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ING (B) COLLECT PORTFOLIO
Personal Portfolio White Klasse R Kap BE0947713237
Een sub-fonds van de BEVEK naar Belgisch recht ING (B) Collect Portfolio beheerd door ING Solutions Investment Management S.A.

Doelstellingen en beleggingsbeleid
Dit fonds is een fonds van fondsen en belegt hoofdzakelijk in een
gespreide portefeuille van internationale aandelen-, vastrentende- en
geldmarktfondsen (fondsen die beleggen in aandelen, vastrentende
waarden, of geldmarktinstrumenten) . Om tactische redenen kunnen
andere mogelijkheden in de markt (onroerend goed, valuta's...) deel
uitmaken van de portefeuille. Ook andere financiële instrumenten
kunnen worden gebruikt om beleggingsdoelstellingen te behalen. Het
fonds heeft geen expliciete benchmark, maar wordt actief beheerd ten
opzichte van een beleggingsprofiel van 70% vastrentende waarden
(Bloomberg Barclays Euro-Aggregate), 25% wereldwijde aandelen
(MSCI AC World (NR)) en 5% wereldwijd vastgoed (GPR250 Global
10/40 (NR)). Wij leggen de nadruk op het genereren van inkomsten.

(2) Selectie in een gevarieerde set van beleggingsfondsen, exchange
traded funds (trackers) en futures;
(3) Beslissingen over portefeuillespreiding en risicobeheer.
U kunt uw deelname in het fonds verkopen op elke beursdag waarop de
waarde van de deelnemingsrechten wordt berekend. Voor dit fonds vindt
dit dagelijks plaats. Het fonds heeft niet als doel u een dividend uit te
keren. Het fonds zal alle inkomsten opnieuw beleggen.
Aanbeveling: Dit fonds is mogelijk niet geschikt voor beleggers die van
plan zijn hun bijdrage binnen vijf jaar opnieuw op te vragen.

Het fonds streeft ernaar op drie manieren waarde toe te voegen:
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Risicoprofiel van het fonds:
De historische gegevens, zoals die zijn gebruikt voor het berekenen
van deze indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het
toekomstige risicoprofiel van dit fonds. De laagste risicocategorie
betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging.
Het fonds behoort tot deze specifieke categorie omdat het marktrisico
dat verbonden is aan deze financiële instrumenten en dat gebruikt
wordt om beleggingsdoelstellingen te behalen wordt gezien als
medium. Financiële instrumenten worden beïnvloed door meerdere
factoren. Deze omvatten, maar zijn niet beperkt tot, de ontwikkeling
van de financiële markt en de economische ontwikkeling van de
uitgevers van financiële instrumenten die op hun beurt worden
beïnvloed door de algemene situatie van de wereldeconomie en de
economische en politieke omstandigheden in elk land. Het
kapitaalsrisico en het rendementsrisico van het compartiment worden

als medium beschouwd.
Het verwachte kredietrisico (de kans dat de tegenpartij niet aan zijn
verplichting voldoet) van de onderliggende beleggingen is medium. Het
liquiditeitsrisico van het sub-fonds wordt als medium beschouwd.
Liquiditeitsrisico's ontstaan wanneer een bepaalde onderliggende
belegging moeilijk te verkopen is, waardoor het moeilijk kan zijn om uw
beleggingen in het sub-fonds te gelde te maken. Bovendien kan de
valuta-exposure invloed hebben op de resultaten van het sub-fonds.
Het inflatierisico van het compartiment wordt als medium beschouwd.
Er wordt geen enkele garantie verstrekt met betrekking tot het
terugkrijgen van uw initiële belegging.
Meer informatie over de risico’s kan u terugvinden in het prospectus
welk beschikbaar is in de kantoren van ING België nv en op de
websites www.ing.be en www.ing-isim.lu.

Kosten
Alle kosten die de belegger betaalt, worden aangewend om de
beheerkosten van het fonds te dekken, met inbegrip van de kosten
voor marketing en distributie. Deze kosten verminderen de potentiële
groei van uw belegging.

Eenmalige kosten die vóór of na uw belegging worden
aangerekend
Instapkosten

3,00%

Uitstapkosten

Geen

Dit is het maximale bedrag dat op uw geld kan worden ingehouden
voordat het belegd wordt of voordat de opbrengsten van uw
belegging worden uitbetaald. Gelieve uw financieel adviseur of
distributeur te raadplegen met betrekking tot het exacte bedrag
welke mag toegepast worden.
Kosten die in de loop van één jaar aan het fonds worden
onttrokken
Lopende kosten

1,54%

Kosten die onder bepaalde specifieke voorwaarden aan het fonds
worden onttrokken
Prestatievergoeding

Het aangegeven bedrag van de lopende kosten is gebaseerd op de
uitgaven voor het boekjaar eindigend in 09/2019. Dit cijfer kan van jaar
tot jaar verschillen.
Deze sluit volgende elementen uit:
- Prestatievergoeding
- Transactiekosten van de portefeuille, behalve in het geval van instap/uitstapvergoedingen die door het fonds worden betaald bij de aankoop
of verkoop van rechten van deelneming van een andere instelling voor
collectieve belegging.
Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus van de
BEVEK, welke beschikbaar is in de kantoren van ING België N.V. of op
de websites www.ing.be en www.ing-isim.lu.

Geen

In het verleden behaalde resultaten
• In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare
indicator voor toekomstige resultaten.

Zie hieronder *

• De hier getoonde resultaten uit het verleden zijn inclusief alle kosten,
behalve de in- en uitstapkosten en de kosten voor het wisselen van
fondsen.
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• Dit compartiment is geïntroduceerd in 2008.
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• Deze aandelencategorie is geïntroduceerd in januari 2008.
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Deze resultaten zijn behaald toen het fonds andere kenmerken
had.

• De in het verleden behaalde resultaten zijn berekend in EUR.
• De naam van de benchmark kunt u in de paragraaf Doelstellingen en
beleggingsbeleid vinden.

Praktische informatie
Bewaarder: Belfius Bank N.V., Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel.
De BEVEK is een BEVEK naar Belgisch recht die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, bestaat uit verschillende compartimenten
en overeenkomstig deze richtlijn beheerd wordt door de beheermaatschappij ING Solutions Investment Management N.V.
De volgende informatie is gratis beschikbaar op www.ing.be en www.ing-isim.lu: het prospectus, de essentiële beleggersinformatie, de
jaarverslagen en de halfjaarlijkse verslagen. Papieren exemplaren zijn gratis te verkrijgen in het Nederlands en het Frans bij de instellingen die de
financiële dienst verlenen.
De financiële dienst van de BEVEK wordt verleend door ING België N.V.
De netto-inventariswaarde wordt dagelijks gepubliceerd op de website www.beama.be/nl/niw. Het is ook beschikbaar aan de loketten van de
instelling die financiële diensten verleent.
De informatie over de betalingen, de deelnemers, de inkoop of wederinkoop van de rechten van deelneming en de informatie over de BEVEK zijn
voor het publiek beschikbaar aan de loketten van de instelling die de financiële dienst verleent.
De belastingwetgeving van de lidstaat van herkomst van het fonds, België, kan van invloed zijn op de persoonlijke belastingsituatie van de
belegger. De fiscale behandeling hangt af van individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Wij raden u aan om contact op te
nemen met uw belastingadviseur voor meer informatie.
ING Solutions Investment Management N.V. kan niet aansprakelijk worden gesteld op basis van de in dit document opgenomen verklaringen die
misleidend, onjuist of onverenigbaar zouden zijn met de overeenkomstige delen van het prospectus van de BEVEK.
Dit document bevat alle informatie die essentieel is voor het inzicht van de belegger in de beleggingselementen.
Het geactualiseerde remuneratiebeleid van ING Solutions Investment Management N.V. is bij het prospectus gevoegd, dat kan worden
geraadpleegd op de volgende website: https://www.ing-isim.lu/en/communication/policies. De beleggers kunnen hun aandelen van het
compartiment omzetten in aandelen van een ander compartiment van ING (B) COLLECT PORTFOLIO onder bepaalde voorwaarden die in het
prospectus worden uiteengezet.
Het Fonds is een compartiment van ING (B) COLLECT PORTFOLIO, een BEVEK met verschillende compartimenten. Dit document is specifiek
voor het compartiment en het type aandeel van het compartiment dat in het begin van dit document wordt vermeld.
De compartimenten hebben afzonderlijke activa en passiva. Het (half)jaarverslag wordt voor alle compartimenten op het niveau van de BEVEK
opgesteld.

De BEVEK is toegelaten in België en wordt gereglementeerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA). ING Solutions
Investment Management N.V. is in het Groothertogdom Luxemburg erkend door de Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF").
De essentiële beleggersinformatie die hier wordt verstrekt, is accuraat en actueel vanaf 19 februari 2020.

