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EXPERTISE  
IN FONDSENSELECTIE

Nagelmackers Multifund1 is een verzameling van compartimenten van 
de bevek Nagelmackers met een duidelijk afgebakend risicoprofiel, die 
beheerd wordt door de analisten en fondsbeheerders van de afdeling 
Asset Management Funds van Nagelmackers. Zo kunt u meegenieten 
van hun ruime kennis en expertise in de selectie van fondsen van derde 
partijen. 

De Nagelmackers Multifund-profielfondsen2 bieden tal van voordelen. 
Zo zorgt diversificatie voor een goede risicospreiding3. Bovendien 
biedt de bevek Nagelmackers u vier verschillende compartimenten4, 
elk met hun eigen risicoprofiel. De selectie van de onderliggende 
fondsen gebeurt ten slotte op basis van drie pijlers: open architectuur, 
een duidelijke beleggingsfilosofie en onze 7 P-methode.

Alle details over het gamma Nagelmackers Multifund en het beheer 
ervan hebben we voor u gebundeld in deze brochure. U ontdekt er de 
aanpak van Nagelmackers en haar vele troeven en krijgt tevens alle 
noodzakelijke wettelijke informatie. Wilt u graag meer weten?  
Aarzel niet om contact op te nemen met uw Nagelmackers-adviseur.

Nagelmackers en haar team van specialisten stellen alles in het werk 
om uw Nagelmackers Multifund optimaal te beheren, zowel nu als in de 
toekomst.

 

1   Alle wettelijke informatie betreffende de Nagelmackers Multifund-dakfondsen (compartimenten Nagelmackers 
Multifund Conservative, Nagelmackers Multifund Balanced, Nagelmackers Multifund Growth en Nagelmackers 
Multifund Full Equities) vindt u onder ‘Wettelijke informatie’ op pagina 22.

2   Meer informatie over profielfondsen vindt u op pagina 8.
3   U vindt hierover meer informatie op pagina 7.
4   U vindt hierover meer informatie vanaf pagina 13.





5  Voor de risico’s die gepaard gaan met een belegging in een van de compartimenten van Multifund, verwijzen we 
graag naar de technische bijlage vanaf pagina 13.
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1. U MAAKT UZELF HET LEVEN GEMAKKELIJKER 

De beheerders van Multifund volgen enerzijds dagelijks de evolutie van de markten 
op om snelle en adequate beleggingsbeslissingen te kunnen nemen. Anderzijds 
verrichten zij het operationele werk dat bij het kopen en verkopen van effecten komt 
kijken. Zo hebt u de nodige gemoedsrust.

2. U BELEGT IN UW EIGEN TEMPO

U wenst regelmatig geld opzij te zetten voor een spaarpotje voor later of om 
een mooi kapitaal op te bouwen voor uw dierbaren? Kies dan voor een periodiek 
spaarplan! Zo kunt u in uw eigen tempo in een Multifund beleggen.

Het door u bepaalde periodieke bedrag (minimaal 50 EUR) wordt, naargelang uw 
voorkeur, iedere maand of ieder trimester automatisch gedebiteerd van een van uw 
rekeningen bij Nagelmackers en daarna belegd in het beleggingsfonds van uw keuze.

3. U KOOPT OF VERKOOPT WANNEER HET U PAST

De evolutie van uw belegging volgt u gemakkelijk op dankzij een dagelijkse 
waardering van de fondsen. U kunt ze bijgevolg kopen en verkopen wanneer het u 
het beste past.

4.  U KENT DE RISICO’S

Als belegger weet u ongetwijfeld dat een hoger rendement gepaard gaat met 
een hoger risico. Maar hoever wilt u daar precies in gaan? Als u voor een 
compartiment van het Multifund-gamma kiest, kent u de risico's5. Uw belegging is 
ruim gediversifieerd via verschillende fondsen. De experten van de afdeling Asset 
Management Funds kiezen namelijk fondsen die beleggen in een brede waaier aan 
effecten, sectoren en landen. 

VIJF GOEDE REDENEN OM 
TE KIEZEN VOOR EEN  
MULTIFUND-COMPARTIMENT 

5. U DRAAGT BIJ AAN EEN 
HERNIEUWBARE WERELD

Nagelmackers onderschreef in 2019 de UNPRI 
(United Nations Principles of Responsible 
Investing). Op die manier onderstreept 
Nagelmackers het belang dat ze hecht aan 
de ESG-criteria (ecologische, sociale en 
governancecriteria) bij het selecteren van 
haar fondsen. Dat engagement wordt duidelijk 
verankerd in ons beleggingsbeleid en kadert 
perfect in onze langetermijnaanpak en visie. 

De missie van Nagelmackers is om waarde te 
creëren voor haar particuliere, professionele  
en institutionele cliënten door hun portefeuilles 
op een duurzame manier samen te stellen en 
te beheren. Duurzame oplossingen gaan hand 
in hand met verantwoord beleggen en daarom 
heeft Nagelmackers, onder andere binnen het 
Multifund-gamma, ESG-principes geïntegreerd  
in haar fondsbeheer- en selectieproces.

Nagelmackers baseert haar beleid en strategie 
inzake verantwoord beleggen op internationale  
en Europese conventies en normen. In dit verband 
heeft Nagelmackers de VN-beginselen inzake 
verantwoord beleggen (UNPRI) ondertekend 
en stemt zij haar beleggingsaanpak af op het 
Global Compact van de VN en op de World 
Governance Indicators (WGI) van de Wereldbank. 
Hiermee onderstreept zij haar engagement 
om niet-financiële duurzaamheidscriteria 
te integreren in haar beleggingsanalyse en 
besluitvormingsproces. Daarnaast houdt 
Nagelmackers zich ook aan  
de Europese ESG-wetgeving. 
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MULTIFUND IS EEN DAKFONDS 

Nagelmackers Multifund is een gamma van dakfondsen, namelijk 
beleggingsfondsen die beleggen in andere beleggingsfondsen. 

De insteek van deze aanpak is vrij eenvoudig: als beheerder kun je niet overal de 
beste in zijn. De beheerders van Multifund gaan dus op zoek naar asset managers 
die expert zijn in hun eigen specifieke vakgebied, meestal op basis van de 
activaklasse waarin we willen beleggen. 

Op basis van een specifiek 7 P-selectiemodel kiezen we vervolgens enkel 
uitmuntende leerlingen, om zo tot een uitstekende spreiding te komen van fondsen 
die onze analyse doorstaan. 

Een bijkomend voordeel van deze aanpak is dat de investering uiteindelijk gespreid 
wordt over tientallen of zelfs honderden individuele aandelen en obligaties, 
afhankelijk van het gekozen profiel. Op die manier wordt ook uw risico als belegger 
goed gespreid. 

MAAR MULTIFUND IS OOK EEN PROFIELFONDS

Elk Nagelmackers Multifund is ook een afspiegeling van de beleggingsstrategie die 
we binnen de afdeling Asset Management willen aanhouden. Onze deskundigen 
kennen elk fonds een strategische allocatie toe, waarbij het gewicht in aandelen en 
obligaties wordt bepaald. Dat is in feite de startpositie van het fonds. 

Die gewichten worden nadien minutieus bijgesteld, op basis van de conclusies die 
verschillende comités maken. Die oefening leidt tot een tactische allocatie, die 

eveneens een belangrijke bijdrage aan het rendement kan zijn. 

Op die manier wordt de economische visie van Nagelmackers, gecombineerd met 
de technische en analytische expertise van onze fondsexperten, vertaald naar de 
beleggingen die zich binnen de verschillende Multifund bevinden. 

Binnen het Multifund-gamma bieden we verschillende risiconiveaus aan, van eerder 
defensief tot zeer dynamisch. Een overzicht van de fondsen vindt u onder ‘Welk 
Multifund past het beste bij u?’ vanaf pagina 13.

DAKFONDSEN EN PROFIELFONDSEN
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Als specialist in vermogensopbouw, -beheer en -bescherming, 
maakt beleggen een belangrijk deel uit van de activiteiten van 
Nagelmackers. Zo kiezen we voor een langetermijnaanpak waarbij 
een duidelijk proces helpt om het gewenste rendement af te wegen 
tegen het genomen risico. We investeren enkel in kwaliteitsvolle 
beleggingen en kiezen voor voldoende spreiding en diversificatie.

De afdeling Asset Management van Nagelmackers baseert zich 
bij de selectie van onderliggende fondsen voor de Nagelmackers 
Multifund-profielfondsen op drie pijlers: 
• het open architectuurprincipe;
• een duidelijke beleggingsfilosofie; 
• de 7 P-selectiemethode.

OPEN ARCHITECTUUR

Nagelmackers is ervan overtuigd dat het voor geen enkele 
financiële instelling mogelijk is om zelf te beschikken over de 
best presterende fondsen ter wereld. Vandaar dat het aanbod al 
sinds 2006 uitgebreid werd met beleggingsproducten van andere 
asset managers. Met dit open architectuurprincipe hebben we 
quasi ongelimiteerd toegang tot tal van specifieke strategieën die 
beschikbaar zijn op de markt.

 DUIDELIJKE BELEGGINGSFILOSOFIE  

Om de Nagelmackers Multifund-profielfondsen samen te stellen, 
gaat het gespecialiseerde team van de afdeling Asset Management 
Funds voor u op zoek naar gerenommeerde fondsbeheerders 
wereldwijd. Vervolgens selecteert het team van analisten die 
beheerders waarvan het overtuigd is dat ze de komende jaren 
voldoende goede resultaten zullen kunnen voorleggen met 
hun fonds. Op die manier zorgen ze voor een toegevoegde 
waarde binnen Multifund. Tegelijkertijd moeten ze wel dezelfde 
beleggingsfilosofie delen, namelijk een interessante prijs-
kwaliteitsverhouding zoeken. 

7 P-SELECTIEMETHODE

Wanneer een interessant fonds op de radar komt bij onze 
fondsanalisten, volgt een zeer grondige kwalitatieve en 
kwantitatieve analyse op basis van onze 7 P-methode, waarop het 
fonds een uitstekende score moet behalen. 



6   SFDR staat voor ‘Sustainable Finance Disclosure Regulation’, in navolging van Verordening (EU) 2019/2088 
betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector.
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ANALYSE OP BASIS VAN DE  
7 P-METHODE

De experten van de afdeling Asset 
Management Funds hebben zelf een 
selectieprocedure uitgewerkt voor 
de selectie van externe fondsen: de 7 
P-methode. Vooraleer een onderliggend 
fonds effectief opgenomen wordt in een 
Nagelmackers Multifund-profielfonds, 
wordt het zo afgetoetst aan 7 verschillende 
criteria.

1. PEOPLE

Wie is de beheerder van het fonds? Hoelang 
is de beheerder al actief bezig binnen het 
fonds? Welke expertise heeft de beheerder 
in huis? Was hij ooit betrokken bij een 
fraudegeval? Met andere woorden: we willen 
weten met wie we in zee gaan.

2. PHILOSOPHY

Volgens welke filosofie wordt het fonds 
beheerd? Strookt die filosofie met de onze? 
Essentieel is een duidelijk uitgesproken 
beleggingsfilosofie die consistent op lange 

termijn wordt aangehouden. Het spreekt 
bovendien voor zich dat beleggen op een 
maatschappelijk verantwoorde manier 
daarbij evenzeer doorslaggevend is.

3. PROCESS

Op welke manier worden de instrumenten 
voor het fonds geselecteerd? Naar welke 
parameters wordt er gekeken? Kijkt de 
beheerder enkel naar de bedrijven achter 
de aandelen en obligaties? Of doet hij een 
top down-selectie en kijkt hij ook naar 
de landen waarin hij investeert? Kortom, 
welke elementen neemt de beheerder in 
aanmerking?

4. PORTFOLIO CONSTRUCTION

Hoe is de portefeuille samengesteld? Is 
er een grote diversificatie? Wordt het 
financieel risico afgedekt door middel 
van een andere investering? Wordt het 
wisselrisico afgedekt? Is er veel cash in 
portefeuille of net niet? We willen precies 
weten hoe de beheerder zijn portefeuille 
samenstelt.

5. PERFORMANCE

Hoe presteerde het fonds in het verleden? 
Komen de historische prestaties overeen 
met wat je van de stijl van het fonds kunt 
verwachten gedurende een welbepaalde 
economische of beurscyclus? Zorgt de 
beheerder voor een toegevoegde waarde 
tegenover zijn referentie-index? En als de 
beurzen zakken: weet het fonds dan de 
schade te beperken, of zakt het juist sterker 
dan de markt?

6. PROTECTION OF  
SHAREHOLDERS

Een van de belangrijkste criteria is het 
beschermen van onze cliënten. Beheerders 
die dus eigen middelen investeren in hun 
fonds, genieten daarom onze interesse. 
Op die manier lopen de belangen van de 
beheerders immers gelijk met die van de 
investeerders. Ook kosten worden onder 
de loep gehouden: te hoge kosten zijn 
nefast voor de prestaties van het fonds en 
bijgevolg dus ook voor de investeerders. 
Liquiditeit is nog een ander interessant 
gegeven: we willen weten of, indien we uit 
het fonds zouden willen te stappen, dat ook 
vlot kan verlopen – met andere woorden of 
het fonds voldoende liquide is.

Bovendien proberen we het aantal fondsen 
dat in de portefeuille vervangen wordt, laag 
te houden, op maximum 10% per jaar. Heel 
veel fondsen die vier of vijf jaar geleden 
werden geselecteerd, houden we vandaag 
nog altijd aan. Voor u als cliënt betekent 
dat dat u van alle bijbehorende instap- en 
uitstapkosten bespaard blijft.

7. PRINCIPLES OF RESPONSIBLE 
INVESTING

Is ESG-screening (Environmental, Social 
and Governance) een onderdeel van het 
beleggingsproces? Is er een apart team 
aangesteld met betrekking tot ESG? Sluit 
de beheerder bepaalde bedrijven, sectoren 
of industrieën uit? Heeft de asset manager 
de UNPRI (United Nations Principles for 
Responsible Investing) ondertekend? 
Hoe scoort het fonds volgens externe 
dataproviders zoals Morningstar (met hun 
Globes) en MSCI? Onder welke categorie 
valt het fonds binnen de SFDR-wetgeving6?



Bij de screening van de onderliggende fondsen houdt de beheerder eveneens 
rekening met de toepassing van de wet van 8 juni 2006, ook ‘Wapenwet’ genoemd. 
Dat betekent dat het compartiment niet investeert in effecten uitgegeven door 
bedrijven met als activiteit de vervaardiging, het gebruik, het herstel, het te koop 
stellen, de verkoop, de verdeling, de invoer of uitvoer, de opslag of het vervoer van 
antipersoonsmijnen, submunitie en/of inerte munitie en bepantsering met verarmd 
uranium of elk ander industrieel uranium in de zin van de wet, en met het oog op de 
verspreiding ervan. 

De toepassing van de wet wordt gecontroleerd aan de hand van rapportering van 
de beheerder en is voorwerp van een regelmatige opvolging bij het updaten van de 
due diligence, alsook bij de initiële due diligence die uitgevoerd wordt voor opname 
van het onderliggende fonds. 

MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN
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ESG-INTEGRATIE IN HET  
BELEGGINGSBELEID

Alle compartimenten van de Nagelmackers bevek houden rekening 
met duurzaamheidsrisico’s. Dat betekent echter niet dat alle 
compartimenten noodzakelijkerwijs een ‘Artikel 8 of 9’-karakter 
hebben in lijn met de SFDR-wetgeving. 

In overeenstemming met de SFDR worden compartimenten immers 
ingedeeld in drie categorieën. 

Artikel 9
Compartimenten met een expliciete duurzame doelstelling, dus een 
belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan:  
• het verwezenlijken van een milieudoelstelling (bijvoorbeeld 

betreffende het gebruik van (hernieuwbare) energie, de uitstoot 
van broeikasgassen, of de impact op de biodiversiteit); 

• het verwezenlijken van een sociale doelstelling (bijvoorbeeld het 
aanpakken van ongelijkheid, het stimuleren van sociale integratie 
of het bevorderen van arbeidsrelaties). 

Daarbij mag te allen tijde geen afbreuk gedaan worden aan de 
principes voor goed bestuur, vooral met betrekking tot degelijke 
managementstructuren, werknemersrelaties, de bezoldiging van het 
personeel en fiscale naleving. 

Artikel 8
Compartimenten die milieu- of sociale kenmerken promoten, of een 
combinatie van beide. Ze kunnen ook andere kenmerken promoten, 
op voorwaarde dat de bedrijven waarin wordt belegd praktijken voor 
goed bestuur volgen. 

De compartimenten binnen de BEVEK die als Artikel 8 beschouwd 
worden, zijn de volgende:
• Nagelmackers Multifund Conservative 
• Nagelmackers Multifund Balanced 
• Nagelmackers Multifund Growth 
• Nagelmackers Multifund Full Equities 

Artikel 6
Alle andere compartimenten van de BEVEK die niet onder 
bovenstaande categorieën vallen, behoren tot de categorie Artikel 6. 

In het kader van de fondsen van fondsen worden fondsen van derde 
partijen gescreend op hun duurzame aanpak. Dat betekent dat wij 
onder meer het volgende controleren: of zij ondertekenaar zijn van 
de UNPRI (United Nations Principles for Responsible Investment), 
de mate waarin het fonds gebruikmaakt van ESG-criteria in het 
beleggingsproces (exclusie, integratie, best-in-class, impact), de 
dataproviders die worden gebruikt om duurzaamheid in het proces 
te verwerken, de manier waarop de CO2-voetafdruk aangepakt 
wordt, etc. 

In het beslissingsproces van de Multifund-compartimenten 
daarentegen is een sterke score op de duurzame aanpak door een 
extern fonds een noodzakelijke voorwaarde om dat fonds te kunnen 
selecteren. Voor de betreffende compartimenten geldt er dan ook 
een ESG-integratie. 

Daarnaast worden bedrijven uitgesloten die niet voldoen aan de 
UN Global Compact principes. Ook bedrijven die betrokken zijn bij 
de productie van controversiële wapens (inclusief clustermunitie, 
landmijnen en uranium) worden uitgesloten, in lijn met de Belgische 
wetgeving. 

In het beslissingsproces van de Artikel 8-compartimenten wordt 
bovendien ook rekening gehouden met research en ratings door 

externe partijen vooraleer wordt overgegaan tot het al dan niet 
opnemen of aanhouden van een belegging. Die manier van werken 
combineert ESG-integratie met een best-in-class-approach (cf. infra). 

We verwijzen voor verdere uitleg ook graag naar het prospectus 
van het fonds, alsook de webpagina ‘Verordening inzake 
informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële 
dienstensector’ die terug te vinden is via nagelmackers.be. 
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Het Multifund-aanbod bestaat uit vier profielfondsen die elk overeenkomen met 
een zekere mate van risico en met een bepaald rendementsperspectief. Uw 
Nagelmackers-adviseur helpt u bepalen welk Multifund het beste past bij uw 
beleggersprofiel. Dat doet hij met behulp van PIA (Personal Investment Assistant), 
onze beleggingstool waarmee de beleggingsexperten van Nagelmackers uw 
beleggersprofiel bepalen en u een gepersonaliseerd advies verlenen. 

WELK MULTIFUND PAST  
HET BESTE BIJ U?

13
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NAGELMACKERS MULTIFUND  
CONSERVATIVE

Nagelmackers Multifund Conservative belegt hoofzakelijk 
in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is 
gericht op het behalen van een optimaal rendement op 
lange termijn tegen een beperkt risico door middel van 
een evenwichtige spreiding over aandelen, obligaties en 
liquide middelen. 

Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, 
maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel. 

Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelenfondsen en 
obligatiefondsen en bijkomend in geldmarktfondsen. 

Het fonds belegt ten minste 65% (via ICBE’s of ICB’s) 
in bovenvermelde fondsen die ofwel Artikel 8 of 9 zijn 
volgens de SFDR-classificatie, ofwel voldoen aan het 
Febelfin Towards Sustainability-label ofwel, meerdere  
van bovenstaande karakteristieken combineren. 

Voor ETF’s, die niet vallen onder de hierboven vermelde 
65%, geldt als minimumvereiste dat de betreffende 
uitgever van de ETF UNPRI-ondertekenaar is. 

Voor fondsen (ICBE’s of ICB’s) die niet zouden voldoen 
aan bovenvermelde criteria (Artikel 8, Artikel 9, Towards 
Sustainability-label van Febelfin of een combinatie 
daarvan), geldt dat zij in hun proces minstens de  
volgende zaken respecteren:
• een embargo en internationaal sanctiebeleid dat 

landen (en hun bedrijven) uitsluit waarin mag belegd 
worden op basis van sancties opgelegd door de 
Verenigde Naties, de Verenigde Staten of de Europese 
Gemeenschap;

• de UN Global Compact principes; 
• uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij de 

productie van controversiële wapens in lijn met de 
Belgische wetgeving; 

• uitsluiting op basis van de ‘blacklist’ zoals vermeld in 
de Towards Sustainability-normen van Febelfin. 

De investering in die verschillende activa gebeurt op 
zodanige wijze dat het behoudsgezinde karakter steeds 
wordt weerspiegeld. 

Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen die  
zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro. 

Voor beleggingen in obligatiefondsen moeten de 
onderliggende activa aan de volgende of strengere 
criteria voldoen: de obligaties en schuldinstrumenten 
worden uitgegeven door zowel bedrijven als 
overheidsinstanties. 

Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen aan de wensen op het 
vlak van de beleggingscategorie, -stijl en -regio wordt een eerste schifting 
gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse van rendement en risico. 
De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van de beoordeling van het 
beleggingsproces. 

Het fonds kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten met het 
oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het 
rendement.  

Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd en het wordt actief beheerd. 

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen.  
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. 
Dat gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds. 

Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld 
binnen 3 jaar op te nemen. 

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie. 
Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Het compartiment Nagelmackers Multifund Conservative behoort tot 
risicocategorie 4 omdat de waarde ervan onderhevig is aan vrij kleine 
schommelingen. Dat betekent dat de mogelijke winsten en verliezen eerder aan 
de lage kant kunnen zijn.

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van 
het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor 
de berekening van die synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare 
indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie 
(categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Er kan 
niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt.  
De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de 
bovenstaande synthetische indicator.

• Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een 
andere munt. Aangezien die munten niet volledig worden afgedekt, is er 
sprake van wisselkoersrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar  
de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar via  
nagelmackers.be/nl/fondsen/overzicht-profielfondsen. 

1 2 5 6 73 4

LAGER RISICO HOGER RISICO

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten

http://nagelmackers.be/nl/fondsen/overzicht-profielfondsen


• Minder dan 25.000 EUR: 2,50%
• 25.000 EUR t.e.m. 49.999 EUR: 2,25%
• 50.000 EUR t.e.m. 74.999 EUR: 2,00%
• 75.000 EUR t.e.m. 249.999 EUR: 1,50%
• 250.000 EUR t.e.m. 499.999 EUR: 1,00%
• 500.000 EUR of meer: 0,00%

Geen

1,25%

1,76% - Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Geen

Geen

De netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel wordt aangepast om te voorkomen 
dat de waarde van beleggingen voor bestaande aandeelhouders wordt benadeeld. 
De omvang van het aanpassingseffect wordt bepaald door factoren zoals het 
transactievolume, de aankoop- of verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen 
en de toegepaste waarderingsmethode om de waarde van dergelijke onderliggende 
beleggingen van de ICB te berekenen. De maximale swingfactor zal nooit meer 
bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel.

Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst 
bekende koersen voor deze evaluatie.

tijd.be
lecho.be
nagelmackers.be

Geen (open fonds)

Instapkosten (per inschrijving)

Uitstapkosten

Beheerkosten

Lopende kosten

Conversiekosten

Prestatievergoeding

Swing price

Bewaarloon op effectenrekening

Periodiciteit

Publicatie op de website

Eindvervaldag

Kosten

Roerende voorheffing op meerwaarde van schuldvorderingen
Voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, geldt een roerende voorheffing van 30% op het 
geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die 
meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...) en die niet 
ieder jaar het geheel van hun verworven inkomsten uitkeren. In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. 
Voor meer informatie over de berekening van de roerende voorheffing, gelieve uw adviseur te contacteren.

Taks op de Beursverrichtingen (TOB) 
Beleggingsfondsen met kapitalisatie: 1,32% (max. 4.000 EUR) behalve voor de gemeenschappelijke beleggingsfondsen (geen TOB)
Beleggingsfondsen met distributie: 0%

Netto-inventariswaarde (NIW)

Belgische Fiscaliteit

15
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NAGELMACKERS MULTIFUND  
BALANCED

Nagelmackers Multifund Balanced belegt hoofzakelijk in 
aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is 
gericht op het behalen van een optimaal rendement op 
lange termijn tegen een gematigd risico door middel van 
een evenwichtige spreiding over aandelen, obligaties en 
liquide middelen. 

Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, 
maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel. 

Het fonds belegt ten minste 65% (via ICBE’s of ICB’s) 
in bovenvermelde fondsen die ofwel Artikel 8 of 9 zijn 
volgens de SFDR-classificatie, ofwel voldoen aan het 
Febelfin Towards Sustainability-label, ofwel meerdere  
van bovenstaande karakteristieken combineren. 

Voor ETF’s, die niet vallen onder de hierboven vermelde 
65%, geldt als minimumvereiste dat de betreffende 
uitgever van de ETF UNPRI-ondertekenaar is. 

Voor fondsen (ICBE’s of ICB’s) die niet zouden voldoen 
aan bovenvermelde criteria (Artikel 8, Artikel 9, Towards 
Sustainability-label van Febelfin of een combinatie 
daarvan), geldt dat zij in hun proces minstens de volgende 
zaken respecteren:
• een embargo en internationaal sanctiebeleid dat 

landen (en hun bedrijven) uitsluit waarin mag belegd 
worden op basis van sancties opgelegd door de 
Verenigde Naties, de Verenigde Staten of de Europese 
Gemeenschap;

• de UN Global Compact principes; 
• uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij de 

productie van controversiële wapens in lijn met de 
Belgische wetgeving; 

• uitsluiting op basis van de ‘blacklist’ zoals vermeld in 
de Towards Sustainability-normen van Febelfin. 

Voor beleggingen in obligatiefondsen moeten de 
onderliggende activa aan de volgende of strengere 
criteria voldoen: de obligaties en schuldinstrumenten 
worden uitgegeven door zowel bedrijven als 
overheidsinstanties. 

Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen aan 
de wensen op het vlak van de beleggingscategorie, -stijl 
en -regio wordt een eerste schifting gemaakt op basis van 
een kwantitatieve analyse van rendement en risico.  
De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van  
de beoordeling van het beleggingsproces. 

Het fonds kan gebruikmaken van afgeleide financiële 
instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse 
risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 

Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd en het wordt actief beheerd. 

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen.  
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. 
Dat gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds. 

Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld 
binnen 3 jaar op te nemen.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie. 
Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Het compartiment Nagelmackers Multifund Balanced behoort tot categorie 4 
omdat de waarde ervan onderhevig is aan middelgrote schommelingen.  
Dat betekent dat de kans op winst en het risico op verlies middelgroot zijn.

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van 
het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor 
de berekening van die synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare 
indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie 
(categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Er kan 
niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt.  
De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de 
bovenstaande synthetische indicator.

• Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een 
andere munt. Aangezien die munten niet volledig worden afgedekt, is er 
sprake van wisselkoersrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar  
de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar via  
nagelmackers.be/nl/fondsen/overzicht-profielfondsen. 

1 2 5 6 73 4

LAGER RISICO HOGER RISICO

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten

http://nagelmackers.be/nl/fondsen/overzicht-profielfondsen
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• Minder dan 25.000 EUR: 2,50%
• 25.000 EUR t.e.m. 49.999 EUR: 2,25%
• 50.000 EUR t.e.m. 74.999 EUR: 2,00%
• 75.000 EUR t.e.m. 249.999 EUR: 1,50%
• 250.000 EUR t.e.m. 499.999 EUR: 1,00%
• 500.000 EUR of meer: 0,00%

Geen

1,40%

1,94% - Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Geen

Geen

De netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel wordt aangepast om te voorkomen 
dat de waarde van beleggingen voor bestaande aandeelhouders wordt benadeeld. 
De omvang van het aanpassingseffect wordt bepaald door factoren zoals het 
transactievolume, de aankoop- of verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen 
en de toegepaste waarderingsmethode om de waarde van dergelijke onderliggende 
beleggingen van de ICB te berekenen. De maximale swingfactor zal nooit meer 
bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel.

Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst 
bekende koersen voor deze evaluatie.

tijd.be
lecho.be
nagelmackers.be

Geen (open fonds)

Instapkosten (per inschrijving)

Uitstapkosten

Beheerkosten

Lopende kosten

Conversiekosten

Prestatievergoeding

Swing price

Bewaarloon op effectenrekening

Periodiciteit

Publicatie op de website

Eindvervaldag

Netto-inventariswaarde (NIW)

Roerende voorheffing op meerwaarde van schuldvorderingen
Voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, geldt een roerende voorheffing van 30% op het 
geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die 
meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...) en die niet 
ieder jaar het geheel van hun verworven inkomsten uitkeren. In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. 
Voor meer informatie over de berekening van de roerende voorheffing, gelieve uw adviseur te contacteren.

Taks op de Beursverrichtingen (TOB) 
Beleggingsfondsen met kapitalisatie: 1,32% (max. 4.000 EUR) behalve voor de gemeenschappelijke beleggingsfondsen (geen TOB)
Beleggingsfondsen met distributie: 0%

Belgische Fiscaliteit

Kosten
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NAGELMACKERS MULTIFUND  
GROWTH

Nagelmackers Multifund Growth belegt hoofzakelijk in 
aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is 
gericht op het behalen van een optimaal rendement op 
lange termijn, waarbij voornamelijk in aandelen wordt 
belegd. Het fonds belegt hoofdzakelijk in aandelenfondsen 
en in obligatiefondsen en bijkomend in geldmarktfondsen. 

Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, 
maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel. 

Het fonds belegt ten minste 65% (via ICBE’s of ICB’s) 
in bovenvermelde fondsen die ofwel Artikel 8 of 9 zijn 
volgens de SFDR-classificatie ofwel voldoen aan het 
Febelfin Towards Sustainability-label, ofwel meerdere  
van bovenstaande karakteristieken combineren.  

Voor ETF’s, die niet vallen onder de hierboven vermelde 
65%, geldt als minimumvereiste dat de betreffende 
uitgever van de ETF UNPRI-ondertekenaar is. 

Voor fondsen (ICBE’s of ICB’s) die niet zouden voldoen 
aan bovenvermelde criteria (Artikel 8, Artikel 9, Towards 
Sustainability-label van Febelfin of een combinatie 
daarvan), geldt dat zij in hun proces minstens de  
volgende zaken respecteren:
• een embargo en internationaal sanctiebeleid dat 

landen (en hun bedrijven) uitsluit waarin mag belegd 
worden op basis van sancties opgelegd door de 
Verenigde Naties, de Verenigde Staten of de Europese 
Gemeenschap;

• de UN Global Compact principes; 
• uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij de 

productie van controversiële wapens in lijn met de 
Belgische wetgeving; 

• uitsluiting op basis van de ‘blacklist’ zoals vermeld in 
de Towards Sustainability-normen van Febelfin. 

De investering in die verschillende activa gebeurt op 
zodanige wijze dat het dynamische karakter steeds wordt 
weerspiegeld. 

Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen die  
zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro. 

Voor beleggingen in obligatiefondsen moeten de 
onderliggende activa aan de volgende of strengere 
criteria voldoen: de obligaties en schuldinstrumenten 
worden uitgegeven door zowel bedrijven als 
overheidsinstanties.

Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen aan de wensen op het 
vlak van de beleggingscategorie, -stijl en -regio wordt een eerste schifting 
gemaakt op basis van een kwantitatieve analyse van rendement en risico. 
De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van de beoordeling van het 
beleggingsproces. 

Het fonds kan gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten met het 
oog op indekking van neerwaartse risico’s, dan wel ter optimalisatie van het 
rendement. 

Voor dit fonds wordt geen benchmark gehanteerd en het wordt actief beheerd. 

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen.  
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. 
Dat gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds. 

Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld 
binnen 5 jaar op te nemen.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie. 
Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Het fonds behoort tot categorie 5 omdat de waarde ervan onderhevig is aan 
vrij grote schommelingen. Dat betekent dat de kans op verlies vrij groot zou 
kunnen zijn in moeilijke beursjaren. 

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van 
het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor 
de berekening van die synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare 
indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie 
(categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Er kan 
niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt.  
De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de 
bovenstaande synthetische indicator.

• Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een 
andere munt. Aangezien die munten niet volledig worden afgedekt, is er 
sprake van wisselkoersrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar  
de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar via  
nagelmackers.be/nl/fondsen/overzicht-profielfondsen.

1 2 5 6 73 4

LAGER RISICO HOGER RISICO

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten

http://nagelmackers.be/nl/fondsen/overzicht-profielfondsen
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• Minder dan 25.000 EUR: 2,50%
• 25.000 EUR t.e.m. 49.999 EUR: 2,25%
• 50.000 EUR t.e.m. 74.999 EUR: 2,00%
• 75.000 EUR t.e.m. 249.999 EUR: 1,50%
• 250.000 EUR t.e.m. 499.999 EUR: 1,00%
• 500.000 EUR of meer: 0,00%

Geen

1,50%

2,14% - Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Geen

Geen

De netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel wordt aangepast om te voorkomen 
dat de waarde van beleggingen voor bestaande aandeelhouders wordt benadeeld. 
De omvang van het aanpassingseffect wordt bepaald door factoren zoals het 
transactievolume, de aankoop- of verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen 
en de toegepaste waarderingsmethode om de waarde van dergelijke onderliggende 
beleggingen van de ICB te berekenen. De maximale swingfactor zal nooit meer 
bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel.

Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst 
bekende koersen voor deze evaluatie.

tijd.be
lecho.be
nagelmackers.be

Geen (open fonds)

Instapkosten (per inschrijving)

Uitstapkosten

Beheerkosten

Lopende kosten

Conversiekosten

Prestatievergoeding

Swing price

Bewaarloon op effectenrekening

Periodiciteit

Publicatie op de website

Eindvervaldag

Netto-inventariswaarde (NIW)

Roerende voorheffing op meerwaarde van schuldvorderingen
Voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, geldt een roerende voorheffing van 30% op het 
geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die 
meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...) en die niet 
ieder jaar het geheel van hun verworven inkomsten uitkeren. In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. 
Voor meer informatie over de berekening van de roerende voorheffing, gelieve uw adviseur te contacteren.

Taks op de Beursverrichtingen (TOB) 
Beleggingsfondsen met kapitalisatie: 1,32% (max. 4.000 EUR) behalve voor de gemeenschappelijke beleggingsfondsen (geen TOB)
Beleggingsfondsen met distributie: 0%

Belgische Fiscaliteit

Kosten
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NAGELMACKERS MULTIFUND  
FULL EQUITIES

Nagelmackers Multifund Full Equities belegt hoofzakelijk 
in aandelen van andere beleggingsfondsen. Het beleid is 
gericht op het behalen van een optimaal rendement op 
lange termijn, gepaard gaande met een grote volatiliteit, 
waarbij bijna uitsluitend in aandelenfondsen wordt belegd. 
Bijkomend kan er ook in geldmarktfondsen worden 
belegd. 

Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, 
maar hanteert geen duurzaam beleggingsdoel. 

Het fonds belegt ten minste 65% (via ICBE’s of ICB’s) 
in bovenvermelde fondsen die ofwel Artikel 8 of 9 zijn 
volgens de SFDR-classificatie ofwel voldoen aan het 
Febelfin Towards Sustainability-label, ofwel meerdere  
van bovenstaande karakteristieken combineren. 

Voor ETF’s, die niet vallen onder de hierboven vermelde 
65%, geldt als minimumvereiste dat de betreffende 
uitgever van de ETF UNPRI-ondertekenaar is. 

Voor fondsen (ICBE’s of ICB’s) die niet zouden voldoen 
aan bovenvermelde criteria (Artikel 8, Artikel 9, Towards 
Sustainability-label van Febelfin of een combinatie 
daarvan), geldt dat zij in hun proces minstens de  
volgende zaken respecteren:
• een embargo en internationaal sanctiebeleid dat 

landen (en hun bedrijven) uitsluit waarin mag belegd 
worden op basis van sancties opgelegd door de 
Verenigde Naties, de Verenigde Staten of de Europese 
Gemeenschap;

• de UN Global Compact principes; 
• uitsluiting van bedrijven die betrokken zijn bij de 

productie van controversiële wapens in lijn met de 
Belgische wetgeving; 

• uitsluiting op basis van de ‘blacklist’ zoals vermeld in 
de Towards Sustainability-normen van Febelfin. 

Het fonds kan in financiële instrumenten beleggen die  
zijn uitgegeven in andere valuta dan de euro. 

Uit het universum van beleggingsfondsen die voldoen  
aan de wensen op het vlak van de beleggingscategorie, 
-stijl en -regio wordt een eerste schifting gemaakt op 
basis van een kwantitatieve analyse van rendement en 
risico. De uiteindelijke keuze hangt voornamelijk af van  
de beoordeling van het beleggingsproces. 

Het fonds kan gebruikmaken van afgeleide financiële 
instrumenten met het oog op indekking van neerwaartse 
risico’s, dan wel ter optimalisatie van het rendement. 

De benchmark voor dit fonds is MSCI World in euro. Deze index wordt enkel 
gebruikt voor de berekening van de prestatievergoeding (‘performance fee’) en 
niet voor de samenstelling van de portefeuille. De samenstelling van het fonds 
kan dan ook afwijken van de benchmark. 

Dit fonds wordt actief beheerd. 

U kunt op iedere bankwerkdag aandelen in het fonds kopen of verkopen.  
Alleen in uitzonderlijke gevallen kan de inkoop worden beperkt of uitgesteld. 
Dat gebeurt altijd in het belang van de zittende aandeelhouders van het fonds.

Dit fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld 
binnen 5 jaar op te nemen.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële beleggersinformatie. 
Het kapitaal en/of het rendement word(t)(en) niet gewaarborgd of beschermd.

Deze risico- en opbrengstindicator geeft de historische volatiliteit weer van 
het fonds over een periode van 5 jaar. Historische gegevens, gebruikt voor de 
berekening van deze synthetische indicator, zijn mogelijk geen betrouwbare 
indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het fonds. De laagste categorie 
(categorie 1) betekent niet dat er sprake is van een risicoloze belegging. Er kan 
niet worden gegarandeerd dat de risico- en opbrengstcategorie niet wijzigt.  
De indeling van het fonds kan in de tijd variëren.

Het fonds behoort tot categorie 6 omdat de waarde ervan onderhevig is aan 
grote schommelingen. Dat betekent dat de kans op winst en het risico op 
verlies groot kunnen zijn.

De volgende risico’s worden mogelijk niet (voldoende) weergegeven door de 
bovenstaande synthetische indicator. 

• Wisselkoersrisico: er kan belegd worden in beleggingen uitgedrukt in een 
andere munt. Aangezien dat munten niet volledig worden afgedekt, is er 
sprake van wisselkoersrisico.

Voor een compleet overzicht van de risico’s van dit fonds verwijzen wij u naar 
de desbetreffende paragraaf in het prospectus, verkrijgbaar via  
nagelmackers.be/nl/fondsen/overzicht-profielfondsen.

1 2 5 6 73 4

LAGER RISICO HOGER RISICO

Potentieel lagere opbrengsten Potentieel hogere opbrengsten

http://nagelmackers.be/nl/fondsen/overzicht-profielfondsen
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• Minder dan 25.000 EUR: 2,50%
• 25.000 EUR t.e.m. 49.999 EUR: 2,25%
• 50.000 EUR t.e.m. 74.999 EUR: 2,00%
• 75.000 EUR t.e.m. 249.999 EUR: 1,50%
• 250.000 EUR t.e.m. 499.999 EUR: 1,00%
• 500.000 EUR of meer: 0,00%

Geen

1,00%

1,69% - Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren.

Geen

10% van het positieve resultaat dat de return tegenover de benchmark, MSCI World 
Eur index (in EUR), in positieve zin overschrijdt, echter pas nadat het negatieve 
resultaat tegenover de benchmark sinds 1/01/2016 is goedgemaakt. In 2021 werd 
geen prestatievergoeding aangerekend.

De netto-inventariswaarde (NIW) per aandeel wordt aangepast om te voorkomen 
dat de waarde van beleggingen voor bestaande aandeelhouders wordt benadeeld. 
De omvang van het aanpassingseffect wordt bepaald door factoren zoals het 
transactievolume, de aankoop- of verkoopprijzen van de onderliggende beleggingen 
en de toegepaste waarderingsmethode om de waarde van dergelijke onderliggende 
beleggingen van de ICB te berekenen. De maximale swing factor zal nooit meer 
bedragen dan 4% van de oorspronkelijke NIW per aandeel.

Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers

De netto-inventariswaarde wordt dagelijks berekend te Brussel op basis van de laatst 
bekende koersen voor deze evaluatie.

tijd.be
lecho.be
nagelmackers.be

Geen (open fonds)

Instapkosten (per inschrijving)

Uitstapkosten

Beheerkosten

Lopende kosten

Conversiekosten

Prestatievergoeding

Swing price

Bewaarloon op effectenrekening

Periodiciteit

Publicatie op de website

Eindvervaldag

Kosten

Roerende voorheffing op meerwaarde van schuldvorderingen
Voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, geldt een roerende voorheffing van 30% op het 
geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die 
meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...) en die niet 
ieder jaar het geheel van hun verworven inkomsten uitkeren. In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd. 
Voor meer informatie over de berekening van de roerende voorheffing, gelieve uw adviseur te contacteren.

Taks op de Beursverrichtingen (TOB) 
Beleggingsfondsen met kapitalisatie: 1,32% (max. 4.000 EUR) behalve voor de gemeenschappelijke beleggingsfondsen (geen TOB)
Beleggingsfondsen met distributie: 0%

Belgische Fiscaliteit

Netto-inventariswaarde (NIW)



WETTELIJKE INFORMATIE

Nagelmackers Multifund is een gamma van vier compartimenten van de beleggings- 
vennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht Nagelmackers. 

Alvorens u beslist om te beleggen in een Nagelmackers Multifund, dient u kennis te nemen 
van het gedetailleerde prospectus en van de meest recente versie van de Essentiële 
Beleggersinformatie. Dat document geeft een beknopt overzicht van de beleggingsdoelstelling 
en het beleggingsbeleid van het compartiment, de belangrijkste risico’s, rendementen uit het 
verleden, kosten en andere praktische informatie. U dient bovendien kennis te nemen van het 
gedetailleerde prospectus. Die documenten zijn gratis beschikbaar in het Nederlands en Frans 
op nagelmackers.be en in alle Nagelmackers-kantoren.

Het is bovendien aangeraden kennis te nemen van de laatste jaarlijkse, halfjaarlijkse en 
maandelijkse verslagen die gratis beschikbaar zijn in het Nederlands en Frans op  
nagelmackers.be en in alle Nagelmackers-kantoren. 

Verder houdt de informatie in deze brochure geen rekening met de financiële situatie, ervaring,
kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger en verstrekt Nagelmackers hiermee 
geen advies. Daarom is het aangeraden voor iedere potentiële belegger om meer informatie te 
vragen aan zijn Nagelmackers-adviseur.

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv 
(Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via  
klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de bevoegde instantie in de  
bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten 
(Ombudsman in financiële geschillen, North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel)  
via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina:
nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder.
De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.
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