
Voor een flexibele blootstelling 
aan Europese aandelen- en 
obligatiemarkten

Voor welke beleggers?
AXA WF Optimal Income is bedoeld voor beleggers die op zoek zijn 
naar een stabiel rendement op lange termijn en zich daartoe willen 
blootstellen aan de Europese aandelen- en obligatiemarkten. Het 
fonds kenmerkt zich door een flexibele allocatie, waarbij risico’s 
rigoureus worden opgevolgd. 

AXA World Funds

Optimal Income
Compartiment van de in Luxemburg gevestigde BEVEK AXA World Funds

Fund Highlights

Het compartiment heeft een 
Overall Morningstar Rating 
van 3 sterren  
(31 januari 2022) (1)



Gemengde fondsen beleggen in verschillende activaklassen, waardoor de risico’s worden 
gespreid en zich mogelijk meer beleggings opportuniteiten aandienen.

Behalve in de drie klassieke activaklassen (aandelen, obligaties, cash) kan het fonds eventueel 
ook beleggen in grondstoffen, indexen, afgeleide producten, andere fondsen, enz.

Een aandeel is een participatie in een bedrijf. Aandelen bieden een potentieel hoog rendement 
dat kan bestaan uit de meerwaarde van het bedrijf en eventueel een dividend.

Een obligatie is een schuldbekentenis van een emittent (staat of onderneming). Obligaties 
geven recht op een periodieke, vooraf bepaalde interest (coupon) en terugbetaling op de 
vervaldag. Ze bieden een lager risico dan aandelen en zijn ook minder volatiel.

Liquiditeiten of cash zijn veilige beleggingen op korte termijn en bieden een beperkte inte-
rest. De interest hangt af van de geldende kortetermijnrente en is afhankelijk van de beleg-
gingstermijn.

Wilt U meer weten over  
AXA WF Optimal Income?  
Ga naar onze website 
www.axa-im.be

Risico

Liquiditeiten

Obligaties

Aandelen

Andere

Waarom kiezen voor een 
gemengd fonds? 

Beleggingsbeleid
De doelstelling van AXA WF Optimal Income 
is een stabiele opbrengst en kapitaalgroei in 
euro te genereren door op lange termijn actief 
te beleggen in een combinatie van Europese 
aandelen en obligaties.

AXA WF Optimal Income zal de doelstelling 
trachten te bereiken door te beleggen in een 
reeks van aandelen (ook aandelen met hoog 
dividend: voor aandelen geldt op elk moment 
een minimum van 25% van de netto activa) 
en vastrentende effecten van overheden en 
bedrijven met een investment grade kredie-
trating  die in Europese landen zijn gevestigd 
of genoteerd. Niettemin kan het compartiment 

tot 20% van zijn activa beleggen in effecten 
uitgegeven door overheden en ondernemin-
gen uit niet-Europese landen en maximaal 20% 
in effecten met een lagere kredietrating dan 
investment grade. 

Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer 
mag het compartiment zich ook aan dergelijke 
activa blootstellen in de vorm van derivaten. 

Het compartiment past de ESG-normen 
(normen op het gebied van milieu, maatschap-
pelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur) 
van AXA IM toe. Die normen kunt u vinden op 
https://private-investors.axa-im.be/esg.

Over het RI-beleggingsproces bij AXA IM
De Responsible Investissement (RI) strategie van AXA IM beoogt de 
integratie van de ESG-factoren (Environment, Social en Governance) 
in al haar beheerexpertises 1 en de ontwikkeling van innovatieve en 
echt duurzame beleggingsproducten.

De integratie van de ESG-criteria wordt vanuit drie invalshoeken 
benaderd: 

1.  Uitsluiting van bepaalde sectoren zoals controversiële wapens 
en tabak, en van bedrijven die te onderhevig zijn aan klimaatri-
sico’s, enz. 2

2.   Integratie van de ESG-scores: de beheerders beschikken voor een 
groot deel van het beleggingsuniversum over ESG-scores van 0 tot 
10 die gebaseerd zijn op onbewerkte gegevens die voor elk van de 
criteria worden aangeleverd door externe bedrijven zoals MSCI, 
Ethifinance, en Gaia maar ook door de AXA IM teams gespeciali-
seerd in fundamentele en kwalitatieve analyse.

	� Criterium E: identificatie van de milieurisico’s die de prestaties 
van bedrijven kunnen beïnvloeden zoals de kwetsbaarheid voor 

klimaatverandering, het natuurlijke kapitaal (risico van watertekort, 
krachtige programma’s om de biodiversiteit te behouden bij 
significante impact op kwetsbare ecosystemen, grondstoffen die 
worden gebruikt om de milieu-impact te verminderen), uitstoot 
van schadelijke stoffen, gevaarlijke afvalstoffen, ...);

	� Criterium S: identificatie van de problemen inzake het beheer van 
het menselijke kapitaal (arbeidsomstandigheden, gezondheid en 
veiligheid, …) en de door de bedrijven aangereikte oplossingen;

	� Criterium G: identificatie van problemen inzake bedrijfsorganisatie 
en daaraan verbonden risico’s (structuur van de raad van bestuur, 
de vergoeding van de bestuurders, bedrijfsethiek, fiscale 
transparantie, ...).

3.   Engagement ten opzichte van de bedrijven en stemmen in alge-
mene vergaderingen.

1. Details over de ESG-selectie en de methodologie bij AXA IM zijn beschikbaar 
op onze website https://private-investors.axa-im.be/esg

2. https://www.unglobalcompact.org/



Over het 
beheerteam

Serge Pizem,
Hoofdbeheerder van AXA WF Optimal Income

Risico’s

Aan elke belegging zijn risico’s ver-
bonden, dus ook aan AXA WF Optimal 
Income:

Kredietrisico: in geval van wanbetaling 
of kwaliteits-verslechtering van een of 
meer emittenten, zal de obligatiewaarde 
en bijgevolg de N.I.W. van het comparti-
ment dalen.

Tegenpartijrisico: risico op wanbetaling 
van één van de tegenpartijen, wat kan lei-
den tot een betalings- of leveringsrisico.

Impact van technieken zoals derivaten: 
sommige beheerstrate-gieën impliceren 
specifieke risico’s, zoals liquiditeits-, kre-
diet-, tegenpartij-, waarderings-, juridi-
sche en operationele risico’s en risico 
m.b.t. onderliggende activa.

Hefboomrisico: de hefboomwerking 
heeft een versterkend effect op de posi-
tieve rendementen. Hetzelfde geldt 
evenwel voor de verliezen bij dalende 
markten.

Risico van beleggingen in hedgefond-
sen: maximaal 10% van het compar-
timent kan worden blootgesteld aan 
fondsen met alternatieve strategieën. 
Dergelijke beleggingen houden speci-
fieke risico’s in, o.a. de waardering van 
de activa van deze fondsen en hun lage 
liquiditeit.

Risico- en opbrengstprofiel (2)

Lager risico Hoger risico

Potentieel lagere  
opbrengst

Potentieel  
hogere opbrengst

1 2 3 4 5 6 7

Waarom kiezen voor 
AXA WF Optimal Income? 
1. Blootstelling aan groei dankzij onze langetermijnvisie
Teneinde beleggers in staat te stellen opportuniteiten op de Europese markten te benutten 
en groei op lange termijn te realiseren, berust de aanpak van ons multi-assetteam op sterke 
overtuigingen op twee niveaus: 
	� Allocatie van de activa: we combineren kwantitatieve analyses van macro-economische 
factoren met kwalitatieve analyses die worden uitgevoerd door de verschillende 
gespecialiseerde teams van AXA IM.

	� Selectie van de effecten: we beleggen in ondernemingen die volgens ons het beste potentieel 
bieden, en onze selectie van effecten onderscheidt zich door flexibiliteit.

2. Inspelen op marktontwikkelingen met een flexibele aanpak 
AXA WF Optimal Income wil opportuniteiten benutten en inspelen op marktontwikkelingen. 
Met het oog daarop kan van de netto-activa 25-75% in aandelen en/of 0-75% in obligaties 
van Europese overheden of in Europa gevestigde of genoteerde ondernemingen belegd 
worden. De allocatie varieert naargelang de marktomstandigheden (wijziging monetair 
beleid, geopolitieke gebeurtenissen, gezondheidscrisis, enz.). 

3. Opvolgen van potentiële risico’s op drie niveaus
Het hedendaagse financiële systeem brengt onzekerheden met zich mee voor beleggers. 
Daarom volgen we risico’s op drie niveaus op:
	� Structureel: we stellen een flexibele portefeuille samen zodat we de lange-termijnrisico’s 
zo veel mogelijk kunnen beperken.

	� Tactisch: onze flexibele allocatie tracht in te spelen op gekende ontwikkelingen die tot 
spanningen op de markten kunnen leiden.

	� Opportunistisch: met het oog op onvoorziene ontwikkelingen en volatiele 
marktomstandigheden benutten we liquide hedgingstrategieën.

 
Responsible Investment (RI, verantwoord beleggen) maakt integraal deel uit van ons 
beleggingsproces. De normen op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid 
en goed bestuur (ESG) zijn volledig geïntegreerd.

«De ervaring leert dat niet alle activaklassen op hetzelfde moment rende-
ment genereren, reden waarom beleggers hun horizon moeten verbreden 
op zoek naar aantrekkelijke rendementen. Tegen deze achtergrond kan 
flexibiliteit, in combinatie met de juiste technieken voor het opvolgen 
van risico’s, helpen bij het genereren van groei op de financiële markten, 
terwijl wordt getracht de gevolgen van volatiliteit te beperken. AXA WF 
Optimal Income biedt blootstelling aan de dynamiek van de Europese 
markten. Bovendien is de manoeuvreerruimte van het compartiment 
groot, waardoor met name de allocatie aan Europese aandelen sterk 
kan worden gevarieerd afhankelijk van de marktomstandigheden. Het 
beheer van het compartiment AXA WF Optimal Income is in handen van 
een ervaren team dat nauw samenwerkt met de specialisten van AXA 
IM op het gebied van de verschillende activaklassen; zo kan worden 

geprofiteerd van hun diepgaande kennis.
Responsible Investment (RI, verantwoord beleggen) maakt integraal deel 
uit van ons beleggingsproces. De normen op het gebied van milieu, maat-
schappelijke verantwoordelijkheid en goed bestuur (ESG) zijn volledig 
geïntegreerd. Dankzij RI kunnen klanten hun beleggingen afstemmen 
op de trends die momenteel een transformatie van de beleggingswereld 
teweegbrengen, zoals de toenemende regelgeving en het belang van 
een positieve maatschappelijke impact. Op deze ontwikkelingen kan 
effectiever worden ingehaakt dankzij de integratie van de ESG-dimensies 
in het beleggingsproces.
Het beheerteam wordt verder ondersteund door het Investment Rese-
arch-team van AXA Groep en door een portefeuille-engineeringteam 
voor de dagelijkse opvolging van de posities.»



Specifieke kenmerken – AXA WF Optimal Income – Deelbewijs A pf

Voorafgaand aan elke inschrijving, worden de beleggers verzocht kennis te nemen van het KIID en het prospectus.
Het KIID, het prospectus, het laatste halfjaarverslag en het laatste jaarverslag zijn gratis beschikbaar bij de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch, 
Havenlaan 86C-b320, 1000 Brussel, bij AXA IM Benelux, Troonplein 1 - 1000 Brussel of bij uw verdeler. Het KIID, het jaar- en halfjaarverslag zijn beschikbaar 
in het Nederlands, Frans, Engels en Duits; het prospectus in het Frans, Engels en Duits. Wij raden u aan om bij problemen een klacht in te dienen bij uw 
verdeler. U kan de contactgegevens van de interne klachtendienst van elke verdeler terugvinden via de volgende link: https://private-investors.axa-im.be/
klacht. Indien u niet tevreden bent over de wijze waarop uw klacht behandeld werd, kan u contact opnemen met de Ombudsman in financiële geschillen 
(www.ombudsfin.be): ombudsman@ombudsfin.be. U hebt ook het recht om op elk moment gerechtelijke of buitengerechtelijke stappen te ondernemen 
als u in een land van de Europese Unie woont. Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting biedt u de mogelijkheid een klachtenformulier 
in te vullen (via deze link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL) en informeert u, afhankelijk van uw 
rechtsgebied, over uw verhaalsmogelijkheden (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.adr.show2).
Dit document is geen contractuele verbintenis, noch een advies om te beleggen.
(1) Morningstar Rating is een onafhankelijk agentschap dat prestaties uit het verleden evalueert op een kwantitatieve manier en een notering geeft van 1 tot 5 sterren. ©2022, 
Morningstar. Alle rechten voorbehouden. Voor meer informatie over de sterren van Morningstar en de methodologie, ga naar http://media.morningstar.com/uk/dotcodotuk/
Analyst_Research/Stars_vs_Analyst%20Rating_Onesheet.pdf of contacteer de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch. Sterren uit het verleden bieden geen enkele 
waarborg voor de toekomst. (2) De risicocategorie wordt berekend op basis van historische performancecijfers en vormt niet noodzakelijk een betrouwbare aanwijzing voor 
het toekomstige risicoprofiel van het subfonds. De gepubliceerde risicocategorie wordt niet gegarandeerd en kan in de toekomst wijzigen. De laagste categorie betekent niet 
dat deze risicovrij is. Categorie 1 is de laagste categorie, categorie 7 de hoogste. (3) AXA WF Optimal Income is een compartiment van AXA World Funds, een UCITS IV BEVEK 
naar Luxemburgs recht, gevestigd te Avenue J.F. Kennedy 49, L - 1885 Luxembourg en aldaar geregistreerd in het Handels- en vennootschapsregister onder het nummer B 
63.116. AXA WF Optimal Income heeft het statuut van UCITS en is beschikbaar in België. (4) Op basis van het tarievenrooster toegepast door de verdelers. (5) Cut off vóór 
15.00 u (Luxemburgse tijd) voor SSB Luxembourg in Luxemburg. (6) Fysieke personen zullen onderworpen zijn aan een roerende voorheffing van 30% op de uitgekeerde 
dividenden (distributie deelbewijs) en/of op de gegenereerde meerwaarde bij verkoop van de deelbewijzen (kapitalisatie- of distributie deelbewijs) van het subfonds met 
meer dan 25% geïnvesteerd in schuldbewijzen voor deelbewijzen aangekocht voor 1 januari 2018 of met meer dan 10% in schuldbewijzen voor deelbewijzen aangekocht na 
1 januari 2018. (7) AXA Funds Management is de beheervennootschap naar Luxemburgs recht van AXA WF Optimal Income, gedomicilieerd te Avenue J.F. Kennedy 49, L - 1855 
Luxembourg en staat geregistreerd in het Luxemburgse Handels- en vennootschapsregister onder het nummer B 32.223. (8) ‘Nominee’-structuur: de deelbewijzen van de 
beleggers worden ingeschreven op hun persoonlijke naam in een effectenrekening bij de ‘Nominee’. Vervolgens worden alle beleggers ingeschreven op een globale rekening 
van de nominee-beleggers in het aandeelhoudersregister van het compartiment. (9) In het swing pricing mechanisme wordt de N.I.W. van het fonds voor elke intekening/
verkoop van een bepaalde datum aangepast, naar boven in geval van een positieve netto-instroom of naar beneden in geval van een negatieve netto-instroom. Zo worden 
de transactiekosten voor in- en uitstroom geneutraliseerd en wordt de fondsperformance niet aangetast. 
AXA IM en/of haar filialen kunnen een vergoeding of korting krijgen of betalen met betrekking tot het beleggingsfonds of de beleggingsstructuur. Voor meer informatie over 
de korting, contacteer AXA IM Benelux. Gelieve er nota van te nemen dat de beheermaatschappij zich het recht voorbehoudt om op elk moment de commercialisering van 
het (de) in deze communicatie vermelde product(en) in om het even welk land van de Europese Unie stop te zetten door kennisgeving aan de toezichthoudende autoriteit 
van dat land, in overeenstemming met de Europese paspoortregels. Een samenvatting van de informatie over de rechten van de beleggers is ook beschikbaar in Frans en 
Nederlands via onze website https://private-investors.axa-im.be/samenvatting-van-de-informatie-over-de-rechten-van-de-beleggers.
Voor alle andere informatie worden beleggers verzocht contact op te nemen met de financiële dienst CACEIS Bank, Belgium Branch nv. De verschafte informatie kan afwijken 
van de bijgewerkte gegevens. De informatie in dit document werd vereenvoudigd en is dus onvolledig. De bijgewerkte gegevens zijn beschikbaar in het prospectus en het KIID.

Juridische vorm Compartiment van de BEVEK AXA World Funds opgericht voor 
onbepaalde tijd (3)

Nationaliteit Luxemburgs
Oprichtingsdatum – deelbewijs A K EUR 19/11/2003
Referentiemunt EUR
Munt deelbewijs EUR
Notering Dagelijks
Type deelbewijs A EUR Kapitalisatie & Distributie
ISIN Code A EUR (K/D) LU0179866438 / LU0179866354
Maximale instapkosten 5,50% (4)

Maximale uitstapkosten -
Maximale vaste beheervergoeding 1,20%
Geschatte lopende kosten (beheervergoeding inbegrepen) 0,63% (A K EUR)
Beurstaks uit/overstap (indien kapitalisatie) 1,32% (max.: 4.000€)
Minimum initiële inleg 0 EUR
Intekening/Verkoop Dagelijks (D) vóór 15.00 u (Luxemburgse tijd) (5)

Afwikkeling D+3 werkdagen
Roerende voorheffing (indien distributiedeelbewijzen) 30%
Belgische heffing op het sparen 30% (op meerwaarde) (6)

Prestatievergoedingen 20,00% van door het compartiment behaalde rendementen boven 
(€STR + 8,5 bps) + 200 bps Gross

Beheervennootschap AXA Funds Management SA(7)

Beleggingsbeheerder AXA Investment Managers Paris
Bewaarder State Street Bank Luxembourg
Publicatie van de N.I.W. www.beama.be

Nominee’-structuur (8) Van toepassing in functie van de keuze van de verdeler
Tarifering van toepassing volgens de verdeler

Swing pricing (9) 2% max. van de N.I.W.
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