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1.2.

BEHEERVERSLAG

1.2.1. Informatie aan de aandeelhouders
NN (B) Invest is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Belgisch recht met meerdere
compartimenten, die is opgericht in de vorm van een Naamloze Vennootschap, in overeenstemming met de wet
van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles.
Deze Bevek is een instelling voor collectieve belegging in effecten (ICBE) met inachtneming van artikel 7, alinea 1,
1° van genoemde wet en onder de koninklijke uitvoeringsbesluiten ervan.
1.2.2. Algemeen overzicht van de markten
Economische context
Het herstel van de wereldeconomie liet in het vierde kwartaal van 2015 tekenen van verbetering zien, omdat
sommige van de neerwaartse risico’s voor de mondiale vooruitzichten wat naar de achtergrond verdwenen. De
Amerikaanse bedrijvigheid werd aangewakkerd door de stijging van de consumentenbestedingen en de
verbeterende huizenmarkt. De productie werd echter gedrukt door een zwakke wereldwijde vraag en de sterke
Amerikaanse dollar. Het economische herstel in de eurozone bleef in het vierde kwartaal op schema, ondanks
onzekerheden in verband met de aanhoudende vluchtelingenstroom en de terreuraanslagen in Parijs
op 13 november. De particuliere consumptie bleef de belangrijkste motor van het herstel, mede dankzij stijgende
inkomens, lagere olieprijzen en geleidelijk verbeterende financiën van huishoudens. De Japanse particuliere
consumptie is in het vierde kwartaal naar verwachting gestegen, mede door de daling van de werkloosheid
tot 3,1% in oktober, het laagste niveau in bijna 20 jaar. De groeivertraging in opkomende markten nam in oktober
licht af, maar is sinds november weer versneld. Hoewel de verslechtering breed was, waren Zuid-Afrika, Rusland
en Brazilië de voornaamste slachtoffers. De vertraging is vooral het gevolg van de opnieuw tegenvallende Chinese
vraag, de zwak blijvende wereldhandel en grondstoffenprijzen en een sterkere afname van de kredietgroei in
opkomende markten. De Chinese economie bleef in het vierde kwartaal vertragen, door de kwakkelende
industriële sector en zwakke investeringen in vaste activa. De vertraging werd echter deels gecompenseerd door
duurzame groei in de dienstensectoren en de consumptie. In de ontwikkelde economieën bleef de inflatie laag,
vooral als gevolg van de daling van de olieprijs en de lagere prijzen van andere grondstoffen. De kerninflatie bleef
echter stabiel. In opkomende markten hebben de lagere prijzen van olie en andere grondstoffen bijgedragen aan
een lagere inflatie, behalve in landen die hun valuta’s aanzienlijk in waarde zagen dalen, zoals Rusland.
Het wereldwijde economische herstel vertoonde in het eerste kwartaal tekenen van zwakte. Meer in het bijzonder
nam de vrees voor een recessie in de Verenigde Staten toe, wat tijdelijk zorgde voor risicoaversie. Dit
risicomijdende sentiment leidde vervolgens tot een moeilijker financieel klimaat, wat de bestedingen in de private
sector onder druk zette. Door de vertraging in opkomende markten hing het wereldwijde groeimomentum vooral af
van de private sector in ontwikkelde markten. Het werd voor een groot deel gedreven door de feedbackloop tussen
de inkomens en bestedingen van bedrijven en huishoudens. In dit verband merken we op dat het financiële klimaat
in het eerste kwartaal verslechterde, terwijl we geen heldere conclusie konden trekken uit de indicatoren voor het
vertrouwen van bedrijven en consumenten. Onze analisten verlaagden al bij al hun groeiprognoses voor
ontwikkelde markten voor de eerste helft van 2016, maar denken dat de groei vanaf de tweede helft gematigd
boven de trend zal zijn. Ondertussen is het klimaat voor opkomende markten verder verslechterd. De groei
vertraagde, de uitstroom van kapitaal nam toe en de Chinese autoriteiten hadden moeite om de economie te
stabiliseren en een bredere vertrouwenscrisis te voorkomen. De uitstroom uit opkomende markten bedroeg in
januari US\$ 125 miljard. Tien van de twintig belangrijkste opkomende landen hadden last van uitstroom. De
zwakke groei en lage grondstofprijzen leidden in de meeste opkomende landen ook tot verder oplopende
begrotingstekorten. Sommige centrale banken moesten dan ook hun monetaire beleid verkrappen om de
kapitaalvlucht te controleren. De inflatie bleef in de meeste ontwikkelde economieën gematigd, als gevolg van de
daling van de olieprijs en zwakke prijzen voor andere grondstoffen, terwijl de kerninflatie stabiel bleef.
Monetair beleid
In het vierde kwartaal van 2015 speelden centrale banken opnieuw een grote rol in het financiële en economische
nieuws. Het verschil tussen het monetaire beleid in de VS en in andere regio’s nam toe. In de eurozone gaf de
ECB in december toe dat ze haar oorspronkelijke doelstelling van januari – de inflatie geleidelijk terugbrengen
richting 2% in september 2016 – mogelijk niet zou halen. Op 3 december verlaagde de ECB de depositorente

—7—

NN (B) INVEST
met 10 basispunten tot minus 0,3%. Ze kondigde ook aan dat ze haar programma van kwantitatieve versoepeling
zal verlengen tot in elk geval maart 2017 (+6 maanden) en zal uitbreiden met meerdere categorieën. De markten
hadden echter op meer gerekend, zoals een verlaging van de herfinancieringsrente of een verhoging van het
maandelijkse aankoopbedrag. Op 16 december verhoogde de Fed de rente voor het eerst in negen jaar tijd. Ze
kondigde een verhoging van de doelrente aan met 25 basispunten, van 0-0,25% naar 0,25-0,5%. De Fed wees op
een forse verbetering van de arbeidsmarkt en een redelijk vertrouwen dat de inflatie op de middellange termijn
haar doelstelling van 2% zal benaderen. De Bank of Japan liet in het vierde kwartaal haar monetaire beleid,
bestaande uit een inkoopprogramma ter waarde van zo’n 80 biljoen yen per jaar, onveranderd ondanks de lage
inflatie vooral als gevolg van de lage olieprijs. In de laatste drie maanden van 2015 hebben de meeste opkomende
regeringen voor monetaire versoepeling gekozen om hun economieën te ondersteunen. De centrale bank van
China verlaagde de rente en de reserveverplichtingen voor banken in oktober voor de zesde keer in een jaar. Zo
kwam de bank opnieuw in actie om een nog grotere economische vertraging op te vangen.
In het eerste kwartaal van 2016 speelden de centrale banken opnieuw een grote rol in het financiële en
economische nieuws. De Bank of Japan verraste op 29 januari met een negatieve rente. Op 10 maart verlaagde de
ECB de depositorente met 10bp naar-0,4% en de herfinancieringsrente naar nul. Het bedrag aan
obligatie-opkopen werd opgetrokken van € 60 miljard naar € 80 miljard per maand en niet-financiële
bedrijfsobligaties werden in het opkoopprogramma opgenomen. Daarnaast komt er in juni een nieuwe serie
langlopende leningen voor banken beschikbaar. Op 16 maart liet de Federal Reserve haar belangrijkste rentetarief
onveranderd in een range van 0,25% tot 0,5%. De Federal Reserve zei ook dat ze in 2016 slechts twee
renteverhogingen verwacht, waar ze in december nog uitging van vier. In de afgelopen maanden zetten overheden
in opkomende landen vaak een verschillend monetair beleid in om een evenwicht te bereiken tussen de behoeften
om zo hun economieën te ondersteunen en om de inflatiedruk en kapitaaluitstroom te bestrijden. Een steeds
grotere zorg was dat sommige opkomende centrale banken het monetaire beleid niet voldoende verkrapten.
Turkije en Brazilië waren in dit opzicht het meest zorgwekkend. In China gaven de zwakke groei, de lage
consumentenprijsinflatie en een daling van de producentenprijzen beleidsmakers enige ruimte voor versoepeling.
Op 29 februari verlaagde China de vereiste reserveratio voor grote banken met 50 basispunten tot 17%.
Obligatiemarkten
De rentes op staatsleningen met een AAA-rating fluctueerden in het vierde kwartaal. De volatiliteit was deels het
gevolg van gemengde berichten over de wereldeconomie en verschillen in het monetaire beleid in de VS en
andere regio’s. De rentes op Amerikaanse staatsobligaties liepen in het vierde kwartaal licht op als gevolg van de
veerkrachtige mondiale economische groei, een sterke binnenlandse vraag en opmerkingen van Fed-voorzitter
Yellen. Zij suggereerde dat er was voldaan aan de twee vereisten van de Fed voor een renteverhoging: een
verdere verbetering van de arbeidsmarkt en het vertrouwen dat de inflatie zal toenemen. Een andere belangrijke
reden voor de stijging van de Amerikaanse rente was de stabilisering van opkomende economieën. De rente
op 10-jaars Duitse Bunds bleef in het vierde kwartaal per saldo min of meer onveranderd. Tijdens de
verslagperiode ging in de perifere landen van de eurozone, zoals Italië en Spanje, de obligatierente omlaag in
reactie op de verwachte extra versoepelingsmaatregelen van de ECB en degelijke macro-economische cijfers.
Door hun hoge correlatie met de staatsobligaties lieten de investment grade bedrijfsleningen in het laatste kwartaal
van 2015 gemengde absolute rendementen zien. Deze waren negatief in de VS en positief in Europa. In het vierde
kwartaal lieten wereldwijde hoogrentende bedrijfsobligaties en obligaties uit de opkomende markten opnieuw
uiteenlopende rendementen zien. Na de sterke rendementen in oktober door een grotere risicohonger waren
november en december weer maanden van verlies. Beleggers waren zeer voorzichtig ten aanzien van de
beleggingscategorie, vanwege de zorgen die het hele jaar al speelden: olie, andere grondstoffen, de vertraging in
China en de Fed.
In het eerste kwartaal van 2016 liepen de rentes op staatsobligaties met een AAA-rating verder terug. De rentes op
leningen met korte en middellange looptijden daalden zelfs tot de laagste niveaus ooit. Beleggers richtten zich
actief tot deze obligaties, die zij als veilige havens zien in periodes van spanningen op de financiële markten.
Tijdens het kwartaal voedden de zorgen om de mondiale groei deze spanningen. Verder wees de lage olieprijs op
een laag blijvende inflatie, waarmee een renteverhoging minder waarschijnlijk werd. Tot slot beloofden de centrale
banken extra te versoepelen om de economie en de inflatie te stimuleren, wat gunstig was voor de vraag naar
staatsobligaties. De tienjaarsrente op Duitse Bunds daalde in het eerste kwartaal. Ondanks de aanzienlijke
volatiliteit sloot de rente rond 0,20%, versus 0,63% aan het begin van dit jaar. De correlaties tussen
staatsobligaties van kernlanden van de eurozone bleven positief. De spreads ten opzichte van Duitsland namen in
het eerste kwartaal licht af. In de verslagperiode liepen de verschillen tussen de obligatierentes van landen in de
periferie van de eurozone en de Duitse rente op. Dit kwam door de vrees dat politieke veranderingen in Spanje en
Portugal het tempo van de hervormingen zullen vertragen. Ook de focus op slechte leningen van banken in de
periferie was nadelig voor het sentiment. Net als veel andere risicovolle beleggingscategorieën kenden risicovolle
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obligaties een volatiel eerste kwartaal. Een rally in het tweede deel maakte een daling in het eerste deel meer dan
goed. De spreads van hoogrentende obligaties en opkomende schuld stegen tijdens de eerste helft van het
kwartaal en bereikten hun hoogste niveaus sinds jaren. Dit gebeurde in een omgeving van volatiele olieprijzen en
zwakke groei, die tot een toenemende risicoaversie leidde. Een herstel van de gronstoffenprijzen, het inschikkelijke
beleid van grote centrale banken in de ontwikkelde wereld (BoJ, ECB) en commentaar van de Amerikaanse
Federal Reserve zorgden in de tweede helft van het kwartaal voor een inkrimping van de spreads.
Aandelenmarkten
De wereldwijde aandelenmarkten veerden in het vierde kwartaal van 2015 op. Na een daling in de zomer vanwege
zorgen om de mondiale groei en een plotselinge toename van de risicoaversie, maakten aandelen deze verliezen
in de laatste drie maanden van het jaar grotendeels goed. Wereldwijde aandelen stegen met 8,4% in euro’s en
cyclische sectoren deden het beter dan defensieve sectoren. Het extreme pessimisme dat in de zomermaanden de
boventoon voerde, verdween na een behoorlijk winstcijferseizoen in de VS, een nogal voorzichtige boodschap van
de ECB en verbeterende economische verrassingsindicatoren. De opleving van aandelen weerspiegelt ook de
waardestijging van de dollar en de aanhoudende activiteit op het gebied van beursgangen en fusies en overnames.
Japanse aandelen behaalden in het vierde kwartaal een rendement van 12,4% in euro’s, gesteund door sterkere
winsten en een soepel monetair beleid. Ze profiteerden ook van de invoering van structurele hervormingen en van
veranderingen in het gedrag van bedrijven. De positieve performance van Amerikaanse aandelen (+9% in euro’s)
kan worden verklaard door de robuuste binnenlandse vraag in de VS, de sterke dollar, veel fusie- en
overnameactiviteit en de stevige weging van IT-bedrijven in de indices. Europese aandelen behaalden een
rendement van 5% en bleven dus achter bij Amerikaanse en Japanse aandelen. De aantrekkende binnenlandse
vraag en een accommoderend monetair beleid waren gunstig voor Europese aandelen. Daar stond echter een
sterke tegenwind van zorgen over immigratie, terreuraanslagen en zwakke opkomende markten tegenover.
Opkomende markten bleven in het vierde kwartaal opnieuw achter bij de wereldwijde markt (+3,5% in euro’s).
Opkomende aandelen hadden last van de zwakke Chinese economie, de sterke daling van de grondstoffenprijzen
en een moeilijker financieel klimaat.
Het eerste kwartaal van 2016 was er voor de wereldwijde aandelenmarkten één met twee gezichten. In de eerste
helft van het kwartaal ging de eind vorig jaar ingezette correctie op de aandelenmarkten versneld voort, tot medio
februari de bodem werd bereikt. Daarna herstelden de markten zich doordat de olieprijs aantrok, de groei in
ontwikkelde markten veerkrachtiger bleek dan gevreesd en de centrale banken nieuwe initiatieven namen om de
groei te ondersteunen. Daarnaast was de vrees voor een nieuwe bankencrisis in de eurozone duidelijk overdreven.
Voor aandelen waren het extreme pessimisme en de bescheiden positionering ook belangrijke aanjagers van de
opleving in februari en maart. Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen de verkoopgolven in 2015 en in het
eerste kwartaal van 2016. In 2015 waren opkomende markten de grootste slachtoffers van de toegenomen
risicoaversie, terwijl de Japanse en Europese markten het beter deden. Sinds het begin van dit jaar is het
tegenovergestelde het geval geweest. De stabilisatie van de grondstoffenprijzen en de verwachting van minder
renteverhogingen door de Fed waren gunstig voor opkomende aandelen, terwijl de sterke performance van de yen
en zorgen over de winstgevendheid en financiële soliditeit van de Europese banken de waarde van Japanse en
Europese aandelen drukten. In het eerste kwartaal stonden onze sectorvoorkeuren onder druk. Sectoren die
profiteren van een lage rente, zoals telecom en de nutssector, behaalden in eerste instantie een outperformance,
terwijl ook het zwakke sentiment en de sterke risicoaversie in het eerste deel van het kwartaal invloed hadden op
de voorkeur van beleggers voor sectoren met een lage bèta. Ook de vrees voor een recessie in de VS drukte de
cyclische sectoren. Net als voor de aandelenmarkt sloeg halverwege februari de performance van de verschillende
sectoren om. Cyclische sectoren, onder aanvoering van de grondstoffensectoren, gingen het beter doen dan
defensieve sectoren. Olieproducenten herstelden doordat de olieprijs sterk aantrok. Bovendien nam de
recessievrees af, wat eveneens een gunstige factor voor cyclische sectoren was.
Vooruitzichten
In ons basisscenario gaan we voor 2016 uit van een gematigde wereldwijde groei van 2,7%, iets lager dan in 2015
(3,1%). We verwachten dat de negatieve factoren minder sterk zullen worden, vanwege een geleidelijke stabilisatie
van het momentum in opkomende landen en de herstellende binnenlandse vraag in ontwikkelde economieën. De
groei zal naar verwachting worden gestimuleerd door een herstel van de wereldwijde consumptie, aangejaagd door
de lage olieprijzen en verbeterde arbeidsmarkt. Bovendien kunnen de centrale banken gezien de lage inflatie een
soepel monetair beleid blijven voeren. Wel zijn de staartrisico’s voor dit basisscenario de laatste maanden
toegenomen. Het groeimomentum in China zal naar verwachting verder verslechteren. Door de hoge schulden blijft
de situatie in China een groot risico voor de wereldeconomie. De bedrijfswinsten zullen in 2016 niet sterk stijgen.
We verwachten dat de wereldwijde winstgroei tot onder de 5% zal dalen, met kans op een grotere afname. Verder
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nemen de politieke risico’s en de onzekerheid wereldwijd toe (zoals een eventuele Brexit, de Amerikaanse
presidentsverkiezingen, de Spaanse politiek en de vluchtelingencrisis).
We gaan er dan ook van uit dat de financiële markten in 2016 volatiel zullen blijven. Dit vraagt om voorzichtigheid
en flexibiliteit in onze aanbevelingen voor de tactische assetallocatie. De performance zal naar verwachting ook
sterk worden gedreven door veranderingen in de wisselkoersen en grondstoffenprijzen.
De lage inflatieverwachtingen blijven gunstig voor staatsobligaties, terwijl de aanhoudende kwantitatieve
versoepeling in de eurozone en Japan ook positief is voor de beleggingscategorie. Daar staat tegenover dat
beleggers nog steeds stevig gepositioneerd zijn in staatsobligaties, dat de waarderingen aan de hoge kant zijn en
dat de Federal Reserve de rente mogelijk zal verhogen. Deze factoren beperken het neerwaartse potentieel van de
rentes op staatsleningen. Midden in een nieuwe opmars zien we een verder winstpotentieel voor hoogrentende
bedrijfsleningen en obligaties van opkomende markten. Veel obligaties zijn in vergelijking met hun fundamentele
waarde nog ondergewaardeerd, en dit verschil zal volgens ons verder afnemen.
We voorzien in 2016 geen sterk jaar voor wereldwijde aandelen. Een koersrendement in lijn met de winstgroei is
volgens ons het maximaal haalbare in een omgeving waarin ’s werelds belangrijkste centrale bank de rente is gaan
verhogen, de winstgroei positief maar zwak is en de groei in China, één van de belangrijkste aanjagers van het
afgelopen decennium, vertraagt. Dit impliceert ook dat de dividenden goed zullen zijn voor een groot deel van het
totale beleggingsrendement. Het huidige wereldwijde dividendrendement bedraagt 2,8%. Wij vinden het verstandig
om uit te gaan van een dividendgroei in lijn met de winstgroei, waardoor het verwachte dividendrendement uitkomt
op circa 2,9%.
Onlangs vertoonden de centrale banken in de VS en de eurozone een groter dan verwachte bereidheid om te
reageren op de neerwaartse risico’s voor de mondiale groei. De bescheiden maar aanhoudende wereldwijde groei
en de hoge risicopremies zullen de vraag naar hoogrentende activa blijven ondersteunen. Gelet op de bereidheid
van de ECB om liquiditeiten te verlenen en de afhoudende houding van de Fed vermoedelijk tot in de zomer,
hebben we dan ook een voorkeur voor de beleggingscategorieën die het meest kunnen profiteren van een
hernieuwde zoektocht naar rendement: meer bepaald risicovolle obligaties en beursgenoteerd vastgoed. Bijgevolg
hadden we eind maart een lichte overweging voor vastgoedaandelen en risicovolle obligaties. Onze positie in
aandelen was neutraal. Verder hadden we een lichte onderweging voor staatsobligaties en een middelmatige
onderweging voor grondstoffen.
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1.3.

GEGLOBALISEERDE BALANS

II.
C.
a.

b.
III.
A.
IV.
A.
a.
b.
c.
B.
a.
d.
e.
V.
A.
VI.
C.
A.
B.
C.
D.

TOTAAL NETTO ACTIEF
Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële
derivaten
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren
Aandelen
a.1. Aandelen
a.2. Waarvan uitgeleende aandelen
ICB’s met een vast aantal rechten van deelneming
Vorderingen en schulden op méér dan één jaar
Vorderingen
Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar
Vorderingen
Te ontvangen bedragen
Fiscale tegoeden
Collateral
Schulden
Te betalen bedragen (-)
Collateral (-)
Andere (-)
Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
Overlopende rekeningen
Toe te rekenen kosten (-)
TOTAAL EIGEN VERMOGEN
Kapitaal
Deelneming in het resultaat
Overgedragen resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

31/03/2016
EUR
189 143 261,40
184 868 741,28

31/03/2015
EUR
231 781 652,53
220 729 796,50

184 868 741,28

220 729 796,50

184 868 741,28
183 003 120,88
1 865 620,40
18 306,88
18 306,88
1 468 723,51
3 688 283,38
1 509 102,61
220 215,77
1 958 965,00
-2 219 559,87
-260 594,87
-1 958 965,00
3 038 799,11
3 038 799,11
-251 309,38
-251 309,38
189 143 261,40
183 105 285,90
-892 134,07
900 000,00
6 030 109,57

211 934 146,50
211 934 146,50
8 795 650,00
18 629,01
247 953,77
29 852,65
218 101,12
-229 324,76
-213 769,83
-15 554,93
11 340 972,83
11 340 972,83
-307 745,81
-307 745,81
231 781 652,53
199 517 427,85
-764 954,92
1 200 000,00
31 829 179,60

31/03/2016
EUR
1 958 965,00
1 958 965,00
1 958 965,00
1 865 620,40
1 865 620,40

31/03/2015
EUR
-

Posten buiten-balanstelling

I.
A.
a.
IX.
A.

Zakelijke zekerheden (+/-)
Collateral (+/-)
Effecten/geldmarktinstrumenten
Uitgeleende financiële instrumenten
Aandelen
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1.4.

GEGLOBALISEERDE RESULTATENREKENING

I.
C.
a.

b.

D.
a.
H.
b.
II.
A.
C.
E.
a.
b.
III.
B.
IV.
A.
B.
C.
D.
a.
b.
E.
F.
H.
J.
K.

V.
VII.

Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren
Aandelen
a.1 Gerealiseerd resultaat
a.2 Niet gerealiseerd resultaat
ICB’s met een vast aantal rechten van deelneming
b.1. Gerealiseerd resultaat
b.2. Niet gerealiseerd resultaat
Andere effecten
Gerealiseerd resultaat
Wisselposities en - verrichtingen
Andere wisselposities en –verrichtingen
b.1 Gerealiseerd resultaat
Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden
Interesten in gevolge ontleningen (-)
Roerende voorheffingen (-)
Van Belgische oorsprong
Van buitenlandse oorsprong
Andere opbrengsten
Andere
Exploitatiekosten
Verhandelingsen
leveringskosten
betreffende
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)
Vergoeding van de bewaarder (-)
Vergoeding van de beheerder (-)
Financieel beheer
Administratief- en boekhoudkundig beheer
Administratiekosten (-)
Oprichtings- en organisatiekosten (-)
Diensten en diverse goederen (-)
Taksen
Andere kosten (-)
Opbrengsten en kosten van het boekjaar
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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31/03/2016
EUR
6 076 636,10

31/03/2015
EUR
32 196 030,70

5 643 878,97

32 196 030,67

5 643 878,97
9 361 315,20
-3 717 436,23
432 757,16
432 757,16
-0,03
-0,03
-0,03
1 380 015,02
1 652 310,01
-272 294,99
-260 219,99
-12 075,00
49 860,90
49 860,90
-1 476 402,45
-106 378,16

30 669 473,92
9 871 793,57
20 797 680,35
1 526 556,75
200 965,17
1 325 591,58
0,03
0,03
0,03
1 225 820,70
1 452 597,60
-226 776,90
-213 156,90
-13 620,00
-1 592 671,80
-93 731,96

-4 339,43
-46 790,87
-1 195 921,53
-1 096 290,20
-99 631,33
8 403,36
-5 335,74
-26 689,15
-90 280,46
-9 070,47
-46 526,53

-2 896,04
-44 645,93
-1 316 188,22
-1 206 505,87
-109 682,35
-56,87
-6 632,50
-31 920,23
-90 734,76
-5 865,29
-366 851,10

6 030 109,57

31 829 179,60

6 030 109,57

31 829 179,60
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1.5.

SAMENVATTING VAN DE BOEKINGS- EN WAARDERINGSREGELS

1.5.1. Samenvatting van de regels
Algemeen
Elke dag dat er een inschrijving of een terugkoop van deelbewijzen plaatsvindt, wordt de waarde van de activa
berekend en een permanente inventaris van het geheel van activa, rechten, lopende transacties, obligaties en
schulden opgesteld.
Oprichtingskosten
De oprichtingskosten worden lineair afgeschreven in jaarlijkse schijven van minstens twintig procent van de reëel
uitgegeven bedragen.
Effecten, verhandelbare effecten en andere financiële instrumenten
yWaardering van de effectenportefeuille
De waarden die zijn opgenomen op een officiële koerslijst of op een andere gereglementeerde markt worden
gewaardeerd tegen de slotkoers van de laatste handelsdag van de betrokken markt. Als deze waarden op diverse
markten verhandeld worden, geschiedt de waardering op basis van de slotkoers op de belangrijkste markt van
deze waarden. Voor vermogensbestanddelen waarvoor een actieve markt bestaat die functioneert door toedoen
van derde financiële instellingen die een doorlopende notering waarborgen van bied- en laatkoersen, wordt de op
die markt gevormde actuele biedkoers in aanmerking genomen voor de waardering van de activa en de actuele
laatkoers voor de waardering van de passiva. De waarden die niet genoteerd of niet verhandeld worden op een
beurs of op een andere gereglementeerde markt en de waarden die genoteerd of verhandeld worden op een
dergelijke markt, maar waarvan de laatste koers niet representatief is, worden gewaardeerd op basis van een “fair
value”-methode waarbij gebruikt wordt gemaakt van alle beschikbare marktgegevens.
yVastrentende effecten
De vastrentende effecten worden in de boekhouding opgenomen volgens de FIFO-methode (First In First Out) en
worden onderworpen aan een waardering die rekening houdt met de problematiek van het actuarieel rendement.
De niet-gerealiseerde meer- of minderwaarde wordt dus opgesplitst in een “rentecomponent” en een
“marktcomponent”.
yOpties
De optiecontracten worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde. De waarborgdeponeringen zijn opgenomen in
de rubriek “V. Deponeringen en liquiditeiten - A. Banktegoeden op zicht” (balans) alsook de post “I. Zakelijke
zekerheden (+/-)” (buiten balans). De interesten verkregen op deze waarborgdeponeringen zijn opgenomen in de
rubriek “II. Beleggingsopbrengsten en -kosten - B. Interesten (+/-) - b. Deponeringen en liquiditeiten”
(resultatenrekening). De door de opties gegenereerde resultaten zijn opgenomen in de rubrieken “I.
Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden - F. Afgeleide financiële instrumenten”.
yFutures
De futures worden in de boekhouding opgenomen volgens de FIFO-methode (First In First Out) en worden
gewaardeerd tegen hun marktwaarde. De waarborgdeponeringen zijn opgenomen in de rubriek “V. Deponeringen
en liquiditeiten - A. Banktegoeden op zicht” (balans) alsook de post “I. Zakelijke zekerheden (+/-)” (buiten balans).
De interesten verkregen op deze waarborgdeponeringen zijn opgenomen in de rubriek “II. Beleggingsopbrengsten
en -kosten - B. Interesten (+/-) - b. Deponeringen en liquiditeiten” (resultatenrekening). De door de futures
gerealiseerde resultaten zijn opgenomen in de rubrieken “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden - F. Afgeleide financiële instrumenten”.
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yGeldmarktinstrumenten
Geldmarktinstrumenten op (zeer) korte termijn (schatkistcertificaten) worden in de boekhouding opgenomen tegen
hun aankoopwaarde.
yAankopen en verkopen van effecten
Aankopen en verkopen van effecten worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aankoopwaarde.
Bijkomende kosten worden rechtstreeks in de resultatenrekening opgenomen.
Liquiditeiten en schatkistbeleggingen
De banktegoeden op zicht worden gewaardeerd tegen hun nominale waarde. Schatkistbeleggingen op termijn
worden gewaardeerd tegen hun marktwaarde als ze een belangrijk onderdeel vormen van het beleggingsbeleid. Is
dat niet het geval, dan worden ze gewaardeerd tegen hun nominale waarde. De overlopende, nog niet vervallen
rente wordt apart opgenomen in de rubriek “VI. Overlopende rekeningen - B. Verworven opbrengsten” (balans).
Overlopende rekeningen
Hiermee worden bedoeld de opbrengsten en de lasten of delen daarvan die bestemd zijn voor het lopende
boekjaar of het volgende boekjaar.
De gelopen interesten en de kosten worden berekend tot op de datum van het order, de handelsdag voorafgaand
aan de berekeningsdatum van de waarde van de activa.
Omzetting van buitenlandse deviezen
De financiële staten worden opgemaakt in de referentiemunt van elk compartiment. De banktegoeden, de overige
netto-activa alsmede de waarderingswaarde van de effecten in portefeuille, uitgedrukt in andere deviezen dan de
referentiemunt van het compartiment, worden in deze munt omgezet tegen het gemiddelde van de representatieve
bied- en laatkoersen op de contantmarkt en zowel de negatieve als de positieve verschillen die volgen uit de
omzetting worden in de resultatenrekening opgenomen.
1.5.2. Wisselkoersen
Er zijn geen andere deviezen dan EURO.
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2.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT NN (B) INVEST BELGIAN HIGH
DIVIDEND

2.1.

BEHEERVERSLAG

2.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
Het compartiment werd oorspronkelijk opgestart op 28 februari 1991 binnen de vroegere bevek naar Belgisch recht
“BBL Invest” onder de naam “BBL Invest High Yield”. Ingevolge de vereffening ervan binnen “BBL Invest” was het
voorwerp van een inbreng van zijn activa en passiva in de vorm van een inbreng in natura in het nieuwe
compartiment van ING (B) Invest, onder de naam “ING (B) Invest Belgian High Dividend” op 30 april 2003 (op
basis van de situaties per 24 april 2003 om middernacht waarbij de op die datum gegenereerde resultaten
gekapitaliseerd waren).
Initiële inschrijvingsprijs voor de kapitalisatieaandelen in euro: 247,89
Initiële inschrijvingsprijs voor de uitkeringsaandelen in euro: 1 517,78

2.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing.

2.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
Streeft hoofdzakelijk naar kapitaalgroei van de Belgische aandelen met een hoog dividendrendement.

2.1.4. Financieel portefeuillebeheer
NN Investment Partners Belgium
Marnixlaan 23 bus 3 — 1000 Brussel

2.1.5. Distributeur(s)
ING België NV
Marnixlaan 24 — 1000 Brussel
Record Bank NV
Matisselaan 16 — 1140 Evere
Deutsche Bank S.A.
Marnixlaan 13/15 — 1000 Brussel
Bank Delen S.A.
Jan Van Rijswijcklaan 184 — 2020 Antwerpen
Dierickx, Leys & Cie
Kasteelpleinstraat 44/46 — 2000 Antwerpen

2.1.6. Index en benchmark
BEL20 Private (Net) Return
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2.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Nadat de Belgische aandelenmarkt van augustus tot eind september 2015 op een zeer laag peil stond, is ze in
oktober opnieuw beginnen te stijgen. Dat was nogmaals te danken aan de Europese Centrale Bank. Zij kondigde
op 22 oktober 2015 immers aan dat er nog voor het einde van het jaar extra monetaire stimuli zouden komen.
Die opwaartse tendens werd in december echter onderbroken omdat de beurzen een verhoging van de
richtinggevende rente van de Fed verwachtten. Die kwam er op 16 december, met een eerste renteverhoging
van 25 basispunten.
De beurzen in de eurozone hadden het begin 2016 erg zwaar. Naast de twee welbekende risicofactoren in 2015
(zwakke Chinese industrie, restrictiever monetair beleid van de Fed) dook er nog een derde op. In 2016 begonnen
de beleggers immers te twijfelen aan de efficiëntie van de kwantitatieve versoepeling van de Europese Centrale
Bank, vooral door het zeer beperkte effect ervan op de inflatie. Er kwam bovendien almaar meer kritiek op de
ongunstige impact van de negatieve rente, vooral voor de spaarders en de banksector.
Vanaf midden februari zijn de beurzen in de eurozone opgeveerd, omdat veel strategen de correctie overdreven
vonden, vooral voor de financiële waarden. Tegen alle verwachtingen in zijn de grondstoffen midden februari
opnieuw gestegen, wat ook een gunstig effect had op de cyclischere aandelen.
De Belgische beurs volgde het verloop van de andere beurzen in de eurozone tijdens het halfjaar, aangezien de
macro-economische elementen en de geldinjecties van de ECB een doorslaggevende rol speelden. Over de
periode boekt de Bel20 Net Private Return-index een positief rendement (+1,53%), wat beter is dan de MSCI EMU
Net Return-index, die 0,64% moest prijsgeven.
In het fonds verhoogden we geleidelijk de blootstelling aan cyclische waarden van de portefeuille gezien het
extreme verschil in waardering tussen de cyclische en defensieve sectoren eind 2015, en dat ondanks het
Europese herstel dat maand na maand bevestigd werd.

2.1.8. Toekomstig beleid
Net als in het verleden zetten wij ons beleggingsbeleid op lange termijn voort, dat gebaseerd is op solide
vennootschappen met een recurrente cashflow, die worden verhandeld tegen redelijke waarderingen en gemiddeld
een hoger dividendrendement bieden dan de markt.

2.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van
Verordening 583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode
van 5 jaar. De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie. De synthetische risicoen opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het compartiment
gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het verliesrisico eveneens
hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met hogere cijfers het
product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren. Zelfs indien het compartiment gerangschikt in
de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen incasseren want geen enkele categorie is totaal
risicoloos.
Dit compartiment behoort tot klasse 6.
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2.2.

BALANS

II.
C.
a.

31/03/2016

31/03/2015

EUR

EUR

TOTAAL NETTO ACTIEF

73 234 343,54

87 484 886,65

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële
derivaten
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren
Aandelen

71 761 766,37

83 479 755,00

71 761 766,37

83 479 755,00

71 761 766,37

79 716 755,00

70 982 956,37

79 716 755,00

778 810,00

-

ICB’s met een vast aantal rechten van deelneming

-

3 763 000,00

Vorderingen en schulden op méér dan één jaar

3 660,00

-

Vorderingen

3 660,00

-

a.1. Aandelen
a.2. Waarvan uitgeleende aandelen
b.
III.
A.

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

IV.

Vorderingen

A.

812 142,29

-44 845,96

1 780 081,13

55 646,58

900 328,88

894,08

62 001,25

54 752,50

a.

Te ontvangen bedragen

b.

Fiscale tegoeden

c.

Collateral

817 751,00

-

Schulden

-967 938,84

-100 492,54

a.

Te betalen bedragen (-)

-150 187,84

-99 826,13

d.

Collateral (-)

-817 751,00

-

e.

Andere (-)

-

-666,41

Deposito’s en liquide middelen

753 989,29

4 166 201,34

Banktegoeden op zicht

753 989,29

4 166 201,34

Overlopende rekeningen

-97 214,41

-116 223,73

Toe te rekenen kosten (-)

-97 214,41

-116 223,73

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

73 234 343,54

87 484 886,65

A.

Kapitaal

70 697 651,19

75 804 750,36

B.

Deelneming in het resultaat

-175 132,16

-423 704,40

C.

Overgedragen resultaat

500 000,00

700 000,00

D.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

2 211 824,51

11 403 840,69

B.

V.
A.
VI.
C.
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Posten buiten-balanstelling

I.
A.
a.
IX.
A.

31/03/2016

31/03/2015

EUR

EUR

Zakelijke zekerheden (+/-)
Collateral (+/-)

817 751,00
817 751,00

-

Effecten/geldmarktinstrumenten

817 751,00

-

Uitgeleende financiële instrumenten
Aandelen

778 810,00
778 810,00

-
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2.3.

RESULTATENREKENING

I.
C.
a.

Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren
Aandelen
a.1 Gerealiseerd resultaat
a.2 Niet gerealiseerd resultaat

b.

D.
a.
H.
b.

ICB’s met een vast aantal rechten van deelneming

2 195 735,83

11 510 615,63

2 006 143,70

11 510 615,62

2 006 143,70

10 799 272,56

3 054 523,94

3 858 132,15

-1 048 380,24

6 941 140,41

-

711 343,06

-

142 361,88

b.2. Niet gerealiseerd resultaat

-

568 981,18

Andere effecten

189 592,16

-

Gerealiseerd resultaat

189 592,16

-

Wisselposities en - verrichtingen

-0,03

0,01

Andere wisselposities en –verrichtingen

-0,03

0,01

-0,03

0,01

567 528,92
679 950,01

507 229,20
601 965,60

Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden

E.

Roerende voorheffingen (-)

-112 421,09

-94 736,40

Van Belgische oorsprong

-112 421,09

-94 736,40

Andere opbrengsten
Andere

26 531,46
26 531,46

-

-577 971,70
-42 554,41

-614 004,14
-38 444,88

B.

Exploitatiekosten
Verhandelingsen
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)

-1 497,89

-1 218,66

C.

Vergoeding van de bewaarder (-)

-17 556,69

-15 741,37

III.
B.
IV.
A.

leveringskosten

betreffende

Vergoeding van de beheerder (-)

-463 375,81

-506 364,41

a.

Financieel beheer

-424 771,32

-464 167,39

b.

Administratief- en boekhoudkundig beheer

-38 604,49

-42 197,02

-150,92

-

-2 024,10

-2 458,33

D.

VII.

EUR

A.
a.

V.

31/03/2015

EUR

b.1. Gerealiseerd resultaat

b.1 Gerealiseerd resultaat
II.

31/03/2016

E.

Administratiekosten (-)

F.

Oprichtings- en organisatiekosten (-)

H.

Diensten en diverse goederen (-)

J.

Taksen

K.

-9 719,85

-11 756,33

-37 207,34

-35 700,56

Andere kosten (-)

-3 884,69

-2 319,60

Opbrengsten en kosten van het boekjaar
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

16 088,68

-106 774,94

2 211 824,51

11 403 840,69

2 211 824,51

11 403 840,69
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2.4.

SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS

2.4.1. Samenstelling van de activa op 31/03/2016

Benaming

Hoeveelheid of
Nominale
Valuta
waarde
op 31/03/2016

Evaluatie
%
(in de valuta
in het
%
Koers in
van
bezit
Portevaluta
het
van het feuille
compartiment) ICB

I.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten

C.

Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren

a.

Aandelen

%
Netto
actief

aan een officiële beurs genoteerde effecten
België
ACKERMANS & VAN HAAREN SA
AGEAS NV
ANHEUSER-BUSH INBEV SA
BANQUE NATIONALE DE
BELGIQUE
BEFIMMO SCA SICAFI
BEKAERT
BELGACOM SA
BPOST
COFINIMMO SA
DECEUNINCK SA
DELHAIZE GROUP
ELIA SYSTEM OPERATOR SA
ETAB COLRUYT
EVS BROADCASTING EQUIPMENT
FINANCIERE DE TUBIZE SA
GBL
GIMV SA
KBC ANCORA CVA
KBC GROUPE SA
ONTEX GROUP N.V.
SA D IETEREN NV
SOLVAY SA
TELENET GROUP HOLDING
TESSENDERLO CHEMIE
UCB
UMICORE SA

13 000,00
120 000,00
61 000,00
200,00

EUR
EUR
EUR
EUR

124,65
34,87
109,25
3 059,25

1 620 450,00
4 184 400,00
6 664 250,00
611 850,00

2,26%
5,83%
9,29%
0,85%

2,21%
5,71%
9,10%
0,84%

14 000,00
30 000,00
100 000,00
110 000,00
20 000,00
150 000,00
45 000,00
50 000,00
58 000,00
15 000,00
39 963,00
45 000,00
15 000,00
90 000,00
70 000,00
30 000,00
15 000,00
37 500,00
13 000,00
15 000,00
47 000,00
65 000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

56,46
35,70
30,04
24,42
107,85
2,34
91,75
43,72
51,20
32,48
56,99
72,51
48,50
28,80
45,34
28,82
37,00
88,15
44,48
33,40
67,24
43,75

790 440,00
1 071 150,00
3 003 500,00
2 685 650,00
2 157 000,00
351 000,00
4 128 750,00
2 185 750,00
2 969 600,00
487 275,00
2 277 491,37
3 262 950,00
727 500,00
2 591 550,00
3 173 450,00
864 450,00
555 000,00
3 305 625,00
578 305,00
501 000,00
3 160 280,00
2 843 750,00

1,10%
1,49%
4,19%
3,74%
3,01%
0,49%
5,75%
3,05%
4,14%
0,68%
3,17%
4,55%
1,01%
3,61%
4,42%
1,21%
0,77%
4,61%
0,81%
0,70%
4,40%
3,96%

1,08%
1,46%
4,10%
3,67%
2,95%
0,48%
5,64%
2,99%
4,06%
0,67%
3,11%
4,46%
0,99%
3,54%
4,33%
1,18%
0,76%
4,51%
0,79%
0,68%
4,32%
3,88%

56 752 416,37

79,09%

77,49%

6 820 000,00
801 200,00

9,50%
1,12%

9,31%
1,09%

7 621 200,00

10,62%

10,41%

744 400,00

1,04%

1,02%

744 400,00

1,04%

1,02%

6 643 750,00

9,26%

9,07%

6 643 750,00

9,26%

9,07%

71 761 766,37

100,00%

97,99%

Totaal België
Frankrijk
ENGIE
TOTAL SA

500 000,00
20 000,00

EUR
EUR

13,64
40,06

Totaal Frankrijk
Luxemburg
RTL GROUP SA

10 000,00

EUR

74,44

Totaal Luxemburg
Nederland
ING GROEP NV/CERT.OF SHS

625 000,00

EUR

Totaal Nederland
Totaal aan een officiële beurs genoteerde effecten
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Hoeveelheid of
Nominale
Valuta
waarde
op 31/03/2016

Benaming

Evaluatie
%
(in de valuta
in het
%
Koers in
van
bezit
Portevaluta
het
van het feuille
compartiment) ICB
71 761 766,37

Totaal Aandelen

%
Netto
actief

100,00%

97,99%

71 761 766,37

100,00% 97,99%

753 989,29

1,03%

753 989,29

1,03%

Totaal Deposito’s en liquide middelen

753 989,29

1,03%

III.

Overige vorderingen en schulden

815 802,29

1,11%

IV.

Andere

-97 214,41

-0,13%

V.

Totaal van het netto-actief

73 234 343,54

100,00%

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten
II.

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK

EUR

Totaal Banktegoeden op zicht

Verdeling van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische verdeling
op 31 maart 2016

Banken en kredietinstellingen
Financiële vennootschappen, beleggings- en diverse andere venn.
Energie- en watervoorziening
Kleinhandel en warenhuizen
Tabak en alcoholische dranken
Telecommunicatie
Non-ferrometalen
Chemische producten
Geneesmiddelen, cosmetica & medische producten
Openbare non-profitinstellingen
Textiel, kleding en lederwaren
Vastgoed
Olie en aardgas
Beleggingsfondsen en leveranciers
Voertuigen
Elektronica en halfgeleiders
Bouwmaterialen en bouwindustrie
Totaal portefeuille:
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20,35%
12,64%
12,55%
9,89%
9,29%
6,03%
5,46%
5,31%
4,40%
3,74%
3,17%
3,01%
1,12%
1,10%
0,77%
0,68%
0,49%
100,00%
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2.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Semester 1
17 871 309,51
20 339 304,00
38 210 613,51

Totaal
17 871 309,51
20 339 304,00
38 210 613,51

1 673 439,87
5 764 541,00
7 437 980,87

1 673 439,87
5 764 541,00
7 437 980,87

77 040 945,59

77 040 945,59

39,94%

39,94%

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Maandelijks gemiddelde van de totale activa
Omloopsnelheid

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 kan gratis worden geraadpleegd bij NN
Investment Partners Belgium – Beheervennootschap – met zetel Avenue Marnix 23 bus 3 te 1000 Brussel.

2.4.3. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal aandelen in omloop op 31/03/2016
Periode

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

Inschrijvingen
Kapitalisatie
1 070,383
803,692
659,201

Terugbetalingen

Uitkering
Kapitalisatie
273,204
5 821,169
108,939
5 884,653
1,000
1 991,487

Einde periode

Uitkering
Kapitalisatie
732,666
31 490,094
559,946
26 409,133
168,460
25 076,847

Uitkering
3 228,310
2 777,303
2 609,843

Totaal
34 718,404
29 186,436
27 686,690

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
2 242 633,19
1 033 685,29
1 990 988,30
489 425,71
1 668 834,19
4 605,68

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
12 169 396,63
3 003 426,27
14 443 045,77
2 620 627,10
4 979 018,32
785 522,68

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van de ICB

per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

84 985 161,58
75 343 800,42
73 234 343,54
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Uitkering
2 252,32
2 378,54
2 446,08

4 355,01
4 511,03
4 557,50
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2.4.4. Rendementen
Actuariële rendementen:
1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

-5,02%
(in % )

11,36%
(in % )

6,83%
(in % )

0,95%
(in % )

Sinds het einde van
de initiële
inschrijvingsperiode
9,55%
(in % )

Jaarlijkse rendementen over de laatste 10 jaren per 31 maart 2016

■ NN (B) INVEST Belgian High Dividend : kapitalisatieaandeel (EUR)

Het gaat om de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (instapkosten en
uitstapkosten) rekening houdend met de herbelegging van de bruto-coupons. De returns uit het verrleden vormen
geen enkele garantie voor de toekomstige returns en houden geen rekening met eventuele fusies.
Dit compartiment is gecreëerd in februari 1991.

2.4.5. Kosten
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op jaarlijkse basis 1,38% op 31/03/2016.
De lopende kosten, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening Nr. 583/2010 van de Commissie
van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europee Parlement en de Raad wat betreft
essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële
beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan via papier of via een website wordt
verstrekt (hierna “Verordening 583/2010”), zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.
De lopende kosten bevatten alle betalingen uit de activa van de bevek die worden vereist of toegestaan door
reglementering, de statuten of het prospectus. Ze bevatten echter geen prestatievergoedingen, instap- en
uitstapvergoedingen rechtstreeks door de belegger betaald, de transactiekosten, behalve diegene die gefactureerd
worden door de depothoudende bank, de beheermaatschappij, de administratief agent, de bestuurders van de
bevek of om het even welke beleggingsadviseur. Instap- en uitstapvergoedingen betaald door de ICB voor het
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kopen en verkopen van stukken van een andere ICB maken ook deel uit van de lopende kosten. Bovendien
omvatten ze niet de rente op leningen en kosten die betrekking hebben op het houden van derivaten (bv. margin
calls).
Ze zijn vastgesteld op basis van de kosten van het vorige boekjaar en worden uitgedrukt in percentage van de
gemiddelde netto activa van de betreffende periode. In bepaalde gevallen kunnen zij tevens worden uitgedrukt in
de vorm van een maximumbedrag of gebaseerd zijn op een andere periode van één jaar in het verleden. Zij
kunnen tevens het voorwerp uitmaken van een schatting.
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2.4.6. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1:
De balanspost “II. C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren - b. ICB’s met een vast
aantal rechten van deelneming”: als gevolg van de wijziging van statuut naar Gereglementeerde
vastgoedvennootschappen (GVV), worden de posities aangehouden in Befimmo en/of Cofinimmo voortaan
geklasseerd onder de post “Aandelen”.
Toelichting 2:
De balansposten “III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar – A. Vorderingen” en “IV. Vorderingen en
schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – b. Fiscale tegoeden” vertegenwoordigt de buitenlandse
belastingen van het voorgaande en/of lopende boekjaar te recupereren.
Toelichting 3:
De balansposten “IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 4:
De balansposten “IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar – A. Vorderingen – c. Collateral” en “B.
Schulden - d. Collateral” vertegenwoordigen de gevormde waarborg voor de activiteit van effectenlening (zie
“Toelichting 8” hieronder); deze garantie is gevoelig hoger dan de minimale contractuele drempel van 105% van de
geleende effecting omdat de operaties in omloop ook hierin werden vervat (“pending positions”) en het overschot
aan garanties niet systematisch dezelfde dag worden afgeboekt.
Toelichting 5:
De balanspost “IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - B. Schulden – e. Andere” die een provisie
voor de kosten van de dematerialisatie van fysische effekten vertegenwoordigde, werd afgeboekt als gevolg van
het einde van de procedure van dematerialisering van fysische effekten die werden verkocht op 3 november 2015.
Toelichting 6:
De post van de resultatenrekening “I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden – D. Andere
effekten” vertegenwoordigt de opbrengst uit de verkoop van rechten Solvay met eindvervaldag 15/11/2015.
Toelichting 7:
De post van de resultatenrekening “II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - E. Roerende voorheffingen (-) - a.
Van Belgische oorsprong”: sinds 1/10/2013 genieten de betaalbaar gestelde dividenden van Belgische oorsprong
niet meer van de vrijstelling van roerende voorheffing en dit als gevolg van de overheidsmaatregelen genomen in
juli en augustus 2013. Deze maatregel neemt zijn volle effekt sinds 01/10/2013.
Toelichting 8 – De post van de resultatenrekening “III. Andere opbrengsten – B. Andere” is hoofdzakelijk
samengesteld uit inkomsten uit de activiteit van effektenleningen:
Om de inkomsten van het Fonds te verhogen, doet het Fonds beroep op de techniek van effectenlening, in
overeenstemming met de voorwaarden gesteld in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de
effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, alsook met de aanbevelingen van het
ESMA.
De effektenlening is georganiseerd met Goldman Sachs volgens het “agent” model.
De verhoudingen tussen alle betrokken partijen zijn vastgelegd in algemeen aanvaarde en internationale
kaderovereenkomsten, waarin de belangrijkste beschermingsregels zijn opgenomen.
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De bekomen financiële zekerheden zijn gevormd door staatsobligaties uitgegeven door de volgende landen:
België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
van Amerika.
De effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille.
Het aantal uitgeleende effecten varieerde tussen 1 en 3 verschillende aandelen, met een marktwaarde die
tussen 0,1 en 3,5 miljoen EUR schommelde en tussen 0,16% en 4,89% van de netto activa.
In overeenstemming met marktpraktijken, komt de netto vergoeding die van de tegenpartij wordt ontvangen,
grotendeels aan het Fonds toe en vertegenwoordigde 7351 EUR op 31/03/2016; het resterende bedrag komt toe
aan de Beheervennootschap en vertegenwoordigde 605 EUR op 31/03/2016.
Deze post bevat eveneens de recuperatie van eerder afgehouden Franse belasting aan de bron voor een waarde
van +/- 19 k EUR.
Toelichting 9:
De post van de resultatenrekening “IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten” vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA.
Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012:
Beveks: de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
GBF’s: de officiële tekst van het beheersreglement is neergelegd bij de FSMA.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012:
De Vennootschap past de “Defence Policy” van ING Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De “Defence Policy” kan worden geraadpleegd op www.ing.com.
Informatie 3:
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.

—26—

NN (B) INVEST Germany

3.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT NN (B) INVEST GERMANY

3.1.

BEHEERVERSLAG

3.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
Het compartiment werd oorspronkelijk opgestart op 30 april 1995 binnen de vroegere bevek naar Belgisch recht
“BBL Invest” onder de naam “BBL Invest Germany”. Ingevolge de vereffening ervan binnen “BBL Invest” was het
voorwerp van een inbreng van zijn activa en passiva in de vorm van een inbreng in natura in het nieuwe
compartiment van ING (B) Invest, onder de naam “ING (B) Invest Germany” op 30 april 2003 (op basis van de
situaties per 24 april 2003 om middernacht waarbij de op die datum gegenereerde resultaten gekapitaliseerd
waren).
Initiële inschrijvingsprijs voor de kapitalisatieaandelen in euro: 255,65
Initiële inschrijvingsprijs voor de uitkeringsaandelen in euro: 1 570,83

3.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing.

3.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
Streeft hoofdzakelijk naar kapitaalgroei van de Duitse beurs via een beheer geïnspireerd of de referentie-index van
deze beurs.

3.1.4. Financieel portefeuillebeheer
NN Investment Partners Belgium
Marnixlaan 23 bus 3 — 1000 Brussel

3.1.5. Distributeur(s)
ING België NV
Marnixlaan 24 — 1000 Brussel
Record Bank NV
Matisselaan 16 — 1140 Evere
Deutsche Bank S.A.
Marnixlaan 13/15 — 1000 Brussel
Bank Delen S.A.
Jan Van Rijswijcklaan 184 — 2020 Antwerpen
Dierickx, Leys & Cie
Kasteelpleinstraat 44/46 — 2000 Antwerpen

3.1.6. Index en benchmark
DAX
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3.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Net als de andere beurzen in de eurozone werd de Duitse beurs vooral door de Europese Centrale Bank
beïnvloed. Zo was er in oktober weer een opwaartse beweging, in het vooruitzicht van de aankondiging
op 22 oktober 2015, waarin de ECB liet weten dat ze haar programma voor de opkoop van financiële activa nog
vóór eind december zou uitbreiden.
Die beweging viel echter stil vanaf december omdat de financiële markten ongerust waren over de houding van de
Fed. Op 16 december 2015 verhoogde zij immers haar richtinggevende rente met 25 basispunten.
In januari en in de eerste helft van februari 2016 liet de Duitse beurs een vrij scherpe correctie optekenen, omdat
almaar meer beleggers begonnen te twijfelen aan de efficiëntie van de verschillende niet-conventionele
maatregelen van de ECB. De negatieve rente was zeer negatief voor de bankwaarden, die het in deze periode
bijzonder zwaar te verduren kregen.
In de tweede helft van februari en in maart verging het de Duitse aandelen beter. De prijsstijging van de meeste
grondstoffen, gekoppeld aan de positieve aanbevelingen van verschillende strategen, veroorzaakten een opvering
van de cyclische waarden, die op de beurs zwaar doorwegen.
Zo sluit de DAX-index het halfjaar af met een stijging van 3,16%, dat is 3,80% beter dan de MSCI EMU Net
Return-index.
In het fonds profiteerden we van de correctie begin 2016 om opnieuw cyclische waarden te kopen, maar bij
voorkeur gevoelig aan de Europese conjunctuur, aangezien het verschil in waardering met de defensieve waarden
ruimschoots in het voordeel van de cyclische waarden pleit.

3.1.8. Toekomstig beleid
Nieuw in 2016 was het toenemende wantrouwen van de beleggers tegenover de verschillende niet-conventionele
monetaire stimuli van de Europese Centrale Bank. We kunnen ons terecht afvragen of we daarmee niet vastzitten
in een proces met almaar lagere rendementen en almaar krachtigere maatregelen die almaar minder resultaat
opleveren. Fiscaal gezien heeft Duitsland overigens wel wat speelruimte maar het land lijkt niet echt happig om in
actie te schieten.
Positief is wel dat de binnenlandse vraag het herstel in de eurozone waarschijnlijk zal blijven dragen. Bovendien is
de IFO-index opnieuw opgeveerd in maart, nadat hij enkele maanden op rij gedaald was. Dat wijst op een
verbetering van de bedrijfswinsten.
We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en handhaven onze discipline in de selectie van aandelen
(kwaliteitsvolle aandelen die tegen een redelijke waardering verhandeld worden).

3.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van
Verordening 583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode
van 5 jaar. De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie. De synthetische risicoen opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het compartiment
gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het verliesrisico eveneens
hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met hogere cijfers het
product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren. Zelfs indien het compartiment gerangschikt in
de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen incasseren want geen enkele categorie is totaal
risicoloos.
Dit compartiment behoort tot klasse 6.
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3.2.

BALANS

II.
C.
a.

31/03/2016

31/03/2015

EUR

EUR

TOTAAL NETTO ACTIEF

21 883 968,34

31 976 486,90

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële
derivaten
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren
Aandelen

20 938 190,50

30 403 631,50

20 938 190,50

30 403 631,50

20 938 190,50

30 403 631,50

a.1. Aandelen
III.
A.
IV.
A.

20 938 190,50

30 403 631,50

Vorderingen en schulden op méér dan één jaar

9 156,88

-

Vorderingen

9 156,88

-

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

67 194,59

105 180,44

Vorderingen

83 242,77

126 815,41

a.

Te ontvangen bedragen

b.

Fiscale tegoeden

24,25

28 265,29

83 218,52

98 550,12

Schulden

-16 048,18

-21 634,97

a.

Te betalen bedragen (-)

-16 048,18

-20 657,40

e.

Andere (-)

-

-977,57

B.

Deposito’s en liquide middelen

899 376,00

1 511 104,12

Banktegoeden op zicht

899 376,00

1 511 104,12

Overlopende rekeningen

-29 949,63

-43 429,16

Toe te rekenen kosten (-)

-29 949,63

-43 429,16

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

21 883 968,34

31 976 486,90

A.

Kapitaal

21 235 223,69

25 902 408,01

B.

Deelneming in het resultaat

-125 782,50

-69 529,62

C.

Overgedragen resultaat

100 000,00

200 000,00

D.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

674 527,15

5 943 608,51

V.
A.
VI.
C.

—29—

NN (B) INVEST Germany

3.3.

RESULTATENREKENING

I.
C.
a.

31/03/2016

31/03/2015

EUR

EUR

774 450,32

6 074 627,06

774 450,32

6 074 627,05

774 450,32

6 074 627,05

1 262 694,25

1 797 823,53

-488 243,93

4 276 803,52

Wisselposities en - verrichtingen

-

0,01

Andere wisselposities en –verrichtingen

-

0,01

-

0,01

73 425,00
85 500,00

84 380,00
98 000,00

Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren
Aandelen
a.1 Gerealiseerd resultaat
a.2 Niet gerealiseerd resultaat

H.
b.

b.1 Gerealiseerd resultaat
II.
A.

Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden

E.

Roerende voorheffingen (-)

-12 075,00

-13 620,00

Van buitenlandse oorsprong

-12 075,00

-13 620,00

Andere opbrengsten
Andere

6 177,18
6 177,18

-

-179 525,35
-10 152,66

-215 398,55
-9 905,70

B.

Exploitatiekosten
Verhandelingsen
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)

-1 136,17

-509,72

C.

Vergoeding van de bewaarder (-)

-11 958,51

-11 336,34

b.
III.
B.
IV.
A.

VII.

betreffende

Vergoeding van de beheerder (-)

-140 232,90

-175 644,70

a.

Financieel beheer

-128 553,02

-161 007,66

b.

Administratief- en boekhoudkundig beheer

-11 679,88

-14 637,04

D.

V.

leveringskosten

E.

Administratiekosten (-)

-150,92

-

F.

Oprichtings- en organisatiekosten (-)

-643,92

-1 280,61

H.

Diensten en diverse goederen (-)

-5 400,06

-6 711,10

J.

Taksen

-8 876,25

-9 415,37

K.

Andere kosten (-)

-973,96

-595,01

-99 923,17

-131 018,55

674 527,15

5 943 608,51

674 527,15

5 943 608,51

Opbrengsten en kosten van het boekjaar
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)
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3.4.

SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS

3.4.1. Samenstelling van de activa op 31/03/2016

Benaming

Hoeveelheid of
Nominale
Valuta
waarde
op 31/03/2016

Evaluatie
%
(in de valuta
in het
%
Koers in
van
bezit
Portevaluta
het
van het feuille
compartiment) ICB

I.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten

C.

Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren

a.

Aandelen

%
Netto
actief

aan een officiële beurs genoteerde effecten
Duitsland
ADIDAS AG
ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT
BASF NAMEN-AKT.
BAYER
BEIERSDORF A.G.
BMW-BAYER.MOTORENWERKE
COMMERZBANK AKT NACH KAP
CONTINENTAL AG
DAIMLER AG / NAMEN-AKT.
DEUTSCHE BANK AG /NAM.
DEUTSCHE BOERSE AG /NAM.
DEUTSCHE LUFTHANSA/NAM.
DEUTSCHE POST AG
DEUTSCHE TELEKOM /NAM.
E.ON SE
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
FRESENIUS SE & CO KGAA
HEIDELBERGCEMENT AG
HENKEL / VORZUG
INFINEON TECHNOLOGIES /NAM.
K+S AKTIENGESELLSCHAFT
LINDE A.G.
MERCK KGAA
METRO AG
MUENCHENER
RUECKVERS/NAMENSA
KT
RWE
SAP SE
SIEMENS AG /NAM.
THYSSENKRUPP AG
DUESSELDORF
VOLKSWAGEN AG /VORZUG.
VONOVIA SE /NAMEN

7 000,00
10 900,00
25 000,00
16 200,00
3 000,00
12 000,00
30 000,00
1 000,00
27 500,00
40 000,00
5 000,00
10 000,00
31 000,00
62 000,00
66 000,00
5 000,00
10 000,00
4 000,00
4 500,00
30 000,00
5 500,00
6 300,00
3 000,00
6 000,00
5 500,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

103,00
142,95
66,30
103,30
79,34
80,70
7,64
200,00
67,37
14,95
74,99
14,20
24,42
15,78
8,44
77,84
64,21
75,25
96,90
12,50
20,56
128,05
73,31
27,23
178,75

721 000,00
1 558 155,00
1 657 500,00
1 673 460,00
238 020,00
968 400,00
229 230,00
200 000,00
1 852 675,00
598 000,00
374 950,00
142 050,00
757 020,00
978 050,00
556 908,00
389 200,00
642 100,00
301 000,00
436 050,00
375 150,00
113 107,50
806 715,00
219 930,00
163 380,00
983 125,00

3,44%
7,44%
7,92%
7,99%
1,14%
4,63%
1,10%
0,96%
8,85%
2,86%
1,79%
0,68%
3,62%
4,67%
2,66%
1,86%
3,07%
1,44%
2,08%
1,79%
0,54%
3,85%
1,05%
0,78%
4,70%

3,30%
7,12%
7,57%
7,65%
1,09%
4,43%
1,05%
0,91%
8,47%
2,73%
1,71%
0,65%
3,46%
4,47%
2,55%
1,78%
2,93%
1,38%
1,99%
1,71%
0,52%
3,69%
1,01%
0,75%
4,49%

10 000,00
13 800,00
19 700,00
18 000,00

EUR
EUR
EUR
EUR

11,38
71,10
93,15
18,26

113 750,00
981 180,00
1 835 055,00
328 680,00

0,54%
4,69%
8,76%
1,57%

0,52%
4,48%
8,39%
1,50%

1 000,00
20 000,00

EUR
EUR

111,85
31,62

111 850,00
632 500,00

0,53%
3,02%

0,51%
2,89%

Totaal Duitsland
Totaal aan een officiële beurs genoteerde effecten

Totaal Aandelen
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20 938 190,50

100,00%

95,68%

20 938 190,50

100,00%

95,68%

20 938 190,50

100,00%

95,68%
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Hoeveelheid of
Nominale
Valuta
waarde
op 31/03/2016

Benaming

Evaluatie
%
(in de valuta
in het
%
Koers in
van
bezit
Portevaluta
het
van het feuille
compartiment) ICB

Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten
II.

%
Netto
actief

20 938 190,50

100,00% 95,68%

899 376,00

4,11%

899 376,00

4,11%

899 376,00

4,11%

76 351,47

0,35%

-29 949,63

-0,14%

21 883 968,34

100,00%

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANK

EUR

Totaal Banktegoeden op zicht

Totaal Deposito’s en liquide middelen
III.

Overige vorderingen en schulden

IV.

Andere

V.

Totaal van het netto-actief

Verdeling van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische verdeling
op 31 maart 2016

Chemische producten
Voertuigen
Verzekeringsmaatschappijen
Elektrische toestellen en onderdelen
Geneesmiddelen, cosmetica & medische producten
Internet, software en IT-diensten
Telecommunicatie
Verkeer en vervoer
Banken en kredietinstellingen
Textiel, kleding en lederwaren
Energie- en watervoorziening
Vastgoed
Financiële vennootschappen, beleggings- en diverse andere venn.
Diverse verbruiksartikelen
Elektronica en halfgeleiders
Mijnbouw, kolen- en staalindustrie
Bouwmaterialen en bouwindustrie
Rubber en banden
Kleinhandel en warenhuizen
Totaal portefeuille:
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20,31%
13,47%
12,14%
8,76%
7,11%
4,69%
4,67%
4,29%
3,95%
3,44%
3,20%
3,02%
2,33%
2,08%
1,79%
1,57%
1,44%
0,96%
0,78%
100,00%
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3.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Semester 1
3 768 973,75
5 780 426,07
9 549 399,82

Totaal
3 768 973,75
5 780 426,07
9 549 399,82

121 182,82
2 396 976,55
2 518 159,37

121 182,82
2 396 976,55
2 518 159,37

23 330 183,21

23 330 183,21

30,14%

30,14%

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2
Maandelijks gemiddelde van de totale activa
Omloopsnelheid

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 kan gratis worden geraadpleegd bij NN
Investment Partners Belgium – Beheervennootschap – met zetel Marnixlaan 23 bus 3 te 1000 Brussel.

3.4.3. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal aandelen in omloop op 31/03/2016
Periode

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

Inschrijvingen
Kapitalisatie
1 963,306
672,695
110,826

Terugbetalingen

Uitkering
Kapitalisatie
116,000
5 499,213
63,000
6 456,545
1,000
1 812,486

Einde periode

Uitkering
Kapitalisatie
514,000
24 226,586
355,000
18 442,736
109,000
16 741,076

Uitkering
1 515,500
1 223,500
1 115,500

Totaal
25 742,086
19 666,236
17 856,576

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
2 029 078,36
458 715,49
774 482,93
276 699,31
117 295,06
3 887,76

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
5 705 280,40
2 058 113,96
7 115 199,49
1 495 258,09
1 953 724,08
443 252,47

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van de ICB

per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

30 926 274,20
23 538 312,42
21 883 968,34

—33—

Uitkering
1 029,33
1 019,49
1 045,50

3 951,96
3 870,98
3 927,47
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3.4.4. Rendementen
Actuariële rendementen:
1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

-17,08%
(in % )

6,01%
(in % )

4,99%
(in % )

3,93%
(in % )

Sinds het einde van
de initiële
inschrijvingsperiode
6,96%
(in % )

Jaarlijkse rendementen over de laatste 10 jaren per 31 maart 2016

■ NN (B) INVEST Germany: kapitalisatieaandeel (EUR)

Het gaat om de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (instapkosten en
uitstapkosten) rekening houdend met de herbelegging van de bruto-coupons. De returns uit het verrleden vormen
geen enkele garantie voor de toekomstige returns en houden geen rekening met eventuele fusies.
Dit compartiment is gecreëerd in april 1995.

3.4.5. Kosten
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op jaarlijkse basis 1,46% op 31/03/2016.
De lopende kosten, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening Nr. 583/2010 van de Commissie
van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europee Parlement en de Raad wat betreft
essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële
beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan via papier of via een website wordt
verstrekt (hierna “Verordening 583/2010”), zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.
De lopende kosten bevatten alle betalingen uit de activa van de bevek die worden vereist of toegestaan door
reglementering, de statuten of het prospectus. Ze bevatten echter geen prestatievergoedingen, instap- en
uitstapvergoedingen rechtstreeks door de belegger betaald, de transactiekosten, behalve diegene die gefactureerd
worden door de depothoudende bank, de beheermaatschappij, de administratief agent, de bestuurders van de
bevek of om het even welke beleggingsadviseur. Instap- en uitstapvergoedingen betaald door de ICB voor het
kopen en verkopen van stukken van een andere ICB maken ook deel uit van de lopende kosten. Bovendien
omvatten ze niet de rente op leningen en kosten die betrekking hebben op het houden van derivaten (bv. margin
calls).
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Ze zijn vastgesteld op basis van de kosten van het vorige boekjaar en worden uitgedrukt in percentage van de
gemiddelde netto activa van de betreffende periode. In bepaalde gevallen kunnen zij tevens worden uitgedrukt in
de vorm van een maximumbedrag of gebaseerd zijn op een andere periode van één jaar in het verleden. Zij
kunnen tevens het voorwerp uitmaken van een schatting.
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3.4.6. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balansposten “III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar – A. Vorderingen” en "IV. Vorderingen en
schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – b. Fiscale tegoeden" vertegenwoordigt de buitenlandse
belastingen van het voorgaande en/of lopende boekjaar te recupereren.
Toelichting 2 :
De balanspost "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - B. Schulden – e. Andere” die een provisie
voor de kosten van de dematerialisatie van fysische effekten vertegenwoordigde, werd afgeboekt als gevolg van
het einde van de procedure van dematerialisering van fysische effekten die werden verkocht op 3 november 2015.
Toelichting 3 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA.

Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
GBF's : de officiële tekst van het beheersreglement is neergelegd bij de FSMA.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van ING Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.ing.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
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4.

INFORMATIE OVER HET COMPARTIMENT NN (B) INVEST BELGIUM

4.1.

BEHEERVERSLAG

4.1.1. Lanceringsdatum en inschrijvingsprijs van het compartiment
Het compartiment werd oorspronkelijk opgestart op 28 februari 1991 binnen de vroegere bevek naar Belgisch recht
“BBL Invest” onder de naam “BBL Invest Belgium”. Ingevolge de vereffening ervan binnen “BBL Invest” was het
voorwerp van een inbreng van zijn activa en passiva in de vorm van een inbreng in natura in het nieuwe
compartiment van ING (B) Invest, onder de naam “ING (B) Invest Belgium” op 30 april 2003 (op basis van de
situaties per 24 april 2003 om middernacht waarbij de op die datum gegenereerde resultaten gekapitaliseerd
waren).
Initiële inschrijvingsprijs voor de kapitalisatieaandelen in euro: 228,73
Initiële inschrijvingsprijs voor de uitkeringsaandelen in euro: 1 280,10

4.1.2. Beursnotering
Niet van toepassing.

4.1.3. Doel en krachtlijnen van het beleggingsbeleid
Streeft hoofdzakelijk naar kapitaalgroei van de Belgische beurs via een beheer, geïnspireerd op een
representatieve beursindex, de BEL20 Private (Net) Return.

4.1.4. Financieel portefeuillebeheer
NN Investment Partners Belgium
Marnixlaan 23 bus 3 — 1000 Brussel

4.1.5. Distributeur(s)
ING België NV
Marnixlaan 24 — 1000 Brussel
Record Bank NV
Matisselaan 16 — 1140 Evere
Deutsche Bank S.A.
Marnixlaan 13/15 — 1000 Brussel
Bank Delen S.A.
Jan Van Rijswijcklaan 184 — 2020 Antwerpen
Dierickx, Leys & Cie
Kasteelpleinstraat 44/46 — 2000 Antwerpen

4.1.6. Index en benchmark
BEL20 Private (Net) Return
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4.1.7. Tijdens het boekjaar gevoerd beleid
Na de correctie in het tweede kwartaal 2015 is de Belgische aandelenmarkt vanaf oktober opnieuw beginnen te
stijgen, vooral onder impuls van de Europese Centrale Bank. Zo kondigde zij op 22 oktober aan dat zij haar
programma voor de opkoop van financiële activa nog vóór eind 2015 zou uitbreiden.
Die opwaartse tendens werd in december echter onderbroken omdat de beleggers een verhoging van de
richtinggevende rente van de Fed verwachtten. Op 16 december kwam er dan inderdaad een eerste verhoging
van 25 basispunten, wat al jarenlang geleden was.
De Europese beurzen hadden het bijzonder zwaar begin 2016. Naast de al bestaande problemen
in 2015 ontstonden er immers ook twijfels over de efficiëntie van het niet-conventionele monetaire beleid van de
centrale banken. Vooral de negatieve rente kwam almaar zwaarder onder vuur te liggen, door de negatieve impact
ervan op onder meer de financiële sector.
Vanaf midden februari zijn de grondstoffenprijzen wel opnieuw gestegen, wat ook een gunstig effect had op de
meeste cyclische waarden. Verschillende strategen waren ook positief over de beurzen en vonden de correctie
overdreven. Ook de Belgische beurs deed mee aan de opvering die in de tweede helft van februari ingezet werd.
Over de periode is de Bel20 Net Private Return-index lichtjes gestegen (+1,53%), wat beter is dan de MSCI EMU
Net Return-index, die 0,64% moest prijsgeven.
In het fonds verhoogden we geleidelijk onze blootstelling aan cyclische waarden door het enorme verschil in
waardering tussen die aandelen en de als defensiever beschouwde waarden eind 2015.

4.1.8. Toekomstig beleid
We zetten ons beleggingsbeleid op lange termijn voort, dat gebaseerd is op solide ondernemingen met een
recurrente cashflow die tegen redelijke waarderingen worden verhandeld.

4.1.9. Risicoklasse
De synthetische risico- en opbrengstindicator wordt berekend overeenkomstig de bepalingen van
Verordening 583/2010 op basis van de volatiliteit (stijging en daling van de waarde) op een voorafgaande periode
van 5 jaar. De meest recente versie is terug te vinden in de essentiële beleggersinformatie. De synthetische risicoen opbrengstindicator rangschikt het compartiment op een schaal van 1 tot 7. Hoe hoger het compartiment
gerangschikt is op de schaal, hoe hoger de potentiële opbrengst is, maar bijkomend is het verliesrisico eveneens
hoog. Het laagste cijfer betekent niet dat het fonds risicoloos is, maar dat in vergelijking met hogere cijfers het
product in principe een lagere opbrengst zal bieden met een hogere voorspelbaarheid.
De voornaamste beperkingen van de synthetische risico- en opbrengstindicator zijn dat de historische gegevens
die worden gebruikt voor de berekening van deze indicator, niet altijd een betrouwbare indicatie vormen van de
toekomstige evolutie. Aldus kan de risicocategorie in de tijd variëren. Zelfs indien het compartiment gerangschikt in
de laagste categorie is, kan de belegger nog steeds verliezen incasseren want geen enkele categorie is totaal
risicoloos.
Dit compartiment behoort tot klasse 6.
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4.2.

BALANS

II.
C.
a.

31/03/2016

31/03/2015

EUR

EUR

TOTAAL NETTO ACTIEF

94 024 949,52

112 320 278,98

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële
derivaten
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren
Aandelen

92 168 784,41

106 846 410,00

92 168 784,41

106 846 410,00

92 168 784,41

101 813 760,00

91 081 974,01

101 813 760,00

1 086 810,40

-

ICB’s met een vast aantal rechten van deelneming

-

5 032 650,00

Vorderingen en schulden op méér dan één jaar

5 490,00

-

Vorderingen

5 490,00

-

a.1. Aandelen
a.2. Waarvan uitgeleende aandelen
b.
III.
A.

Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar

IV.

Vorderingen

A.

-41 705,47
65 491,78

608 749,48

693,28

74 996,00

64 798,50

a.

Te ontvangen bedragen

b.

Fiscale tegoeden

c.

Collateral

1 141 214,00

-

Schulden

-1 235 572,85

-107 197,25

-94 358,85

-93 286,30

-1 141 214,00

-

-

-13 910,95

Deposito’s en liquide middelen

1 385 433,82

5 663 667,37

Banktegoeden op zicht

B.

V.

589 386,63
1 824 959,48

a.

Te betalen bedragen (-)

d.

Collateral (-)

e.

Andere (-)

1 385 433,82

5 663 667,37

Overlopende rekeningen

-124 145,34

-148 092,92

Toe te rekenen kosten (-)

-124 145,34

-148 092,92

TOTAAL EIGEN VERMOGEN

94 024 949,52

112 320 278,98

A.

Kapitaal

91 172 411,02

97 810 269,48

B.

Deelneming in het resultaat

-591 219,41

-271 720,90

C.

Overgedragen resultaat

300 000,00

300 000,00

D.

Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

3 143 757,91

14 481 730,40

A.
VI.
C.
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Posten buiten-balanstelling

I.
A.
a.
IX.
A.

31/03/2016

31/03/2015

EUR

EUR

Zakelijke zekerheden (+/-)
Collateral (+/-)

1 141 214,00
1 141 214,00

-

Effecten/geldmarktinstrumenten

1 141 214,00

-

Uitgeleende financiële instrumenten
Aandelen

1 086 810,40
1 086 810,40

-
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4.3.

RESULTATENREKENING

I.
C.
a.

Waardeverminderingen, minderwaarden en
meerwaarden
Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen
waardepapieren
Aandelen
a.1 Gerealiseerd resultaat
a.2 Niet gerealiseerd resultaat

b.

D.
a.
H.
b.

ICB’s met een vast aantal rechten van deelneming

3 106 449,95

14 610 788,01

2 863 284,95

14 610 788,00

2 863 284,95

13 795 574,31

5 044 097,01

4 215 837,89

-2 180 812,06

9 579 736,42

-

815 213,69

-

58 603,29

b.2. Niet gerealiseerd resultaat

-

756 610,40

Andere effecten

243 165,00

-

Gerealiseerd resultaat

243 165,00

-

Wisselposities en - verrichtingen

-

0,01

Andere wisselposities en –verrichtingen

-

0,01

-

0,01

739 061,10
886 860,00

634 211,50
752 632,00

Opbrengsten en kosten van de beleggingen
Dividenden

E.

Roerende voorheffingen (-)

-147 798,90

-118 420,50

Van Belgische oorsprong

-147 798,90

-118 420,50

Andere opbrengsten
Andere

17 152,26
17 152,26

-

-718 905,40
-53 671,09

-763 269,11
-45 381,38

B.

Exploitatiekosten
Verhandelingsen
beleggingen (-)
Financiële kosten (-)

-1 705,37

-1 167,66

C.

Vergoeding van de bewaarder (-)

-17 275,67

-17 568,22

III.
B.
IV.
A.

leveringskosten

betreffende

Vergoeding van de beheerder (-)

-592 312,82

-634 179,11

a.

Financieel beheer

-542 965,86

-581 330,82

b.

Administratief- en boekhoudkundig beheer

-49 346,96

-52 848,29

8 705,20

-56,87

-2 667,72

-2 893,56

D.

VII.

EUR

A.
a.

V.

31/03/2015

EUR

b.1. Gerealiseerd resultaat

b.1 Gerealiseerd resultaat
II.

31/03/2016

E.

Administratiekosten (-)

F.

Oprichtings- en organisatiekosten (-)

H.

Diensten en diverse goederen (-)

-11 569,24

-13 452,80

J.

Taksen

-44 196,87

-45 618,83

K.

Andere kosten (-)

-4 211,82

-2 950,68

Opbrengsten en kosten van het boekjaar
Subtotaal II+III+IV
Winst (verlies) uit gewone bedrijfsuitoefening vóór
belasting op het resultaat
Resultaat van het boekjaar (halfjaar)

37 307,96

-129 057,61

3 143 757,91

14 481 730,40

3 143 757,91

14 481 730,40
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4.4.

SAMENSTELLING VAN DE ACTIVA EN KERNCIJFERS

4.4.1. Samenstelling van de activa op 31/03/2016

Benaming

Hoeveelheid of
Nominale
Valuta
waarde
op 31/03/2016

Evaluatie
%
(in de valuta
in het
%
Koers in
van
bezit
Portevaluta
het
van het feuille
compartiment) ICB

I.

Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten

C.

Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren

a.

Aandelen

%
Netto
actief

aan een officiële beurs genoteerde effecten
België
ACKERMANS & VAN HAAREN SA
AGEAS NV
ANHEUSER-BUSH INBEV SA
BEFIMMO SCA SICAFI
BEKAERT
BELGACOM SA
BPOST
COFINIMMO SA
DECEUNINCK SA
DELHAIZE GROUP
ELIA SYSTEM OPERATOR SA
ETAB COLRUYT
EVS BROADCASTING EQUIPMENT
FINANCIERE DE TUBIZE SA
GBL
GIMV SA
KBC ANCORA CVA
KBC GROUPE SA
MITHRA PHARMACEUTICALS SA
ONTEX GROUP N.V.
SA D IETEREN NV
SOLVAY SA
TELENET GROUP HOLDING
TESSENDERLO CHEMIE
UCB
UMICORE SA
ZETES INDUSTRIES SA

17 000,00
160 000,00
78 000,00
18 000,00
38 000,00
120 000,00
135 000,00
27 000,00
150 000,00
55 000,00
65 000,00
80 000,00
25 000,00
49 964,00
58 000,00
15 000,00
120 000,00
90 000,00
28 889,00
40 000,00
15 000,00
48 000,00
20 000,00
25 000,00
60 000,00
80 000,00
10 000,00

EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR

124,65
34,87
109,25
56,46
35,70
30,04
24,42
107,85
2,34
91,75
43,72
51,20
32,48
56,99
72,51
48,50
28,80
45,34
9,43
28,82
37,00
88,15
44,48
33,40
67,24
43,75
41,86

Totaal België
Frankrijk
ENGIE
TOTAL SA

650 000,00
30 000,00

EUR
EUR

13,64
40,06

Totaal Frankrijk
Luxemburg
RTL GROUP SA

12 000,00

EUR

74,44

Totaal Luxemburg
Nederland
ING GROEP NV/CERT.OF SHS

795 000,00

EUR

Totaal Nederland
Totaal aan een officiële beurs genoteerde effecten
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10,63

2 119 050,00
5 579 200,00
8 521 500,00
1 016 280,00
1 356 790,00
3 604 200,00
3 296 025,00
2 911 950,00
351 000,00
5 046 250,00
2 841 475,00
4 096 000,00
812 125,00
2 847 448,36
4 205 580,00
727 500,00
3 455 400,00
4 080 150,00
272 481,05
1 152 600,00
555 000,00
4 231 200,00
889 700,00
835 000,00
4 034 400,00
3 500 000,00
418 550,00

2,30%
6,05%
9,25%
1,10%
1,47%
3,91%
3,58%
3,16%
0,38%
5,48%
3,08%
4,44%
0,88%
3,09%
4,56%
0,79%
3,75%
4,43%
0,30%
1,25%
0,60%
4,59%
0,97%
0,91%
4,38%
3,80%
0,45%

2,25%
5,93%
9,06%
1,08%
1,44%
3,83%
3,51%
3,10%
0,37%
5,37%
3,02%
4,36%
0,86%
3,03%
4,47%
0,77%
3,68%
4,34%
0,29%
1,23%
0,59%
4,50%
0,95%
0,89%
4,29%
3,72%
0,45%

72 756 854,41

78,94%

77,38%

8 866 000,00
1 201 800,00

9,62%
1,30%

9,43%
1,28%

10 067 800,00

10,92%

10,71%

893 280,00

0,97%

0,95%

893 280,00

0,97%

0,95%

8 450 850,00

9,17%

8,99%

8 450 850,00

9,17%

8,99%

92 168 784,41

100,00%

98,03%
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Hoeveelheid of
Nominale
Valuta
waarde
op 31/03/2016

Benaming

Evaluatie
%
(in de valuta
in het
%
Koers in
van
bezit
Portevaluta
het
van het feuille
compartiment) ICB
92 168 784,41

Totaal Aandelen
Totaal Effecten, geldmarktinstrumenten, ICB’s en financiële derivaten
II.

%
Netto
actief

100,00%

98,03%

92 168 784,41

100,00% 98,03%

1 376 861,06
8 572,76

1,46%
0,01%

1 385 433,82

1,47%

1 385 433,82

1,47%

594 876,63

0,63%

-124 145,34

-0,13%

94 024 949,52

100,00%

Deposito’s en liquide middelen
Banktegoeden op zicht
BELFIUS BANQUE
Current accounts budget

EUR
EUR

Totaal Banktegoeden op zicht

Totaal Deposito’s en liquide middelen
III.

Overige vorderingen en schulden

IV.

Andere

V.

Totaal van het netto-actief

Verdeling van de activa (in % van de effectenportefeuille)
Economische verdeling
Banken en kredietinstellingen
op 31 maart 2016
Energie- en watervoorziening
Financiële vennootschappen, beleggings- en diverse andere venn.
Kleinhandel en warenhuizen
Tabak en alcoholische dranken
Telecommunicatie
Chemische producten
Non-ferrometalen
Geneesmiddelen, cosmetica & medische producten
Openbare non-profitinstellingen
Vastgoed
Textiel, kleding en lederwaren
Olie en aardgas
Beleggingsfondsen en leveranciers
Elektronica en halfgeleiders
Voertuigen
Diverse handelsvennootschappen
Bouwmaterialen en bouwindustrie
Totaal portefeuille:
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19,65%
12,70%
12,65%
9,92%
9,25%
5,85%
5,50%
5,27%
4,67%
3,58%
3,16%
3,09%
1,30%
1,10%
0,88%
0,60%
0,45%
0,38%
100,00%
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4.4.2. Wijziging in de samenstelling van de activa van het compartiment (in EUR)
Semester 1
21 734 668,93
27 694 981,97
49 429 650,90

Totaal
21 734 668,93
27 694 981,97
49 429 650,90

Inschrijvingen
Terugbetalingen
Totaal 2

940 084,69
9 469 250,86
10 409 335,55

940 084,69
9 469 250,86
10 409 335,55

Maandelijks gemiddelde van de totale activa

98 492 360,41

98 492 360,41

39,62%

39,62%

Aankopen
Verkopen
Totaal 1

Omloopsnelheid

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 kan gratis worden geraadpleegd bij NN
Investment Partners Belgium – Beheervennootschap – met zetel Marnixlaan 23 bus 3 te 1000 Brussel.

4.4.3. Evolutie van het aantal inschrijvingen, terugbetalingen en van de netto-inventariswaarde
Evolutie van het aantal aandelen in omloop op 31/03/2016
Periode

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

Inschrijvingen
Kapitalisatie
1 455,149
713,542
456,902

Terugbetalingen

Uitkering
Kapitalisatie
105,000
8 487,914
83,000
7 046,117
43,000
4 892,784

Einde periode

Uitkering
Kapitalisatie
323,500
61 819,821
384,150
55 487,246
183,300
51 051,364

Uitkering
2 116,404
1 815,254
1 674,954

Totaal
63 936,225
57 302,500
52 726,318

Bedragen betaald en ontvangen door de ICB
(in de valuta van het compartiment)

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

Inschrijvingen
Kapitalisatie
Uitkering
2 152 298,02
322 000,52
1 234 249,17
295 652,17
793 415,59
146 669,10

Terugbetalingen
Kapitalisatie
Uitkering
12 511 499,91
1 019 238,30
12 039 105,72
1 399 293,94
8 785 176,21
684 074,65

Netto-inventariswaarde einde periode
(in de valuta van het compartiment)
Periode

van de ICB

per aandeel
Kapitalisatie

30/09/2014
30/09/2015
31/03/2016

104 952 176,02
99 502 370,25
94 024 949,52
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Uitkering
1 583,31
1 679,18
1 725,92

3 341,67
3 486,76
3 531,12
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4.4.4. Rendementen
Actuariële rendementen:
1 jaar

3 jaar

5 jaar

10 jaar

-4,78%
(in % )

11,73%
(in % )

6,71%
(in % )

0,81%
(in % )

Sinds het einde van
de initiële
inschrijvingsperiode
8,39%
(in % )

Jaarlijkse rendementen over de laatste 10 jaren per 31 maart 2016

■ NN (B) INVEST Belgium : kapitalisatieaandeel (EUR)

Het gaat om de evolutie van de netto-inventariswaarde op jaarbasis en exclusief kosten (instapkosten en
uitstapkosten) rekening houdend met de herbelegging van de bruto-coupons. De returns uit het verrleden vormen
geen enkele garantie voor de toekomstige returns en houden geen rekening met eventuele fusies.
Dit compartiment is gecreëerd in februari 1991.

4.4.5. Kosten
Het totaal van de lopende kosten bedraagt op jaarlijkse basis 1,35% op 31/03/2016.
De lopende kosten, berekend overeenkomstig de bepalingen van Verordening Nr. 583/2010 van de Commissie
van 1 juli 2010 tot uitvoering van Richtlijn 2009/65/EG van het Europee Parlement en de Raad wat betreft
essentiële beleggersinformatie en de voorwaarden waaraan moet worden voldaan als de essentiële
beleggersinformatie of het prospectus op een andere duurzame drager dan via papier of via een website wordt
verstrekt (hierna “Verordening 583/2010”), zijn opgenomen in de essentiële beleggersinformatie.
De lopende kosten bevatten alle betalingen uit de activa van de bevek die worden vereist of toegestaan door
reglementering, de statuten of het prospectus. Ze bevatten echter geen prestatievergoedingen, instap- en
uitstapvergoedingen rechtstreeks door de belegger betaald, de transactiekosten, behalve diegene die gefactureerd
worden door de depothoudende bank, de beheermaatschappij, de administratief agent, de bestuurders van de
bevek of om het even welke beleggingsadviseur. Instap- en uitstapvergoedingen betaald door de ICB voor het
kopen en verkopen van stukken van een andere ICB maken ook deel uit van de lopende kosten. Bovendien
omvatten ze niet de rente op leningen en kosten die betrekking hebben op het houden van derivaten (bv. margin
calls).
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Ze zijn vastgesteld op basis van de kosten van het vorige boekjaar en worden uitgedrukt in percentage van de
gemiddelde netto activa van de betreffende periode. In bepaalde gevallen kunnen zij tevens worden uitgedrukt in
de vorm van een maximumbedrag of gebaseerd zijn op een andere periode van één jaar in het verleden. Zij
kunnen tevens het voorwerp uitmaken van een schatting.
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4.4.6. Toelichting bij de financiële staten en andere gegevens
Toelichting 1 :
De balanspost "II. C. Aandelen en andere met aandelen gelijk te stellen waardepapieren - b. ICB's met een vast
aantal rechten van deelneming" : als gevolg van de wijziging van statuut naar Gereglementeerde
vastgoedvennootschappen (GVV), worden de posities aangehouden in Befimmo en/of Cofinimmo voortaan
geklasseerd onder de post “Aandelen”.
Toelichting 2 :
De balansposten “III. Vorderingen en schulden op méér dan één jaar – A. Vorderingen” en "IV. Vorderingen en
schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – b. Fiscale tegoeden" vertegenwoordigt de buitenlandse
belastingen van het voorgaande en/of lopende boekjaar te recupereren.
Toelichting 3 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - A. Vorderingen – a. Te ontvangen
bedragen” en “B. Schulden – a. Te betalen bedragen” vertegenwoordigen transacties geplaatst op de markt en / of
inschrijvingen en terugbetalingen, en in fase van vereffening.
Toelichting 4 :
De balansposten "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar – A. Vorderingen – c. Collateral” en “B.
Schulden - d. Collateral" vertegenwoordigen de gevormde waarborg voor de activiteit van effectenlening (zie
“Toelichting 8” hieronder); deze garantie is gevoelig hoger dan de minimale contractuele drempel van 105% van de
geleende effecting omdat de operaties in omloop ook hierin werden vervat (“pending positions”) en het overschot
aan garanties niet systematisch dezelfde dag worden afgeboekt.
Toelichting 5 :
De balanspost "IV. Vorderingen en schulden op ten hoogste één jaar - B. Schulden – e. Andere” die een provisie
voor de kosten van de dematerialisatie van fysische effekten vertegenwoordigde, werd afgeboekt als gevolg van
het einde van de procedure van dematerialisering van fysische effekten die werden verkocht op 3 november 2015.
Toelichting 6 :
De post van de resultatenrekening "I. Waardeverminderingen, minderwaarden en meerwaarden – D. Andere
effekten" vertegenwoordigt de opbrengst uit de verkoop van rechten Solvay met eindvervaldag 15/11/2015.
Toelichting 7 :
De post van de resultatenrekening "II. Opbrengsten en kosten van beleggingen - E. Roerende voorheffingen (-) - a.
Van Belgische oorsprong" : sinds 1/10/2013 genieten de betaalbaar gestelde dividenden van Belgische oorsprong
niet meer van de vrijstelling van roerende voorheffing en dit als gevolg van de overheidsmaatregelen genomen in
juli en augustus 2013. Deze maatregel neemt zijn volle effekt sinds 01/10/2013.
Toelichting 8 – De post van de resultatenrekening “III. Andere opbrengsten – B. Andere” is hoofdzakelijk
samengesteld uit inkomsten uit de activiteit van effektenleningen :
Om de inkomsten van het Fonds te verhogen, doet het Fonds beroep op de techniek van effectenlening, in
overeenstemming met de voorwaarden gesteld in het Koninklijk Besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de
effectenleningen door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, alsook met de aanbevelingen van het
ESMA.
De effektenlening is georganiseerd met Goldman Sachs volgens het “agent” model.
De verhoudingen tussen alle betrokken partijen zijn vastgelegd in algemeen aanvaarde en internationale
kaderovereenkomsten, waarin de belangrijkste beschermingsregels zijn opgenomen.

—47—

NN (B) INVEST Belgium
De bekomen financiële zekerheden zijn gevormd door staatsobligaties uitgegeven door de volgende landen:
België, Canada, Frankrijk, Duitsland, Nederland, Zweden, Zwitserland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten
van Amerika.
De effectenlening is enkel van toepassing op het aandelengedeelte van de portefeuille.
Het aantal uitgeleende effecten varieerde tussen 1 en 3 verschillende aandelen, met een marktwaarde die tussen
0,7 en 4,5 miljoen EUR schommelde en tussen 0,83% en 4,94% van de netto activa.
In overeenstemming met marktpraktijken, komt de netto vergoeding die van de tegenpartij wordt ontvangen,
grotendeels aan het Fonds toe en vertegenwoordigde 7246 EUR op 31/03/2016; het resterende bedrag komt toe
aan de Beheervennootschap en vertegenwoordigde 597 EUR op 31/03/2016.
Deze post bevat eveneens de recuperatie van eerder afgehouden Franse belasting aan de bron voor een waarde
van +/- 10 k EUR.
Toelichting 9 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - E. Administratiekosten" is positief als gevolg van de
afboeking van het overschot van kosten voor de dematerialisatie.
Toelichting 10 :
De post van de resultatenrekening "IV. Exploitatiekosten - K. Andere kosten" vertegenwoordigt hoofdzakelijk de
bijdragen in de werkingskosten van het FSMA.
Informatie 1 - Statuten en beheersreglement
Artikel 49, derde lid van de wet van 03/08/2012 :
Beveks : de officiële tekst van de statuten is neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.
GBF's : de officiële tekst van het beheersreglement is neergelegd bij de FSMA.
Informatie 2 - Defence Policy
Artikel 88, § 1 van de wet van 03/08/2012 :
De Vennootschap past de "Defence Policy" van ING Groep toe en zal niet investeren in ondernemingen die
rechtstreeks betrokken zijn bij de productie, het onderhoud en/of de handel in controversiële wapens
(antipersoonslandmijnen, clusterbommen, munitie met verarmd uranium, biologische, chemische of nucleaire
wapens, ...). De "Defence Policy" kan worden geraadpleegd op www.ing.com.
Informatie 3 :
De Beheervennootschap heeft een beperkt aantal deelnemingsrechten van het fonds in portefeuille teneinde een
rechtsgeldige algemene vergadering van aandeelhouders te kunnen houden in geval geen enkele aandeelhouder
zijn deelnemingsrechten heeft geblokkeerd binnen de vooropgestelde termijn van het oproepingsbericht. In
dergelijk geval oefent de Beheervennootschap haar stemrechten verbonden aan de deelnemingsrechten uit over
de agendapunten tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders. Hierbij wordt nagestreefd om de
belangen van het fonds en de aandeelhouders te behartigen. Tot op heden werden de agendapunten van de
betrokken algemene vergaderingen in dergelijk geval door de Beheervennootschap goedgekeurd.
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