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Uw persoonlijke situatie, de mate waarin u risico wil lopen, uw 
beleggingshorizon en uw gevoeligheid voor duurzame ontwikkeling 
zijn belangrijk bij de keuze van uw belegging.

Om een keuze te kunnen maken binnen het aanbod Allianz for 
a Better World vindt u in deze brochure:

– het essentiële informatiedocument
– de bijkomende precontractuele informatie
– het precontractueel document inzake duurzame financiering.

Samen met het beheersreglement, de algemene voorwaarden en het 
onderschrijvingsformulier geven ze u de precontractuele informatie.

Uw makelaar kan u een oplossing voorstellen die overeenstemt met 
uw persoonlijke situatie en uw wensen. Deze oplossingen kunnen 
bepaalde risico’s inhouden die u moet kennen voor u een beslissing 
neemt.

Sterke punten

• Transparantie
• Dynamisch beheer
• Reputatie van de fondsbeheerder
• Voordelige fiscaliteit
• Oplossingen voor successieplanning

Waarschuwing
Het contract houdt risico’s in:
•  volatiliteit: de waarde van bepaalde posities 

in de onderliggende fondsen kan schommelen
•  marktrisico: een waarde kan blijvend worden 

beïnvloed worden door marktinformatie of  
door het gedrag van sommige marktpartijen

•  gedeeltelijke terugbetaling bij negatieve 
beursevoluties

•  solvabiliteit van Allianz Benelux NV

Raadpleeg alle documenten op pagina 30.
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    Waarom is  
duurzaamheid 
      voor ons 
  allemaal belangrijk?



De klimaatcrisis, de behoefte aan meer 
rechtvaardigheid in de samenleving, 
het juiste gebruik van grondstoffen... De 
mensheid staat voor grote ecologische 
en maatschappelijke uitdagingen die 
ons allemaal rechtstreeks raken.

In wat voor wereld willen wij leven? 
En wat voor wereld willen we voor 
onze kinderen achterlaten? Uw 
beleggingskeuzes kunnen een verschil 
maken en helpen een betere wereld op 
te bouwen.

Waarom een betere wereld 
voor ons allemaal?

Verander de wereld met  
uw beleggingen, creëer  
een betere wereld

6

BEKIJK DE VIDEO

https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6273505394001
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Wat betekent SDG? Wat betekent duurzaam  
verantwoord beleggen? 

Wat betekent SFDR?

In 2015 heeft de VN 17 doelstellingen (SDG1) voorop 
gezet om aan een betere en duurzamere toekomst te 
bouwen voor iedereen. Wat betekent dit voor financiële 
beleggingen en hoe kunt u hier deel van uitmaken?2

Het concept van maatschappelijk verantwoord 
beleggen (MVB) is duurzame ontwikkeling 
toegepast op financiën. Deze beleggingsbenadering 
koppelt naast financiële criteria ook criteria op het 
gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur 
(Environmental, Social & Governance – ESG).

Na de implementatie van de SDG‘s door de VN en de 
akkoorden van Parijs in 2015, heeft de Europese Unie 
een verordening (SFDR3) ingevoerd om investeringen te 
classificeren volgens hun mate van duurzaamheid, door 
middel van verschillende categorieën. 

1 SDG: Sustainable Development Goals (Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen)
2  Bron: https://unfccc.int/process-and-meetings/theparis-agreement/the-paris-agreement and   

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainabledevelopment-goals/. 3 SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation

BEKIJK DE VIDEO BEKIJK DE VIDEO BEKIJK DE VIDEO

https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6269570594001
https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6269573695001
https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6271897429001
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   Hoe werkt   
      Allianz for a  
  Better World?



Met Allianz for a Better World 
(Classificatie artikel 8 SFDR*) kunt u 
beleggen in fondsen die op hun beurt 
beleggen in bedrijven met duurzame 
bedrijfsmodellen op lange termijn en die 
oplossingen bieden om de doelstellingen 
van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(SDG’s) van de VN te helpen verwezenlijken. 
Deze 17 doelen zijn gericht op het bouwen 
van een betere en duurzamere toekomst 
voor iedereen. Ze pakken de wereldwijde 
uitdagingen aan waar we allemaal mee 
te maken hebben, onder andere op het 
gebied van armoede, ongelijkheid, 
klimaatverandering, milieudegradatie, 
welvaart, vrede en rechtvaardigheid.1

Verander de wereld met  
uw beleggingen,  
creëer een betere wereld

9

*  Classificatie artikel 8 SFDR: het product promoot ecologische en/of sociale kenmerken, ook al is 
dat niet het belangrijkste voor het product, noch voor het beleggingsproces.

1  Bron: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement and   
https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/.

Meer informatie over de 17 duurzame 
ontwikkelingsdoelstellingen van de VN in detail.   
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Een fonds gericht  
op positieve verandering
Uw persoonlijke beslissing

Beleggen is iets heel persoonlijks en hangt af van uw risicobereidheid 
en uw verwachtingen op het gebied van rendement. Gezien de 
diversiteit van onze cliënten zijn er 3 fondsportefeuilles, die elk 
overeenkomen met een beleggersprofiel. Ze onderscheiden zich door 
hun verhouding tussen veelbelovende en stabiele beleggingen.
Allianz for a Better World is een geschikte productoplossing voor u als 
u uw geld professioneel en met een goed geweten wilt beleggen. Deze 
beleggingen worden binnen deze fondsen breed gespreid en worden 
zorgvuldig geselecteerd en beheerd door ervaren experts.

Actief beheer door specialisten,  
met regelmatige bijsturingen

De fondsen die in Allianz for a Better World worden voorgesteld, worden 
beheerd door Allianz Global Investors. Hun ervaren team van fondsbeheerders 
kan rekenen op de expertise van meer dan 700 doorgewinterde 
beleggingsspecialisten en op uiterst gesofisticeerde systemen. 
Volgens een beproefde procedure onderzoeken ze stap voor stap de 
wereldwijde beleggingsopportuniteiten, om zo de meest beloftevolle 
beleggingen te kunnen selecteren. De samenstelling van uw fondsen 
wordt regelmatig herzien en indien nodig aangepast aan de 
marktomstandigheden.

De AZ Allianz GI Better World fondsfamilie belegt in alle SDG‘s 
en overweegt multi-asset (aandelen en obligaties) beleggingen. 

AZ Allianz GI Better World Defensive
AZ Allianz GI Better World Moderate
AZ Allianz GI Better World Dynamic

Thematische fondsen investeren in een specifieke subset van 
de SDG‘s en overwegen acties.

AZ Allianz GI Clean Planet
AZ Allianz GI Global Water
AZ Allianz GI Smart Energy
AZ Allianz GI Sustainable Health Evolution

Uw makelaar zal graag met u de oplossing bespreken die het  
best bij u past.

Onze tijdelijk liquiditeitsfonds biedt een tijdelijke 
liquiditeitsoplossing. 

AZ Allianz GI BW Securicash Artikel 8 SFDR

Artikel 9 SFDR

Artikel 8 SFDR
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BEKIJK  
DE VIDEO

Het AZ Allianz GI Better World fond
Flexibele multi-activa-allocatie

Het basisbeginsel is eenvoudig: om een hoger rendement te behalen, 
moet u bereid zijn een groter risico op waardeschommelingen te 
aanvaarden. Onze ambitie is het juiste evenwicht te vinden tussen 
rendabiliteit en uw risicobereidheid, zodat het hoogst mogelijke 
rendement behaald wordt.

De fondsen beleggen in een selectie van wereldwijde SDG-conforme 
aandelen en een mix van groene, aan duurzaamheid gekoppelde, 
sociale, SDG-conforme en duurzame obligaties.

https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6271879592001
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Bron: Allianz Global Investors 2022. Het rendement van de strategie is geen garantie en het blijft mogelijk verlies te lijden. 

AZ Allianz GI Better World Defensive 
(Classificatie artikel 9 SFDR)

Het fonds richt zich op conservatieve beleggers die 
een hoger rendement nastreven dan met louter 
rentedragende beleggingen, maar die beducht zijn voor 
sterke koersschommelingen. Daarom is het aandeel 
van obligaties op een hoger gemiddelde gesteld, zodat 
koersschommelingen in aandelen kunnen worden 
gecompenseerd of althans mogelijk getemperd. 
Tegelijkertijd maakt de aandelencomponent een hoger 
rendement in goede beurstijden mogelijk.

AZ Allianz GI Better World Moderate
(Classificatie artikel 9 SFDR)

AZ Allianz GI Better World Moderate is geschikt voor 
u als u op zoek bent naar een evenwichtige mix tussen 
risico en rendement. 

AZ Allianz GI Better World Dynamic
(Classificatie artikel 9 SFDR)

AZ Allianz GI Better World Dynamic is geschikt voor 
u als u op zoek bent naar een meer dynamische 
beleggingsaanpak, die onderhevig is aan veranderingen 
en bereid bent om meer risico te nemen. 

AZ Allianz GI Better World Defensive/Moderate/Dynamic ziin unit-linked fondsen binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux NV 
op de markt wordt gebracht. De verzekeringnemer draagt alle financiële risico’s.



Wat de fondsen wel doen: 
–  De strategie streeft ernaar te beleggen in bedrijven die 

oplossingen bieden voor een duurzame toekomst en stelt zich ten 
doel beter te presteren dan de markt doordat de positieve impact 
op milieu en maatschappij ook gunstig uitpakt voor het financiële 
langetermijnrendement.

–  Het portefeuillebeheer is aan duidelijke regels voor inclusie en 
uitsluiting gebonden (de voetafdruk is zo klein mogelijk).

–  Negatieve impact moet voorkomen worden (geen ernstige 
afbreuk doen‘ geldt als leidraad), tenzij het een aanvaardbare 
concessie is voor een positieve verandering (er is bijvoorbeeld 
meer koper nodig om meer elektrische auto‘s te bouwen).

–  We beleggen in katalysatoren die de wereld naar onze 
inschatting op weg helpen naar een bepaalde SDG; maar of 
dat ook daadwerkelijk gebeurt, hebben we niet in de hand.

Wat de fondsen niet doen:
–  In hoeverre de fondsportefeuille de wereld dichter bij SDG‘s 

brengt, is niet te kwantificeren (bijvoorbeeld: We hebben de 
honger met x% verminderd).

–  We sluiten bedrijven met een slechte ESG-rating niet zomaar uit.
–  We laten groene duurzaamheidsdoelen niet links liggen om ons 

rendement te maximaliseren.1

–  We beleggen niet in kolen, tabak, wapens en bedrijven die 
mensenrechten schenden.

–  We passen geen hefboomwerking toe op de beleggingen van 
het fonds.

–  We kunnen in bedrijven beleggen waarvan de 
duurzaamheidsstrategie nog in de kinderschoenen staat. Dat 
betekent dat langere beleggingshorizons acceptabel zijn en 
rendementen mogelijk meer schommelen.

13

1  We beleggen hier over het algemeen niet in. 
Dit document is geen aanbeveling of uitnodiging om individuele effecten te kopen of te verkopen. Effecten die als voorbeeld worden aangehaald, zijn niet per se onderdeel 
van de portefeuille, zowel op het moment van schrijven als daarna. De strategie biedt geen garantie op succes en verliezen zijn niet uit te sluiten. 



Thematische fondsen

Gericht op specifieke thema’s 

Onze geselecteerde thematische fondsen beleggen in een 
specifieke subset van de SDG‘s. Door in aandelen te beleggen, 
kunnen beleggers deelnemen aan de evolutie van specifieke 
onderwerpen. 

Voorbeelden van gebieden waarin in een fonds geïnvesteerd 
zou kunnen worden zijn de circulaire economie, schoon water, 
energieverbruik of toegang tot gezondheid.

BEKIJK DE VIDEO

Groene groei 

De wereld van vandaag staat in het teken van aanhoudende bevolkingsgroei, digitalisering, de 
zoektocht naar rendement en – last but not least – de toenemende schaarste van de factor „milieu“, 
met de klimaatverandering en de vernietiging van ecosystemen als prominentste voorbeelden. 
Wereldwijd worden er steeds daadkrachtiger stappen naar duurzame economische groei gezet, 
wat deze ontwikkelingen alleen maar versterkt. Groene groei betekent echter wat anders dan 
vroeger – en hij zal vol intelligente oplossingen zitten – van logistiek tot landbouw. Digitalisering en 
artificiële intelligentie zullen deel gaan uitmaken van ons dagelijkse leven. Lees meer over Groene 
Groei en de kansen die hij biedt.
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https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6307411573112


AZ Allianz GI Clean Planet
(Classificatie artikel 8 SFDR)

Fonds voor internationale aandelen uit het thema „schone planeet“
Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(„SDG‘s“) van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op 
ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het 
milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG‘s, 
waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen 
worden toegepast. Bovendien wordt geanalyseerd of de ondernemingen de duurzame 
beleggingsdoelstellingen niet significant schaden. Het fonds belegt minimaal 90% van 
zijn vermogen in aandelen van internationale bedrijven die producten of oplossingen 
bieden die bijdragen aan het overwinnen van uitdagingen met betrekking tot drie 
factoren van een schoon milieu (schone lucht, schoon land, schoon water). Tot 50% 
van het vermogen van het fonds kan worden belegd in opkomende markten. De 
beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken. 

Le Het fonds belegt in aandelen die bijdragen tot de volgende SDG:

Bron : Allianz Global Investors, 2022. De performance van de fondsen is niet gegarandeerd: verliezen blijven mogelijk.

De fondsen zijn een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht. 
De verzekeringnemer draagt alle financiële risico‘s.
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AZ Allianz GI Global Water
(Classificatie artikel 8 SFDR)

Fonds voor internationale aandelen dat focust op de watersector
Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(„SDG‘s“) van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op 
ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het 
milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG‘s, 
waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen 
worden toegepast. Het fonds belegt op wereldwijde aandelenmarkten met een sterke 
focus op bedrijven die in hoge mate zijn betrokken bij het beheer van watervoorraden 
of het verbeteren van de watervoorziening of de efficiëntie de kwaliteit daarvan. De 
beleggingsdoelstelling van het fonds bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te 
genereren.

Le Het fonds belegt in aandelen die bijdragen tot de volgende SDG:



AZ Allianz GI Sustainable Health Evolution
(Classificatie artikel 8 SFDR)

Fonds voor internationale aandelen uit het thema „gezondheidsevolutie“
Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(„SDG‘s“) van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op 
ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het 
milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG‘s, 
waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen 
worden toegepast. Bovendien wordt geanalyseerd of de ondernemingen de duurzame 
beleggingsdoelstellingen niet significant schaden. Het fonds belegt minimaal 
90% van zijn vermogen in aandelen van internationale bedrijven die producten 
of oplossingen aanbieden die een gezonde levensstijl bevorderen door ziekten te 
voorkomen, behandelingen voor te schrijven en/of de levensduur te verlengen. Tot 
50% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in opkomende markten. De 
beleggingsdoelstelling bestaat erin kapitaalgroei op lange termijn te verwezenlijken.

Le Het fonds belegt in aandelen die bijdragen tot de volgende SDG:

Bron : Allianz Global Investors, 2022. De performance van de fondsen is niet gegarandeerd: verliezen blijven mogelijk.

De fondsen zijn een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht. 
De verzekeringnemer draagt alle financiële risico‘s.
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AZ Allianz GI Smart Energy
(Classificatie artikel 8 SFDR)

Aandelenfonds voor de energiesector
Het fonds volgt een strategie die is afgestemd op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen 
(„SDG‘s“) van de Verenigde Naties. Als zodanig is het fondsbeheer gericht op 
ondernemingen die bedrijven oplossingen bieden die positieve uitkomsten voor het 
milieu en de maatschappij creëren via hun bijdrage aan een of meer van de SDG‘s, 
waarbij gelijktijdig bepaalde minimale uitsluitingscriteria voor directe beleggingen 
worden toegepast. Bovendien wordt geanalyseerd of de ondernemingen de duurzame 
beleggingsdoelstellingen niet significant schaden. Het fonds belegt in bedrijven 
waarvan de activiteiten zouden moeten profiteren van de uitrol van elektrische 
voertuigen, energieopslag en de ontwikkeling van hernieuwbare energieën. De 
beleggingsdoelstelling van het fonds is kapitaalgroei op lange termijn te realiseren. 
 

Le Het fonds belegt in aandelen die bijdragen tot de volgende SDG:



Bron : Allianz Global Investors, 2022. De performance van de fondsen is niet gegarandeerd: verliezen blijven mogelijk.
1  Bron: https://www.lelabelisr.fr/label-isr/organisation/. Een rating, ranking of award vormt geen indicator voor de toekomstige performance. Bovendien worden deze steeds opnieuw toegekend.  

Dit label is een private label dat niet is goedgekeurd door de toezichthouder en niet noodzakelijkerwijs de verplichtingen respecteert die voortvloeien uit toekomstige Europese regelgeving. De belegger moet met name 
letten op de vereisten die aan het fonds worden opgelegd om dit label te verkrijgen, op de toegestane tolerantiemarges bij de toekenning van het label, op de rating die soms bij het label wordt gevoegd, op de frequen-
tie van het onderzoek van het behoud van de toekenningsvoorwaarden, de mogelijkheid voor de vermogensbeheerder om tijdens de looptijd van het fonds af te wijken van de vereisten van het label, de informatie die in 
verband met dit label wordt gepubliceerd.

De fondsen zijn een unit-linked (tak 23) fonds binnen Allianz for a Better World, een verzekeringspolis die in België door Allianz Benelux SA op de markt wordt gebracht. 
De verzekeringnemer draagt alle financiële risico‘s.
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AZ Allianz GI BW Securicash
(Classificatie artikel 8 SFDR)

Tijdelijk liquiditeitsfonds
De doelstelling van het fonds is een nettorendement 
te bieden dat gelijkwaardig is aan of beter is dan de 
€STR-index (Europese geldmarktindex) gedurende de 
aanbevolen beleggingsperiode, op basis van financiële 
en niet-financiële (maatschappelijk verantwoorde) 
criteria. Indien de geldmarktrente een zeer laag niveau 
zou bereiken, zou het door het fonds gegenereerde 
rendement niet volstaan om de beheerskosten te 
dekken en zou de intrinsieke waarde van het fonds dus 
structureel dalen.

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. Dit fonds is niet als dusdanig 
een beleggingsoplossing, maar een tijdelijke 
liquiditeitsoplossing opgebouwd rond financiële en extra-
financiële (maatschappelijk verantwoorde) criteria. 

Kies uw optie
Er zijn redenen waarom men niet altijd voor 100 % moet 
beleggen. Heeft u gekozen voor een drip feed optie, dan 
wordt uw inleg stap voor stap overgeheveld naar het 
door u gekozen fonds. In de tussentijd wordt het geld 
bewaard in de tijdelijke liquiditeitsoplossing AZ Allianz 
GI BW Securicash. Bovendien kunt u kiezen voor de 
Stop-loss optie om uw beleggingsbeslissingen te helpen 
isoleren van emotionele invloeden of om een tijdelijke 
oplossing te zoeken om uw geld in een meer liquide fonds 
te houden tot uw volgende belegging. Het streven naar 
kapitaalbehoud gaat echter ten koste van het rendement. 
Daarom streeft het AZ Allianz GI BW Securicash naar 
een nettorendement dat gelijk is aan of beter is dan de 

De tijdelijke liquiditeitsoplossing
Europese geldmarktindex €STR over de aanbevolen 
beleggingsperiode. In tijden van zeer lage rentetarieven 
kan dit een structurele daling van uw belegging 
betekenen.

SFDR classificatie 
AZ Allianz GI BW Securicash is geclassificeerd als 
een Artikel 8 onder SFDR: EU Sustainable Finance 
Disclosure Regulation. Dit fonds bevordert milieu- of 
sociale kenmerken en houdt daarom systematisch (ten 
minste 90 % van de portefeuille) rekening met duurzame 
waarden en doelstellingen, terwijl het bepaalde duurzame 
minimumuitsluitingen volgt. De fondsen moeten hun ESG-
strategie openbaar maken en er regelmatig verslag over 
uitbrengen.

SRI-label1

Het fonds draagt het ISR-label. Het ISR-label is een 
instrument om te kiezen voor duurzame en verantwoorde 
beleggingen. Het label is gecreëerd en wordt gesteund 
door het Franse ministerie van Financiën en heeft als doel 
de zichtbaarheid van duurzame beleggingsproducten 
onder spaarders in Frankrijk en Europa te vergroten.



U blijft op de hoogte 
van de situatie van 
uw beleggingen

Het is voor ons erg belangrijk 
dat u het overzicht over al uw 
beleggingen behoudt. We 
houden u elke dag op de hoogte 
van alle bewegingen van de 
fondsen via de portaalsite  
www.mybetterworld.be. U kunt 
dus op elk ogenblik de huidige 
samenstelling en de evolutie van 
uw fondsen opvolgen.

18

www.mybetterworld.be
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De fondsen van Allianz for a Better World worden actief beheerd door specialisten uit 
verschillende vakgebieden

Een solide en betrouwbare partner

Allianz biedt wereldwijd financiële oplossingen van A tot 
Z. Sterke merken voor een uitgebreid diensten-gamma: 
Allianz Worldwide Care, Allianz Global Assistance, 
Allianz Trade, Allianz Global Investors, PIMCO.

> 70 landen
> 126 miljoen klanten
Top 4 wereldwijde vermogensbeheerders

Allianz heeft sinds 2007 een AA rating bij Standard & 
Poor’s en een Solvency II ratio van 199 % op 30/09/2022. 
De sterkte van deze financiële indicatoren geeft de 
zekerheid te kunnen voldoen aan de verplichtingen 
voorzien in de verzekeringscontracten.

Het huwelijk tussen actief beheer  
en traditie

Allianz Global Investors is een activabeheerder met een 
lange traditie. Het is een volledige dochteronderneming 
van Allianz en houdt eraan om de waarden van de groep 
te respecteren, zoals zorgvuldigheid, ervaring en de 
beheersing van de kleinste details. Het stelt zich niet 
tevreden met een oppervlakkige analyse van de markten 
en de beleggingsopportuniteiten.

20 localisaties wereldwijd
600 beleggingsspecialisten
521 miljard euro activa onder beheer

Hun specialisten zijn overal ter wereld aanwezig en 
vormen hun eigen mening over de belangrijkste 
activaklassen en kapitaalmarkten. Hun beleggingsteam 
volgt duidelijke regels die geen ruimte laten voor 
financiële fouten. Dit maakt van hen een bevoorrechte 
partner van bedrijven, stichtingen en particulieren.

Gegevens per 30/09/2022 Gegevens per 30/09/2022
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    Wat 
  zit er voor  
      mij in?

Wat is uw impact als belegger?

BEKIJK DE VIDEO

https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6273679754001
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Hoe vindt u de juiste 
belegging voor u?

BEKIJK DE VIDEO

https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6272809590001
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Waarom kiezen voor Allianz  
              for a Better World?

1. Streven naar meetbare positieve veranderingen
Beleggen voor het milieu, de maatschappij en governance: beleggen voor een betere wereld.

2. Hoogstpersoonlijke portefeuille
Gepersonaliseerd risico-opbrengstprofiel en verschillende thema‘s zodat de portefeuille op de 
persoonlijke situatie en belangen kan worden afgestemd.

3. Experts voor duurzaam investeren
Allianz Global Investors is een pionier in duurzaam beleggen. Het eerste SRI-aandelenfonds 
van van de expert stamt uit 1999. 

4. Beleggen zonder zorgen
Actief beheerd door specialisten uit verschillende vakgebieden. 

Geniet van de permanente 

actie premietaks van 1 %. 

Contacteer uw makelaar.
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    Goed om  
te weten
         Achtergrond-  

informatie



Een duik in de 17 Duurzame –
Ontwikkelingsdoelstellingen van de VN

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn 
een oproep aan alle landen – arme, rijke en 
middeninkomenslanden – om de welvaart te 
bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen. 
Zij erkennen dat het uitbannen van armoede hand 
in hand moet gaan met strategieën die economische 
groei tot stand brengen en voorzien in een reeks 
sociale behoeften, waaronder onderwijs, gezondheid, 
sociale bescherming en kansen op werk, en tegelijk 
klimaatverandering en milieubescherming aanpakken.
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BEKIJK DE VIDEO

https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6269736580001
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Verzeker toegang 
tot betaalbare, 
betrouwbare, 
duurzame en 
moderne energie 
voor iedereen.

Bevorder 
aanhoudende, 
inclusieve en duurzame 
economische groei, 
volledige en 
productieve 
tewerkstelling en 
waardig werk voor 
iedereen.

Bouw veerkrachtige 
 infrastructuur, 
bevorder inclusieve 
en duurzame 
industrialisering en 
stimuleer innovatie.

Dring ongelijkheid 
in en tussen landen 
terug.

Maak steden 
en  menselijke 
nederzettingen 
inclusief, veilig, 
veerkrachtig 
en duurzaam.

Verzeker duurzame 
consumptie- en 
productiepatronen.

Neem dringend 
actie om 
klimaatverandering 
en haar impact 
te bestrijden.

Behoud en maak 
duurzaam gebruik 
van oceanen, zeeën 
en mariene 
hulpbronnen voor 
duurzame 
ontwikkeling.

Bescherm, herstel 
en bevorder het 
duurzaam gebruik 
van ecosystemen 
op het vasteland, 
beheer bossen 
duurzaam, bestrijd 
woestijnvorming, 
stop landdegradatie 
en draai het terug en 
roep het verlies aan 
biodiversiteit een 
halt toe.

Bevorder vreedzame 
en  inclusieve 
samenlevingen met 
het oog op duurzame 
ontwikkeling, verzeker 
toegang tot justitie 
voor iedereen en 
bouw op alle niveaus 
doeltreffende, 
verantwoordelijke 
en toegankelijke 
instellingen uit.

Versterk de imple-
mentatiemiddelen 
en revitaliseer het 
wereldwijd partner-
schap voor duurzame 
ontwikkeling.

Bron: www.un.org/sustainabledevelopment

Beëindig armoede 
overal en in al haar 
vormen.

Beëindig honger, 
bereik 
voedselzekerheid en 
verbeterde voeding en 
promoot duurzame 
landbouw.

Verzeker een goede 
gezondheid en 
promoot welzijn voor 
alle leeftijden.

Verzeker gelijke 
toegang tot 
kwaliteitsvol 
onderwijs en 
bevorder levenslang 
leren voor iedereen.

Bereik 
gendergelijkheid 
en empowerment 
voor alle vrouwen 
en meisjes.

Verzeker toegang 
en duurzaam 
beheer van water 
en sanitatie voor 
iedereen.
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“Menselijke activiteit 
heeft bijna 75 % van 
het aardoppervlak 
veranderd.”
(SDG doel #15: Leven op het land)



“Van ongeveer één op de vier kinderen onder 
de 5 jaar wereldwijd wordt de geboorte nooit 
officieel geregistreerd, waardoor zij niet over 
een bewijs van wettelijke identiteit beschikken 
dat cruciaal is voor de bescherming van hun 
rechten en voor de toegang tot justitie en 
sociale diensten.”
(SDG doel #16: Vrede, veiligheid en sterke publieke diensten)

“13 % van de 
wereldbevolking heeft 
nog steeds geen toegang 
tot moderne elektriciteit.”
(SDG doel #7: Betaalbare en duurzame energie)

Bron: https://www.un.org/

“Wereldwijd was 61 % 
van alle werknemers 
betrokken bij informele 
werkgelegenheid in 2016.”
(SDG doel #8: Waardig werk en economische groei)

“Wereldwijd heeft één op de drie mensen geen 
toegang tot veilig drinkwater, twee op de vijf 
mensen hebben geen basisvoorziening voor het 
handenwassen met zeep en water.”
(SDG doel #6: Schoon water en sanitair)
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Environmental (milieu):  
Klimaatverandering, milieuvervuiling, waterbeheer, 
afvalbeheer, biodiversiteit, energie-efficiëntie.

Social (maatschappij): 
Mensenrechten, betrekkingen met werknemers, 
arbeidsveiligheid, relatie met de plaatselijke omgeving, 
HR-management, bescherming van persoonsgegevens 
en veiligheid van gegevens.

Governance (ondernemingsbestuur): 
Samenstelling en beloning van de Raad van 
Bestuur en de Raad van Toezicht, aansprakelijkheid, 
aandeelhoudersrechten en monitormechanismen, 
waaronder ten aanzien van omkoping en corruptie.

De Sustainable Development Goals (Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen) zijn een serie universele 
doelstellingen waarmee de urgente ecologische, 
maatschappelijke en economische uitdagingen 
waar onze wereld mee worstelt, tastbaar worden 
gemaakt. Ze concretiseren de prioriteiten voor 
wereldwijde verduurzaming en streefwaarden voor 
2030 en zijn bedoeld om de mondiale inspanningen op 
gemeenschappelijke doelen en targets te concentreren. 
Deze doelstellingen zijn opgesteld op de VN-conferentie 
inzake Duurzame Ontwikkeling van 2012 en werden in 
2015 officieel gelanceerd.

Sustainable and Responsible Investing 
(maatschappelijk verantwoord beleggen)

De Sustainable Finance Disclosure 
Regulation (de verordening betreffende 
informatieverschaffing over duurzaamheid 
in de financiëledienstensector) verplicht 
vermogensbeheerder en andere 
financiëlemarktdeelnemers ESG-informatie 
te verschaffen met inhoudelijke bepalingen. 
Deze verordening is van kracht geworden op 
10 maart 2021.

De Europese Commissie voerde de SFDR 
tegelijk met de Taxonomieverordening en de 
Verordening inzake koolstofarme benchmarks 
in als onderdeel van een pakket maatregelen 
in het kader van het Actieplan inzake duurzame 
financiering van de Europese Commissie.

28

Wat is een handafdruk en een voetafdruk?

BEKIJK DE VIDEO

https://players.brightcove.net/5288560598001/default_default/index.html?videoId=6272957008001
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    Overtuigd van   
         Allianz for a 
 Better World?
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Uw makelaar zal samen met u de analyse doen van:
• uw kennis en ervaring met financiële producten
• uw financiële situatie
• uw spaar- en beleggingsdoelstellingen
• uw risicogevoeligheid
• uw verlangens en behoeften
• uw gevoeligheid voor duurzame ontwikkeling.

Op basis van deze analyse zal uw makelaar u een geschikte belegging voorstellen 
die overeenstemt met uw persoonlijke situatie.

Bent u overtuigd van   
   Allianz for a Better World?

Deze brochure geeft algemene informatie. Ze vervangt het advies van uw 
verzekeringstussenpersoon niet. Het essentiële informatiedocument en de 
bijkomende precontractuele informatie evenals de specifieke-informatiedocumenten 
van de fondsen die uw verzekeringstussenpersoon u adviseert moeten u samen met 
deze brochure overhandigd worden. Hier vindt u gedetailleerde informatie over de duur 
van het product, de kosten, vergoedingen, ... 

De algemene voorwaarden, het beheersreglement, de precontractuele documenten 
met inbegrip van het precontractueel document inzake duurzame financiering zijn 
gratis beschikbaar bij uw verzekeringstussenpersoon of op www.allianz.be > Handige 
links > Documenten.

https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-allianz-for-a-better-world.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-allianz-for-a-better-world.pdf
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Algemene voorwaarden > www.allianz.be >  
Handige links > Documenten > Categorie: Beleggingen > 
Product: te kiezen > Documenttype: Algemene voorwaarden

Raadpleeg de (pre)contractuele documenten:

Beheersreglement > www.allianz.be >  
Handige links > Documenten > Categorie: 
Beleggingen > Product: te kiezen > Documenttype: 
Beheersreglement – Winstdelingsreglement

Essentiële-informatiedocumenten en bijkomende precontractuele informatie  
alsook het specifieke-informatiedocument voor de fondsen > www.allianz.be >  
Handige links > Documenten > Categorie: Beleggingen > Product: te kiezen > 
Documenttype: Essentiele Informatiedocumenten 

Essentiele informatiedocumenten Allianz for a Better World

Essentiele informatiedocumenten AZ Allianz GI Better World Dynamic

Essentiele informatiedocumenten AZ Allianz GI Better World Moderate

Essentiele informatiedocumenten AZ Allianz GI Better World Defensive

Essentiele informatiedocumenten AZ Allianz GI Clean Planet

Essentiele informatiedocumenten AZ Allianz GI Global Water

Essentiele informatiedocumenten AZ Allianz GI Smart Energy

Essentiele informatiedocumenten AZ Allianz GI Sustainable Health Evolution

Essentiele informatiedocumenten AZ Allianz GI BW Securicash

het precontractueel document inzake duurzame financiering >  
Handige links > Documenten > Categorie: Beleggingen > 
Product: Allianz for a Better World > Documenttype: SF 
Precontractueel Document

https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/algemene-voorwaarden/algemene-voorwaarden-allianz-for-a-better-world.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/beheersreglement-winstdelingsreglement/beheersregelement-allianz-for-a-better-world.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-better-world-dynamic-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://allianz.be/"https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-better-world-moderate-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://www.allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/sf-precontractueel-document/sfdr-allianz-for-a-better-world-nl.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-better-world-moderate-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-better-world-dynamic-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/Allianz-for-a-Better-World-essentiele-informatiedocumentenjaarlijks-nl.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-better-world-defensive-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-clean-planet-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-global-water-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-smart-energy-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-sustainable-health-evolution-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
https://allianz.be/content/dam/onemarketing/benelu/allianz-be/downloads/nl/beleggingen/allianz-for-a-better-world/essentiele-informatiedocumenten/az-allianz-gi-bw-securicash-specifieke-informatiedocumentenjaarlijks-nl-ls.pdf
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Deze brochure omvat tak 23-fondsen die Allianz Benelux in België op de markt 
brengt. De verzekeringnemer draagt het volledige financiële risico in tak 23.

•  Het Belgisch recht is van toepassing voor elk van de in de brochure vermelde 
verzekeringsproducten.

•  De fabrikant is AGI, een vennootschap naar Duits recht.
•  De kosten voor rekening van de verzekeringnemer zijn vermeld in het 

bijkomende precontractuelle informatiedocument als bijlage van deze brochure.

De informatie over duurzaamheid die in dit document over het product is 
opgenomen, werd naar best vermogen opgesteld door Allianz Benelux NV. 
Hiervoor is Allianz Benelux NV echter afhankelijk van de informatie over de 
verschillende duurzaamheidsaspecten die door de vermogensbeheerders 
beschikbaar wordt gesteld. Evenwel, de wetgeving die verplicht om deze 
informatie ter beschikking te stellen, is pas op 1 januari 2023 in werking getreden. 
De informatie in dit document is bijgevolg opgesteld op basis van de tot op heden 
beschikbare informatie en kan verder worden gewijzigd en/of aangevuld volgens 
de informatie die de vermogensbeheerders de komende jaren zullen verstrekken. 

Deze brochure werd gemaakt op 31 janvier 2023.

Onverminderd de mogelijkheid om een rechtsvordering in te stellen, kan u elke 
klacht over de uitvoering van het contract richten aan:
•  de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 

tel.: 02 547.58.71, fax: 02 547.59.75, info@ombudsman-insurance.be,  
www.ombudsman-insurance.be,

•  Allianz Benelux NV per mail naar klachten@allianz.be, per telefoon op  
02 214.77.36 of met een fax op 02 214.61.71 of met een brief aan Allianz  
Benelux NV, 10RSGJ, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel.

Allianz is een wereldleider in verzekeringen en financiële dienstverlening, 
met 126 miljoen klanten in meer dan 70 landen en meer dan 
155.000 medewerkers. Allianz is het nummer 1-verzekeringsmerk in 
de Interbrand Global Brand Rankings 2021 en de meest duurzame 
verzekeraar in de Dow Jones Sustainability Index 2021. In de Benelux 
biedt Allianz, via vakkundige verzekeringsmakelaars, een brede 
waaier aan verzekeringsproducten en -diensten voor particulieren, 
zelfstandigen, KMO’s en grote ondernemingen. Van beleggen tot sparen 
voor je pensioen, van autoverzekering tot brandverzekering en van 
cyberverzekering tot groepsverzekering. In België en Luxemburg heeft 
Allianz meer dan 900.000 klanten, ruim 900 medewerkers en een omzet 
van meer dan 1,9 miljard euro. In Nederland bedient Allianz meer dan 
1,3 miljoen klanten met behulp van distributiepartners en de direct writer 
Allianz Direct. Allianz heeft in Nederland circa 1.050 medewerkers en 
een omzet van 1,9 miljard euro. Wil je graag meer informatie? Bekijk dan  
www.allianz.be.

Allianz Benelux NV
Koning Albert II-laan 32
1000 Brussel
België
Tel. : +32 2 214.61.11
www.allianz.be
BE 0403.258.197 – RPR Brussel
IBAN: BE74 3100 1407 6507 – BIC: BBRUBEBB

 
Verzekeringsonderneming toegelaten door de NBB (Nationale Bank van België) en geïdentificeerd onder nummer 0403.258.197 om alle takken "Leven" en "niet-Leven" te beoefenen 
NBB: de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel, www.nbb.be – Verantwoordelijke uitgever: Paul Möller, Koning Albert II-laan 32, 1000 Brussel, tel.: +32 2 214.61.11 - 23FEB032
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