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HOOFDSTUK I - BEHEERSREGLEMENT VAN DE INTERNE BELEGGINGSFONDSEN 

LANGETERMIJNFONDSEN 

1. AZ Allianz GI Better World Defensive 

Oprichtingsdatum  

De oprichtingsdatum van het interne beleggingsfonds is 20 september 2021. 

Beleggingsbeleid  

De activa van het interne beleggingsfonds zijn (hierna het intern Fonds) voor 100% belegd in het 
compartiment Allianz Better World Defensive hierna het Fonds) van de Beleggingsvennootschap met 
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund (LU2334260911).  
 
De beheerdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde 
aandelen en obligaties in lijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die zijn vastgesteld door 
de Verenigde Naties. Het fonds belegt in bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving en 
het milieu door hun bijdrage aan ten minste één van de Sustainable Development Goals en effecten die in 
het bijzonder projecten ondersteunen met betrekking tot de thema's klimaatverandering of 
maatschappelijk engagement. 
 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit intern Fonds ten opzichte 
van anderen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers hierop verliezen wegens 
marktontwikkelingen.  
 
We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 3 op een schaal van 1 tot 7. Dat is een middelgroot-lage 
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als 
middelgroot-laag. 
 

Het Fonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen 
onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. 

Samenstelling en criteria voor de verdeling van de activa  

Aangezien de activa van het interne fonds voor 100% in het fonds zijn belegd, voldoen ze aan dezelfde 
samenstelling en dezelfde criteria voor de verdeling van de activa. 

 Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen en obligaties die aansluiten bij de 
beleggingsdoelstellingen. 

 Het Fonds belegt tot 60% van zijn vermogen in aandelen. 

 Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in opkomende markten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in door activa of hypotheken gedekte effecten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties die meer risico met 
zich meebrengen, maar ook hogere potentiële winsten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Chinese klasse A-aandelen. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in geldmarktfondsen en in deposito's en 
geldmarktinstrumenten op tijdelijke basis en voor liquiditeitsbeheerdoeleinden en/of voor defensieve 
doeleinden en/of voor andere uitzonderlijke omstandigheden indien de beheerder dit in het belang van 
het Fonds acht. 

De beleggingspercentages in de verschillende activaklassen en financiële instrumenten kunnen 
aangepast worden in functie van de financiële markten en de opportuniteiten die ze bieden.  

Beheerskosten van het interne Fonds 

De beheerskosten bedragen 1,65% per jaar. 
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2. AZ Allianz GI Better World Moderate 

Oprichtingsdatum  

De oprichtingsdatum van het interne beleggingsfonds is 20 september 2021.  

Beleggingsbeleid  

De activa van het interne beleggingsfonds zijn (hierna het intern Fonds) voor 100% belegd in het 
compartiment Allianz Better World Moderate (hierna het Fonds) van de Beleggingsvennootschap met 
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund (LU2334261059). 
 
De beheerdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde 
aandelen en obligaties in lijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die zijn vastgesteld door 
de Verenigde Naties. Het fonds belegt in bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving en 
het milieu door hun bijdrage aan ten minste één van de Sustainable Development Goals en effecten die in 
het bijzonder projecten ondersteunen die betrekking hebben op de thema's klimaatverandering of 
maatschappelijk engagement. 
 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit intern Fonds ten opzichte 
van anderen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers hierop verliezen wegens 
marktontwikkelingen.  
 
We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 3 op een schaal van 1 tot 7. Dat is een middelgroot-lage 
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als 
middelgroot-laag. 

Het Fonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen 
onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. 

Samenstelling en criteria voor de verdeling van de activa  

Aangezien de activa van het interne fonds voor 100% in het fonds zijn belegd, voldoen ze aan dezelfde 
samenstelling en dezelfde criteria voor de verdeling van de activa. 

 Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen en obligaties die aansluiten bij de 
beleggingsdoelstellingen. 

 Het Fonds belegt minimaal 20% en maximaal 80% van zijn vermogen in aandelen. 

 Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in opkomende markten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in door activa of hypotheken gedekte effecten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties die meer risico met 
zich meebrengen, maar ook hogere potentiële winsten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Chinese klasse A-aandelen. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in geldmarktfondsen en in deposito's en 
geldmarktinstrumenten op tijdelijke basis en voor liquiditeitsbeheerdoeleinden en/of voor defensieve 
doeleinden en/of voor andere uitzonderlijke omstandigheden indien de beheerder dit in het belang 
van het Fonds acht. 

 

De beleggingspercentages in de verschillende activaklassen en financiële instrumenten kunnen 
aangepast worden in functie van de financiële markten en de opportuniteiten die ze bieden.  

Beheerskosten van het interne Fonds 

De beheerskosten bedragen 1,65% per jaar. 
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3. AZ Allianz GI Better World Dynamic 

Oprichtingsdatum  

De oprichtingsdatum van het beleggingsfonds is 20 september 2021. 

Beleggingsbeleid  

De activa van het interne beleggingsfonds zijn (hierna het intern Fonds) voor 100% belegd in het 
compartiment Allianz Better World Dynamic (hierna het Fonds) van de Beleggingsvennootschap met 
veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund (LU2334261133). 
 
De beheerdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde 
aandelen en obligaties in lijn met de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling die zijn vastgesteld door 
de Verenigde Naties. Het fonds belegt in bedrijven die een positieve impact hebben op de samenleving en 
het milieu door hun bijdrage aan ten minste één van de Sustainable Development Goals en effecten die in 
het bijzonder projecten ondersteunen die betrekking hebben op de thema's klimaatverandering of 
maatschappelijk engagement. 
 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit intern Fonds ten opzichte 
van anderen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers hierop verliezen wegens 
marktontwikkelingen.  
 

We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 4 op een schaal van 1 tot 7. Dat is een middelgrote risicoklasse. 
Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. 

Het Fonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen 
onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. 

Samenstelling en criteria voor de verdeling van de activa  

Aangezien de activa van het interne fonds voor 100% in het fonds zijn belegd, voldoen ze aan dezelfde 
samenstelling en dezelfde criteria voor de verdeling van de activa. 
 

 Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen en obligaties die aansluiten bij de 
beleggingsdoelstellingen. 

 Het Fonds belegt minimaal 40% en maximaal 100% van zijn vermogen in aandelen. 

 Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in opkomende markten  

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in door activa of hypotheken gedekte effecten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties die meer risico met 
zich meebrengen, maar ook hogere potentiële winsten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Chinese klasse A-aandelen. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in geldmarktfondsen en in deposito's en 
geldmarktinstrumenten op tijdelijke basis en voor liquiditeitsbeheerdoeleinden en/of voor defensieve 
doeleinden en/of voor andere uitzonderlijke omstandigheden indien de beheerder dit in het belang 
van het Fonds acht. 

 

De beleggingspercentages in de verschillende activaklassen en financiële instrumenten kunnen 
aangepast worden in functie van de financiële markten en de opportuniteiten die ze bieden.  

Beheerskosten van het interne Fonds 

De beheerskosten bedragen 1,65% per jaar. 
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4. AZ Allianz GI Clean Planet 

Oprichtingsdatum  

De oprichtingsdatum van het beleggingsfonds is 16 mei 2022. 

Beleggingsbeleid  

De activa van het interne beleggingsfonds zijn (hierna het intern Fonds) voor 100% belegd in het 
compartiment Allianz Clean Planet (hierna het Fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk 
kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund (LU2211814848). 
 
De beheerdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde 
aandelen met belangen in bedrijven die zich inzetten voor een gezonder milieu en volgens een ESG-type 
A-gerichte strategie. 
 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit intern Fonds ten opzichte 
van anderen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers hierop verliezen wegens 
marktontwikkelingen.  
 

We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 5 op een schaal van 1 tot 7. Dat is een middelgroot-hoge 
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als 
middelgroot-hoog. 

Het Fonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen 
onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. 

Samenstelling en criteria voor de verdeling van de activa 

Aangezien de activa van het interne fonds voor 100% in het fonds zijn belegd, voldoen ze aan dezelfde 
samenstelling en dezelfde criteria voor de verdeling van de activa. 
 

 Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen die zijn afgestemd op de 
beleggingsdoelstellingen en een ESG-gerichte type A-strategie. Bedrijven die een gezonder milieu 
willen creëren, zijn bedrijven die een dienst of product aanbieden die een positieve bijdrage levert aan 
de volgende gebieden: (i) schoner land, (ii) energietransitie en (iii) schoon water. 

 Het Fonds kan tot 10% beleggen in andere aandelen dan de ESG-gerichte type A-strategie. 

 Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in opkomende markten  

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in de Verenigde Staten van Amerika via 
converteerbare obligaties. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties die meer risico met 
zich meebrengen, maar ook hogere potentiële winsten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Chinese klasse A-aandelen. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in geldmarktfondsen en in deposito's en 
geldmarktinstrumenten op tijdelijke basis en voor liquiditeitsbeheerdoeleinden en/of voor defensieve 
doeleinden en/of voor andere uitzonderlijke omstandigheden indien de beheerder dit in het belang 
van het Fonds acht. 

 

De beleggingspercentages in de verschillende activaklassen en financiële instrumenten kunnen 
aangepast worden in functie van de financiële markten en de opportuniteiten die ze bieden.  

Beheerskosten van het interne Fonds 

De beheerskosten bedragen 1,65% per jaar. 
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5. AZ Allianz GI Smart Energy 

Oprichtingsdatum  

De oprichtingsdatum van het beleggingsfonds is 16 mei 2022. 

Beleggingsbeleid  

De activa van het interne beleggingsfonds zijn (hierna het intern Fonds) voor 100% belegd in het 
compartiment Allianz Smart Energy (hierna het Fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk 
kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund (LU2406543186). 
 
De beheerdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde 
aandelen met belangen in bedrijven die zich inzetten voor de energietransitie en die een ESG-type A-
gerichte strategie volgen. 
 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit intern Fonds ten opzichte 
van anderen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers hierop verliezen wegens 
marktontwikkelingen.  
 

We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 5 op een schaal van 1 tot 7. Dat is een middelgroot-hoge 
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als 
middelgroot-hoog. 

Het Fonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen 
onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. 

Samenstelling en criteria voor de verdeling van de activa  

Aangezien de activa van het interne fonds voor 100% in het fonds zijn belegd, voldoen ze aan dezelfde 
samenstelling en dezelfde criteria voor de verdeling van de activa. 
 

 Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen die aansluiten bij de 
beleggingsdoelstellingen. Dit zijn bedrijven die actief zijn op het gebied van energietransitie, 
oplossingen of diensten leveren die een positieve bijdrage leveren aan het verwijderen van fossiele 
materialen, het verbeteren van de veerkracht van duurzame energie-infrastructuren, het creëren van 
een nieuwe bron van hernieuwbare energie, energieopslag en het verbeteren van efficiëntie en 
toegang naar energieverbruik, zoals voorgeschreven door verschillende ESG's. 

 Het Fonds kan tot 10% beleggen in andere aandelen dan de ESG-gerichte type A-strategie. 

 Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in opkomende markten  

 Het Fonds mag niet beleggen in bedrijven in de Verenigde Staten van Amerika waarvan 30% van de 
inkomstenbronnen afkomstig zijn uit de productie van olie, steenkoolwinning of de opwekking van 
energie uit deze brandstoffen. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in geldmarktfondsen en in deposito's en 

geldmarktinstrumenten op tijdelijke basis en voor liquiditeitsbeheerdoeleinden en/of voor defensieve 
doeleinden en/of voor andere uitzonderlijke omstandigheden indien de beheerder dit in het belang 
van het Fonds acht. 

 

De beleggingspercentages in de verschillende activaklassen en financiële instrumenten kunnen 
aangepast worden in functie van de financiële markten en de opportuniteiten die ze bieden.  

Beheerskosten van het interne Fonds 

De beheerskosten bedragen 1,65% per jaar. 
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6. AZ Allianz GI Sustainable Health Evolution 

Oprichtingsdatum  

De oprichtingsdatum van het beleggingsfonds is 16 mei 2022. 

Beleggingsbeleid  

De activa van het interne beleggingsfonds zijn (hierna het intern Fonds) voor 100% belegd in het 
compartiment Allianz Sustainable Health Evolution (hierna het Fonds) van de Beleggingsvennootschap 
met veranderlijk kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund 
(LU2243672016). 
 
De beheerdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde 
aandelen met een focus op bedrijven die actief zijn in de gezondheidszorg en die een ESG-type A-
gerichte strategie volgen. 
 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit intern Fonds ten opzichte 
van anderen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers hierop verliezen wegens 
marktontwikkelingen.  
 

We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 5 op een schaal van 1 tot 7. Dat is een middelgroot-hoge 
risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als 
middelgroot-hoog. 

Het Fonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen 
onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. 

Samenstelling en criteria voor de verdeling van de activa  

Aangezien de activa van het interne fonds voor 100% in het fonds zijn belegd, voldoen ze aan dezelfde 
samenstelling en dezelfde criteria voor de verdeling van de activa. 
 

 Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen die aansluiten bij de 
beleggingsdoelstellingen. Dit zijn bedrijven die actief zijn op het gebied van gezondheid en die 
oplossingen of diensten bieden die: (i) een ziekte kunnen voorkomen, (ii) een behandeling 
voorschrijven, (iii) het leven verlengen en ESG-doelstellingen ondersteunen. 

 Het Fonds kan tot 10% beleggen in andere aandelen dan de ESG-gerichte type A-strategie. 

 Het Fonds kan tot 50% van zijn vermogen beleggen in opkomende markten  

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in door activa of hypotheken gedekte effecten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in hoogrentende obligaties die meer risico met 
zich meebrengen, maar ook hogere potentiële winsten. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in Chinese A-aandelen. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in geldmarktfondsen en in deposito's en 
geldmarktinstrumenten op tijdelijke basis en voor liquiditeitsbeheerdoeleinden en/of voor defensieve 
doeleinden en/of voor andere uitzonderlijke omstandigheden indien de beheerder dit in het belang 
van het Fonds acht. 

 

De beleggingspercentages in de verschillende activaklassen en financiële instrumenten kunnen 
aangepast worden in functie van de financiële markten en de opportuniteiten die ze bieden.  

Beheerskosten van het interne Fonds 

De beheerskosten bedragen 1,65% per jaar. 
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7. AZ Allianz GI Global Water 

Oprichtingsdatum  

De oprichtingsdatum van het beleggingsfonds is 16 mei 2022. 

Beleggingsbeleid  

De activa van het interne beleggingsfonds zijn (hierna het intern Fonds) voor 100% belegd in het 
compartiment Allianz Global Water (hierna het Fonds) van de Beleggingsvennootschap met veranderlijk 
kapitaal (BEVEK) naar Luxemburgs recht Allianz Global Investors Fund (LU1942584456). 
 
De beheerdoelstelling van het fonds is vermogensgroei op lange termijn door te beleggen in wereldwijde 
aandelen met de nadruk op bedrijven die zich bezighouden met waterbeheer en die een ESG-type A-
gerichte strategie volgen. 
 
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit intern Fonds ten opzichte 
van anderen. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers hierop verliezen wegens 
marktontwikkelingen.  
 

We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 4 op een schaal van 1 tot 7. Dat is een middelgrote risicoklasse. 
Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot. 

Het Fonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen 
onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. 

Samenstelling en criteria voor de verdeling van de activa  

Aangezien de activa van het interne fonds voor 100% in het fonds zijn belegd, voldoen ze aan dezelfde 
samenstelling en dezelfde criteria voor de verdeling van de activa. 
 

 Het Fonds belegt ten minste 90% van zijn vermogen in aandelen die aansluiten bij de 
beleggingsdoelstellingen. Dit zijn bedrijven die actief zijn op het gebied van waterbeheer en die 
oplossingen of diensten bieden die: een positieve ecologische en sociale impact creëren door 
problemen met betrekking tot de toegang tot water en de kwaliteit ervan op te lossen, terwijl het 
duurzame aspect van waterbeheer wordt verbeterd zoals voorgeschreven door een of meer ESG-
doelstellingen. 

 Het Fonds kan volledig in opkomende markten beleggen. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in de Verenigde Staten van Amerika, wat afwijkt van 
zijn beleggingsdoelstelling. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn activa beleggen in Chinese A-aandelen. 

 Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in geldmarktfondsen en in deposito's en 
geldmarktinstrumenten op tijdelijke basis en voor liquiditeitsbeheerdoeleinden en/of voor defensieve 
doeleinden en/of voor andere uitzonderlijke omstandigheden indien de beheerder dit in het belang van 
het Fonds acht. 

 

De beleggingspercentages in de verschillende activaklassen en financiële instrumenten kunnen 
aangepast worden in functie van de financiële markten en de opportuniteiten die ze bieden.  

Beheerskosten van het interne Fonds 

De beheerskosten bedragen 1,65% per jaar. 
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KORTETERMIJNFONDSEN 

Tijdelijke liquiditeitsoplossing 

Binnen het Allianz for a Better World fondsaanbod biedt AZ Allianz GI BW Securicash een tijdelijke 
liquiditeitsoplossing om u de mogelijkheid te bieden de beleggingsoptie te kiezen die het beste bij uw 
doelstellingen past. 

8. AZ Allianz GI BW Securicash 

Oprichtingsdatum  

De oprichtingsdatum van het beleggingsfonds is 16 mei 2022. 

Beleggingsbeleid  

De activa van het interne beleggingsfonds (hierna het intern Fonds) zijn voor 100% belegd in het 
Gemeenschappelijk BeleggingsFonds (hierna het Fonds) naar Frans recht Allianz Securicash SRI 
(FR001001773). 

Binnen het Allianz for a Better World fondsaanbod biedt AZ Allianz GI BW Securicash een tijdelijke 
liquiditeitsoplossing om u de mogelijkheid te bieden de beleggingsoptie te kiezen die het beste bij uw 
doelstellingen past. 

Het Fonds streeft ernaar een prestatie dicht bij die van de EONIA neer te zetten. Bij zeer lage 
rentetarieven op de geldmarkt, kan het rendement van het fonds onvoldoende zijn om de beheerskosten 
te dekken wat de waarde van het Fonds op een structurele manier zou doen dalen. 

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit fonds ten opzichte van 
andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het fonds 
wegens marktontwikkelingen. Hij is berekend op basis van gegevens uit het verleden en vormt geen 
betrouwbare indicator voor de toekomst.  

We hebben dit fonds ingedeeld in klasse 1 op een schaal van 1 tot 7. Dat is de laagste risicoklasse. Dat 
betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als heel laag. 

Het fonds belegt in financiële markten en gebruikt technieken en instrumenten die aan schommelingen 
onderhevig zijn, waaruit winsten of verliezen kunnen voortvloeien. 

Samenstelling en criteria voor de verdeling van de activa  

Aangezien de activa van het interne fonds voor 100% in het fonds zijn belegd, voldoen ze aan dezelfde 
samenstelling en dezelfde criteria voor de verdeling van de activa. 
 

 Het Fonds belegd tot 100% in obligaties en schuldbewijzen in euro van de monetaire markt met een 
minimum notering van de Europese Gemeenschap van A-2, van de G-7 en van Australië via 
financiële criteria en “Sociaal Verantwoord”. De effecten hebben een restlooptijd tot de wettelijke 
eindvervaldag van minder dan of gelijk aan 397 dagen. De gewogen gemiddelde maturiteit van de 
portefeuille tot de eindvervaldag is minder dan 60 dagen et de gewogen gemiddelde looptijd van de 
portefeuille tot de einddatum van de financiële instrumenten is minder dan of gelijk aan 120 dagen. 
 

 Het Fonds kan beleggen in financiële termijninstrumenten verhandeld op de gereglementeerde of 
onderhandse markten met een indekkingsdoel en kan tijdelijke aanschaf- en overdrachtsoperaties van 
effecten uitvoeren binnen de limiet van 100% van zijn actief. 

 

De beleggingspercentages in de verschillende activaklassen en financiële instrumenten kunnen 
aangepast worden in functie van de financiële markten en de opportuniteiten die ze bieden. 

Beheerskosten van het interne Fonds 

De beheerskosten bedragen 0,90% per jaar. 
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HOOFDSTUK II - GEMEENSCHAPPELIJKE BEPALINGEN VOOR DE BELEGGINGSFONDSEN 

1. Beheerders 

Het interne Fonds wordt beheerd door Allianz Benelux NV. 

De Fondsen in dewelke de interne Fondsen beleggen worden voor 100% worden naargelang de fondsen 
beheerd door de beheersmaatschappije Allianz Global Investors Luxembourg 
 
De prospectus van de Fondsen waarin de interne beleggingsfondsen voor 100% in investeren zijn 
verkrijgbaar op volgend adres: Allianz Global Investors - www.allianzgi.com 

2. Regels voor de evaluatie van de interne Fondsen 

De waarde van de netto activa van de interne Fondsen wordt elke werkdag vastgelegd. Zij is gelijk aan de 
totale waarde van de activa van de interne beleggingsfondsen verminderd met hun verbintenissen en 
lasten, en de beheerskosten van het contract. De deelbewijzen of aandelen van de ICBE’s in het bezit van 
de interne beleggingsfondsen worden geëvalueerd aan de laatst gekende liquidatiewaarde.  

De bepaling van de waarde van de netto-activa van de interne Fondsen kan worden opgeschort wanneer 
de verzekeraar niet in staat is om deze waarde objectief te bepalen. Dit kan gebeuren:  

 wanneer een beurs of een markt waarop een aanzienlijk deel van de activa van het intern Fonds is 
genoteerd of wordt verhandeld of een belangrijke wisselmarkt waarop de deviezen worden genoteerd 
of verhandeld waarin de waarde van de netto activa is uitgedrukt, gesloten is voor een andere reden 
dan wettelijke vakantie of wanneer de transacties er opgeschort zijn of aan beperkingen worden 
onderworpen, 

 wanneer de toestand zo ernstig is dat de verzekeraar de tegoeden en/of de verplichtingen niet correct 
kan waarderen, er niet normaal kan over beschikken of dit niet kan doen zonder de belangen van de 
verzekeringnemers of begunstigden van het beleggingsfonds ernstig te schaden,  

 wanneer de verzekeraar niet in staat is interne Fondsen te transfereren of transacties te 

verwezenlijken tegen een normale prijs of wisselkoers of wanneer beperkingen zijn opgelegd aan de 
wisselmarkten of aan de financiële markten,  

 bij een substantiële opname de interne Fondsen die meer dan 80% van hun waarde bedraagt of 
hoger is dan 1.250.000 euro. 

Tijdens deze schorsingsperiode worden ook bijdragen en opnames opgeschort. 

De verzekeringnemer kan de terugbetaling eisen van de tijdens die periode gestorte premies, verminderd 
met de bedragen die werden verbruikt om het risico te dekken. 

3. Evaluatieregels van de eenheid 

De waarde van de eenheid van een intern Fonds is gelijk aan de waarde van de netto activa van het 
fonds gedeeld door het totaal aantal eenheden waaruit het fonds bestaat.  

De eenheid wordt uitgedrukt in euro.  

De eenheden zijn niet verhandelbaar, dit wil zeggen dat ze niet rechtstreeks overgedragen mogen worden 
aan derden 

De activa van elk intern Fonds blijven de eigendom van de verzekeraar. De verzekeraar waarborgt de 
terugbetaling van het kapitaal, de waarde en de evolutie van de eenheden niet. De verzekeringnemer 
draagt het volledige financiële risico. 

De waarde van de eenheden wordt elke werkdag bepaald en gepubliceerd. Zij kunnen geraadpleegd 
worden op www.allianz.be> Handige links> Inventariswaarden beleggingsfondsen (Tak 23) en in de Echo 
en De Tijd. 

4. Liquidatie van een intern Fonds 

De interne Fondsen kunnen geliquideerd worden in geval van:  

 ontoereikendheid van de active van de interne Fondsen,  

 onvoldoende rentabiliteit voor de verzekeringnemer en/of de verzekeraar, 



 

Beheersreglement van de interne beleggingsfondsen – Allianz for a Better World – V1072NL – Ed. 
09/2022 

12

Internal 

 wijzingen van wetgeving of reglement die een significante invloed hebben op de beheersvoorwaarden 
van de interne Fondsen, 

 het intreden van omstandigheden of elementen die het beheer van de fondsen diepgaand en negatief 
beïnvloeden,  

 Absorbtie of liquidatie van een (intern) Fonds door zijn beheerder, 

 Wijziging van het beleggingsbeleid of risicoprofiel van het intern() Fonds door zin beheerder. 

 

Onder deze hypothesen kan de verzekeringnemer bij dezelfde verzekeraar naar keuze overgaan tot 
verandering van intern Fonds of vereffening van de afkoopwaarde.  

Hierbij mag geen enkele vergoeding ten laste van de verzekeringnemer worden gelegd.  

5. Opschorting/ Fusie/vervanging van een intern Fonds  

De verzekeraar kan op elk moment besluiten een intern Fonds tijdelijk of permanent op te schorten en 
vanaf dat moment elke nieuwe premiebetaling, ook voor lopende overeenkomsten, te weigeren. 

Afhankelijk van de marktomstandigheden kan de verzekeraar ook besluiten om een intern Fonds te 
fuseren met een ander intern Fonds. In dit geval zal het nieuwe interne Fonds een gelijkwaardige 
risicoklasse en een vergelijkbaar beleggingsbeleid als het gefusioneerde interne fonds hebben. 

De verzekeraar kan ook beslissen om een intern Fonds te vervangen door een ander intern Fonds met 
een gelijkwaardige risicoklasse en beleggingsstrategie. 

Voor deze fusie en/of vervanging zal geen enkele vergoeding ten laste van de verzekeringnemer worden 
gelegd. 

Elke verzekeringnemer die het niet eens is met deze verrichtingen, dient de verzekeraar hiervan op de 
hoogte brengen door middel van het daartoe ter beschikking gestelde, naar behoren ingevulde en 
ondertekende document, en dit vóór de ingangsdatum van de wijziging van het Intern Fonds. De 
verzekeringnemer zal dus voor het betrokken Intern Fonds de mogelijkheid hebben om te kiezen tussen 3 
opties: 

 de arbitrage naar een ander intern Fonds, 

 de omzetting binnen de verzekeraar van zijn contract naar een ander contract verbonden aan een 
intern Fonds, 

 de betaling van de afkoopsom. 

Gebeurt de afkoop/arbitrage echter na de hierboven vermelde uiterste datum, zijn de bepalingen en 
voorwaarden van afkoop en/of arbitrages van toepassing. 

6. Modaliteiten en voorwaarden van afkoop en overdracht van eenheden 

Deze modaliteiten zijn opgenomen in de artikels 11 tot en met 14 van de algemene voorwaarden van het 
contract. 

7. Wijziging van het beheersreglement 

De verzekeraar behoudt zich het recht voor om dit beheersreglement op elk moment te wijzigen. Elke 
wijziging zal, indien toepasselijk, aan de polishouders worden meegedeeld. 

Indien deze wijziging een essentieel element betreft en ten nadele van de verzekeringnemer wordt 
aangebracht, zal deze laatste de mogelijkheid hebben om binnen de in de mededeling vermelde termijn 
een arbitrage of een totale afkoop uit te voeren zonder kosten, in overeenstemming met de voorwaarden 
beschreven in algemene voorwaarden. 

Bij deze gelegenheid mag de verzekeringnemer geen vergoeding in rekening worden gebracht. 


