Personal Portfolio *

Exclusief gamma voor cliënten Personal Banking
personalportfolio.be

COMPARTIMENT VAN
DE BEVEK NAAR BELGISCH RECHT
ING (B) COLLECT PORTFOLIO

* “Personal Portfolio” is de naam die door de distributeur ING België nv als handelsnaam gebruikt wordt voor de compartimenten ING (B) Collect Portfolio
Personal Portfolio van de bevek naar naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio.

Succesvol beleggen is vandaag vaak een complex
verhaal
Enerzijds wilt u als cliënt Personal Banking zo veel mogelijk
rendement halen uit uw beleggingen en een goede spreiding
binnen uw portefeuille aanhouden. Anderzijds bent u niet bereid
daarvoor onnodige risico’s te nemen of hebt u niet altijd de tijd
of de ervaring om zo’n diversificatie zelf te verkrijgen. Als cliënt
Personal Banking wilt u dat alles ook kaderen in het totaalbeeld
van uw persoonlijke financiële planning op middellange tot
lange termijn.

Personal Portfolio biedt u
●● een ruime, internationaal gespreide portefeuille ;
●● een belegging in compartimenten gespreid over
meerdere activaklassen ;
●● een actief beheer ;
●● de mogelijkheid een compartiment te kiezen aangepast
aan uw beleggingsprofiel ;
●● een uitgebreide trimestriële rapportering.

Een exclusieve oplossing met een exclusief beheer
Als promotor biedt ING u een exclusieve oplossing met de
compartimenten Personal Portfolio White, Personal Portfolio
Yellow en Personal Portfolio Orange van de bevek naar Belgisch
recht ING (B) Collect Portfolio.
Die actief beheerde profielcompartimenten beleggen volgens
de strategie bepaald door NN Investment Partners (NNIP),
de beheerder van de compartimenten. De specialisten
van NNIP selecteren voor u de beste, wereldwijd beheerde
compartimenten binnen het gamma en spelen optimaal in op
opportuniteiten die de internationale markten bieden. Bij de
selectie van een compartiment kijkt NNIP onder meer naar de
expertises van het team van beheerders en naar de regelmaat
waarmee het compartiment positieve resultaten behaalt. De
portefeuilles zijn gespreid over drie activaklassen: aandelen,
obligaties en vastgoed.

Een belegging aangepast aan uw beleggersprofiel
De bevek ING (B) Collect Portfolio biedt u de keuze uit
drie ’Personal Portfolio’-compartimenten: White, Yellow en
Orange, passend bij de respectievelijke beleggingsprofielen
defensief, neutraal en dynamisch. Het gewicht in de drie
activaklassen zal variëren in functie van het profiel. Bij het
beheer van de portefeuilles zal er steeds voor worden gezorgd
dat de spreiding over de activaklassen blijft aansluiten bij uw
beleggingsprofiel. Uw personal banker bij ING kan u helpen
uw beleggingsprofiel te bepalen en het meest geschikte
compartiment uit te kiezen.

Trimestriële rapportering
Als cliënt Personal Banking wordt u regelmatig op de hoogte
gehouden van de ontwikkelingen van uw portefeuille. Per
kwartaal hebt u toegang tot een gedetailleerde rapportering
waarin informatie zal worden gegeven betreffende de macroeconomische marktomstandigheden, de strategie van NN
Investment Partners als beheerder en het verloop van uw
profielcompartiment.

... maar u moet ook rekening houden met
●● het marktrisico: het marktrisico wordt als hoog
beschouwd vóór Personal Portfolio Yellow en Orange
en als gemiddeld vóór Personal Portfolio White.
De drie compartimenten beleggen in aandelen
en obligaties. De netto-inventariswaarde is dus
gevoelig voor schommelingen in de aandelen- en
obligatiemarkten, maar ook voor andere specifieke
risico’s van dit type beleggingen.
●● het kredietrisico: Het risico dat de emittenten van de
onderliggende beleggingen hun verplichtingen niet
nakomen wordt als gemiddeld beschouwd
●● het liquiditeitsrisico: Het liquiditeitsrisico van het
compartiment is gemiddeld voor de drie profielen.
Liquiditeitsrisico’s ontstaan wanneer een onderliggende
belegging moeilijk verkoopbaar is waardoor de
terugbetaling van uw belegging in het compartiment in
het gedrang komt. Beleggingen in een specifieke regio
zijn geconcentreerder dan beleggingen in meerdere
geografische regio’s.
●● het wisselkoersrisico: het wisselkoersrisico wordt als
hoog beschouwd vóór Personal Portfolio Orange en
als gemiddeld vóór Personal Portfolio White and
Personal Portfolio Yellow. De drie compartimenten
beleggen in wereldwijde aandelen waardoor
wisselkoersschommelingen een invloed kunnen
hebben op de resultaten van de compartimenten
●● De belegger geniet geen waarborg of
kapitaalbescherming in die drie compartimenten.
De waarde van de beleggingen en de inkomsten die
ze opbrengen, kunnen zowel stijgen als dalen. Dat
kan tot een gedeeltelijk of volledig verlies van het
belegde kapitaal leiden.
Een gedetailleerde beschrijving van de risico’s is
opgenomen in het prospectus.
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Drie compartimenten – drie profielen
Als promotor biedt ING drie types ’Personal Portfolio’-compartimenten aan: White, Yellow en Orange. De spreiding over de verschillende
activaklassen is anders per compartiment om zo tegemoet te komen aan verschillende beleggingsprofielen. De onderstaande tabel geeft
per profiel de beleggingspolitiek van de drie compartimenten. Die allocaties zijn geldig bij de lancering van de compartimenten. Ze kunnen
er te allen tijde van afwijken in functie van de marktomstandigheden.

Compartiment
Aandelen

Obligaties

Vastgoed

White
(defensief profiel)

25%

70%

5%

Yellow
(neutraal profiel)

55%

40%

5%

Orange
(dynamisch profiel)

70%

20%

10%

Personal Portfolio White – Defensief profiel
Personal Portfolio White richt zich meer bepaald tot beleggers met een defensief risicoprofiel1. Dit compartiment belegt
in obligaties (70% bij de start van het compartiment). Het compartiment zal voornamelijk investeren in obligatie-ICB’s
uitgedrukt in euro, geldmarkt-ICB’s uitgedrukt in euro en aandelen-ICB’s.

Personal Portfolio Yellow – Neutraal profiel
Personal Portfolio Yellow richt zich meer bepaald tot beleggers met een neutraal risicoprofiel1. Dit compartiment belegt
in aandelen en obligaties (respectievelijk 55% en 40% bij de start van het compartiment). Het compartiment zal in vrij
evenwichtige verhoudingen investeren in obligatie-ICB’s uitgedrukt in euro, geldmarkt-ICB’s uitgedrukt in euro en aandelenICB’s.

Personal Portfolio Orange – Dynamisch profiel
Personal Portfolio Orange richt zich meer bepaald tot beleggers met een dynamisch risicoprofiel1. Dit compartiment belegt
voornamelijk in aandelen (70% bij de start van het compartiment). Het compartiment zal hoofdzakelijk investeren in
aandelen-ICB’s aangevuld met obligatie-ICB’s en geldmarkt-ICB’s.

Alvorens in dit product te beleggen, is het aangewezen om na te gaan of u de kenmerken en met name de risico’s ervan goed begrijpt.
Indien de kredietinstelling u dit financiële product aanraadt in het kader van een beleggingsadvies, moet ze nagaan of de overwogen transactie geschikt is, rekening houdend met uw kennis van en ervaring met dit product, uw spaar- of beleggingsdoelstellingen en uw financiële
situatie. Indien er geen beleggingsadvies wordt verstrekt, moet de kredietinstelling of beleggingsmaatschappij bepalen of u over voldoende
kennis en ervaring beschikt voor het desbetreffende product.
Indien dit product niet geschikt is voor u, moet ze u dit meedelen. Bij wijze van uitzondering wordt de voornoemde beoordeling, onder
bepaalde voorwaarden, niet uitgevoerd wanneer de overwogen transactie een eenvoudig financieel instrument betreft en de dienst op
initiatief van de cliënt wordt geleverd.
1
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TECHNISCHE GEGEVENS VAN
ING (B) COLLECT PORTFOLIO PERSONAL PORTFOLIO
WHITE, YELLOW EN ORANGE
Beleggingsbeleid
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White, Yellow en
Orange zijn fondsen van fondsen1 en belegt hoofdzakelijk
in een gespreide portefeuille van internationale aandelen-,
vastrentende- en geldmarktfondsen. De fondsen1 hebben
geen expliciete
benchmark, maar worden actief beheerd ten opzichte van
een beleggingsprofiel van 70% vastrentende waarden
(Barclays Capital Euro Aggregate ), 25% wereldwijde
aandelen (MSCI All Countries World NR), en
5% wereldwijd vastgoed (GPR250 index Net Return (Net))
vóór Personal Portfolio White; an 40% vastrentende waarden
(Barclays Capital Euro Aggregate ), 55% wereldwijde
aandelen (MSCI All Countries World NR), en
5% wereldwijd vastgoed (GPR250 index Net Return (Net))
vóór Personal Portfolio Yellow; en van 20% vastrentende
waarden (Barclays Capital Euro Aggregate ), 70%
wereldwijde aandelen (MSCI All Countries World NR), en
10% wereldwijd vastgoed (GPR250 index Net Return (Net))
vóór Personal Portfolio Orange.
Type belegging
Compartimenten van onbeperkte duur van de bevek naar
Belgisch recht ING (B) Collect Porfolio
Type deelbewijzen
●● Kapitalisatie- en distributieaandelen
●● Gedematerialiseerd (geen materiële levering mogelijk)
ISIN-code
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White
●● Kapitalisatie : BE0947713237
●● Distributie :
BE0947712221
ISIN-code
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow
●● Kapitalisatie : BE0947715257
●● Distributie :
BE0947714243
ISIN-code
ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange
●● Kapitalisatie : BE0947717279
●● Distributie :
BE0947716263
Munt
EUR (euro)
Initiële lanceerdatum van de compartimenten
3 december 2007
Mogelijkheid van een dividenduitkering in december na de
beslissing van de Algemene Vergadering
Inschrijven/uitstappen buiten de initiële inschrijvingsperiode
●● Inschrijven of uitstappen is mogelijk op elke Belgische
bankwerkdag vóór 14.30 uur (= dag D)
●● Berekening inventariswaarde: D + 2 op basis van de waarde
van de portefeuille op D + 1
●● Betaaldatum: D + 3
Inventariswaarde
De netto-inventariswaarde wordt berekend elke Belgische
bank-werkdag. De NIW wordt op iedere openbare
bankwerkdag in Belgïe in de financiële pers gepubliceerd,

evenals op de website van BeAMA (http://www.beama.be/
nl/niw). Ze is eveneens beschikbaar op de maatschappelijke
zetel van de Beheersvennootschap en aan de loketten van de
financiële dienstverlener. De gepubliceerde datum stemt overeen
met de datum van afsluiting van inschrijvings-, wederinkoop- of
omruilingsorders.
ING-effectenrekening
Geen bewaarloon
Lopende kosten (per jaar)
●● ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio White 		
1,53% waarvan (maximum) beheerskosten: 1,20%
●● ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Yellow 		
1,56% waarvan (maximum) beheerskosten: 1,20%
●● ING (B) Collect Portfolio Personal Portfolio Orange 		
1,56% waarvan (maximum) beheerskosten: 1,20%
Uitgiftekosten
Max 3%
Uitstapkosten
0%
Beurstaks
●● bij instap: geen beurstaks
●● bij uitstap en bij conversie:
-- 1,32% voor kapitalisatieaandelen (max. 4.000 EUR)
-- 0% voor distributieaandelen
Fiscaliteit
Volgens de huidige fiscale wetgeving van toepassing in België:
●● Meerwaarden zijn belastbaar op grond van artikel 19bis CIR
92. Het compartiment investeert meer dan 10% in effecten die
recht geven op een “rentebetaling” waardoor zijn meerwaarde
belastbaar is (30%).
●● Roerende voorheffing van 30% op de dividenden van
distributieaandelen voor de investeerders Belgische residenten.
●● Voor investeerders waarvan de fiscale woonplaats gevestigd is
in een Staat die deelneemt aan de Standaard van automatische
uitwisseling van inlichtingen inzake financiële rekeningen (Common
Reporting Standard – CRS-standaard) en/of die een “welbepaalde
Amerikaanse persoon” (Specified U.S. Person) zijn in de zin van de
Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). Dit product valt onder
het toepassingsgebied van de CRS-standaard en FATCA. België zal
informatie overmaken aan de CRS-standaard deelnemende Staat
waar de fiscale woonplaats van de investeerder gevestigd is en/of
aan de Verenigde Staten van Amerika, overeenkomstig de principes
bepaald door de CRS-standaard en FATCA.
Prospectus
Vooraleer u inschrijft neemt u het best nog even het prospectus
en de essentiële beleggersinformatie (KIID) door. U vindt het
prospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) en het laatste
periodiek verslag van de bevek kosteloos in alle ING-kantoren
of op www.ing.be. Deze documenten zijn beschikbaar in de
Nederlandse, Franse en Engelse taal. De financiële dienst in België
wordt verzekerd door RBC Investor Services Belgium.
Klachtendienst
●● Intern : question@nnip.com
●● Extern: Ombudsfin - North Gate II - Koning Albert II-laan II 8 - 1000
Brussel - Email: Ombudsman@Ombudsfin.be
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Met fonds bedoelen we compartiment van een Bevek

Alle gegevens en info in deze brochure op data van 30/09/2019, tenzij
anders vermeld.
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Wettelijke waarschuwing
Dit document is opgesteld voor reclamedoeleinden en de inhoud ervan moet niet worden beschouwd als beleggingsadvies. Dit
document kan verklaringen over toekomstige verwachtingen of andere toekomstgerichte verklaringen bevatten. Dergelijke
verklaringen steunen op de huidige opinies en veronderstellingen van de directie en houden gekende en ongekende risico’s en
onzekerheden in. De werkelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen kunnen beduidend verschillen van de verwachtingen die
in de verklaringen worden uitgedrukt. De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Het is niet toegestaan dit document te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding
beschikbaar te stellen aan derden, zonder de voorafgaande uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming. De waarde van uw
belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Voor meer gedetailleerde
informatie over dit fonds verwijzen we naar het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de bijhorende bijlagen, die alle
nodige informatie over het product, de kosten en de risico’s vermelden. Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de
bijhorende bijlagen zijn beschikbaar op de volgende website: www.nnip.be. Op deze disclaimer is Belgisch recht van toepassing.
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Wenst u meer informatie betreffende deze compartimenten? Neem
contact op via:
e-mail: info@ing.be
onze website www.ing.be
het telefoonummer 02/464.60.01
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