilles aan in het beste belang van de aandeelhouders en volgens de hiervoor vermelde analyse en ESG-normen, indien van 
toepassing. 

Overigens maakt de stemming op de algemene vergaderingen van vennootschappen waarin de compartimenten beleggen deel uit van 
het duurzame beleggingsbeleid van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. Ook werkt de beheermaatschappij nauw samen met 
benchmarkorganisaties op het gebied van verantwoord beleggen om duurzame ontwikkeling te bevorderen en de huidige praktijken te 
verbeteren. 

Meer informatie en documenten over het globale beleid voor duurzame ontwikkeling van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT is 
terug te vinden op de website op het volgende adres: https://www.bnpparibas-am.com/en/our-approach-to-responsibility/as-a-
responsible-investor/. 
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Beleid inzake groepsvorderingen (‘class actions’): 

In overeenstemming met haar beleid: 

• neemt de beheermaatschappij in principe niet deel aan actieve groepsvorderingen (‘class actions’) (zij maakt met name geen 
procedures aanhangig, treedt niet op als eisende partij en speelt geen actieve rol in groepsvorderingen tegen een emittent); 

• kan de beheermaatschappij naar eigen goeddunken deelnemen aan passieve groepsvorderingen (‘class actions’) in rechtsgebieden 
waar zij van mening is dat (i) de groepsvordering voldoende rendabel is (bijvoorbeeld wanneer de verwachte opbrengst hoger is dan 
de te verwachten kosten voor de procedure), (ii) de uitkomst van de groepsvordering met voldoende betrouwbaarheid kan worden 
voorspeld en (iii) de relevante gegevens die nodig zijn om te beoordelen of de groepsvordering voor deelname in aanmerking komt, 
met redelijke inspanningen te verkrijgen zijn en op doeltreffende en voldoende betrouwbare wijze kunnen worden verwerkt; 

• stort de beheermaatschappij alle in het kader van een groepsvordering (‘class action’) ontvangen bedragen, na aftrek van de 
gemaakte externe kosten, aan de fondsen die bij de groepsvordering in kwestie partij waren. 

De beheermaatschappij kan haar beleid inzake groepsvorderingen (‘class actions’) te allen tijde wijzigen en kan in specifieke 
omstandigheden van bovenstaande beginselen afwijken. 

De beginselen van het beleid inzake groepsvorderingen (‘class actions’) dat op de SICAV van toepassing is, zijn beschikbaar op de 
website van de beheermaatschappij.  
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1.2.2. Algemeen overzicht van de markten 

Conjunctuur 

De geleidelijke heropening van de economieën dankzij de versnellende vaccinatiecampagnes leidde tot een fors en gestaag 
verbredend herstel. Het ingeënte percentage van de bevolking nam vlug toe, zelfs op het Europese vasteland waar de campagnes 
traag op gang kwamen. Ondanks plaatselijke uitbraken van de epidemie en de ontstellende menselijke tol, versterkte de hoop op het 
einde van de pandemie de hypothese van een herstel van de wereldwijde conjunctuur. De grondstoffenprijzen keerden tegen het einde 
van het eerste kwartaal terug naar het niveau van vóór de pandemie en bleven daarna stijgen. Eind juni bedroeg de prijs van een vat 
olie (WTI) circa 75 USD, zijn hoogste niveau sinds oktober 2018. Zijn halfjaarlijkse stijging bedroeg hiermee meer dan 50%. De 
koperprijs bereikte in mei een historisch hoogtepunt. De wereldhandel herstelde zich sneller dan verwacht, wat tot flessenhalzen in het 
transport en de productie leidde. De ontwikkeling van de consumentenprijzen baarde de beleggers zorgen, maar al snel werd duidelijk 
dat de inflatie slechts tijdelijk zou versnellen. De uitzonderlijke recessie van 2020 zal blijvende sporen nalaten: volgens ramingen van 
de OESO kan de gemiddelde jaarlijkse groei van de wereldwijde productiecapaciteit van 2019 tot 2022 meer dan 0,5 procentpunt per 
jaar lager liggen dan de ramingen van vóór de pandemie. 

 

Verenigde Staten  

In het eerste kwartaal bedroeg de groei in de VS 6,4% op jaarbasis en volgens de eind juni beschikbare indicatoren kan deze in het 
tweede kwartaal tot bijna 10% oplopen. De consumptie kreeg een impuls van de rechtstreekse steun die in het voorjaar aan de 
huishoudens is uitgekeerd, terwijl het bedrijfsleven wellicht profiteert van de door de regering-Biden aangekondigde plannen voor 
investeringen in infrastructuur. Enkele licht tegenvallende economische indicatoren in juni gaven beleggers wellicht het idee dat de 
groei in de VS op of dicht bij zijn hoogtepunt lag en spoedig kon vertragen. De arbeidsmarkt blijft veel vragen oproepen: het aantal 
banen in de niet-agrarische sector ligt 7,6 miljoen onder het niveau van voor de pandemie, terwijl de bedrijven moeilijkheden om 
personeel aan te werven melden. De activiteit op de woningmarkt is nu iets meer aarzelend als gevolg van de stijgende bouwkosten. 
Andere cijfers blijven zeer bemoedigend: de investeringsplannen van de bedrijven blijven toenemen door de noodzaak om aan de 
groeiende vraag te voldoen. Het vertrouwen van de huishoudens verbeterde volgens de Conference Board in juni aanzienlijk en 
bereikte zijn hoogste niveau sinds maart 2020. De componenten die de verwachtingen en de percepties van de arbeidsmarkt 
weergeven, zijn zeer gunstig. In die context kan de zomer voor de Amerikaanse huishoudens gelegenheid geven om een deel van hun 
spaargeld te besteden, terwijl de spaarquote in mei op 12,4% stond. Het akkoord tussen het Witte Huis en een groep van senatoren uit 
de twee partijen over het investeringsplan voor infrastructuur, waarover de Senaat nog moet stemmen, maakt de weg vrij voor 
steunmaatregelen op langere termijn. De consumentenprijzen zijn sinds maart sterk gestegen, maar massale stijgingen blijven beperkt 
tot activiteiten die door de pandemie volledig stillagen (transport, vrije tijd) en die profiteren van de terugkeer naar een normale situatie. 
De hypothese van een tijdelijk aantrekkende inflatie blijft centraal staan. 

 

Europa  

In de eurozone leek de activiteit zich in het eerste kwartaal beter te handhaven dan verwacht, met een bbp-krimp van slechts 0,3% 
ondanks de nieuwe beperkende maatregelen om de pandemie te bestrijden. In het vooruitzicht van de heropening van de economieën 
verbeterden de peilingen bij de bedrijven en de huishoudens in het tweede kwartaal. Dat wekte de hoop op een aantrekkende  activiteit 
in de tweede helft van het jaar wat de eerste stap naar een inhaalbeweging ten opzichte van de VS kan zijn. De PMI-indices (peilingen 
bij inkoopmanagers) en het consumentenvertrouwen (peiling van de Europese Commissie) liggen nu ruim boven hun niveau van vóór 
de pandemie. De activiteit herstelde zich in de verwerkende industrie, maar vooral in de dienstensector, dankzij de vooruitgang van de 
vaccinaties waardoor de beperkende maatregelen geleidelijk kunnen worden opgeheven. In juni bereikte de samengestelde PMI-index 
zijn hoogste niveau in 15 jaar (59,9, tegen 53,2 in maart) en de peiling wijst op langere levertijden en aanzienlijk toenemende orders 
wat bedrijven aanzet om veel banen te scheppen. Wat de huishoudens betreft, weerspiegelen de voor de eurozone beschikbare 
objectieve cijfers nog steeds op de effecten van de invoering/opheffing van quarantainemaatregelen: de detailhandelsverkoop daalde 
in april met 3,9% en veerde in mei op met 4,6%. De industriële productie steeg voor de tweede maand op rij dankzij de buitenlandse 
vraag, vooral naar kapitaalgoederen. Ondanks de sinds begin van het jaar opgetekende hoge cijfers (2,0% jaar-op-jaar in mei 
tegenover -0,3% in december), liggen de inflatieprognoses van de Europese Centrale Bank voor de periode na 2021 (1,4% voor de 
inflatie en de kerninflatie in 2023) beduidend onder de doelstelling van 2%. In het Verenigd Koninkrijk verliep de heropening van de 
winkels en van de activiteiten in de dienstensector volgens het door de regering vastgestelde tijdschema, behoudens de laatste fase 
die door de nieuwe deltavariant moest worden uitgesteld. 

 

Japan  

De bbp-krimp in het eerste kwartaal (-3,9% op jaarbasis) bleek iets kleiner dan eerst geraamd, maar de samenstelling van de groei is 
vrij ongunstig en de beschikbare objectieve cijfers voor het tweede kwartaal bleven beduidend onder de verwachtingen. De industriële 
productie daalde in mei met bijna 6% en de detailhandelsverkoop is, na een daling met 4,6% in april, niet hersteld (-0,4% in mei). In 
juni verslechterde de inkoopmanagersindex (PMI) licht, waarbij de samengestelde index niet boven 50 uitkwam. Dat was een gevolg 
van aanhoudende moeilijkheden in de dienstensector doordat de noodtoestand gedurende een deel van de maand moest worden 
verlengd. De toestand van de volksgezondheid bleef lange tijd onzeker. De vaccinatiecampagne kwam traag op gang en eind juni was 
slechts 12% van de totale bevolking volledig gevaccineerd, terwijl Japan, zoals veel Aziatische landen, in mei met een nieuwe golf van 
besmettingen te kampen kreeg. De onderliggende inflatie (zonder verse producten) kwam jaar op jaar uit op  0,1% , het eerste 
positieve cijfer sinds maart 2020. 
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Opkomende markten  

In China versnelde de bbp-groei van 18,3% op jaarbasis in het eerste kwartaal aanzienlijk ten opzichte van het voorgaande kwartaal 
(6,5%), al verhulde dat een wat zwakkere onderliggende groei. De vergelijking met de periode van strenge quarantainemaatregelen 
begin 2020 geeft vanzelfsprekend een vertekend beeld. De beschikbare cijfers voor april en mei bevestigden dat de consumptie nog 
altijd achterblijft bij de productie die impulsen blijft krijgen van een solide buitenlandse vraag. Algemener blijft de uitvoer uit de 
belangrijkste opkomende economieën dynamisch en zijn er bemoedigende eerste tekenen dat de flessenhalzen spoedig zullen 
normaliseren, wat de productie wellicht ten goede komt. Terwijl  de vaccinatiegraad nog bescheiden is, eisen de socialeafstandsregels 
en de reisbeperkingen  om de epidemie onder controle te krijgen echter een zware tol van economieën waar telewerken veel minder 
gebruikelijk is dan in de grote ontwikkelde economieën. Die factor is des te belangrijker omdat het duidelijk is dat de besmettingen als 
gevolg van de deltavariant vooral voorkomen bij jonge en slecht gevaccineerde bevolkingsgroepen die net sterk vertegenwoordigd zijn 
in veel opkomende landen. 

 

Monetair beleid  

In maart trof de Amerikaanse Federale Reserve (Fed) net als de meeste centrale banken wereldwijd noodmaatregelen in het licht van 
de pandemie voor een vlotte werking van de financiële markten. Tijdens de laatste monetaire beleidsvergadering van het FOMC 
(Federal Open Market Committee) in 2020 is besloten dat de richtrente ondanks betere economische verwachtingen wellicht meerdere 
jaren binnen een bandbreedte van 0%-0,25% blijft die al sinds maart 2020 van kracht is. In december gaf de Fed eveneens te verstaan 
dat het huidige tempo van 120 mld USD per maand voor de activa-aankopen wordt aangehouden “tot er verdere beduidende 
vooruitgang is geboekt in de verwezenlijking van de doelstellingen van volledige werkgelegenheid en prijsstabiliteit”. Vanaf begin 2021 
moest Jerome Powell, ondanks een versnellende groei ( 6,4% op jaarbasis in het eerste kwartaal na 4,3% in het vierde kwartaal van 
2020) en een forse banengroei, vooral de verwachtingen over een verkrapping van het monetaire beleid temperen. De voorzitter van 
de Fed stelde dat de centrale bank het bedrag van de activa-aankopen slechts geleidelijk zal afbouwen (tapering) en dat  “lang vooraf” 
zal aankondigen. Toen de door de pandemie onderbroken activiteit zich echter herstelde dankzij de versnelde vaccinatiecampagne 
waren sommige waarnemers bezorgd over een risico van oververhitting van de economie en stelden ze zich vragen bij de pertinentie 
van de massale begrotingsmaatregelen. In die context riepen de conclusies van de bijeenkomst in juni veel vragen op en 
concludeerden beleggers dat de Fed haar richtrentes eerder dan verwacht zou verhogen. De beleggers moesten hun analyse van het 
in het najaar van het 2020 ingevoerde flexibele streefcijfer voor de gemiddelde inflatie inderdaad bijstellen. De Fed verhoogde haar 
prognose voor de bbp-groei in 2021 van 6,5% tot 7,0% en bevestigde haar scenario van een "tijdelijke" inflatieversnelling door aan te 
geven dat de onderliggende inflatie zal dalen van 3,0% in 2021 tot 2,1% in 2022 en 2023, maar vestigde tegelijk de aandacht van de 
beleggers op haar aanwijzingen over het niveau van de volgens haar "passende" basisrentes (dot plot). Het gemiddelde niveau van de 
richtrentes van de federale fondsen wijst nu op twee verhogingen in 2023. Die verkrapping kwam in de dot plot van maart niet naar 
voren, maar was al verdisconteerd door de markten. Commentaren van verschillende FOMC-leden in de dagen na de vergadering 
versterkten de hypothese van een minder accommoderend monetair beleid. In juni bevestigde Jerome Powell dat de gesprekken over 
een afbouw van het soepele beleid (zogeheten ‘tapering) begonnen waren. 

Zoals overal ter wereld nam de Europese Centrale Bank (ECB) in maart 2020 haar belangrijkste monetaire beleidsbeslissingen in een 
noodsituatie om een ontwrichting van de markten te voorkomen en de gevolgen van de ineenstortende activiteit als gevolg van de 
pandemie te beperken. Het meest in het oog springende element is een op 18 maart aangekondigd en snel ten uitvoer gelegd 
noodprogramma voor de aankoop van effecten tot een bedrag van 750 miljard euro (PEPP voor Pandemic Emergency Purchase 
Programme) waarbij het voorziene budget tot tweemaal toe is verhoogd. Op 10 december verhoogde de ECB het budget naar 
1850 miljard met een verlenging van de aankopen tot ten minste maart 2022. De ECB liet haar basisrentes die al laag waren (0,00% 
voor de voornaamste herfinancieringsoperaties, 0,25% voor de marginale beleningsfaciliteit en -0,50% voor de depositofaciliteit) 
ongemoeid. De ECB verbindt er zich toe om “gunstige financiële voorwaarden” te handhaven, maar drukte de gebruikte indicatoren 
niet in cijfers uit wat tal van vragen opriep. Op 11 maart maakte de ECB eindelijk bekend dat ze het tempo van de aankopen in het 
PEPP-programma in de loop van het komende kwartaal aanzienlijk zou verhogen vergeleken met de eerste maanden van het jaar. In 
april gaf Christine Lagarde te verstaan dat het nog te vroeg was voor een geleidelijke uitstap uit het PEPP-programma en dat het 
monetaire beleid van de ECB niet in lijn met dat van de Fed zou bewegen. Veel opmerkingen lieten echter de indruk na van een 
verdeelde raad van bestuur over wat te doen nu de tekenen van herstel toenemen en de inflatie versnelt. In juni verklaarde de ECB 
"optimistischer te zijn dan drie maanden geleden", verhoogde ze haar bbp-prognoses voor 2021 en 2022 en beschreef ze de risico's 
voor de groei als "evenwichtig". In het licht van de verwachtingen rond een vertraging van de effectenaankopen, bevestigde Christine 
Lagarde opnieuw dat het herstel stevig en duurzaam moet zijn voor de ECB het einde van haar noodhulp overweegt. 

 

Valutamarkten  

Op 6 januari steeg de wisselkoers EUR/USD boven de 1,23 waarna hij weer daalde om na een hobbelig parcours het 1e kwartaal af te 
sluiten op 1,1737 (-4,0% in 3 maanden). Meerdere factoren verklaren deze stijging van de dollar begin 2021. Om te beginnen 
herinnerde de ECB de marktparticipanten er nadrukkelijk aan dat zij waakzaam is voor de stijgende euro, wat de gemoederen kon 
bedaren nadat de euro in de tweede helft van 2020 met 8,9% was gestegen. Een aantal leden van de raad van bestuur bracht zelfs 
een eventuele extra verlaging van de depositorente te berde. Bovendien lijkt de groeikloof tussen de VS en de eurozone, gelet op de 
sterke activiteitspeilingen en de massale begrotingsstimulansen van de regering-Biden, steeds gunstiger uit te vallen voor de dollar. In 
het tweede kwartaal ontwikkelde de Amerikaanse munt zich hoofdzakelijk in lijn met de verwachtingen voor het monetaire beleid van 
de Fed. Vanaf begin april steeg de wisselkoers gestaag tot boven1,22 eind mei, een vergelijkbaar niveau met eind 2020. Die 
ontwikkeling werd gestuit door verklaringen van de ECB die eraan herinnerde dat een stijgende euro wellicht een aantrekkende inflatie 
tot aan de doelstelling kon beperken. In de eerste helft van juni bewoog de wisselkoers zonder uitgesproken trend boven de 1,21 
waarna de minder inschikkelijk dan verwachte conclusies van de vergadering van het monetaire beleidscomité van de Fed op 16 juni 
de koers abrupt terugdreven tot onder de 1,19, het laagste niveau sinds medio april. Daarna bewoog hij binnen een smalle 
bandbreedte om te eindigen op 1,1856, een stijging met 3,1% van de dollar ten opzichte van de euro in zes maanden. 
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De wisselkoers USD/JPY kende veel ups-en-downs wat resulteerde in een bescheiden stijging in het tweede kwartaal (+0,4% tot 
110,98 eind juni). De opwaartse trend van de wisselkoers van 103,20 eind 2020 tot meer dan 111 begin april (+7,2% in het eerste 
kwartaal) kwam abrupt tot stilstand om vervolgens te schommelen binnen een vrij grote bandbreedte (107 - 111). Sinds begin dit jaar 
verloor de Japanse valuta 7% vergeleken met de dollar. Die daling van de yen is te verklaren door minder gunstige economische 
indicatoren dan die in de andere grote geïndustrialiseerde economieën en door een aanhoudend onzekere toestand van de 
volksgezondheid waardoor de autoriteiten in verschillende regio's opnieuw de noodtoestand afkondigden. De vaccinatiecampagne 
kwam traag op gang en zoals veel Aziatische landen kreeg Japan met een nieuwe golf van besmettingen te kampen. De Bank of 
Japan (BoJ) besloot op 18 juni om haar buitengewone kredietfaciliteiten voor bedrijven, die vooral bedoeld zijn om de financiering van 
kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen, met zes maanden te verlengen. Ze wijzigde noch haar basisrente noch haar 
doelstelling voor de rente op de tienjarige JGB. 

 

Obligatiemarkten  

In het 1e kwartaal van 2021 zette de verslechtering van staatsobligaties door wat de rente op de tienjarige Amerikaanse T-note op 
31 maart op 1,74% bracht (+83 bp in drie maanden). Die niveaus, die we sinds januari 2020 niet meer hadden gezien, weerspiegelen 
het vooruitzicht van een krachtig herstel, of zelfs oververhitting, van de Amerikaanse economie, door  de vele ambitieuze 
begrotingsstimulansen om een opleving van de activiteit in de hand te werken en snel naar volledige werkgelegenheid terug te keren. 
In het tweede kwartaal waren de bewegingen in staatsobligaties wisselend en de daling van de rente op Amerikaanse tienjarige T-note 
(-27 bp tot 1,47% eind juni) weerspiegelde op niet afdoende wijze de bezorgdheid van beleggers. Het tweede kwartaal kan in twee 
delen worden gesplitst: bewegingen rond 1,65% tot begin juni, gevolgd door een hobbelige neerwaartse trend. De eerste fase was 
vooral te verklaren door het thema van een versnellende inflatie. De in de tweede helft van het kwartaal waargenomen 
rentebewegingen waren grillig en moeilijk te interpreteren, ook al kunnen marktfactoren (zoals de afbouw van shortposities) de 
snelheid ervan verklaren. De veronderstelling dat de Fed minder bereid is om een versnellende inflatie te tolereren, leidde tot een 
afvlakkende curve, terwijl een steiler wordende curve sinds het begin van het jaar het overheersende thema was. In zes maanden tijd 
steeg de rente op de tienjarige T-note met 55 bp, terwijl de spread met de tweejarige rente steeg van 80 bp eind 2020 tot meer dan 
150 bp in mei om vervolgens eind juni  tot ongeveer 120 bp terug te keren. 

Na een daling tot -0,57% eind 2020 steeg de rente op de Duitse tienjarige Bund begin 2021 in het kielzog van de Amerikaanse 
langetermijnrentes tot -0,23% op 25 februari, het hoogste niveau sinds medio januari 2020. Daarna sloeg de beweging om en eindigde 
de Duitse 10-jaarsrente het kwartaal op -0,29%, een stijging met 28 bp in drie maanden, nu de eurozone met een nieuwe golf van de 
epidemie kampte die het economisch herstel vertraagde. De stijging ligt een stuk lager dan die in de VS wat logischerwijs een veel 
robuustere economie aan de andere kant van de Atlantische Oceaan weerspiegelt. In het tweede kwartaal kwam de rente op de Duitse 
tienjarige Bund aanvankelijk sterk onder druk te staan, waardoor deze tijdens de beursdag van 19 mei weer boven -0,10% uitkwam. 
De rentestijging versnelde in de eerste helft van mei. Enerzijds weerspiegelde dit inflatiezorgen en verbeterende indicatoren van de 
activiteit. Anderzijds gaven verschillende regeringen te kennen dat hun financieringsbehoeften groter zouden zijn dan verwacht, ook al 
waren de veilingen van het kwartaal succesvol (meer bepaald de obligatie-emissies van de Europese Commissie in juni ter financiering 
van het 'Next Generation'-plan van de EU). Tot slot dachten sommige beleggers dat het tempo van het noodprogramma voor de 
aankoop van effecten (PEPP voor Pandemic Emergency Purchase Programme) kon vertragen. In zes maanden tijd steeg de Duitse 
tienjarige rente met 36 bp. 

 

Aandelenmarkten  

In het 1e kwartaal van 2021 gingen aandelen wereldwijd op en neer wat resulteerde in een stijging met 4,2% voor de index MSCI AC 
World. In januari veroorzaakten zeer specifieke, eenmalige gebeurtenissen een piek in de volatiliteit. Behoudens die bijzondere 
factoren bleek uit het gedrag van aandelen dat het reflatiescenario dat aan de basis lag van de forse opleving eind 2020 gedeeltelijk is 
bijgesteld. In eerste instantie kregen risicovolle activa steun van de toegenomen hoop op een normaal leven in de loop van 2021. Het 
verontrustende nieuws over de pandemie en de bevestiging van een derde golf, vooral in continentaal Europa waar logistieke 
problemen de toediening van vaccins vertraagden, brachten daar geen verandering in. Toen de economische indicatoren vervolgens 
tekenen van een wereldwijd duidelijk aantrekkende activiteit vertoonden, gingen beleggers zich zorgen maken over inflatierisico's door 
een mogelijke oververhitting van de Amerikaanse economie en de daaruit resulterende stijging van de langetermijnrentes.  

Aandelen wereldwijd stegen fors in het tweede kwartaal (+6,9% voor de index MSCI AC World in USD) en in de eerste helft van het 
jaar (+11,4%), maar de nieuwe gevestigde records konden de aarzelende marktontwikkelingen niet volledig verhullen. Enerzijds waren 
de beleggers blij met de erg positieve macro- en micro-economische factoren verbonden met het succes van de vaccinatiecampagnes 
(bevestiging van het economische herstel in de VS, steeds duidelijkere tekenen dat de conjunctuur verbetert in Europa, meevallende 
winstcijfers van de bedrijven, optimisme over de gunstige vooruitzichten). Anderzijds zagen ze zich geconfronteerd met meer 
zorgwekkende factoren, zowel wat de economie als de gezondheidstoestand betreft: stijgingsdruk op de prijzen, dramatische 
opflakkering van de epidemie in India bij het begin van het kwartaal, aanzienlijke circulatie van de deltavariant van het virus in juni. De 
aanzienlijke toename van het aantal besmettingen in verschillende landen (Verenigd Koninkrijk, Australië, Israël, Portugal, enz.) 
herinnerde eraan dat de strijd tegen de Covid-19-epidemie misschien nog niet gestreden is, waardoor er nog steeds nervositeit heerste 
over het gezondheidsrisico. De grillige schommelingen van de langetermijnrentes in de loop van het halfjaar en de opkomst van de 
deltavariant in regio's die tot dan toe veeleer gespaard waren gebleven, verklaren grotendeels het achterblijvende rendement van 
aandelen uit de opkomende landen (+6,5% in zes maanden voor de MSCI Emerging index in USD). 

Op de belangrijkste ontwikkelde markten weerspiegelen de rendementen de economische vooruitzichten en de perceptie van een 
groter of kleiner gezondheidsrisico, afhankelijk van de regio. De Amerikaanse aandelen kregen vooral steun van de aankondiging door 
president Biden van twee herstelplannen op middellange termijn (infrastructuur, onderwijs, enz.). De S&P 500 index sloot het eerste 
halfjaar af met een nieuw slotrecord en een stijging van 14,4%. In de eurozone waren de duidelijk verbeterende indicatoren van de 
activiteit in het tweede kwartaal doorslaggevend, nu de toestand van de volksgezondheid de hoop voedde dat de economieën weer 
zouden aantrekken en dat de conjunctuur een inhaalbeweging zou maken. De index Eurostoxx 50 steeg hierdoor met 14,4% in zes 
maanden. De Japanse indices bleven achter met een stijging van 4,9% voor de index Nikkei 225 over de eerste helft van het jaar. 
Bovenstaande schommelingen zijn die van de indices in lokale valuta’s zonder herbelegde dividenden. 



BNP PARIBAS B INVEST 

 

15 

Belangrijke gebeurtenis: COVID-19 

Sinds eind 2019 heeft de COVID-19-epidemie wereldwijd geleid tot een ongekende economische en gezondheidscrisis. De Raad blijft 
de inspanningen van de regeringen volgen om de verspreiding van het virus te beperken, met name via vaccinatiecampagnes, en het 
economisch herstel te ondersteunen. Daarnaast houdt de Raad toezicht op de economische impact van de pandemie op de in de 
portefeuille van het Fonds vertegenwoordigde vennootschappen. 
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1.3. GEGLOBALISEERDE BALANS 
 

 Op 30.06.21 

(In EUR) 

Op 30.06.20 

(In EUR) 

AFDELING 1: BALANSSCHEMA   

 TOTAAL NETTO-ACTIEF 686.284.008,78 381.660.584,54 

II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten 665.217.592,87 364.677.574,74 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten     
a. Obligaties 25.588.648,03 71.835.058,27 

B. Geldmarktinstrumenten 321.900,10 1.110.680,80 
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren     

a. Aandelen 605.403.767,55 261.943.927,77 

E. ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming 33.903.737,19 29.806.107,60 
F. Financiële derivaten     

a. Op obligaties     
ii. Termijncontracten (+/-) -460,00 -26.030,00 

m. Op financiële indexen     
ii. Termijncontracten (+/-)   7.700,30 

n. Op financiële derivaten     
i. Optiecontracten (+/-)   130,00 

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 2.424.528,60 559.575,99 

A. Vorderingen     
a. Te ontvangen bedragen 3.248.562,99 356.642,22 

b. Fiscale tegoeden 438.892,34 800.408,99 

B. Schulden     
a. Te betalen bedragen (-) -1.262.926,31 -597.473,95 

c. Ontleningen (-) -0,42 -1,27 

V. Deposito’s en liquide middelen 19.200.670,15 16.446.798,89 

A. Banktegoeden op zicht 19.175.183,35 16.225.673,36 
C. Andere 25.486,80 221.125,53 

VI. Overlopende rekeningen -558.782,84 -23.365,08 

B. Verkregen opbrengsten 84.077,92 329.741,33 
C. Toe te rekenen kosten (-) -642.860,76 -353.106,41 

 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 686.284.008,78 381.660.584,54 

A. Kapitaal 571.718.097,03 340.637.034,36 
B. Deelneming in het resultaat 12.404.859,82 -3.254.964,38 
C. Overgedragen resultaat 52.106.071,10 38.822.286,70 
D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 50.054.980,83 5.456.227,86 

AFDELING 2 : POSTEN BUITEN-BALANSTELLING   

III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 4.227.720,00 5.326.174,91 

A. Gekochte termijncontracten 1.037.200,00 1.599.250,13 
B. Verkochte termijncontracten 3.190.520,00 3.726.924,78 
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1.4. GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING 
 

 Op 30.06.21 

(In EUR) 

Op 30.06.20 

(In EUR) 

AFDELING 3 : SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING   

I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden 50.478.578,88 5.403.476,48 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten     
a. Obligaties -883.380,85 1.132.847,39 

B. Geldmarktinstrumenten -85,72 -959,36 
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren     

a. Aandelen 36.082.237,01 7.159.808,61 

E. ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming 2.867.680,27 -1.744.112,43 
F. Financiële derivaten     

a. Op obligaties     
ii. Termijncontracten 20.750,00 -114.230,00 

l. Op financiële indexen     
ii. Termijncontracten   -449.901,42 

m. Op financiële derivaten     
i. Optiecontracten -1.260,00 93.830,00 

H. Wisselposities en –verrichtingen     
a. Financiële derivaten     

ii. Termijncontracten -14.542,88   
b. Andere wisselposities en –verrichtingen 12.407.181,05 -673.806,31 

II. Opbrengsten en kosten van beleggingen 2.449.538,01 1.548.688,99 

A. Dividenden 2.870.450,20 1.221.538,29 
B. Intresten (+/-)     

a. Effecten en geldmarktinstrumenten 124.494,51 622.646,89 

b. Deposito’s en liquide middelen   649,71 

C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -32.964,68 -23.588,38 
E. Roerende voorheffingen (-)     

b. Van buitenlandse oorsprong -512.442,02 -272.557,52 

III. Andere opbrengsten 15.678,38 146,85 

B. Andere 15.678,38 146,85 

IV. Exploitatiekosten -2.888.814,44 -1.496.084,46 

A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) -111.383,48 -144.205,90 
C. Vergoeding van de bewaarder (-) -64.057,10 -55.287,72 
D. Vergoeding van de beheerder (-)     

a. Financieel beheer -1.608.170,79 -887.168,73 

b. Administratief- en boekhoudkundig beheer -255.650,49 -118.077,64 

J. Taksen -278.258,26 -169.831,46 
K. Andere kosten (-) -571.294,32 -121.513,01 

 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -423.598,05 52.751,38 

 Subtotaal II + III + IV   

V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het 
resultaat 

50.054.980,83 5.456.227,86 

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 50.054.980,83 5.456.227,86 

 



 BNP PARIBAS B INVEST

 

18 

1.5. SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS 

1.5.1. Samenvatting van de regels 

Onderstaande waarderingsregels zijn opgesteld in navolging van het KB van 10 november 2006 betreffende de boekhouding, de 
jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal 
rechten van deelneming. Meer bepaald, zijn de bepalingen van Art. 7 t/m 19 van toepassing. 

Kosten 

Teneinde grote schommelingen in de netto-inventariswaarde te voorkomen op datum van de betaling van de kosten, zijn de kosten 
met een recurrent karakter geprovisioneerd prorata temporis. Het zijn voornamelijk de recurrente provisies en kosten zoals 
weergegeven in het prospectus (bijvoorbeeld de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille, de administratie, de 
bewaarder, de commissaris, …). 

De oprichtingkosten worden lineair afgeschreven over een periode van één of meerdere jaren, met een maximum van 5 jaar.  

Boeking van aan- en verkopen 

De effecten, geldmarktinstrumenten, rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging en financiële derivaten die 
tegen reële waarde worden gewaardeerd, worden bij aanschaffing en vervreemding in de boekhouding respectievelijk geboekt tegen 
de aankoopprijs en verkoopprijs. De bijkomende kosten zoals verhandelings- en leveringskosten, worden onmiddellijk ten laste 
gebracht van de resultatenrekening. 

Vorderingen en schulden 

De vorderingen en de schulden op korte termijn evenals de termijnplaatsingen worden in de balans opgenomen onder hun nominale 

waarde. 

Indien het beleggingsbeleid van het compartiment hoofdzakelijk gericht is op het beleggen van haar/zijn middelen in deposito's, liquide 
middelen of geldmarktinstrumenten, worden de termijnplaatsingen gewaardeerd aan reële waarde. 

Effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten 

De effecten, geldmarktinstrumenten en financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) worden 
gewaardeerd tegen hun reële waarde overeenkomstig de volgende hiërarchie: 

- Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen van derde financiële instellingen, 
wordt de biedkoers (activa) en de laatkoers (passiva) weerhouden. In uitzonderlijke situaties, kunnen deze koersen niet beschikbaar 
zijn voor obligaties en andere schuldinstrumenten. In voorkomend geval, zal gebruik gemaakt worden van de middenkoers en zal deze 
werkwijze worden toegelicht in het (half) jaarverslag. 

- Voor vermogensbestanddelen die op een actieve markt worden verhandeld zonder toedoen van derde financiële instellingen, wordt 

de slotkoers weerhouden. 

- Gebruik van de prijs van de meeste recente transactie op voorwaarde dat de economische omstandigheden niet wezenlijk zijn 

gewijzigd sinds deze transactie. 

- Gebruik van andere waarderingstechnieken die maximaal gebruik maken van marktgegevens, die consistent zijn met de algemeen 

aanvaarde economische methodes en die op regelmatig basis worden geijkt en de validiteit wordt getest. 

De waardering van niet op de markt genoteerde rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk 
aantal rechten van deelneming wordt gebaseerd op de netto-inventariswaarde van de deelbewijzen. 

De waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden voortvloeiend uit de hogervernoemde regels, worden in de 
resultatenrekening opgenomen onder de desbetreffende subpost van de rubriek "I. Waardeverminderingen, minderwaarden en 
meerwaarden”. 

De waardeschommelingen ten gevolge de prorata temporis verwerking van de gelopen interesten met betrekking tot obligaties en 
andere schuldinstrumenten, wordt opgenomen in de resultatenrekening als bestanddeel van de post ”II. Opbrengsten en kosten van de 
beleggingen - B. Interesten”. 

De reële waarde van de financiële derivaten (optiecontracten, termijncontracten en swapcontracten) wordt op het moment van de 
aankoop in de respectievelijke posten van de balans opgenomen ten belope van hun aankoopprijs. Na de eerste evaluatie wordt de 
variatie in de waarde geboekt in de resultatenrekening. 

De onderliggende waarden (van de optiecontracten en warrants) en de notionele bedragen (van de termijn- en swapcontracten) 
worden buiten de balans geboekt in de desbetreffende rubrieken. 

Bij uitoefening van de optiecontracten en warrants worden de premies gevoegd bij of afgetrokken van de aankoop- of verkoopprijs van 
de onderliggende vermogensbestanddelen. Tussentijdse betalingen en ontvangsten in gevolge swapcontracten worden in resultaat 

opgenomen onder de subpost "II. Opbrengsten en kosten van de beleggingen - D. Swap-contracten". 

Verrichtingen in deviezen 

De in buitenlandse valuta uitgedrukte vermogensbestanddelen worden omgezet in de munt van het compartiment op basis van 
demiddenkoers op de contantmarkt en het saldo van de positieve en negatieve verschillen die resulteren uit de omzetting van 
devermogensbestanddelen, wordt per munt in de resultatenrekening opgenomen. 
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Belangrijke gebeurtenis: COVID-19 

Sinds eind 2019 heeft de COVID-19-epidemie wereldwijd geleid tot een ongekende economische en gezondheidscrisis. De Raad blijft 
de inspanningen van de regeringen volgen om de verspreiding van het virus te beperken, met name via vaccinatiecampagnes, en het 
economisch herstel te ondersteunen. Daarnaast houdt de Raad toezicht op de economische impact van de pandemie op de in de 
portefeuille van het Fonds vertegenwoordigde vennootschappen. 

1.5.2. Wisselkoersen 
 

 30.06.21 30.06.20 

1 EUR 1,0962 CHF 1,0642 CHF 

 7,4362 DKK 7,4532 DKK 

 0,8584 GBP 0,9090 GBP 

 9,2095 HKD 8,7050 HKD 

 10,1420 SEK 10,4640 SEK 

 1,1859 USD 1,1232 USD 
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2. INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT BALANCED 

2.1. BEHEERVERSLAG 

2.1.1. Lanceringsdatum van het compartiment en inschrijvingsprijs van de deelbewijzen 

10/06/1996 tegen de prijs van 100.000 BEF (2.478,94 EUR) per deelbewijs. 

2.1.2. Doelstelling van het compartiment 

De doelstelling van het fonds is een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's 
door te beleggen in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, deelbewijzen van ICB’s en ICBE’s, geldmarktinstrumenten en 
liquiditeiten), zonder sectorbeperkingen. 

2.1.3. Beleggingsbeleid van het compartiment 

Het compartiment kan zijn vermogen beleggen in aandelen, obligaties, deelbewijzen van ICB’s en ICBE’s en andere financiële 
instrumenten zoals schatkistcertificaten en kasbons.  

Het compartiment wordt actief beheerd en kan als zodanig beleggen in effecten die niet in de index zijn opgenomen, de 100% €STR. 
Deze index wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken. Hij is niet aangepast aan de milieu- en sociale kenmerken. 

In normale marktomstandigheden zal de samenstelling van de activa gericht zijn op de volgende wegingen: 

• Aandelen: 20% -60% 

• Obligaties en liquide middelen: 40% -80% 

Dit compartiment bevordert milieu- en sociale kenmerken door bijzondere aandacht te schenken aan problemen op het gebied van 
milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur via uitsluitingen en ESG-integratie, maar is niet specifiek op duurzaam beleggen gericht. 

Het compartiment sluit de volgende beleggingen uit: 

• zeer schadelijke activiteiten (wapenindustrie, tabak, steenkool en niet-conventionele olie en gas)* ; 

• bepaalde ondernemingen in gevoelige sectoren (zoals palmolie, kernenergie, asbest)* ; 

• ondernemingen die zich niet houden aan het ‘Global Compact’ van de Verenigde Naties en de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen*. 

* Het omstandige beleid betreffende de uitsluiting van sectoren van BNPP AM is beschikbaar op de website https://www.bnpparibas-
am.com/fr/sustainability/en-tant-quinvestisseur/ in het document ‘Responsible Business Conduct Policy’, punt B. 

Het compartiment kan ook beleggen in icbe’s en icb’s. Zij moeten het duurzaamheidslabel van Febelfin voor duurzame financiële 
producten hebben behaald of zich ertoe verbinden om het binnen de zes maanden na de aankoopdatum te behalen. Behalen ze het 
label niet binnen de zes maanden na de aankoopdatum of verliest een onderliggend fonds het label, dan moeten ze zo snel mogelijk 
worden verkocht en ten laatste binnen de tien dagen. Meer informatie over dit label is te vinden in het lexicon in het algemene deel van 
het prospectus en op https://www.towardssustainability.be/fr 

Het beleggingsproces past ESG-integratie toe. Dit bestaat uit de analyse van emittenten op basis van niet-financiële criteria zoals (niet-
uitputtende lijst): 

• Milieu: energie-efficiëntie bevorderen, de uitstoot van broeikasgassen verlagen, zuinig omspringen met natuurlijke rijkdommen, 
afvalverwerking. 

• Sociaal: de rechten van de mens en werknemers naleven, menselijk kapitaal beheren (gezondheid en veiligheid van werknemers, 
opleidings- en loonbeleid, rotatiepercentage, loopbaanopvolging, resultaat PISA-onderzoek: Programme for International Student 
Assessment). 

• Deugdelijk bestuur: onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de algemene directie, de rechten van 
minderheidsaandeelhouders naleven, scheiding van de directie- en controlefuncties, corruptiebestrijding, persvrijheid, vergoeding 
van de leidinggevenden. 

De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te behalen dan het beleggingsuniversum (overwogen positie voor de 
beste scores en onderwogen positie voor de slechtste scores) zonder daarbij echter de absoluut beste scores te selecteren (geen 
best-in-class benadering). 

Ten minste eenmaal per jaar wordt een evaluatie van de gehele portefeuille gepland en wordt nagegaan of aan de criteria voor de 
controle van duurzame activa is voldaan. Als niet langer aan bovenstaande criteria is voldaan, past de beheerder de samenstelling van 
de portefeuille aan in het beste belang van de aandeelhouders. 

Categorieën van toegelaten activa: effecten, rechten van deelneming van instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij een 

kredietinstelling, afgeleide financiële instrumenten, instrumenten van de geldmarkt, liquiditeiten. 
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Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel voor afdekking als met het 
oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of 
aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, …), of op liquide middelen in diverse 
valuta's. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. De samenstelling van het 
onderliggende actief of de onderliggende activa zal overeenstemmen met het beleggingsbeleid van het compartiment. Doorgaans 
worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere 
wijze na te bootsen of te neutraliseren, en hun gebruik verhoogt niet de risico's op zich. De gebruikte derivaten worden niet 
noodzakelijk verhandeld op een gereglementeerde markt. Indien de gebruikte instrumenten niet worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt, moeten deze OTC-derivaten dagelijks op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en 
moeten ze op initiatief van het compartiment op elk ogenblik en tegen hun juiste waarde kunnen worden verkocht, vereffend of 
beëindigd door een symmetrische transactie. Het compartiment zal, altijd in het belang van de aandeelhouders, OTC-
derivatentransacties aangaan met gespecialiseerde tegenpartijen van eerste rang. Het kan zijn dat de gekozen tegenpartij deel 
uitmaakt van de BNP Paribas groep. Tijdens de duur van een OTC-derivatentransactie bestaat er een kans dat de tegenpartij in 
gebreke blijft en haar verplichtingen niet meer kan nakomen, in welk geval de financiële garanties zullen worden aangesproken ten 
gunste van het compartiment. Toch bestaat er in dit geval een risico van een negatieve impact op het rendement van het 
compartiment. De tegenpartij heeft geen discretionaire beslissingsbevoegdheid over de beleggingsportefeuille van het compartiment, 
noch over de samenstelling of het beheer van de onderliggende activa. Het compartiment heeft de toestemming van de tegenpartij niet 
nodig om transacties met betrekking tot zijn portefeuille aan te gaan. 

Op de afgeleide financiële instrumenten wordt geen ESG-analyse toegepast. 

Kenmerken van de obligaties en schuldbewijzen: de obligaties en de schuldbewijzen waarin het compartiment belegt, worden 
uitgegeven door alle types emittenten: staten, publiekrechtelijke lichamen, internationale publiekrechtelijke instellingen en bedrijven. De 
meeste obligaties beschikken als minimum over een ‘investment grade’ rating. 

‘Investment grade’ obligaties zijn de obligaties die zijn uitgegeven door leners die een bepaalde rating krijgen op basis van 
marktafspraken. Die rating reikt van AAA tot BBB- volgens de schaal van Standard & Poor's, de andere ratingbureaus hanteren 
vergelijkbare ratings. Daartegenover staan de ‘non-investment grade’ obligaties, ook wel ‘speculatieve’ of ‘high yield’ (hoogrentende) 
obligaties genoemd. Deze obligaties, met een rating van BB+ tot D volgens dezelfde schaal van Standard & Poor's, gaan gepaard met 
een aanzienlijk hoger risico. De rating wijst op het wanbetalingsrisico (het risico dat de coupon niet wordt uitbetaald en/of dat de 
hoofdsom niet wordt terugbetaald). Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico. Hoe lager de rating (non-investment grade D), hoe 
hoger het risico. 

Selectie van tegenpartijen voor toegestane transacties met financiële derivaten 

De financieringstransacties op effecten en de transacties met financiële derivaten kunnen worden aangegaan met tegenpartijen die 
door de Beheervennootschap zijn geselecteerd onder gevestigde financiële instellingen van om het even welke juridische vorm in 
lidstaten van de OESO of de EU. De geselecteerde tegenpartijen kunnen al dan niet verbonden zijn aan of deel uitmaken van BNP 
Paribas Groep. De geselecteerde tegenpartijen beschikken over een aanvaardbare kredietkwaliteit. Zelfs al is de analyse van hun 
kredietwaardigheid niet alleen gebaseerd op een waardering van externe kredietbeoordelaars, toch wordt de beoordeling « Investment 
Grade » over het algemeen beschouwd als aanvaardbaar. Het relatiebeheer tussen de Beheervennootschap en de financiële 
tussenpersonen is formeel vastgelegd in een aantal procedures en wordt georganiseerd door een specifiek team van de 
Beheervennootschap of haar aangesloten bedrijven. 

Alvorens een relatie aan te gaan wordt elke tegenpartij onderworpen aan een goedkeuringsprocedure om het wanbetalingsrisico 
tijdens de transacties in financiële instrumenten in gereguleerde en georganiseerde markten (geldmarktinstrumenten, obligaties en 
obligatiederivaten, aandelen en aandelenderivaten) en tijdens over-the-counter transacties tot een minimum te beperken. 

De volgende criteria worden toegepast in deze goedkeuringsprocedure: 

• hun vermogen om concurrerende agentschapskosten aan te bieden; 

• de kwaliteit van de uitvoering van orders; 

• de relevantie van het onderzoek dat aan gebruikers wordt geboden; 

• hun beschikbaarheid om hun standpunten te bespreken en te bepleiten; 

• hun vermogen om producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan de behoeften van de Beheervennootschap, dit wil 
zeggen een breed of gespecialiseerd aanbod; 

• hun vermogen om de administratieve verwerking van transacties te optimaliseren. 
Het gewicht dat aan elk criterium gegeven wordt, hangt af van de aard van het desbetreffende beleggingsproces. 

Voor elke afzonderlijke transactie wordt een tegenpartij geselecteerd in de lijst van in aanmerking komende tegenpartijen middels een 
aanbesteding in de markt. 

Financiële zekerheden ontvangen in het kader van transacties met toegelaten financiële derivaten 

Met het oog op een goed verloop van deze transacties geeft de tegenpartij aan de icb een financiële zekerheid in overeenstemming 
met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 en de Richtsnoeren van de ESMA betreffende ETF’s en andere 
kwesties in verband met icbe’s die zijn opgenomen in de circulaire FSMA_2013_03, waarvan de waarde te allen tijde hoger is dan de 
geleende effecten of de effecten die deel uitmaken van de OTC-derivatentransacties. Om zich in te dekken tegen het in gebreke blijven 
van een tegenpartij kunnen de transacties gepaard gaan met de afgifte van effecten en/of contanten als zekerheid. De toelating van 
deze effecten wordt gedefinieerd in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen en volgens een haircutprocedure zoals die 
gedefinieerd wordt door de Risico-afdelingen van de Beheervennootschap. De ontvangen effecten moeten zeer liquide zijn, met 
andere woorden snel verkocht kunnen worden op de markten, normaal gezien binnen één werkdag. De effecten die worden ontvangen 
van één zelfde emittent mogen niet meer bedragen dan 20% van het nettovermogen (behoudens uitzondering zoals voorzien in de 
tabel). De als zekerheid ontvangen effecten moeten uitgegeven zijn door een zelfstandige entiteit van de tegenpartij. Van de 
uitgevende entiteit wordt niet verwacht dat ze een hoge correlatie met die van de tegenpartij aantoont. 
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Activa 

Contanten (EUR, USD en GBP of de referentiemunteenheid van het compartiment)  

Renteproducten  

Staatspapier uitgegeven door een lidstaat van de OESO, toegelaten door de Beheervennootschap  

Supranationale effecten of effecten uitgegeven door “Agencies” (organisaties die zijn opgericht door een of meerdere landen)  

Staatspapier uitgegeven door de andere landen, toegelaten door de Beheervennootschap  

Aandelen uitgegeven door een onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in een lidstaat van de OESO ligt, toegelaten door de 
Beheervennootschap  

Converteerbare obligaties uitgegeven door een onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in een lidstaat van de OESO ligt, 
toegelaten door de Beheervennootschap  

Rechten van deelneming of aandelen van geldmarkt-icbe’s conform de Europese normen (1)  

Depositocertificaten uitgegeven door een onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in een lidstaat van de OESO of een van de 
andere landen ligt, elk afzonderlijk toegelaten door de Beheervennootschap.  

Indexen toegelaten door de Beheervennootschap & verbonden aandelen  

Geëffectiseerde instrumenten (2)  

(1) Uitsluitend icbe’s die worden beheerd door ondernemingen van de groep BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. 

(2) Financiële instrumenten die financiële instellingen de mogelijkheid bieden hun schuldvorderingen op bedrijven of particulieren om te 
zetten in verhandelbare effecten. De aanvaarding van een geëffectiseerd instrument als financiële zekerheid is steeds onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Risico-afdeling van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. 

De toelating en het percentage van de hierboven opgesomde effecten worden gedefinieerd in overeenstemming met de 
beleggingsbeperkingen die zijn vastgelegd door de Risico-afdelingen van de Beheervennootschap, met de intentie een vrij defensief 
risicoprofiel in stand te houden. De haircutprocedure wordt eveneens bepaald door de Risico-afdeling van de Beheervennootschap en 
dient om de portefeuille van financiële zekerheden te verzekeren tegen negatieve evoluties van de waarde ervan. 

De huidige beperkingen die zijn vastgelegd door de Risico-afdeling en die kunnen worden herzien in geval van conjuncturele 
ontwikkelingen en/of nieuwe voorstellen van de Risico-afdeling, hebben de volgende kenmerken: 

• De portefeuille van financiële zekerheden moet alle diversificatieregels naleven die zijn vastgelegd door artikel 62 van het 
Koninklijk Besluit van 12 november 2012 en de Richtsnoeren van de ESMA betreffende ETF’s en andere kwesties in verband met 
icbe’s, die zijn opgenomen in de circulaire FSMA_2013_03. Er zijn beperkingen per effect en per emittent van toepassing. 

• Per categorie van renteproducten is een minimumrating vastgesteld waaraan elk effect moet voldoen, volgens het risiconiveau van 
de categorie. De rating is een beoordeling die is gegeven door instellingen die hierin gespecialiseerd zijn. De rating wijst op het 
wanbetalingsrisico, met andere woorden het risico dat de coupon niet wordt uitbetaald en/of dat de hoofdsom niet wordt 
terugbetaald. Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico. Hoe lager de rating (tot D), hoe hoger het risico. 

• Per categorie is de maximumlimiet vastgelegd van effecten van deze categorie aanvaard als financiële zekerheid. Dit maximum 
zal lager liggen voor categorieën die als riskanter worden beschouwd en omgekeerd. 

• De totale waarde van alle financiële zekerheden wordt dagelijks bepaald - om de waarde te bepalen, wordt een haircut toegepast 
volgens vermogenscategorie. Het haircutniveau zal hoger liggen voor categorieën die als riskanter worden beschouwd, en 
omgekeerd. Er worden gepaste haircuts toegepast in functie van de kredietkwaliteit van de emittent en van de vervaldag van de 
ontvangen effecten. 

• Financiële zekerheden die geen contanten zijn, mogen niet worden verkocht, herbelegd of verpand en worden bewaard op een 
afzonderlijke rekening bij de bewaarder; 

• De financiële zekerheden die als contanten zijn ontvangen en die op een afzonderlijke rekening bij de bewaarder worden bewaard, 
mogen alleen: 

o in deposito worden gegeven bij een kredietinstelling waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een lidstaat van de 
OESO of een ander land dat gelijkwaardige prudentiële regels toepast; 

o worden belegd in staatsobligaties van hoge kwaliteit; 
o worden gebruikt voor omgekeerde terugkoopovereenkomsten, op voorwaarde dat deze transacties worden gesloten met 

kredietinstellingen die onder prudentieel toezicht staan en dat de icbe op elk ogenblik het totale bedrag van de liquiditeiten 
kan terugvorderen, inclusief de aangegroeide rente; 

o worden belegd in instellingen voor collectieve belegging die kortetermijngeldmarktfondsen zijn zoals gedefinieerd door de 
Richtsnoeren betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarkt-icbe’s. 

Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die antipersoonsmijnen, clustermunitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd 
uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of 
uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging. 

2.1.4. Beheer van de beleggingsportefeuille 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France SAS, 1, Boulevard Hausmann, F-75009 Paris 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom 

De aangeduide beheervennootschap blijft belast met de spreiding van de activa en met het beheer van de niet gedelegeerde activa. 
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2.1.5. Tijdens het boekjaar gevoerde beleid 

In de eerste helft van het jaar bleven we positief gestemd over de ontwikkelingen in de financiële markten tegen de achtergrond van 
een gunstig economisch klimaat met zicht op economisch herstel en een succesvolle uitrol van vaccins. Ondanks wat logistieke 
problemen bij het begin van de vaccinatiecampagnes en bezorgdheid over de pandemie zette het herstel door met duidelijke tekenen 
van een aantrekkende economische activiteit. Binnen aandelen bleven wij dan ook constructief en behielden wij onze longpositie op 
basis van de sterke winstcijfers en de krachtige heropening van de economie. Wat vastrentende waarden betreft, bleef het monetaire 
beleid zeer inschikkelijk en steeg de rente op staatsobligaties vanaf zijn lage niveau van voor de pandemie onder invloed van de 
omvangrijke begrotingsstimulansen en de groeivooruitzichten. De markten stelden zich voorzichtiger op in het debat over de 
overmatige stimulering van de economie en de daarmee gepaard gaande inflatierisico's. Deze zorgen dreven de rentes nog verder op 
en veroorzaakten verdere verliezen op de obligatieprijzen. We handhaafden onze shortpositie op staatspapier uit de eurozone met het 
oog op verder herstel en stijgende rentes op obligaties. 

2.1.6. Toekomstig beleid 

De komende maanden blijven de vooruitzichten gunstig voor risicovolle beleggingsklassen met economische indicatoren die verder 
verbeteren en een nog altijd erg inschikkelijk monetair beleid. Op de korte termijn zijn de voornaamste risico’s een nieuwe golf van 
COVID-19 door varianten en zorgen over een aantrekkende inflatie. 

2.1.7. Risico- en opbrengstprofiel 

4 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). 

Het doel van deze schaal is het risico- en opbrengstprofiel van het fonds in cijfers te vertalen. 

De synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI) wordt berekend conform de bepalingen van reglement 583/2010.  

Hij geeft de jaarlijkse volatiliteit van het fonds weer over een periode van 5 jaar. Categorie 1 stemt overeen met het laagste 
risiconiveau en 7 met het hoogste.  

De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging “zonder risico” is, maar duidt op een laag risico. 

Aan een lager risiconiveau, aangeduid door een lage categorie, is een lager potentieel rendement verbonden en omgekeerd is er aan 
een hoger risiconiveau, aangeduid door een hogere categorie, een hoger potentieel rendement verbonden. 

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor het toekomstige risicoprofiel. De risicocategorie van het product is 
niet gegarandeerd en kan veranderen in de tijd, het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. 

Bij de lancering van het compartiment zat deze synthetische risico- en opbrengstindicator in de categorie 4. 
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2.2. BALANS 
 

 Op 30.06.21 

(In EUR) 

Op 30.06.20 

(In EUR) 

AFDELING 1: BALANSSCHEMA   

 TOTAAL NETTO-ACTIEF 60.846.716,34 55.921.300,47 

II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten 59.813.825,32 52.970.563,42 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten     
a. Obligaties 25.588.648,03 23.013.820,55 

B. Geldmarktinstrumenten 321.900,10 164.614,97 
E. ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming 33.903.737,19 29.806.107,60 
F. Financiële derivaten     

a. Op obligaties     
ii. Termijncontracten (+/-) -460,00 -21.740,00 

m. Op financiële indexen     
ii. Termijncontracten (+/-)   7.700,30 

n. Op financiële derivaten     
i. Optiecontracten (+/-)   60,00 

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 306.594,73 586.775,91 

A. Vorderingen     
a. Te ontvangen bedragen 852.027,61 62.782,06 

b. Fiscale tegoeden 414.151,91 679.856,04 

B. Schulden     
a. Te betalen bedragen (-) -959.584,37 -155.861,16 

c. Ontleningen (-) -0,42 -1,03 

V. Deposito’s en liquide middelen 659.567,06 2.287.685,16 

A. Banktegoeden op zicht 634.080,26 2.073.948,63 
C. Andere 25.486,80 213.736,53 

VI. Overlopende rekeningen 66.729,23 76.275,98 

B. Verkregen opbrengsten 84.077,92 93.994,66 
C. Toe te rekenen kosten (-) -17.348,69 -17.718,68 

 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 60.846.716,34 55.921.300,47 

A. Kapitaal 52.683.036,25 51.275.987,47 
B. Deelneming in het resultaat -1.321,85 -977,51 
C. Overgedragen resultaat 6.204.344,14 6.187.061,29 
D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 1.960.657,80 -1.540.770,78 

AFDELING 2 : POSTEN BUITEN-BALANSTELLING   

III. Notionele bedragen van de termijncontracten (+) 4.227.720,00 3.774.694,91 

A. Gekochte termijncontracten 1.037.200,00 923.780,13 
B. Verkochte termijncontracten 3.190.520,00 2.850.914,78 
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2.3. RESULTATENREKENING 
 

 Op 30.06.21 

(In EUR) 

Op 30.06.20 

(In EUR) 

AFDELING 3 : SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING   

I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden 2.164.586,06 -1.642.670,04 

A. Obligaties en andere schuldinstrumenten     
a. Obligaties -883.380,85 342.967,33 

B. Geldmarktinstrumenten -85,72   
C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren     

a. Aandelen   225.691,51 

E. ICB’s met een veranderlijk aantal rechten van deelneming 2.867.680,27 -1.744.112,43 
F. Financiële derivaten     

a. Op obligaties     
ii. Termijncontracten 20.750,00 -81.440,00 

l. Op financiële indexen     
ii. Termijncontracten   -449.901,42 

m. Op financiële derivaten     
i. Optiecontracten -1.260,00 45.700,00 

H. Wisselposities en –verrichtingen     
a. Financiële derivaten     

ii. Termijncontracten -14.542,88   
b. Andere wisselposities en –verrichtingen 175.425,24 18.424,97 

II. Opbrengsten en kosten van beleggingen 119.814,89 182.815,27 

A. Dividenden   14.105,55 
B. Intresten (+/-)     

a. Effecten en geldmarktinstrumenten 124.494,51 179.520,29 

b. Deposito’s en liquide middelen   649,55 

C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -4.679,62 -4.721,91 
E. Roerende voorheffingen (-)     

b. Van buitenlandse oorsprong   -6.738,21 

III. Andere opbrengsten 15.678,22 113,77 

B. Andere 15.678,22 113,77 

IV. Exploitatiekosten (*) -339.421,37 -81.029,78 

A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) -1.934,84 -10.535,21 
C. Vergoeding van de bewaarder (-) -6.475,78 -8.841,08 
D. Vergoeding van de beheerder (-)     

a. Financieel beheer -24.858,98 -25.548,68 

b. Administratief- en boekhoudkundig beheer -15.735,94 -12.042,20 

J. Taksen -5.087,14 -4.755,80 
K. Andere kosten (-) -285.328,69 -19.306,81 

 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -203.928,26 101.899,26 

 Subtotaal II + III + IV   

V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het 
resultaat 

1.960.657,80 -1.540.770,78 

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 1.960.657,80 -1.540.770,78 

(*) Detail per aandelenklasse hernomen onder de sectie "Toelichting bij de financiële 
staten en andere gegevens". 
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2.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS 

 

2.4.1. Samenstelling van de activa op 30.06.21 

Benaming Hoeveelheid op 
30.06.21 

Valuta Koers in 
valuta 

Evaluatie 
(in EUR) 

% in het 
bezit van 
de ICB  

% 
Portefeuille 

% Netto-
Actief 

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 
TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP 
EEN GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE 
GELIJK TE STELLEN MARKT 

       

KFW 0% 19-30/06/2022 320.000 EUR 100,59 321.900,10  0,54% 0,53% 

Uitgegeven door een kredietinstelling    321.900,10  0,54% 0,53% 

ITALY BTPS 1.2% 17-01/04/2022 - EUR 0,00 0,00  0,00% 0,00% 

Uitgegeven door een Staat of een nationale instelling    0,00  0,00% 0,00% 

EUR    321.900,10  0,54% 0,53% 

GELDMARKTINSTRUMENTEN    321.900,10  0,54% 0,53% 

BNG BANK NV 0% 21-20/01/2031 300.000 EUR 99,31 297.917,04  0,50% 0,49% 
DEXIA CRED LOCAL 0% 21-21/01/2028 200.000 EUR 100,16 200.326,22  0,33% 0,33% 
DEXIA CRED LOCAL 1.25% 15-27/10/2025 100.000 EUR 106,35 106.349,43  0,18% 0,17% 
KFW 0% 20-30/06/2023 211.000 EUR 101,17 213.465,39  0,36% 0,35% 
NED WATERSCHAPBK 0% 19-02/10/2034 150.000 EUR 96,42 144.636,32  0,24% 0,24% 
NRW BANK 0.1% 20-09/07/2035 156.000 EUR 96,36 150.320,12  0,25% 0,25% 

Uitgegeven door een kredietinstelling    1.113.014,52  1,86% 1,83% 

BELGIAN 0% 21-22/10/2031 450.000 EUR 98,91 445.097,25  0,74% 0,73% 
BELGIAN 0.1% 20-22/06/2030 175.000 EUR 101,30 177.269,00  0,30% 0,29% 
BELGIAN 0.8% 17-22/06/2027 610.000 EUR 106,99 652.614,60  1,09% 1,07% 
BELGIAN 0338 0.5% 17-22/10/2024 190.000 EUR 103,72 197.077,50  0,33% 0,32% 
BELGIAN 1.6% 16-22/06/2047 100.000 EUR 118,07 118.066,00  0,20% 0,19% 
BELGIAN 1.7% 19-22/06/2050 80.000 EUR 120,80 96.639,20  0,16% 0,16% 
BELGIAN 320 4.25% 10-28/03/2041 100.000 EUR 167,92 167.921,00  0,28% 0,28% 
COMM FRANC BELG 0.625% 21-11/06/2035 100.000 EUR 98,39 98.391,11  0,16% 0,16% 
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/05/2035 218.600 EUR 100,10 218.828,13  0,37% 0,36% 
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/08/2030 1.733.587 EUR 103,26 1.790.084,70  2,99% 2,94% 
DEUTSCHLAND REP 0% 20-15/11/2027 270.000 EUR 103,07 278.286,30  0,47% 0,46% 
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/02/2031 475.900 EUR 102,42 487.435,82  0,81% 0,80% 
DEUTSCHLAND REP 0% 21-15/08/2050 97.199 EUR 92,89 90.285,24  0,15% 0,15% 
DEUTSCHLAND REP 0.5% 16-15/02/2026 304.688 EUR 105,24 320.653,65  0,54% 0,53% 
DEUTSCHLAND REP 1.25% 17-15/08/2048 62.817 EUR 126,17 79.253,65  0,13% 0,13% 
DEUTSCHLAND REP 2.5% 14-15/08/2046 155.812 EUR 156,43 243.737,78  0,41% 0,40% 
DUCHY OF LUX 0% 20-14/09/2032 110.000 EUR 98,94 108.837,58  0,18% 0,18% 
EFSF 0% 20-15/10/2025 540.000 EUR 101,68 549.082,10  0,92% 0,90% 
ESTONIA REP OF 0.125% 20-10/06/2030 47.000 EUR 100,05 47.023,50  0,08% 0,08% 
EUROPEAN UNION 0% 21-06/07/2026 254.970 EUR 101,71 259.337,02  0,43% 0,43% 
EUROPEAN UNION 0.7% 21-06/07/2051 50.904 EUR 101,58 51.709,81  0,09% 0,08% 
FINNISH GOVT 1.375% 17-15/04/2047 70.000 EUR 122,08 85.459,50  0,14% 0,14% 
FRANCE O.A.T. 0% 19-25/03/2025 54.000 EUR 101,95 55.054,62  0,09% 0,09% 
FRANCE O.A.T. 0.25% 16-25/11/2026 197.000 EUR 103,43 203.751,19  0,34% 0,33% 
FRANCE O.A.T. 0.5% 16-25/05/2026 750.000 EUR 104,62 784.657,50  1,31% 1,29% 
FRANCE O.A.T. 0.5% 20-25/05/2040 64.135 EUR 97,92 62.797,89  0,10% 0,10% 
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/05/2072 67.433 EUR 77,08 51.973,98  0,09% 0,09% 
FRANCE O.A.T. 0.5% 21-25/06/2044 194.450 EUR 95,43 185.555,29  0,31% 0,30% 
FRANCE O.A.T. 0.75% 17-25/05/2028 590.000 EUR 106,74 629.777,80  1,05% 1,04% 
FRANCE O.A.T. 0.75% 20-25/05/2052 9.900 EUR 95,48 9.452,62  0,02% 0,02% 
FRANCE O.A.T. 1% 17-25/05/2027 180.235 EUR 107,84 194.363,62  0,32% 0,32% 
FRANCE O.A.T. 1.25% 16-25/05/2036 419.600 EUR 111,96 469.779,96  0,79% 0,77% 
FRANCE O.A.T. 1.5% 19-25/05/2050 700.580 EUR 116,11 813.415,41  1,36% 1,34% 
FRANCE O.A.T. 1.75% 13-25/05/2023 730.000 EUR 104,57 763.339,10  1,28% 1,25% 
FRANCE O.A.T. 1.75% 17-25/06/2039 70.000 EUR 121,31 84.917,00  0,14% 0,14% 
FRANCE O.A.T. 2.25% 12-25/10/2022 175.000 EUR 103,84 181.721,75  0,30% 0,30% 
FRANCE O.A.T. 2.75% 12-25/10/2027 - EUR 0,00 0,00  0,00% 0,00% 
FRANCE O.A.T. 4% 10-25/04/2060 8.000 EUR 197,69 15.814,96  0,03% 0,03% 
HELLENIC REP 0% 21-12/02/2026 4.000 EUR 99,79 3.991,79  0,01% 0,01% 
IRISH GOVT 0% 21-18/10/2031 641.207 EUR 98,33 630.479,25  1,05% 1,04% 
IRISH GOVT 0.55% 21-22/04/2041 14.100 EUR 98,18 13.843,66  0,02% 0,02% 
ITALY BTPS  I/L  0.55% 18-21/05/2026 - EUR 0,00 0,00  0,00% 0,00% 
ITALY BTPS 0.35% 19-01/02/2025 540.000 EUR 101,57 548.467,20  0,92% 0,90% 
ITALY BTPS 0.5% 20-01/02/2026 1.158.000 EUR 101,96 1.180.673,64  1,97% 1,94% 
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Benaming Hoeveelheid op 
30.06.21 

Valuta Koers in 
valuta 

Evaluatie 
(in EUR) 

% in het 
bezit van 
de ICB  

% 
Portefeuille 

% Netto-
Actief 

ITALY BTPS 0.65% 19-28/10/2027 - EUR 0,00 0,00  0,00% 0,00% 
ITALY BTPS 0.85% 19-15/01/2027 973.000 EUR 103,44 1.006.480,93  1,68% 1,65% 
ITALY BTPS 0.95% 20-15/09/2027 70.000 EUR 103,82 72.674,70  0,12% 0,12% 
ITALY BTPS 0.95% 21-01/03/2037 39.000 EUR 95,16 37.114,35  0,06% 0,06% 
ITALY BTPS 0.95% 21-01/12/2031 149.000 EUR 100,74 150.095,43  0,25% 0,25% 
ITALY BTPS 1.5% 21-30/04/2045 180.000 EUR 97,14 174.843,00  0,29% 0,29% 
ITALY BTPS 1.8% 20-01/03/2041 220.000 EUR 104,38 229.631,60  0,38% 0,38% 
ITALY BTPS 1.85% 20-01/07/2025 841.000 EUR 107,45 903.688,14  1,51% 1,49% 
ITALY BTPS 2% 18-01/02/2028 77.000 EUR 110,52 85.103,48  0,14% 0,14% 
ITALY BTPS 2.1% 19-15/07/2026 770.000 EUR 109,86 845.937,40  1,41% 1,39% 
ITALY BTPS 2.15% 21-01/03/2072 11.000 EUR 97,71 10.747,88  0,02% 0,02% 
ITALY BTPS 2.45% 17-01/09/2033 270.000 EUR 116,23 313.810,20  0,52% 0,52% 
ITALY BTPS 2.8% 16-01/03/2067 81.000 EUR 118,25 95.784,12  0,16% 0,16% 
ITALY BTPS 2.95% 18-01/09/2038 287.000 EUR 123,83 355.380,62  0,59% 0,58% 
ITALY BTPS 4.5% 13-01/05/2023 408.000 EUR 108,95 444.528,24  0,74% 0,73% 
ITALY BTPS 5% 03-01/08/2034 150.000 EUR 147,32 220.980,00  0,37% 0,36% 
ITALY BTPS 6.5% 97-01/11/2027 200.000 EUR 138,56 277.120,00  0,46% 0,46% 
NETHERLANDS GOVT 0% 21-15/01/2038 24.300 EUR 96,77 23.516,08  0,04% 0,04% 
NETHERLANDS GOVT 0.25% 15-15/07/2025 450.000 EUR 103,41 465.354,00  0,78% 0,76% 
NETHERLANDS GOVT 2.75% 14-15/01/2047 50.000 EUR 161,34 80.669,00  0,13% 0,13% 
NIEDERSACHSEN 0.125% 19-07/03/2025 170.000 EUR 101,95 173.311,69  0,29% 0,28% 
PORTUGUESE OTS 0.475% 20-18/10/2030 8.000 EUR 101,93 8.154,72  0,01% 0,01% 
PORTUGUESE OTS 0.7% 20-15/10/2027 - EUR 0,00 0,00  0,00% 0,00% 
PORTUGUESE OTS 1% 21-12/04/2052 80.000 EUR 90,10 72.081,60  0,12% 0,12% 
REP OF AUSTRIA 0% 21-20/02/2031 327.000 EUR 99,95 326.846,87  0,55% 0,54% 
REP OF AUSTRIA 0.5% 17-20/04/2027 370.000 EUR 105,14 389.034,84  0,65% 0,64% 
REP OF AUSTRIA 0.7% 21-20/04/2071 7.000 EUR 95,24 6.667,01  0,01% 0,01% 
REP OF AUSTRIA 0.75% 20-20/03/2051 104.000 EUR 103,06 107.178,51  0,18% 0,18% 
REP OF AUSTRIA 2.4% 13-23/05/2034 160.000 EUR 128,45 205.523,70  0,34% 0,34% 
REP OF AUSTRIA 4.15% 07-15/03/2037 100.000 EUR 159,73 159.732,20  0,27% 0,26% 
REP OF LATVIA 0% 21-24/01/2029 188.000 EUR 99,98 187.956,76  0,31% 0,31% 
REP OF SLOVENIA 0.2% 20-31/03/2023 640.000 EUR 101,58 650.123,20  1,09% 1,07% 
SOCIETE PARIS 0% 20-25/11/2030 300.000 EUR 97,74 293.219,91  0,49% 0,48% 
SPANISH GOVT 0% 20-30/04/2023 215.000 EUR 100,93 216.993,05  0,36% 0,36% 
SPANISH GOVT 0.1% 21-30/04/2031 233.000 EUR 96,92 225.815,45  0,38% 0,37% 
SPANISH GOVT 0.5% 20-30/04/2030 62.000 EUR 101,84 63.138,32  0,11% 0,10% 
SPANISH GOVT 0.5% 21-31/10/2031 192.000 EUR 100,11 192.213,81  0,32% 0,32% 
SPANISH GOVT 0.6% 19-31/10/2029 34.000 EUR 103,12 35.060,80  0,06% 0,06% 
SPANISH GOVT 1% 20-31/10/2050 140.000 EUR 90,37 126.523,64  0,21% 0,21% 
SPANISH GOVT 1.2% 20-31/10/2040 335.000 EUR 101,56 340.209,25  0,57% 0,56% 
SPANISH GOVT 1.25% 20-31/10/2030 38.000 EUR 108,27 41.141,46  0,07% 0,07% 
SPANISH GOVT 1.45% 21-31/10/2071 32.000 EUR 88,29 28.252,16  0,05% 0,05% 
SPANISH GOVT 1.5% 17-30/04/2027 325.000 EUR 109,50 355.875,00  0,59% 0,58% 
SPANISH GOVT 1.6% 15-30/04/2025 30.000 EUR 107,60 32.279,70  0,05% 0,05% 
SPANISH GOVT 1.95% 15-30/07/2030 14.000 EUR 114,72 16.061,08  0,03% 0,03% 
SPANISH GOVT 1.95% 16-30/04/2026 157.000 EUR 110,64 173.704,80  0,29% 0,29% 
SPANISH GOVT 2.7% 18-31/10/2048 2.000 EUR 131,33 2.626,52  0,00% 0,00% 
SPANISH GOVT 3.45% 16-30/07/2066 8.000 EUR 153,86 12.308,57  0,02% 0,02% 
SPANISH GOVT 4.4% 13-31/10/2023 380.000 EUR 111,52 423.768,40  0,71% 0,70% 
SPANISH GOVT 4.65% 10-30/07/2025 80.000 EUR 120,60 96.482,40  0,16% 0,16% 
SPANISH GOVT 5.15% 13-31/10/2044 151.000 EUR 180,78 272.970,25  0,46% 0,45% 

Uitgegeven door een Staat of een nationale instelling    24.475.633,51  40,87% 40,25% 

EUR    25.588.648,03  42,73% 42,08% 

OBLIGATIES    25.588.648,03  42,73% 42,08% 

EURO BUXL 30Y BONDS 08/09/2021 2 EUR  6.560,00  0,01% 0,01% 
EURO OAT FUTU FR GOVT 10YR 6% 08/09/2021 3 EUR  -1.920,00  0,00% 0,00% 
EURO-BOBL FUTURE 08/09/2021 10 EUR  -1.100,00  0,00% 0,00% 
EURO-BTP FUTURE 08/09/2021 2 EUR  2.020,00  0,00% 0,00% 
EURO-BUND FUTURE 08/09/2021 2 EUR  100,00  0,00% 0,00% 
EURO-BUND FUTURE 08/09/2021 6 EUR  -6.060,00  -0,01% -0,01% 
EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2021 3 EUR  -60,00  0,00% 0,00% 

FUTURES    -460,00  0,00% 0,00% 

FINANCIËLE DERIVATEN    -460,00  0,00% 0,00% 

ANDERE EFFECTEN        

BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI 9XC 31 USD 242.782,85 6.407.878,52 0,26% 10,72% 10,53% 
BNP PARIBAS FUNDS GREEN TIGERS-XCAP 90 EUR 13.808,19 1.242.737,10 0,09% 2,08% 2,04% 
BNPP ENERGY TRANSITION XCA 225 EUR 3.184,86 716.593,50 0,02% 1,20% 1,18% 
BNPP HEALTH CARE INNOVATORS  XCA 10.850 EUR 115,83 1.256.755,50 0,11% 2,10% 2,07% 
BNPP SUST US VALUE MULTIFACTOR EQ XCA 7 USD 105.421,11 622.268,13 0,45% 1,04% 1,02% 

Richtlijn 2009/65/EG - FSMA    10.246.232,75  17,14% 16,84% 
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BNP MSCI EUROP SR S-S 5C-XC 29 EUR 149.357,03 4.286.546,84 0,31% 7,18% 7,04% 
BNP MSCI JAPAN SRI S-S5C ETC 67.650 EUR 26,29 1.778.335,85 0,16% 2,97% 2,92% 
BNPP EASY MSCI EM SRI 45.000 EUR 14,35 645.867,00 0,06% 1,08% 1,06% 
BNPPEASY LOW CARBN UCITS ETF 38.080 EUR 212,11 8.077.308,74 0,95% 13,51% 13,26% 

Richtlijn 2009/65/EG - Niet FSMA    14.788.058,43  24,74% 24,28% 

AANDELEN-ICB'S    25.034.291,18  41,88% 41,12% 

BNP PARIBAS FUNDS BOND EUR GOV-MC 3.700 EUR 504,02 1.864.874,00 0,15% 3,13% 3,06% 
BNP PARIBAS FUNDS SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE-
X 

43.600 EUR 145,57 6.346.852,00 0,33% 10,62% 10,43% 

Richtlijn 2009/65/EG - FSMA    8.211.726,00  13,75% 13,49% 

OBLIGATIES-ICB'S    8.211.726,00  13,75% 13,49% 

BNP PARIBAS EASY MSCI KLD 400 US SRI 9IL 45.400 USD 17,18 657.720,01 0,03% 1,10% 1,08% 

Richtlijn 2009/65/EG - Niet FSMA    657.720,01  1,10% 1,08% 

GEMENGDE-ICB'S    657.720,01  1,10% 1,08% 

ICB'S Met een veranderlijk aantal rechten van 
deelneming 

   33.903.737,19  56,73% 55,69% 

TOTAAL PORTEFEUILLE    59.813.825,32  100,00% 98,30% 

Beheerde futuresrekening  EUR  25.486,80   0,04% 

ANDERE    25.486,80   0,04% 

BP2S  EUR  624.567,46   1,03% 
BP2S  USD  8.522,25   0,01% 
BP2S  DKK  990,55   0,00% 

Banktegoeden op zicht    634.080,26   1,04% 

DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN    659.567,06   1,08% 

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN    306.594,73   0,50% 

ANDERE    66.729,23   0,12% 

TOTAAL NETTO-ACTIEF    60.846.716,34   100,00% 

 

2.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille) 

ICB'S Met een veranderlijk aantal rechten van deelneming 56,73% 

AANDELEN-ICB'S 41,88% 

GEMENGDE-ICB'S 1,10% 

OBLIGATIES-ICB'S 13,75% 

OBLIGATIES 42,73% 

EUR 42,73% 

GELDMARKTINSTRUMENTEN 0,54% 

EUR 0,54% 

FUTURES 0,00% 

EUR 0,00% 

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 
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2.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR) 

Omloopsnelheid 

 1ste HALFJAAR  

Aankopen 31.614.106,19 

Verkopen 30.163.486,69 

Totaal 1 61.777.592,88 

Inschrijvingen 0,00 

Terugbetalingen 188.198,46 

Totaal 2 188.198,46 

Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen  59.567.384,51 

Omloopsnelheid 103,39% 
 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties 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, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht. 
 
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties is gratis beschikbaar bij BNP Paribas FORTIS N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel, die instaat voor 
de financiële dienst. 
 

2.4.4. Bedrag van de verplichtingen inzake financiële derivatenposities 

Verbintenissen op futures 

In effecten Valuta In deviezen In EUR Lot-size Realisatiedatum van de 

transactie 

EURO BUXL 30Y BONDS 08/09/2021 EUR 399.920,00 399.920,00 1.000 02.06.21

EURO OAT FUTU FR GOVT 10YR 6% 

08/09/2021 

EUR -475.200,00 -475.200,00 1.000 02.06.21

EURO-BOBL FUTURE 08/09/2021 EUR -1.340.400,00 -1.340.400,00 1.000 02.06.21

EURO-BTP FUTURE 08/09/2021 EUR 300.800,00 300.800,00 1.000 02.06.21

EURO-BUND FUTURE 08/09/2021 EUR -1.029.600,00 -1.029.600,00 1.000 02.06.21

EURO-BUND FUTURE 08/09/2021 EUR -345.320,00 -345.320,00 1.000 14.06.21

EURO-SCHATZ FUTURE 08/09/2021 EUR 336.480,00 336.480,00 1.000 02.06.21
 

 
 

2.4.5. Evolutie van het inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde 
 

Klasse Classic 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop 
Bedragen betaald en ontvangen door de ICB 

 (EUR) 
Netto-inventariswaarde 
Einde periode  (in EUR) 

Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 
van het class 

van één aandeel 

Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. TOTAAL Kap. Dis. Kap. Dis. Kap. Dis. 

2019 3 2 840 140 5.371 2.352 7.723 3.023,04 987,60 647.878,03 59.442,60 5.329.752,12 806,36 424,43 

2020 199 103 53 423 5.517 2.032 7.549 159.337,02 42.883,13 42.979,09 178.096,08 5.443.056,30 827,82 430,85 

01.01.21-30.06.21 - - 53 333 5.464 1.699 7.163 0,00 0,00 43.747,94 144.450,52 5.422.649,58 855,03 441,67 
 

 

Klasse I 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop 
Bedragen betaald en ontvangen door de ICB  

(EUR) 
Netto-inventariswaarde 
Einde periode (in EUR) 

Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 
van het class 

van één aandeel 

Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. Kap. 

2019 - - 64.070 0,00 0,00 52.199.915,54 814,73 

2020 - - 64.070 0,00 0,00 53.637.412,20 837,17 

01.01.21-30.06.21 - - 64.070 0,00 0,00 55.424.066,76 865,05 
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2.4.6. Return 
 

Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met 
mogelijke herschikkingen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen. 
 

De rendementen van deze klasse worden berekend sinds 10.06.96 in de basisvaluta EUR. 

Rendementen uit het verleden kunnen misleidend zijn.  
 
Staafdiagram met jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren (in %): 

 

Tabel van het historisch rendement per deelbewijs: 

Klasse Begindatum Berekening 

valuta 

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 

Classic 10.06.96 EUR 9,0% 4,4% 3,6% 5,3% 

I 30.03.07 EUR 9,1% 4,5% 3,7% 5,4% 
 

Vanaf 2011 worden de rendementen van kapitalisatieaandelen berekend zoals dat voor distributieaandelen gebeurt. Deze berekening 
is gebaseerd op de gepubliceerde officiële NIW’s en op het principe dat alle uitkeerbare inkomsten van de icb werden herbelegd. Die 
nieuwe methode wordt ook op de rendementen uit het verleden toegepast. Deze methode brengt geen grote wijzigingen mee 
vergeleken met de voorheen gebruikte methode. 
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Aanvullende informatie over de berekening van het rendement: 

De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand van volgende formule berekend: 

P (t; t+n) = ([ (1 + P t ) (1 + P t+1 ) … (1 + P t+n )] ^ (1/n)) – 1 
 met 

P (t; t+n)  
n  
P t = 

 
de prestatie van t tot t+n 
het aantal jaren (periodes) 
[α x (NIW t+1 / NIW t)] - 1 

met 
P t  
NIW t+1  
NIW t  
α  

 
de jaarlijkse prestatie voor de eerste periode 
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+1 
de netto-inventariswaarde per aandeel op t 
de volgende algebraïsche variabele: 

α = [1 + (Dt / NIW ext)] [1+(Dt2 / NIW ext2] …[1+(Dtn / NIW extn)] 

met 
Dt, Dt2,…Dtn  
NIW ext…NIW extn  
n  

de uitgekeerde bedragen van het dividend gedurende het jaar t 
de netto-inventariswaarde per aandeel ex-coupon op dag t waarop de coupon wordt afgeknipt 
het aantal dividenduitkeringen gedurende de periode t 

 

 
 

 

2.4.7. Lopende kosten 

De lopende kosten worden berekend conform reglement 583/2010. De lopende kosten geven de totale operationele en beheerkosten 
weer die aan de fondsen worden gefactureerd, na aftrek van retrocessies. 

Deze kosten omvatten in het bijzonder: de beheerkosten; de kosten voor de depotbank; de kosten voor de rekeninghouder, [in 
voorkomend geval]; de kosten voor de beleggingsadviseur, [in voorkomend geval]; de kosten voor de accountant; de kosten voor de 
afgevaardigden (financieel, administratief en boekhoudkundig), [in voorkomend geval]; de kosten voor inschrijving van het fonds in 
andere lidstaten, [in voorkomend geval]; de distributiekosten; de instap- en uitstapvergoedingen wanneer de ICBE rechten van 
deelneming of aandelen in een andere ICBE of ander beleggingsfonds koopt of verkoopt. 

De lopende kosten kunnen variëren van boekjaar tot boekjaar. Zij omvatten niet de prestatievergoedingen en de transactiekosten, met 
uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt wanneer het rechten van deelneming in een andere 
beleggingsinstelling koopt of verkoopt. Het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. 

De lopende kosten worden vermeld bij afsluiting van het rapport. 
 

Lopende Kosten 

  I Classic 

Kap. 0,35% 0,44% 

Dis. N.v.t. 0,44% 
 

2.4.8. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens 

NOTA  1 - Niet-vervallen renten 

De rubriek « Andere » van de samenstelling van de activa en kerncijfers bevat 84.077,92 EUR niet-vervallen renteprorata. 

NOTA  2 - Berekening van de return 

Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld. 
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NOTA  3 - Exploitatiekosten 

Kapitalisatie 

(In EUR) Classic I 

Vergoeding van de bewaarder 497,58 5.888,40 

Vergoeding van de beheerder - 

Financieel beheer 

1.909,30 22.609,35 

Vergoeding van de beheerder - 

Administratief- en boekhoudkundig 

beheer 

1.311,52 14.190,37 

Diensten en diverse goederen 0 0 

Taksen 2.036,61 2.745,75 

Andere kosten 266.304,23 18.741,99 

Distributie 

(In EUR) Classic 

Vergoeding van de bewaarder 89,80 

Vergoeding van de beheerder - 

Financieel beheer 

340,33 

Vergoeding van de beheerder - 

Administratief- en boekhoudkundig 

beheer 

234,05 

Diensten en diverse goederen 0 

Taksen 304,78 

Andere kosten 282,47 
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3. INFORMATIE BETREFFENDE HET COMPARTIMENT GLOBAL EQUITY D 

3.1. BEHEERVERSLAG 

3.1.1. Lanceringsdatum van het compartiment en inschrijvingsprijs van de deelbewijzen 

30/06/1997 tegen de prijs van 50.000 BEF (1.239,47 EUR) per deelbewijs. 

3.1.2. Doelstelling van het compartiment 

De doelstelling van het fonds is een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's 
door minstens 90% van zijn vermogen te beleggen in alle soorten aandelen wereldwijd waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking 
komen voor de aftrek in het kader van de definitief belaste inkomsten (DBI). 

3.1.3. Beleggingsbeleid van het compartiment 

Het compartiment belegt voor minimum 90% in aandelen wereldwijd waarvan de eventuele inkomsten in aanmerking komen voor de 
aftrek uit hoofde van de definitief belaste inkomsten.  

Het compartiment wordt actief beheerd en kan als zodanig beleggen in effecten die niet zijn opgenomen in de Index, de MSCI AC 
World (EUR) NR. Deze index wordt gebruikt om de prestaties te vergelijken.  

De investeringen van het compartiment in ‘Chinese aandelen A’ via Stock Connect (*) kunnen tot 25% van de activa 
vertegenwoordigen 

Dit compartiment keert elk jaar minstens 90% van de geïnde inkomsten uit, na aftrek van de vergoedingen, provisies en kosten. 

(*) De 'Stock Connect' is een programma dat ernaar streeft wederzijdse toegang tot de aandelenmarkt te verkrijgen tussen het Chinese 
vasteland en Hongkong. Stock Connect is een gekoppeld programma voor effectenhandel en -clearing ontwikkeld door Hong Kong 
Exchanges and Clearing Limited ('HKEx'), Shanghai Stock Exchange ('SSE'), Shenzhen Stock Exchange ('SZSE') en China Securities 
Depository and Clearing Corporation Limited ('ChinaClear'). Beleggers uit Hongkong en het buitenland (inclusief de 
RQFIIcompartimenten) kunnen via hun makelaars in Hongkong en dochterondernemingen die door The Stock Exchange of Hong Kong 
Limited ('SEHK') zijn opgericht, handelen in bepaalde vooraf vastgestelde in aanmerking komende aandelen die genoteerd zijn aan de 
SSE/SZSE, door orders om te leiden naar de SSE/SZSE. Er wordt verwacht dat de lijst van in aanmerking komende aandelen en 
beurzen op het Chinese vasteland in het kader van de Stock Connect van tijd tot tijd kan worden herzien. Voor de handel in het kader 
van Stock Connect zal er een dagelijks quotum gelden ('Dagelijks Quotum'). De regels voor handelsquota kunnen worden herzien. 

Dit compartiment bevordert milieu- en sociale kenmerken door bijzondere aandacht te schenken aan problemen op het gebied van 
milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur via uitsluitingen en ESG-integratie, maar is niet specifiek op duurzaam beleggen gericht. 

Het compartiment sluit de volgende beleggingen uit: 

• zeer schadelijke activiteiten (wapenindustrie, tabak, steenkool en niet-conventionele olie en gas)* ; 

• bepaalde ondernemingen in gevoelige sectoren (zoals palmolie, kernenergie, asbest)* ; 

• ondernemingen die zich niet houden aan het ‘Global Compact’ van de Verenigde Naties en de OESO-richtsnoeren voor 
multinationale ondernemingen*. 

* Het omstandige beleid betreffende de uitsluiting van sectoren van BNPP AM is beschikbaar op de website https://www.bnpparibas-
am.com/fr/sustainability/en-tant-quinvestisseur/ in het document ‘Responsible Business Conduct Policy’, punt B. 

Het compartiment kan ook beleggen in icbe’s en icb’s. Zij moeten het duurzaamheidslabel van Febelfin voor duurzame financiële 
producten hebben behaald of zich ertoe verbinden om het binnen de zes maanden na de aankoopdatum te behalen. Behalen ze het 
label niet binnen de zes maanden na de aankoopdatum of verliest een onderliggend fonds het label, dan moeten ze zo snel mogelijk 
worden verkocht en ten laatste binnen de tien dagen. Meer informatie over dit label is te vinden in het lexicon in het algemene deel van 
het prospectus en op https://www.towardssustainability.be/fr 

Het beleggingsproces past ESG-integratie toe. Dit bestaat uit de analyse van emittenten op basis van niet-financiële criteria zoals (niet-
uitputtende lijst): 

• Milieu: energie-efficiëntie bevorderen, de uitstoot van broeikasgassen verlagen, zuinig omspringen met natuurlijke rijkdommen, 
afvalverwerking. 

• Sociaal: de rechten van de mens en werknemers naleven, menselijk kapitaal beheren (gezondheid en veiligheid van werknemers, 
opleidings- en loonbeleid, rotatiepercentage, loopbaanopvolging, resultaat PISA-onderzoek: Programme for International Student 
Assessment). 

• Deugdelijk bestuur: onafhankelijkheid van de Raad van Bestuur ten aanzien van de algemene directie, de rechten van 
minderheidsaandeelhouders naleven, scheiding van de directie- en controlefuncties, corruptiebestrijding, persvrijheid, vergoeding 
van de leidinggevenden. 

De beste ESG-scores krijgen voorrang om een betere ESG-score te behalen dan het beleggingsuniversum (overwogen positie voor de 
beste scores en onderwogen positie voor de slechtste scores) zonder daarbij echter de absoluut beste scores te selecteren (geen 
best-in-class benadering). 

Ten minste eenmaal per jaar wordt een evaluatie van de gehele portefeuille gepland en wordt nagegaan of aan de criteria voor de 
controle van duurzame activa is voldaan. Als niet langer aan bovenstaande criteria is voldaan, past de beheerder de samenstelling van 
de portefeuille aan in het beste belang van de aandeelhouders. 

Categorieën van toegelaten activa: Aandelen (en andere effecten gelijkwaardig aan aandelen) en liquiditeiten. 
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Toegelaten derivatentransacties: het compartiment kan gebruik maken van financiële derivaten, zowel voor afdekking als met het 
oog op het verwezenlijken van de beleggingsdoelstellingen. De gebruikte financiële derivaten zijn gebaseerd op aandelen of 
aandelenindexen of op met aandelen vergelijkbare effecten (opties, termijncontracten, swaps, …), of op liquide middelen in diverse 
valuta's. Deze lijst is niet uitputtend en hangt af van de beleggingsdoelstellingen van het compartiment. De samenstelling van het 
onderliggende actief of de onderliggende activa zal overeenstemmen met het beleggingsbeleid van het compartiment. Doorgaans 
worden deze instrumenten gebruikt om de inherente risico's van beleggingen in de onderliggende effecten op gerichtere en flexibelere 
wijze na te bootsen of te neutraliseren, en hun gebruik verhoogt niet de risico's op zich. De gebruikte derivaten worden niet 
noodzakelijk verhandeld op een gereglementeerde markt. Indien de gebruikte instrumenten niet worden verhandeld op een 
gereglementeerde markt, moeten deze OTC-derivaten dagelijks op een betrouwbare en controleerbare wijze worden gewaardeerd en 
moeten ze op initiatief van het compartiment op elk ogenblik en tegen hun juiste waarde kunnen worden verkocht, vereffend of 
beëindigd door een symmetrische transactie. Het compartiment zal, altijd in het belang van de aandeelhouders, OTC-
derivatentransacties aangaan met gespecialiseerde tegenpartijen van eerste rang. Het kan zijn dat de gekozen tegenpartij deel 
uitmaakt van de BNP Paribas groep. Tijdens de duur van een OTC-derivatentransactie bestaat er een kans dat de tegenpartij in 
gebreke blijft en haar verplichtingen niet meer kan nakomen, in welk geval de financiële garanties zullen worden uitgeoefend ten 
gunste van het compartiment. Toch bestaat er in dit geval een risico van een negatieve impact op het rendement van het 
compartiment. De tegenpartij heeft geen discretionaire beslissingsbevoegdheid over de beleggingsportefeuille van het compartiment, 
noch over de samenstelling of het beheer van de onderliggende activa. Het compartiment heeft de toestemming van de tegenpartij niet 
nodig om transacties met betrekking tot zijn portefeuille aan te gaan. 

Op de afgeleide financiële instrumenten wordt geen ESG-analyse toegepast. 

Bepaalde strategie: Het compartiment wil een zeer brede diversificatie bieden op het gebied van sectorspreiding. De portefeuille zal 
bijna uitsluitend bestaan uit aandelen. Het compartiment keert jaarlijks minstens 90% van de ontvangen inkomsten uit, na aftrek van 
vergoedingen, provisies en kosten, in overeenstemming met artikel 203 WIB 92 en elke latere bepaling die daarop betrekking heeft. 

Selectie van tegenpartijen voor toegestane transacties met financiële derivaten 

De financieringstransacties op effecten en de transacties met financiële derivaten kunnen worden aangegaan met tegenpartijen die 
door de Beheervennootschap zijn geselecteerd onder gevestigde financiële instellingen van om het even welke juridische vorm in 
lidstaten van de OESO of de EU. De geselecteerde tegenpartijen kunnen al dan niet verbonden zijn aan of deel uitmaken van BNP 
Paribas Groep. De geselecteerde tegenpartijen beschikken over een aanvaardbare kredietkwaliteit. Zelfs al is de analyse van hun 
kredietwaardigheid niet alleen gebaseerd op een waardering van externe kredietbeoordelaars, toch wordt de beoordeling « Investment 
Grade » over het algemeen beschouwd als aanvaardbaar. Het relatiebeheer tussen de Beheervennootschap en de financiële 
tussenpersonen is formeel vastgelegd in een aantal procedures en wordt georganiseerd door een specifiek team van de 
Beheervennootschap of haar aangesloten bedrijven. 

Alvorens een relatie aan te gaan wordt elke tegenpartij onderworpen aan een goedkeuringsprocedure om het wanbetalingsrisico 
tijdens de transacties in financiële instrumenten in gereguleerde en georganiseerde markten (geldmarktinstrumenten, obligaties en 
obligatiederivaten, aandelen en aandelenderivaten) en tijdens over-the-counter transacties tot een minimum te beperken. 

De volgende criteria worden toegepast in deze goedkeuringsprocedure: 

• hun vermogen om concurrerende agentschapskosten aan te bieden; 

• de kwaliteit van de uitvoering van orders; 

• de relevantie van het onderzoek dat aan gebruikers wordt geboden; 

• hun beschikbaarheid om hun standpunten te bespreken en te bepleiten; 

• hun vermogen om producten en diensten aan te bieden die beantwoorden aan de behoeften van de Beheervennootschap, dit wil 
zeggen een breed of gespecialiseerd aanbod; 

• hun vermogen om de administratieve verwerking van transacties te optimaliseren. 
Het gewicht dat aan elk criterium gegeven wordt, hangt af van de aard van het desbetreffende beleggingsproces. 

Voor elke afzonderlijke transactie wordt een tegenpartij geselecteerd in de lijst van in aanmerking komende tegenpartijen middels een 
aanbesteding in de markt. 

Financiële zekerheden ontvangen in het kader van transacties met toegelaten financiële derivaten 

Met het oog op een goed verloop van deze transacties geeft de tegenpartij aan de icb een financiële zekerheid in overeenstemming 
met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 en de Richtsnoeren van de ESMA betreffende ETF’s en andere 
kwesties in verband met icbe’s die zijn opgenomen in de circulaire FSMA_2013_03, waarvan de waarde te allen tijde hoger is dan de 
geleende effecten of de effecten die deel uitmaken van de OTC-derivatentransacties. Om zich in te dekken tegen het in gebreke blijven 
van een tegenpartij kunnen de transacties gepaard gaan met de afgifte van effecten en/of contanten als zekerheid. De toelating van 
deze effecten wordt gedefinieerd in overeenstemming met de beleggingsbeperkingen en volgens een haircutprocedure zoals die 
gedefinieerd wordt door de Risico-afdelingen van de Beheervennootschap. De ontvangen effecten moeten zeer liquide zijn, met 
andere woorden snel verkocht kunnen worden op de markten, normaal gezien binnen één werkdag. De effecten die worden ontvangen 
van één zelfde emittent mogen niet meer bedragen dan 20% van het nettovermogen (behoudens uitzondering zoals voorzien in de 
tabel). De als zekerheid ontvangen effecten moeten uitgegeven zijn door een zelfstandige entiteit van de tegenpartij. Van de 
uitgevende entiteit wordt niet verwacht dat ze een hoge correlatie met die van de tegenpartij aantoont. 
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Activa 

Contanten (EUR, USD en GBP of de referentiemunteenheid van het compartiment)  

Renteproducten  

Staatspapier uitgegeven door een lidstaat van de OESO, toegelaten door de Beheervennootschap  

Supranationale effecten of effecten uitgegeven door “Agencies” (organisaties die zijn opgericht door een of meerdere landen)  

Staatspapier uitgegeven door de andere landen, toegelaten door de Beheervennootschap  

Aandelen uitgegeven door een onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in een lidstaat van de OESO ligt, toegelaten door de 
Beheervennootschap  

Converteerbare obligaties uitgegeven door een onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in een lidstaat van de OESO ligt, 
toegelaten door de Beheervennootschap  

Rechten van deelneming of aandelen van geldmarkt-icbe’s conform de Europese normen (1)  

Depositocertificaten uitgegeven door een onderneming waarvan de maatschappelijke zetel in een lidstaat van de OESO of een van de 
andere landen ligt, elk afzonderlijk toegelaten door de Beheervennootschap.  

Indexen toegelaten door de Beheervennootschap & verbonden aandelen  

Geëffectiseerde instrumenten (2)  

(1) Uitsluitend icbe’s die worden beheerd door ondernemingen van de groep BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. 

(2) Financiële instrumenten die financiële instellingen de mogelijkheid bieden hun schuldvorderingen op bedrijven of particulieren om te 
zetten in verhandelbare effecten. De aanvaarding van een geëffectiseerd instrument als financiële zekerheid is steeds onder 
voorbehoud van goedkeuring door de Risico-afdeling van BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT. 

De toelating en het percentage van de hierboven opgesomde effecten worden gedefinieerd in overeenstemming met de 
beleggingsbeperkingen die zijn vastgelegd door de Risico-afdelingen van de Beheervennootschap, met de intentie een vrij defensief 
risicoprofiel in stand te houden. De haircutprocedure wordt eveneens bepaald door de Risico-afdeling van de Beheervennootschap en 
dient om de portefeuille van financiële zekerheden te verzekeren tegen negatieve evoluties van de waarde ervan. 

De huidige beperkingen die zijn vastgelegd door de Risico-afdeling en die kunnen worden herzien in geval van conjuncturele 
ontwikkelingen en/of nieuwe voorstellen van de Risico-afdeling, hebben de volgende kenmerken: 

• De portefeuille van financiële zekerheden moet alle diversificatieregels naleven die zijn vastgelegd door artikel 62 van het 
Koninklijk Besluit van 12 november 2012 en de Richtsnoeren van de ESMA betreffende ETF’s en andere kwesties in verband met 
icbe’s, die zijn opgenomen in de circulaire FSMA_2013_03. Er zijn beperkingen per effect en per emittent van toepassing. 

• Per categorie van renteproducten is een minimumrating vastgesteld waaraan elk effect moet voldoen, volgens het risiconiveau van 
de categorie. De rating is een beoordeling die is gegeven door instellingen die hierin gespecialiseerd zijn. De rating wijst op het 
wanbetalingsrisico, met andere woorden het risico dat de coupon niet wordt uitbetaald en/of dat de hoofdsom niet wordt 
terugbetaald. Hoe hoger de rating (AAA), hoe lager het risico. Hoe lager de rating (tot D), hoe hoger het risico. 

• Per categorie is de maximumlimiet vastgelegd van effecten van deze categorie aanvaard als financiële zekerheid. Dit maximum 
zal lager liggen voor categorieën die als riskanter worden beschouwd en omgekeerd. 

• De totale waarde van alle financiële zekerheden wordt dagelijks bepaald - om de waarde te bepalen, wordt een haircut toegepast 
volgens vermogenscategorie. Het haircutniveau zal hoger liggen voor categorieën die als riskanter worden beschouwd, en 
omgekeerd. Er worden gepaste haircuts toegepast in functie van de kredietkwaliteit van de emittent en van de vervaldag van de 
ontvangen effecten. 

• Financiële zekerheden die geen contanten zijn, mogen niet worden verkocht, herbelegd of verpand en worden bewaard op een 
afzonderlijke rekening bij de bewaarder; 

• De financiële zekerheden die als contanten zijn ontvangen en die op een afzonderlijke rekening bij de bewaarder worden bewaard, 
mogen alleen: 

o in deposito worden gegeven bij een kredietinstelling waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in een lidstaat van de 
OESO of een ander land dat gelijkwaardige prudentiële regels toepast; 

o worden belegd in staatsobligaties van hoge kwaliteit; 
o worden gebruikt voor omgekeerde terugkoopovereenkomsten, op voorwaarde dat deze transacties worden gesloten met 

kredietinstellingen die onder prudentieel toezicht staan en dat de icbe op elk ogenblik het totale bedrag van de liquiditeiten 
kan terugvorderen, inclusief de aangegroeide rente; 

o worden belegd in instellingen voor collectieve belegging die kortetermijngeldmarktfondsen zijn zoals gedefinieerd door de 
Richtsnoeren betreffende een gemeenschappelijke definitie van Europese geldmarkt-icbe’s. 

Sociale, ethische en milieuaspecten: bedrijven die antipersoonsmijnen, clustermunitie of inerte munitie en bepantsering met verarmd 
uranium of elk ander industrieel uranium, vervaardigen, gebruiken, herstellen, te koop stellen, verkopen, uitdelen, invoeren of 
uitvoeren, opslaan of vervoeren, komen niet in aanmerking voor belegging. 

3.1.4. Beheer van de beleggingsportefeuille 

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT UK Ltd., 5 Aldermanbury Square, London, EC2V 7BP, United Kingdom 

3.1.5. Tijdens het boekjaar gevoerde beleid 

Het fonds genereerde in juni 2021 een positief rendement (in EUR, vóór aftrek van kosten), maar bleef achter bij zijn benchmark de 
MSCI World. Het merendeel van die minder goede prestatie van 1,6% was aan onze aandelenselectie toe te schrijven. De grootste 
bijdragen aan de minder goede prestatie kwamen van duurzame consumentengoederen en financiële waarden. Informatietechnologie 
droeg niet positief bij aan het rendement. De aandelen die het meeste bijdroegen aan de minder goede prestatie zijn PING AN 
INSURANCE, NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY, ALSTOM en ALIBABA GROUP HOLDING. 
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3.1.6. Toekomstig beleid 

Op korte termijn wijzen onze marktindicatoren op aarzelende beleggers waaruit blijkt dat de recente stijging van de indices plaatsvond 
bij vrij bescheiden volumes en in vrij kwetsbare configuraties vanuit technisch oogpunt. Toen de S&P 500-index bijvoorbeeld nieuwe 
historische hoogtepunten bereikte, was de stijging afkomstig van slechts 6% van de samenstellende aandelen, wat op een zeer 
geringe participatie in de stijging van de index wijst. 

3.1.7. Risico- en opbrengstprofiel 

6 op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). 

Het doel van deze schaal is het risico- en opbrengstprofiel van het fonds in cijfers te vertalen. 

De synthetische risico- en opbrengstindicator (SRRI) wordt berekend conform de bepalingen van reglement 583/2010. 

Hij geeft de jaarlijkse volatiliteit van het fonds weer over een periode van 5 jaar. Categorie 1 stemt overeen met het laagste 
risiconiveau en 7 met het hoogste.  

De laagste risicocategorie betekent niet dat de belegging “zonder risico” is, maar duidt op een laag risico. 

Aan een lager risiconiveau, aangeduid door een lage categorie, is een lager potentieel rendement verbonden en omgekeerd is er aan 
een hoger risiconiveau, aangeduid door een hogere categorie, een hoger potentieel rendement verbonden. 

De in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor het toekomstige risicoprofiel. De risicocategorie van het product is 
niet gegarandeerd en kan veranderen in de tijd, het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. 

Bij de lancering van het compartiment zat deze synthetische risico- en opbrengstindicator in de categorie 7. 
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3.2. BALANS 
 

 Op 30.06.21 

(In EUR) 

Op 30.06.20 

(In EUR) 

AFDELING 1: BALANSSCHEMA   

 TOTAAL NETTO-ACTIEF 625.437.292,44 274.579.229,43 

II. Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten 605.403.767,55 261.943.927,77 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren     
a. Aandelen 605.403.767,55 261.943.927,77 

IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar 2.117.933,87 24.664,64 

A. Vorderingen     
a. Te ontvangen bedragen 2.396.535,38 293.860,16 

b. Fiscale tegoeden 24.740,43 120.552,95 

B. Schulden     
a. Te betalen bedragen (-) -303.341,94 -389.748,23 

c. Ontleningen (-)   -0,24 

V. Deposito’s en liquide middelen 18.541.103,09 12.901.525,86 

A. Banktegoeden op zicht 18.541.103,09 12.901.525,86 

VI. Overlopende rekeningen -625.512,07 -290.888,84 

C. Toe te rekenen kosten (-) -625.512,07 -290.888,84 

 TOTAAL EIGEN VERMOGEN 625.437.292,44 274.579.229,43 

A. Kapitaal 519.035.060,78 243.856.761,38 
B. Deelneming in het resultaat 12.406.181,67 -3.241.968,30 
C. Overgedragen resultaat 45.901.726,96 28.047.607,00 
D. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 48.094.323,03 5.916.829,35 
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3.3. RESULTATENREKENING 
 

 Op 30.06.21 

(In EUR) 

Op 30.06.20 

(In EUR) 

AFDELING 3 : SCHEMA VAN DE RESULTATENREKENING   

I. Waardevermindering, minderwaarden en meerwaarden 48.313.992,82 6.241.885,82 

C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren     
a. Aandelen 36.082.237,01 6.934.117,10 

H. Wisselposities en –verrichtingen     
b. Andere wisselposities en –verrichtingen 12.231.755,81 -692.231,28 

II. Opbrengsten en kosten van beleggingen 2.329.723,12 932.403,41 

A. Dividenden 2.870.450,20 1.207.432,74 
C. Intresten in gevolge ontleningen (-) -28.285,06 -15.631,91 
E. Roerende voorheffingen (-)     

b. Van buitenlandse oorsprong -512.442,02 -259.397,42 

III. Andere opbrengsten 0,16 33,08 

B. Andere 0,16 33,08 

IV. Exploitatiekosten (*) -2.549.393,07 -1.257.492,96 

A. Verhandelings- en leveringskosten betreffende beleggingen (-) -109.448,64 -133.467,86 
C. Vergoeding van de bewaarder (-) -57.581,32 -39.612,72 
D. Vergoeding van de beheerder (-)     

a. Financieel beheer -1.583.311,81 -752.693,17 

b. Administratief- en boekhoudkundig beheer -239.914,55 -101.028,53 

J. Taksen -273.171,12 -146.352,94 
K. Andere kosten (-) -285.965,63 -84.337,74 

 Opbrengsten en kosten van het boekjaar (halfjaar) -219.669,79 -325.056,47 

 Subtotaal II + III + IV   

V. Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting op het 
resultaat 

48.094.323,03 5.916.829,35 

VII. Resultaat van het boekjaar (halfjaar) 48.094.323,03 5.916.829,35 

(*) Detail per aandelenklasse hernomen onder de sectie "Toelichting bij de financiële 
staten en andere gegevens". 
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3.4. SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS 

 

3.4.1. Samenstelling van de activa op 30.06.21 

Benaming Hoeveelheid op 
30.06.21 

Valuta Koers in 
valuta 

Evaluatie 
(in EUR) 

% 
Portefeuille 

% Netto-
Actief 

EFFECTEN EN GELDMARKTINSTRUMENTEN 

TOEGELATEN TOT DE VERHANDELING OP EEN 

GEREGLEMENTEERDE OF HIERMEE GELIJK TE 

STELLEN MARKT 

      

ADOBE SYSTEMS INC 30.372 USD 26.353,80 14.998.784,11 2,48% 2,40% 
ALPHABET INC-CL A 6.701 USD 95.229,81 13.797.482,72 2,28% 2,21% 
AMAZON.COM INC 11.478 USD 209.849,76 33.296.362,67 5,50% 5,32% 
BERRY PLASTICS GROUP INC 159.535 USD 1.043,52 8.773.819,65 1,45% 1,40% 
BOOKING HOLDINGS INC 9.057 USD 91.899,78 16.710.963,10 2,76% 2,67% 
BRUNSWICK CORP 181.938 USD 4.084,42 15.283.467,04 2,52% 2,44% 
CENTENE CORP 206.988 USD 2.333,76 12.729.264,54 2,10% 2,04% 
CISCO SYSTEMS INC 421.869 USD 2.438,00 18.854.082,98 3,11% 3,01% 
COMCAST CORP-CLASS A 380.010 USD 2.736,96 18.271.498,61 3,02% 2,92% 
FRONTDOOR INC 780.332 USD 4.832,54 32.781.971,68 5,41% 5,24% 
HASBRO INC 266.631 USD 4.915,04 21.251.338,32 3,51% 3,40% 
HOLOGIC INC 496.700 USD 3.002,40 27.944.872,25 4,62% 4,47% 
INSTALLED BUILDING PRODUCTS 110.971 USD 2.814,28 11.449.879,04 1,89% 1,83% 
MARSH & MCLENNAN COS 134.797 USD 7.878,08 15.990.591,07 2,64% 2,56% 
PREMIER INC-CLASS A 606.396 USD 2.122,19 17.789.456,79 2,94% 2,84% 
S&P GLOBAL INC 67.659 USD 18.880,70 23.417.350,99 3,87% 3,74% 
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC 35.319 USD 15.077,88 12.473.780,91 2,06% 1,99% 
TRIMBLE INC 102.408 USD 2.782,22 7.066.402,45 1,17% 1,13% 
UNITEDHEALTH GROUP INC 85.260 USD 24.026,40 28.789.539,10 4,76% 4,60% 
VISA INC-CLASS A SHARES 98.748 USD 11.691,00 19.469.818,14 3,22% 3,11% 

Verenigde Staten    371.140.726,16 61,31% 59,32% 

ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR 214.076 USD 15.874,60 40.937.815,43 6,75% 6,56% 
NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR 1.483.056 USD 65,52 10.242.203,09 1,69% 1,64% 
PING AN INSURANCE GROUP CO-H 2.057.500 HKD 4.715,10 16.990.376,76 2,81% 2,72% 
TENCENT HOLDINGS LTD 400.800 HKD 30.952,00 25.415.842,35 4,20% 4,06% 

China    93.586.237,63 15,45% 14,98% 

ALSTOM 579.498 EUR 4.770,08 24.680.819,82 4,08% 3,95% 
DANONE 366.314 EUR 2.731,02 21.748.062,18 3,59% 3,48% 

Frankrijk    46.428.882,00 7,67% 7,43% 

AON PLC-CLASS A 125.126 USD 17.190,72 25.191.908,08 4,16% 4,03% 

Verenigd Koninkrijk    25.191.908,08 4,16% 4,03% 

AIA GROUP LTD 2.326.000 HKD 6.755,00 24.372.550,08 4,03% 3,90% 

Hong-Kong    24.372.550,08 4,03% 3,90% 

TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 224.931 USD 600,80 22.790.883,68 3,76% 3,64% 

Taiwan    22.790.883,68 3,76% 3,64% 

GRIFOLS SA 550.783 EUR 1.096,32 12.579.883,72 2,08% 2,01% 

Spanje    12.579.883,72 2,08% 2,01% 

ASML HOLDING NV 16.073 EUR 15.064,40 9.312.696,20 1,54% 1,49% 

Nederland    9.312.696,20 1,54% 1,49% 

AANDELEN    605.403.767,55 100,00% 96,80% 

TOTAAL PORTEFEUILLE    605.403.767,55 100,00% 96,80% 

BP2S  EUR  18.440.138,53  2,95% 
BP2S  USD  87.215,88  0,01% 
BP2S  CHF  7.065,89  0,00% 
BP2S  GBP  5.860,25  0,00% 
BP2S  SEK  660,76  0,00% 
BP2S  HKD  161,78  0,00% 

Banktegoeden op zicht    18.541.103,09  2,96% 

DEPOSITO'S EN LIQUIDE MIDDELEN    18.541.103,09  2,96% 



GLOBAL EQUITY D BNP PARIBAS B INVEST
 

40 

Benaming Hoeveelheid op 
30.06.21 

Valuta Koers in 
valuta 

Evaluatie 
(in EUR) 

% 
Portefeuille 

% Netto-
Actief 

OVERIGE VORDERINGEN EN SCHULDEN    2.117.933,87  0,34% 

ANDERE    -625.512,07  -0,10% 

TOTAAL NETTO-ACTIEF    625.437.292,44  100,00% 

 

3.4.2. Verdeling van de activa (in % van de portefeuille) 

AANDELEN 100,00% 

China 15,45% 

Frankrijk 7,67% 

Hong-Kong 4,03% 

Nederland 1,54% 

Spanje 2,08% 

Taiwan 3,76% 

Verenigd Koninkrijk 4,16% 

Verenigde Staten 61,31% 

TOTAAL PORTEFEUILLE 100,00% 
 

3.4.3. Wijziging in de samenstelling van de activa (in EUR) 

Omloopsnelheid 

 1ste HALFJAAR  

Aankopen 234.024.303,50 

Verkopen 76.577.313,05 

Totaal 1 310.601.616,55 

Inschrijvingen 193.152.299,30 

Terugbetalingen 14.098.191,20 

Totaal 2 207.250.490,50 

Referentiegemiddelde van het totale netto-vermogen  530.175.540,93 

Omloopsnelheid 19,49% 
 

Een cijfer dat de 0% benadert, impliceert dat de transacties 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, helemaal geen transacties in de portefeuille teweeg hebben gebracht. 
 
De gedetailleerde lijst van de tijdens het boekjaar uitgevoerde transacties is gratis beschikbaar bij BNP Paribas FORTIS N.V., Warandeberg 3, 1000 Brussel, die instaat voor 
de financiële dienst. 
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3.4.4. Evolutie van het inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde 
 

Klasse Classic 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop 
Bedragen betaald en ontvangen door de ICB  

(EUR) 
Netto-inventariswaarde 
Einde periode (in EUR) 

Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 
van het class 

van één aandeel 

Dis. Dis. Dis. Dis. Dis. Dis. 

2019 50.407 10.994 91.493 30.107.240,66 6.404.827,54 57.898.993,48 632,83 

2020 73.696 32.861 132.328 44.462.908,21 18.316.960,91 86.591.312,94 654,37 

01.01.21-30.06.21 58.797 10.611 180.514 40.804.279,54 7.376.013,38 126.762.125,51 702,23 
 
 

Klasse I 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop 
Bedragen betaald en ontvangen door de ICB  

(EUR) 
Netto-inventariswaarde 
Einde periode (in EUR) 

Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 
van het class 

van één aandeel 

Dis. Dis. Dis. Dis. Dis. Dis. 

2019 36.814 4.841 36.546 52.794.194,09 6.786.035,31 52.075.087,63 1.424,91 

2020 30.758 - 67.304 44.852.326,97 0,00 99.189.967,32 1.473,75 

01.01.21-30.06.21 6.936 - 74.240 10.802.935,50 0,00 117.115.948,91 1.577,54 
 

Klasse Privilege 

Periode Evolutie van het aantal aandelen in omloop 
Bedragen betaald en ontvangen door de ICB  

(EUR) 
Netto-inventariswaarde 
Einde periode (in EUR) 

Jaar Inschrijvingen Terugbetalingen Einde periode Inschrijvingen Terugbetalingen 
van het class 

van één aandeel 

Dis. Dis. Dis. Dis. Dis. Dis. 

2019 36.528 12.202 79.806 48.095.340,93 16.558.220,16 113.523.980,41 1.422,50 

2020 87.339 11.561 155.584 119.122.452,64 15.691.704,94 228.682.826,75 1.469,84 

01.01.21-30.06.21 91.150 4.315 242.419 141.545.084,26 6.722.177,82 381.559.218,02 1.573,97 
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3.4.5. Return 
 

Het betreft cijfers uit het verleden die geen indicator van toekomstige rendementen zijn. Deze cijfers houden geen rekening met 
mogelijke herschikkingen, noch met commissies en kosten verbonden met de emissie en terugkoop van deelbewijzen. 
 

De rendementen van deze klasse worden berekend sinds 30.06.97 in de basisvaluta EUR. 

Rendementen uit het verleden kunnen misleidend zijn.  
 
Staafdiagram met jaarlijks rendement over de laatste 10 boekjaren (in %): 

 

Tabel van het historisch rendement per deelbewijs: 

Klasse Begindatum Berekening 

valuta 

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar 

Classic 30.06.97 EUR 18,3% 12,4% 14,4% 9,5% 

I 31.07.18 EUR 19,1%    

Privilege 18.12.17 EUR 19,0% 13,0%   
 

Vanaf 2011 worden de rendementen van kapitalisatieaandelen berekend zoals dat voor distributieaandelen gebeurt. Deze berekening 
is gebaseerd op de gepubliceerde officiële NIW’s en op het principe dat alle uitkeerbare inkomsten van de icb werden herbelegd. Die 
nieuwe methode wordt ook op de rendementen uit het verleden toegepast. Deze methode brengt geen grote wijzigingen mee 
vergeleken met de voorheen gebruikte methode. 
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Aanvullende informatie over de berekening van het rendement: 

De prestatie op jaarbasis van een gegeven periode n wordt aan de hand van volgende formule berekend: 

P (t; t+n) = ([ (1 + P t ) (1 + P t+1 ) … (1 + P t+n )] ^ (1/n)) – 1 
 met 

P (t; t+n)  
n  
P t = 

 
de prestatie van t tot t+n 
het aantal jaren (periodes) 
[α x (NIW t+1 / NIW t)] - 1 

met 
P t  
NIW t+1  
NIW t  
α  

 
de jaarlijkse prestatie voor de eerste periode 
de netto-inventariswaarde per aandeel op t+1 
de netto-inventariswaarde per aandeel op t 
de volgende algebraïsche variabele: 

α = [1 + (Dt / NIW ext)] [1+(Dt2 / NIW ext2] …[1+(Dtn / NIW extn)] 

met 
Dt, Dt2,…Dtn  
NIW ext…NIW extn  
n  

de uitgekeerde bedragen van het dividend gedurende het jaar t 
de netto-inventariswaarde per aandeel ex-coupon op dag t waarop de coupon wordt afgeknipt 
het aantal dividenduitkeringen gedurende de periode t 

 

 
 

 

3.4.6. Lopende kosten 

De lopende kosten worden berekend conform reglement 583/2010. De lopende kosten geven de totale operationele en beheerkosten 
weer die aan de fondsen worden gefactureerd, na aftrek van retrocessies. 

Deze kosten omvatten in het bijzonder: de beheerkosten; de kosten voor de depotbank; de kosten voor de rekeninghouder, [in 
voorkomend geval]; de kosten voor de beleggingsadviseur, [in voorkomend geval]; de kosten voor de accountant; de kosten voor de 
afgevaardigden (financieel, administratief en boekhoudkundig), [in voorkomend geval]; de kosten voor inschrijving van het fonds in 
andere lidstaten, [in voorkomend geval]; de distributiekosten; de instap- en uitstapvergoedingen wanneer de ICBE rechten van 
deelneming of aandelen in een andere ICBE of ander beleggingsfonds koopt of verkoopt. 

De lopende kosten kunnen variëren van boekjaar tot boekjaar. Zij omvatten niet de prestatievergoedingen en de transactiekosten, met 
uitzondering van de instap- en uitstapvergoedingen die het fonds betaalt wanneer het rechten van deelneming in een andere 
beleggingsinstelling koopt of verkoopt. Het recentste cijfer wordt gepubliceerd in de essentiële beleggersinformatie. 

De lopende kosten worden vermeld bij afsluiting van het rapport. 
 

Lopende Kosten 

  Privilege I Classic 

Kap. N.v.t. N.v.t. N.v.t. 

Dis. 0,76% 0,67% 1,33% 
 

3.4.7. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens 

NOTA  1 - Berekening van de return 

Met jaarlijks rendement wordt het absoluut rendement behaald over één jaar bedoeld. 
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NOTA  2 - Exploitatiekosten 

Distributie 

(In EUR) Classic I Privilege 

Vergoeding van de bewaarder 11.878,09 12.055,38 33.647,85 

Vergoeding van de beheerder - 

Financieel beheer 

541.278,96 275.187,28 766.845,57 

Vergoeding van de beheerder - 

Administratief- en boekhoudkundig 

beheer 

80.109,25 40.177,36 119.627,94 

Diensten en diverse goederen 0 0 0 

Taksen 98.670,91 -1.072,13 175.572,34 

Andere kosten 140.081,06 38.526,21 107.358,36 

 



De vermogensbeheerder 
voor een wereld in 

verandering


