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De ambitie van elke belegger is een zo goed mogelijk evenwicht te vinden tussen
rendementsgroei en risicocontrole. Om die combinatie te bereiken, moet aan drie
voorwaarden worden voldaan:
✔ bij voortduring het beleggersprofiel respecteren;
✔ beleggen met een langetermijnvisie en;
✔ een optimale spreiding nastreven.
De opdracht van een particuliere belegger is niet vanzelfsprekend. Een beleggingsportefeuille
opbouwen en beheren vraagt tijd en een goede kennis van de financiële markten. Men moet
zich permanent informeren, een stevige dosis koelbloedigheid aan de dag leggen en
ingrijpende beslissingen durven nemen.
Als promotor biedt BNP Paribas Fortis haar klanten daarom ’kant-en-klare’ beleggingsformules ’op maat’ aan. Deze formules zijn ideaal om de kern te vormen van een goede
portefeuille, ongeacht het startkapitaal, de financiële ervaring of de houding ten opzichte van
risico.

De compartimenten ’Flexible W4’ van de bevek BNP PariBas B CoNtrol,
een nieuwe generatie strategiecompartimenten
• De voordelen van klassieke gemengde compartimenten...
Zoals elk strategiefonds laten ook de compartimenten ’Flexible W4’ van de bevek BNP
PariBas B CoNtrol elke belegger toe om op langere termijn te profiteren van de potentiële
groei van een ruim gespreide en actief beheerde portefeuille, ongeacht zijn temperament
en de omvang van zijn kapitaal. Deze portefeuille is belegd in instellingen voor collectieve
belegging (ICB’s) van aandelen en/of obligaties.
• ... met een verdedigingsdoelstelling* tegen dalende markten...
In een context van neerwaartse markten bestaat het doel* van de beheerders erin om
de negatieve prestatie over een periode van één jaar per compartiment te beperken tot
een vooraf bepaald niveau, rekening houdend met het aan elk compartiment verbonden
risicoprofiel.
• ... en een reactie op de toename van de inventariswaarde
Er is niets zo frustrerend als gerealiseerde winsten achteraf in rook te zien opgaan. In een
poging dit te voorkomen, wordt de referentiedrempel telkens opgetrokken wanneer de
inventariswaarde van het compartiment met een bepaald percentage stijgt. Dit percentage is
verschillend naargelang het compartiment en het eraan verbonden risicoprofiel. Op basis van
de referentiedrempel wordt de verdedigingsdoelstelling* van het compartiment bepaald.
Compartiment
BNP PariBas B CoNtrol

Doelstelling* =
Negatieve prestatie over één
jaar beperken
tot

Referentiewaarde
(in euro) op
01.04.2014

Referentiedrempel
(in euro) waaronder de
NIW niet mag zakken*
tussen 01.04.2014 en
31.03.2015

Stijgingspercentage
waarbij de referentiedrempel* wordt
opgetrokken

-2,5%

110,25

107,50

+1,25%

Stability W4
(defensief profiel)

-5%

112,80

107,16

+2,5%

Balanced W4
(neutraal profiel)

-10%

127,24

114,52

+5%

Growth W4
(dynamisch profiel)

-15%

139,82

118,85

+7,5%

High Growth W4
(agressief profiel)

-20%

143,32

114,66

+10%

Flexible
Conservative W4
(conservatief profiel)

* Er kan geen enkele waarborg gegeven worden inzake het behalen van deze doelstelling.
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De filosofie van de compartimenten ’Flexible W4’ van de bevek BNP Paribas B Control
Op zoek naar rendement
De compartimenten ’Flexible W4’ van de Belgische bevek BNP Paribas B Control zijn eerst en vooral strategiecompartimenten.
Ze bieden de belegger dus:
• een ruim gediversifieerde en op wereldschaal belegde portefeuille (W staat voor World), samengesteld uit instellingen voor
collectieve belegging (ICB) van aandelen en/of obligaties, evenals alternatieve beleggingen. Deze laatste bestaan uit deelbewijzen
van ICB’s en financiële instrumenten gekoppeld aan onder meer de vastgoed- en grondstoffenmarkten;
• een optimale spreiding van deze verschillende activaklassen volgens het profiel van de belegger;
• een actief beheer, gebaseerd op de strategische beslissingen van BNP Paribas Investment Partners, de beheerder van de bevek.

In een context van stijgende markten zal het
doel* van de beheerder erin bestaan om dezelfde
prestatie te behalen als die van een klassieke
strategieportefeuille met dezelfde samenstelling
als het compartiment ’Flexible W4’ van de bevek
BNP Paribas B Control (zie tabel hiernaast).

Compartiment
BNP Paribas B Control

Beleggersprofiel
Conservatief

• 86% in obligaties
• 14% in alternatieve beleggingen

Flexible Stability W4

Defensief

• 57% in obligaties
• 20% in aandelen
• 23% in alternatieve beleggingen

Flexible Balanced W4

Neutraal

• 40% in obligaties
• 40% in aandelen
• 20% in alternatieve beleggingen

Dynamisch

• 24% in obligaties
• 60% in aandelen
• 16% in alternatieve beleggingen

Agressief

• 81% in aandelen
• 19% in alternatieve beleggingen

Flexible Conservative W4

Flexible Growth W4
Flexible High Growth W4

Beleggersprofiel

Doelstelling* =
Negatieve prestatie
over één jaar
beperken tot

Conservatief

-2,5%

Flexible Stability W4

Defensief

-5%

Flexible Balanced W4

Neutraal

-10%

Dynamisch

-15%

Agressief

-20%

Compartiment
BNP Paribas B Control
Flexible Conservative W4

Flexible Growth W4
Flexible High Growth W4

Verdeling basisstrategie

Een verdedigingsdoelstelling*
In een context van dalende financiële markten zal het doel* van
de beheerder erin bestaan de negatieve prestatie over één jaar
te beperken tot een vooraf bepaald niveau, dat gekend is door de
belegger.
Om aan de risicoverwachtingen van alle beleggers te kunnen
voldoen, biedt BNP Paribas B Control vijf verschillende niveaus
van ’toegelaten verlies’ op een jaar, elk overeenstemmend met een
specifiek beleggersprofiel.

Reageren op de vooruitgang van de netto-inventariswaarde
Wanneer de financiële markten opwaarts gericht zijn, bestaat de grote originaliteit van de compartimenten ’Flexible W4’ van de
bevek BNP Paribas B Control erin dat ze reageren op een mooie vooruitgang van de netto-inventariswaarde. De term ’mooie vooruitgang’ varieert volgens het beleggersprofiel. De noodzaak om gerealiseerde winsten te verankeren, zal zich wellicht sneller bij een
defensieve belegger laten voelen dan bij een agressieve belegger. Daarom is er een verschillend stijgingspercentage gekoppeld aan
elk compartiment.
Als dit stijgingspercentage bereikt wordt, brengt dit een stijging
op gang van de referentiewaarde en de referentiedrempel
(bodemniveau* waaronder de waarde niet mag zakken) die
daaruit voortvloeit.

Compartiment
BNP Paribas B Control

Beleggersprofiel

Stijgingspercentage waarbij de referentiedrempel*
wordt opgetrokken

Conservatief

+1,25%

Flexible Stability W4

Defensief

+2,5%

Flexible Balanced W4

Neutraal

+5%

Dynamisch

+7,5%

Agressief

+10%

Flexible Conservative W4

Flexible Growth W4
* Er kan geen enkele waarborg gegeven worden inzake het behalen
van deze doelstelling.
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Een goed uitgeruste belegging
Een referentiewaarde die elk jaar wordt herzien … en mogelijk meer dan eens per jaar!
Op de verjaardag van hun lancering wordt voor de compartimenten ’Flexible W4’ van de bevek BNP Paribas B Control elk jaar een
nieuwe referentiewaarde vastgelegd voor de volgende 12 maanden. Zij komt overeen met de netto-inventariswaarde per aandeel,
berekend op de eerste werkdag van de referentieperiode, dit is de periode van 1 april tot 31 maart.
Deze referentiewaarde is essentieel op twee vlakken:
Op basis van deze referentiewaarde wordt de referentiedrempel bepaald, die de beheerder probeert niet te doorbreken.
De beheerder heeft als doel* de jaarlijkse negatieve prestatie te
beperken tot een bepaald percentage van de referentiewaarde,
afhankelijk van het risicoprofiel (zie tabel 2 op de vorige pagina).

Op basis van deze waarde zal het stijgingspercentage worden
berekend dat een verhoging op gang brengt van de referentiewaarde en de referentiedrempel die daaruit volgt. Het stijgingspercentage dat deze aanpassing met zich meebrengt, is
gelijk aan de helft van het vooropgestelde* maximale verlies
op jaarbasis en varieert dus eveneens naargelang het beleggersprofiel (zie tabel 3 op de vorige pagina).

Of de referentiewaarde nu geen, één of meerdere verhogingen ondergaat in de loop van de referentieperiode, ze wordt elk jaar
opnieuw bepaald op de verjaardagsdatum van de lancering. Tijdens deze jaarlijkse herziening kunnen de referentiewaarde en de
referentiedrempel die daaruit volgt, zowel stijgen als dalen ten opzichte van het vorige jaar. Een tussentijdse herziening kan enkel
maar een stijging zijn.

SP

SP:

RW - NIW
RD
Verjaardag
lancering

Verjaardag
lancering

De NIW
bereikt het SP

stijgingspercentage dat, eenmaal bereikt, ervoor zorgt dat de
referentiewaarde en de referentiedrempel opgetrokken worden.
RW: referentiewaarde die elk jaar op de verjaardag van de lancering
herbepaald wordt.
NIW: netto-inventariswaarde die alle bankwerkdagen berekend wordt.
RD: referentiedrempel die evolueert in functie van de referentiewaarde
= het bodemniveau waaronder de inventariswaarde niet mag
zakken*.

Waaruit bestaat de verdedigingsdoelstelling*?
Op de verjaardag van hun lancering (1 april of de eerstvolgende bankwerkdag) wordt voor de compartimenten ’Flexible W4’ van de
bevek BNP Paribas B Control de samenstelling van de verschillende portefeuilles teruggezet naar hun strategische basisverhouding
(zie tabel 1 op de vorige pagina).
Vervolgens zijn het de financiële markten die de samenstelling van de portefeuilles zullen beïnvloeden. Indien de referentiedrempel
dreigt overschreden te worden door bijvoorbeeld een terugval van de aandelenkoersen, dan bestaat de doelstelling* van de beheerder erin de netto-inventariswaarde niet onder deze drempel te laten zakken. Dit kan door een gedeelte van de ’risicovolle’ posities
(ICB’s van aandelen en/of obligaties en alternatieve beleggingen) om te zetten in liquiditeiten. Die omzetting kan oplopen tot 100%
als blijkt dat het compartiment effectief de referentiedrempel bereikt.
Stel daarentegen dat de referentiedrempel niet wordt bereikt op het einde van een periode van dalende markten en dat deze opnieuw in stijgende lijn zitten. Dan kan de beheerder opnieuw het gewicht van de aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen
binnen de portefeuille optrekken, om te kunnen profiteren van de koersstijgingen.
Het ’risicovolle’ gedeelte van de portefeuille zal in om het even welk geval dezelfde strategie blijven volgen als de traditionele
strategieportefeuilles.

Voor wie zijn de compartimenten ’Flexible W4’ van de bevek BNP Paribas B Control bestemd?
De compartimenten ’Flexible W4’ van de bevek BNP Paribas B Control zijn bestemd voor de belegger die:
• overtuigd is van de voordelen van een portefeuille van het type ’fonds van fondsen’ (samengesteld uit ICB’s), die ruim
gespreid is op wereldschaal, actief beheerd wordt en perfect aangepast is aan elk beleggersprofiel;
• duidelijk wil afbakenen welk risico hij bereid is te dragen op één jaar;
• wil dat het beheer zich aanpast aan de prestaties van de financiële markten, zowel in opwaartse als in neerwaartse lijn;
• er zich van bewust is dat er geen enkele waarborg kan worden geboden voor het behalen van de doelstellingen die in de
beleggingspolitiek zijn opgenomen en dat er geen kapitaalbescherming is voor deze compartimenten.
* Er kan geen enkele waarborg gegeven worden inzake het behalen van deze doelstelling.
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De compartimenten ’Flexible W4’ in een oogopslag
Rechtsvorm: compartimenten van de bevek naar Belgisch recht BNP PariBas B CoNtrol zonder voorafbepaalde vervaldag en zonder
kapitaalbescherming.
Beheersvennootschap: BNP Paribas Investment Partners Belgium.
Financiële dienst: BNP Paribas Fortis.
Beschrijving

Uitsluitend kapitalisatieaandelen.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Conservative W4: ISIN-code BE0948619565.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Stability W4: ISIN-code BE0948616538.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Balanced W4: ISIN-code BE0948620571.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Growth W4: ISIN-code BE0948618559.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible High Growth W4: ISIN-code BE0948617544.
Beleggingsbeleid
Elk compartiment is opgezet om zijn activa te beleggen in andere instellingen voor collectieve belegging die op hun beurt hoofdzakelijk beleggen
in de aandelen- en/of obligatiemarkten en in instrumenten op de monetaire markt. Aanvullend kan het compartiment eveneens beleggen in
andere effecten en in liquiditeiten, evenals in financiële derivaten op deze types activa. Dit heeft als doel een maximaal rendement te behalen,
rekening houdend met het overeenstemmende risico. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een internationale diversificatie van de beleggingen.
Hoewel het beheer van de compartimenten volledig gericht is op het realiseren van hun doelstellingen, kan hierover geen enkele formele waarborg worden gegeven.

Beleggersprofiel

- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Conservative W4 is bestemd voor de conservatieve belegger.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Stability W4 is bestemd voor de defensieve belegger.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Balanced W4 is bestemd voor de neutrale belegger.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible Growth W4 is bestemd voor de dynamische belegger.
- BNP PariBas B CoNtrol Flexible High Growth W4 is bestemd voor de agressieve belegger.
Naargelang de geboden beleggingsservice zal BNP Paribas Fortis moeten bepalen of het compartiment passend of geschikt is voor u,
conform de MiFID-gedragsregels.
De beleggers worden aangeraden na te gaan of deze belegging voor hen geschikt is, rekening houdend met in het bijzonder hun
beleggingsdoelstellingen en hun financiële kennis, ervaring en situatie. Bij twijfel worden ze verzocht een beleggingsspecialist van
BNP Paribas Fortis te raadplegen.
Instapkosten: 2,50%.
Elke inschrijving via PC banking of telefonisch via het nummer 02 433 41 34 levert een korting op van 20% op de instapkosten.
Uitstapkosten: geen.

Kosten

Fiscaliteit

Beheerscommissie
• 1% per jaar voor het compartiment BNP PariBas B CoNtrol Flexible Conservative W4.
• 1,75% per jaar voor de andere compartimenten.
Bewaring op een effectenrekening: gratis op een BNP Paribas Fortis-Effectenrekening.
Belastingstelsel voor particuliere beleggers (Belgische residenten) sinds 1 juli 2013
Deze compartimenten kunnen onderworpen zijn aan het belastingstelsel van toepassing op instellingen voor collectieve beleggingen in
effecten (ICBE's) waarvan meer dan 25% van het vermogen belegd is in schuldvorderingen. In dat geval wordt de meerwaarde (verschil
tussen de ontvangen waarde bij terugkoop, vereffening of overdracht en de aanschaffingswaarde van de aandelen) of een deel ervan
bij terugkoop, vereffening of overdracht van de aandelen op de secundaire markt beschouwd als interesten die onderworpen zijn aan
de roerende voorheffing van 25%. Voor de ICBE's waarop dit stelsel slechts van toepassing is sinds 1 juli 2013 worden die interesten
berekend vanaf 1 juli 2008. Als het belastbare inkomen niet bepaald kan worden op grond van het reële of forfaitaire rendement van de
schuldvorderingen, stemt het belastbare bedrag overeen met het verschil tussen de waarde ontvangen bij de terugkoop, vereffening of
overdracht, en de aanschaffingswaarde, vermenigvuldigd met het percentage van het vermogen belegd in schuldvorderingen.
De fiscale behandeling wordt bepaald door de individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor latere wijzigingen.
Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het belastingstelsel dat op hen van toepassing is.
Taks op beursverrichtingen (TOB):
- Er is geen TOB verschuldigd bij instappen. Bij uitstap bedraagt de TOB 1% (met een maximum van 1.500 EUR per verrichting).
Volgende documenten zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans: het uitgifteprospectus, het jongste periodieke verslag van de bevek
BNP PariBas B CoNtrol, de documenten met essentiële beleggersinformatie voor de compartimenten ’Flexible W4’. U kunt deze
documenten gratis verkrijgen in elk kantoor van BNP Paribas Fortis, dat de financiële dienst verzekert, en op de website
www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen > Alle producten > Fondsenzoeker.

Documentatie

Waarschuwing: voor elke beleggingsbeslissing is de belegger verplicht kennis te nemen van het Document met essentiële beleggersinformatie.
De netto-inventariswaarde wordt elke bankwerkdag berekend en gepubliceerd op de website www.beama.be/nl > Netto Inventariswaarden.

Graag meer weten of inschrijven?
Inschrijving elke bankwerkdag (vóór 16 uur) op basis van de netto-inventariswaarde.
Voor meer inlichtingen of voor inschrijvingen:
in elk kantoor van BNP Paribas Fortis
telefonisch via het nummer 02 433 41 34
via PC banking en op onze website www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen
Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. Het is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het
bevat geen beleggingsadvies en geen beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk
onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied.
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