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KENNISGEVING AAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE VENNOOTSCHAP 

 

 
 
De Raad van Bestuur van de Vennootschap (de "Raad") wenst de aandeelhouders op de hoogte te brengen van 

bepaalde wijzigingen die zullen worden aangebracht aan het prospectus van de Vennootschap (het "Prospectus"). 
Deze wijzigingen omvatten het volgende en zullen worden opgenomen in de nieuwe versie van het Prospectus die 

op 1 juli 2022 van kracht wordt. 
 

1. Wijziging van de naam van sommige compartimenten, als volgt: 

 

Naam tot 30 juni 2022 Naam vanaf 1 juli 2022 

ING Core Fund Conservative ING Personal Portfolio Conservative 

ING Core Fund Active ING Personal Portfolio Dynamic 

Personal Portfolio White ING Personal Portfolio Moderate 

Personal Portfolio Yellow ING Personal Portfolio Balanced 

Personal Portfolio Orange ING Personal Portfolio Active 

 

2. Benoeming van ING België NV als portefeuillebeheerder van de volgende compartimenten in plaats van NN 

Investment Partners B.V: 

a. Personal Portfolio White (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Moderate) 

b. Personal Portfolio Yellow (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Balanced) 

c. Personal Portfolio Orange (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Active) 

 
3. Voor alle compartimenten (behalve Patrimonium Conservative), de actualisering van de 

beleggingsdoelstellingen en het beleggingsbeleid om een nieuwe paragraaf toe te voegen als volgt: 
 
 "Het fonds past een beleggingsbenadering toe die rekening houdt met ESG-factoren bij de selectie en het beheer 

van portefeuilles. De toegepaste methoden worden meer gedetailleerd beschreven in hoofdstuk 1.4. "milieu-, 
sociale en governanceaspecten (ESG)" hierna." 
 

Op basis van de bovenstaande nieuwe paragraaf wordt paragraaf 1.4 "Sociale, ethische en milieuaspecten", 
hernoemd tot "Milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG)", die wordt gewijzigd om te voldoen aan de 

vereisten van artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 
2019 inzake duurzaamheidsverslaglegging in de financiële sector (SFDR). 
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4. Met betrekking tot de compartimenten ING Core Fund Conservative (zal van naam veranderen naar ING 
Personal Portfolio Conservative) en ING Core Fund Active (van naam veranderen naar ING Personal 
Portfolio Dynamic), wordt de wijziging van de respectieve punten 1.1 "Doelstelling van het compartiment" 

als volgt geschreven: 
 

Voor ING Core Fund Conservative (zal van naam veranderen naar ING Personal Portfolio Conservative) 
 
"Doelstelling van het compartiment 

 
Dit compartiment belegt in beleggingen met de nadruk op een evenwicht tussen rendement en groei. Deze 
portefeuille weerspiegelt het beleggingsbeleid dat ING Groep voorstelt voor de defensieve belegger die in de eerste 

plaats streeft naar stabiliteit van het belegde kapitaal en in de tweede plaats naar kapitaalaangroei. 
 

Om deze doelstelling te bereiken, zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen van instellingen voor 
collectieve belegging, meer bepaald in ICB's die beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten, vastgoed en 
aandelen. Het valutarisico is in principe niet (volledig) afgedekt. 

 
De geselecteerde instellingen voor collectieve belegging beleggen hoofdzakelijk in instrumenten die de gehele 
aandelen-, obligatie-, vastgoed- en geldmarkt bestrijken, teneinde maximaal te profiteren van de ontwikkelingen 

op het gebied van staatsobligaties, Asset Backed Securities, "investment grade" bedrijfsobligaties (met een rating 
variërend van AAA tot BBB-), hoogrentende obligaties, inflatiegelinkte obligaties en obligaties uitgegeven door 

opkomende landen. Daardoor kunnen wij ook profiteren van de groei van de wereldwijde aandelenmarkten in 
zowel ontwikkelde als opkomende landen. Deze lijst is niet exhaustief. 
 

Het beleggingsproces berust op twee pijlers die waarde creëren: de belegging in aandelen en beleggingsfondsen 
maakt een optimale allocatie mogelijk tussen de verschillende marktsegmenten van aandelen, obligaties en 
geldmarkt enerzijds, en tussen de verschillende strategieën in termen van looptijd, kredietkwaliteit, regio's, 

sectoren en beleggingsstijlen anderzijds. 
 

Het fonds hanteert een beleggingsbenadering die rekening houdt met ESG-factoren bij de selectie en het beheer 
van portefeuilles. De toegepaste methoden worden meer gedetailleerd beschreven in punt 1.4. "Milieu, Sociaal en 
Bestuur (ESG) aspecten" hieronder." 

 
Voor ING Core Fund Active (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Dynamic) 
 
 "Doelstelling van het Fonds 

 

Dit compartiment belegt in beleggingen met de nadruk op een evenwicht tussen rendement en groei. Deze 
portefeuille is een weerspiegeling van het beleggingsbeleid dat ING Groep voorstelt voor de actieve belegger die 
vooral op zoek is naar de creatie van meerwaarden door een blootstelling in voornamelijk aandelen en voor de 

belegger die ondergeschikt op zoek is naar een jaarlijks rendement. 
 
Om deze doelstelling te bereiken, zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen van instellingen voor 

collectieve belegging, meer bepaald in ICB's die beleggen in obligaties, geldmarktinstrumenten, vastgoed en 
aandelen. Het valutarisico is in principe niet (volledig) afgedekt. 

 
De geselecteerde instellingen voor collectieve belegging beleggen hoofdzakelijk in instrumenten die de gehele 
aandelen-, obligatie-, vastgoed- en geldmarkt bestrijken, teneinde maximaal te profiteren van de ontwikkelingen 

op de markt voor staatsobligaties, Asset Backed Securities,"investment grade" bedrijfsobligaties (met een rating 
variërend van AAA tot BBB-), hoogrentende obligaties, aan de inflatie gekoppelde obligaties en obligaties van 
opkomende landen. Daardoor kunnen wij ook profiteren van de groei van de wereldwijde aandelenmarkten in 

zowel ontwikkelde als opkomende landen. Deze lijst is niet exhaustief. 
 



3 
 

Het beleggingsproces berust op twee pijlers die waarde creëren: de belegging in aandelen en beleggingsfondsen 
maakt een optimale allocatie mogelijk tussen de verschillende marktsegmenten van aandelen, obligaties en 
geldmarkt enerzijds, en tussen de verschillende strategieën in termen van looptijd, kredietkwaliteit, regio's, 

sectoren en beleggingsstijlen anderzijds. 
 

Het compartiment past een beleggingsbenadering toe die rekening houdt met milieu -, sociale en 
governancefactoren (ESG) bij de selectie en het beheer van portefeuilles. De toegepaste methoden worden meer 
in detail beschreven in punt 1.4 "Milieu-, sociale en governanceaspecten (ESG)" hieronder." 
 

5. Met betrekking tot de compartimenten ING Core Fund Conservative (zal van naam veranderen in ING 
Personal Portfolio Conservative) en ING Core Fund Active (zal van naam veranderen in ING Personal 

Portfolio Dynamic), de wijziging van de respectieve punten 1.2 "Beleggingsbeleid van het compartiment", die 
als volgt luiden: 

 
"Beleggingsbeleid van het compartiment” 

 

De beleggingen van het compartiment mogen uitsluitend bestaan uit effecten, geldmarktinstrumenten, aandelen in 
instellingen voor collectieve belegging, deposito's bij kredietinstellingen, afgeleide financiële instrumenten, 
contanten en andere toegestane activacategorieën, onder de voorwaarden van artikel 52 van het Koninklijk Besluit 

en alle andere wettelijke of reglementaire bepalingen die deze kunnen aanvullen . 
 

Het compartiment zal hoofdzakelijk beleggen in rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging, 
onder de voorwaarden zoals bedoeld in artikel 52, § 1, 5° en 6° van het Koninklijk Besluit. Deze beleggingen 
kunnen tot 100% van de portefeuillesamenstelling van het compartiment uitmaken. 

 
Het compartiment behoudt zich het recht voor om derivaten te gebruiken om zijn beleggingsdoelstellingen te 
verwezenlijken, zoals (maar niet beperkt tot): 

 
 Op een gereglementeerde markt genoteerde futures en opties 

 Deviezenswaps en valutatermijncontracten 
 Credit Default Swaps (CDS) op indexen (CDX) 
 
In het algemeen verhoogt het gebruik van derivaten de hefboomwerking en dus het totale risico van het 
compartiment, maar er zal voor worden gezorgd dat dit geen invloed heeft op het risicoprofiel van het 

compartiment. Er is geen formele garantie gegeven aan het compartiment of zijn deelnemers." 
 

6. Met betrekking tot de Personal Portfolio White (zal van naam veranderen in tot ING Personal Portfolio 

Moderate), Personal Portfolio Yellow (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Balanced) en 
Personal PortfolioOrange (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Active) de wijziging van de 
respectieve punten 1.2 "Beleggingsbeleid van het compartiment" om er de toegelaten derivaten in op te nemen: 

Op een gereglementeerde markt genoteerde futures en opties. 
 

7. Voor de Personal Portfolio White (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Moderate), Personal 
Portfolio Yellow (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Balanced), Personal Portfolio Orange 

(zal van naam veranderen in NG Personal Portfolio Active) en ING Core Fund Active(zal van naam 

veranderen in ING Personal Portfolio Dynamic), in een neutrale positie, worden de volgende nieuwe wegingen 
toegepast: 

 

 Vastrentende effecten (via 

fondsbeleggingen, maar ook via 
liquiditeiten) 

Aandelen (via fondsbeleggingen) 

Personal Portfolio 
White 

70% 30% 
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Personal Portfolio 

Yellow 
50% 50% 

Personal Portfolio 
Orange 

30% 70% 

ING Core Fund Active 10% 90% 
 

De beheerder kan evenwel besluiten deze wegingen te wijzigen naar gelang van de marktomstandigheden. 

Het aandeel van de aandelenfondsen mag ten hoogste de volgende niveaus bereiken: 
 

 Aandelen (via fondsbeleggingen) 

Personal Portfolio White 40% 

Personal Portfolio Yellow 65% 

Personal Portfolio Orange 80% 

ING Core Fund Active 100% 

 

8. Voor de compartimenten Personal Portfolio White (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio 
Moderate), Personal Portfolio Yellow (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Balanced) en 
Personal Portfolio Orange (zal van naam veranderen in ING Personal Portfolio Active), hoofdstuk 6. 

"Inschrijvings-, terugkoop- en conversievoorwaarden" wordt gewijzigd om de betaaldatum of datum van 
terugkoop van orders als volgt aan te passen en in overeenstemming met de andere compartimenten van de 
Vennootschap: "Maximum D + 4 Belgische bankwerkdagen = datum (Belgische bankwerkdag) van betaling 

of terugbetaling van de orders". 
 

Aandeelhouders die het niet eens zijn met de bovenstaande wijzigingen worden geïnformeerd dat zij tot dertig 
kalenderdagen na de datum van publicatie van dit bericht hun aandelen kosteloos kunnen laten terugkopen, met 
uitzondering van eventuele belastingen, door een terugkoopaanvraag te sturen naar de Vennootschap of naar het 

financieel departement in België in overeenstemming met de procedures beschreven in het Prospectus. 
 
Het Prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en de laatste periodieke verslagen van ING (B) COLLECT 

PORTFOLIO zijn gratis verkrijgbaar (in het Frans en het Nederlands) op de maatschappelijke zetel van de 
vennootschap of in de kantoren van de instelling die de financiële dienst verstrekt, namelijk ING België N.V., 

Marnixlaan 24, 1000 Brussel, alsook op de volgende websites: www.ing-isim.lu. 
 

De Raad van Bestuur van de Vennootschap 


