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VanEck Vectors™ ETFs N.V. 

Addendum 

Dit addendum (het “Addendum”) maakt deel uit van en moet worden gelezen in 

samenhang met het Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. (de 

“Vennootschap”) van 11 oktober 2021 inclusief de bijlagen daarbij, zoals van tijd tot tijd 

gewijzigd en de Supplementen met betrekking tot de Sub-fondsen van de Vennootschap 

(samen hierna het “Prospectus” genoemd). Dit Prospectus moet worden gelezen in 

samenhang met de Supplementen die betrekking hebben op de relevante Sub-fondsen. 

Alle hierin met een hoofdletter geschreven termen hebben in dit Addendum dezelfde 

betekenis als in het Prospectus, tenzij anders aangegeven. 

 

De Directie van VanEck Vectors™ ETFs N.V. aanvaardt de verantwoordelijkheid voor de 

informatie in dit Addendum. Naar beste weten en overtuiging van de Directie (die alle redelijke 

zorg heeft betracht om ervoor te zorgen dat dit het geval is) is de informatie in dit document in 

overeenstemming met de feiten en is er niets weggelaten dat van invloed kan zijn op de 

toevoeging van dergelijke informatie.  

 

Dit Addendum en het Prospectus mogen niet worden verspreid tenzij ze vergezeld gaan van, en 

moeten worden gelezen in samenhang met, het Supplement voor de aandelen van de 

Vennootschap die worden aangeboden. Dit Addendum bevat belangrijke informatie en moet 

zorgvuldig worden gelezen voordat u gaat beleggen. Als u vragen heeft over de inhoud 

van dit Prospectus, kunt u contact opnemen met uw broker, tussenpersoon, 

bankdirecteur, juridisch adviseur, accountant of andere onafhankelijke financiële 

adviseur. 

 

De Directie informeert hierbij aandeelhouders en potentiële beleggers informeren over een 

actualisatie van het Prospectus, inhoudende de volgende wijzigingen: 

 

1. WIJZIGINGEN IN HET PARAGRAAF “DUURZAAMHEIDSINFORMATIE” IN HET 

SUPPLEMENT VOOR VANECK VECTORS™ AEX UCITS ETF; VANECK VECTORS™ 

AMX UCITS ETF; VANECK VECTORS™ MULTI-ASSET CONSERVATIVE 

ALLOCATION UCITS ETF; VANECK VECTORS™ MULTI-ASSET BALANCED 

ALLOCATION UCITS ETF; VANECK VECTORS™ MULTI-ASSET GROWTH 

ALLOCATION UCITS ETF; VANECK VECTORS™ GLOBAL REAL ESTATE UCITS ETF; 

VANECK VECTORS™ IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETF; VANECK VECTORS™ 

IBOXX EUR SOVEREIGN DIVERSIFIED 1-10 UCITS ETF; VANECK VECTORS™ IBOXX 

EUR SOVEREIGN CAPPED AAA-AA 1-5 UCITS ETF; VANECK VECTORS™ 

SUSTAINABLE WORLD EQUAL WEIGHT UCITS ETF; VANECK VECTORS™ 

EUROPEAN EQUAL WEIGHT UCITS ETF; VANECK VECTORS™ MORNINGSTAR 

NORTH AMERICA EQUAL WEIGHT UCITS ETF; EN VANECK VECTORS™ 

MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS DIVIDEND LEADERS UCITS ETF. 

 

Het gedeelte met de titel "Duurzaamheidsinformatie" van elk supplement van de 

bovenstaande Sub-fondsen wordt, met ingang van 1 januari 2022 gewijzigd door het 

volgende in te voegen: 

 

"Openbaarmaking Taxonomie Verordening" 
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De onderliggende beleggingen van het Sub-fonds houden geen rekening met de EU-criteria 

voor ecologisch duurzame economische activiteiten.” 

 

Op de openbaarmaking in dit Addendum heeft geen audit plaatsgevonden. 

De aanvullingen in dit Addendum worden integraal opgenomen in het Prospectus bij de 

eerstvolgende update van het Prospectus. 

 

Datum: 17 December 2021 
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BIJLAGEN: 

De volgende bijlagen maken integraal onderdeel uit van het Prospectus: 

1. De Statuten zoals gewijzigd van tijd tot tijd; 

2. Het registratiedocument van de Beheerder zoals gewijzigd van tijd tot tijd; 

3. De jaarverslagen en jaarrekeningen van de Vennootschap over de afgelopen drie jaar voor 

zover vastgesteld; en 

4. Hoofdlijnen overeenkomst Beheerder en de Vennootschap. 

5. Hoofdlijnen overeenkomst Beleggingsadministrateur en de Vennootschap. 
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SUPPLEMENTEN:  

1. Sub-fonds A: VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF, NL0009272749 

2. Sub-fonds B: VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF, NL0009272756 

3. Sub-fonds C: VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF, 

NL0009272764 

4. Sub-fonds D: VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF, NL0009272772 

5. Sub-fonds E: VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF, NL0009272780 

6. Sub-fonds F: geliquideerd door fusie op 8 oktober 2021 

7. Sub-fonds G: VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF, NL0009690239 

8. Sub-fonds H: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF, NL0009690247 

9. Sub-fonds I: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF, 

NL0009690254 

10. Sub-fonds J: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF, 

NL0010273801 

11. Sub-fonds K: VanEck Vectors™ Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, 

NL0010408704 

12. Sub-fonds L: VanEck Vectors™ European Equal Weight UCITS ETF, NL0010731816 

13. Sub-fonds M: VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF, 

NL0011376074 

14. Sub-fonds N: VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS 

ETF, NL0011683594 

 

 

Bovengenoemde documenten kunnen worden geraadpleegd op, en gedownload via de website 

van de Beheerder: www.vanecketfs.nl of www.vaneck.com 

http://www.thinketfs.nl/
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I. DEFINITIES 

De in dit Prospectus met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de betekenis die 

hieronder is toegekend, tenzij uit de context uitdrukkelijk anders blijkt. 

Basisprospectus is het basisprospectus van de Vennootschap inclusief de bijlagen daarbij, 

zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

Beheerder is de beheerder van de Vennootschap, VanEck Asset Management B.V., een 

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd te Amsterdam en met adres 

Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam. 

Beleggingsadministrateur is de beleggingsadministrateur van de Vennootschap, State Street 

Bank International GmbH, Amsterdam branch.  

Benchmark Verordening is de Verordening (EU) 2016/1011 van het Europees Parlement en 

de Raad van 8 juni 2016 betreffende indices die worden gebruikt als benchmarks voor 

financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of om de prestatie van 

beleggingsfondsen te meten en tot wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en 

Verordening (EU) nr. 596/2014. 

Bewaarder is de UCITS bewaarder volgens de UCITS V richtlijn (2014/91/EU) 

Bgfo is het Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen. 

Directie is de bestuurder van de Vennootschap. 

Duurzaamheidsfactoren zijn ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging 

van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping. 

Essentiële Beleggersinformatie is het document per betreffend Sub-fonds zoals bedoeld in 

artikel 1 Bgfo.  

Gelieerde Partij is een gelieerde partij zoals bedoeld in artikel 1 Bgfo. 

Handelsdag(en) is een dag waarop Euronext Amsterdam N.V. open is voor handel en dagen 

waarop een van de andere gereguleerde beurzen, waar een of meer Sub-fondsen tevens zijn 

genoteerd voor handel, open zijn voor handel. 

ICBE is een instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 Wft.    

ICBE-Richtlijnen betreffen de Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad 

van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende 

bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) en de Richtlijn 2014/91/EU 

van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG 

tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde 

instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s) wat bewaartaken, beloningsbeleid en 

sancties betreft. 
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Index of Indices is een index of combinatie van indices die een Sub-fonds als benchmark 

heeft, en op grond waarvan de samenstelling van de Onderliggende Waarden wordt bepaald, 

zoals nader is beschreven in het relevante Supplement.  

Fonds is de Vennootschap.  

Liquidity Provider is een door Euronext Amsterdam N.V. en/of andere gereguleerde beurs 

aangewezen partij die voor eigen rekening en risico een tweezijdige markt onderhoudt in de 

Sub-fondsen, of een derde partij die is aangewezen door de Beheerder en is gepubliceerd op 

de Website.  

Netto Intrinsieke Waarde is de netto intrinsieke waarde van een Sub-fonds als nader 

beschreven in paragraaf VII (Vaststelling Netto Intrinsieke Waarde). 

Onderliggende Waarden zijn de beleggingsinstrumenten uit een Index waarin het vermogen 

van een Sub-fonds is belegd, waarbij de Vennootschap gebonden is aan de 

beleggingsrestricties uit hoofde van haar ICBE-status. 

Prioriteit is het orgaan van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen, zoals 

omschreven in de Statuten. 

Prospectus is het Basisprospectus en de Supplementen gezamenlijk, zoals van tijd tot tijd 

gewijzigd. 

Statuten zijn de statuten van de Vennootschap zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

Supplement is een aanvullend prospectus op het Basisprospectus van de Vennootschap met 

betrekking tot een Sub-fonds inclusief bijlage(n) daarbij, en zoals van tijd tot tijd gewijzigd, 

waarin specifieke informatie is opgenomen met betrekking tot het betreffende Sub-fonds in 

aanvulling op de algemene informatie als opgenomen in het Basisprospectus. 

Sub-fonds is een serie van aandelen van de Vennootschap, aangeduid met de letters A tot en 

met Z, waaraan een bepaald gedeelte van het vermogen van de Vennootschap (op 

administratieve basis) wordt toegerekend. 

Vennootschap is VanEck Vectors™ ETFs N.V., een beleggingsmaatschappij met veranderlijk 

kapitaal, gevestigd te Amsterdam en met adres Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam. 

Website is de website van de Beheerder www.vanecketfs.nl en www.vaneck.com 

Wft is de Wet op het financieel toezicht. 

  

http://www.thinketfs.nl/
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II. BELANGRIJKE INFORMATIE  

Dit Prospectus vervangt eerder gepubliceerde prospectussen met betrekking tot de 

Vennootschap. Het Prospectus is opgesteld in overeenstemming met de Wft en verschaft 

informatie over de Vennootschap en de betreffende Sub-fondsen. 

VanEck Vectors™ ETFs N.V. is op 2 oktober 2009 opgericht naar Nederlands recht als een 

beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. VanEck Asset Management B.V. treedt op 

als Beheerder van de Vennootschap in de zin van de Wft. VanEck Vectors™ ETFs N.V. is 

opgezet als een zogenaamd paraplufonds. Dit houdt in dat het gewone aandelenkapitaal is 

verdeeld in verschillende series aandelen die ieder worden aangeduid als een “Sub-fonds”. Het 

op een aandeel in een Sub-fonds gestort kapitaal wordt afzonderlijk belegd. Elk Sub-fonds 

heeft een eigen beleggingsbeleid, risicoprofiel en koersvorming die, indien afwijkend van de 

algemene kenmerken van een Sub-fonds zoals in dit Basisprospectus is beschreven, nader 

worden toegelicht in het Supplement van ieder Sub-fonds. 

Voor ieder Sub-fonds is een document met Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met 

informatie over het product, de kosten en de risico’s. Loop geen onnodig risico, lees deze 

Essentiële Beleggersinformatie.   

Beleggers in aandelen in een Sub-fonds wordt er nadrukkelijk op gewezen dat aan een 

belegging in een Sub-fonds financiële kansen, maar ook financiële risico’s zijn verbonden. Ten 

aanzien van alle in het Prospectus opgenomen verwijzingen naar (verwachte) rendementen, 

geldt dat de waarde van aandelen in de Sub-fondsen kan fluctueren. In het verleden behaalde 

resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Steeds geldt dat de koers van de aandelen 

in een Sub-fonds kan stijgen, maar ook kan dalen, waardoor aandeelhouders in een Sub-fonds 

verlies kunnen lijden en zij mogelijk minder terug kunnen krijgen dan zij hebben ingelegd. 

Beleggers dienen zich bij hun beslissing om te investeren uitsluitend te baseren op de 

informatie die in het Prospectus (inclusief de bijlagen) en de Essentiële Beleggersinformatie is 

opgenomen. De (potentiële) aandeelhouders van een Sub-fonds wordt geadviseerd hun eigen 

fiscaal en financieel adviseur te raadplegen voor advies over fiscale en financiële aspecten van 

het houden van aandelen in een Sub-fonds en om een afgewogen oordeel te kunnen vormen 

over de (mogelijke) belegging in aandelen in een Sub-fonds. 

Het originele Prospectus is opgesteld in de Nederlandse taal. In geval van verschillen tussen 

enige vertaling van de tekst en de Nederlandse tekst prevaleert de laatste. Anders dan de 

Vennootschap en de Beheerder is niemand gerechtigd om enige informatie te verstrekken of 

enige verklaring af te leggen die niet in het Prospectus is opgenomen. Informatie of een 

verklaring verstrekt of afgelegd in strijd met (de bewoordingen of de strekking van) dit 

Prospectus dient te worden beschouwd als niet verstrekt of afgelegd door of namens de 

Vennootschap of de Beheerder, en op dergelijke informatie dient niet te worden vertrouwd. De 

verstrekking en verspreiding van het Prospectus na publicatie daarvan houdt onder geen 

enkele omstandigheid in dat de in het Prospectus vermelde informatie op een latere datum nog 

juist en volledig is. 

Dit Prospectus houdt geen aanbod in van enig aandeel of effect, of een uitnodiging tot het doen 

van een aanbod tot koop van enig aandeel of effect, maar is slechts een omschrijving van het 

aanbod van aandelen in Sub-fondsen waarnaar in dit Prospectus wordt verwezen. Dit 
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Prospectus houdt geen aanbod in van een aandeel of enig effect of een uitnodiging tot het 

doen van een aanbod tot koop van een aandeel of enig effect aan een persoon in enig land 

waar dit volgens de daar geldende regelgeving niet is geoorloofd. De informatie in dit 

Prospectus is geen beleggingsadvies.  

De publicatie en verspreiding van dit Prospectus, evenals het aanbieden, verkopen en leveren 

van aandelen in Sub-fondsen, kan in bepaalde landen onderworpen zijn aan (juridische) 

beperkingen. De Vennootschap verzoekt een ieder die in het bezit komt van dit Prospectus 

kennis te nemen van, en zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Vennootschap 

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, voor welke schending dan ook van het niet in acht 

nemen van dergelijke beperkingen door wie dan ook, ongeacht of het een potentiële koper van 

aandelen in een Sub-fonds is of niet. 

De Aandelen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act 

van 1933 (zoals gewijzigd) (de 1933 Act) of de wetten van een staat in de Verenigde Staten en 

mogen niet direct of indirect worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan 

enige andere persoon uit de Verenigde Staten (“United States Person”). Elke heraanbieding of 

wederverkoop van een van de Aandelen in de Verenigde Staten of aan personen in de 

Verenigde Staten kan een overtreding van de Amerikaanse wetgeving vormen. De Aandelen 

die hierbij worden aangeboden, zijn niet goedgekeurd of afgekeurd door de SEC, door de 

toezichthoudende autoriteit voor effecten van een Amerikaanse staat of door een vergelijkbare 

autoriteit van een ander land of rechtsgebied, en noch de SEC, noch een dergelijke autoriteit 

zal dit doen. Het aanbieden en verkopen van de Aandelen aan personen die niet een United 

States Person zijn, is vrijgesteld van registratie op grond van Regulation S die is afgekondigd 

onder de 1933 Act. De Fondsen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de 

Amerikaanse Investment Company Act van 1940 (zoals gewijzigd) (de 1940 Act). Aandelen 

mogen niet worden verworven door een persoon die wordt beschouwd als een United States 

Person onder de 1940 Act en de daaronder vallende regelgeving of een persoon die wordt 

aangemerkt als een United States Person onder de United States Commodity Exchange Act en 

de daaronder vallende regelgeving. 

Alle geschillen die voortvloeien uit het aanbod of het Prospectus, zullen worden voorgelegd aan 

de bevoegde rechter te Amsterdam. 

Uitsluitend de Vennootschap en de Beheerder en haar vertegenwoordigers zijn 

verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de gegevens zoals opgenomen in het 

Prospectus. Voor klachten die betrekking hebben op de Vennootschap kunt u zich schriftelijk 

wenden tot de Beheerder, onder vermelding van “Klacht VanEck Vectors™ ETFs N.V.”.  

III. ALGEMENE GEGEVENS 

De Vennootschap  

De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal als bedoeld in artikel 

2:76a van het Burgerlijk Wetboek en is opgericht op 2 oktober 2009. De Vennootschap heeft 

haar statutaire zetel te Amsterdam en staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer 

van Koophandel onder nummer 34359726. 

Het correspondentie- en bezoekersadres van de Vennootschap is: 
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Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam 

Tel:   0031 (0)20 7195100 

Website: www.vanecketfs.nl en www.vaneck.com 

Directie en Beheerder 

VanEck Asset Management B.V. is statutair bestuurder van de Vennootschap en treedt op als 

de beheerder van de Vennootschap als bedoeld in artikel 2:69b van de Wft (voorheen artikel 

2:65 Wft). De Beheerder heeft zijn zetel te Amsterdam en houdt kantoor aan de Barbara 

Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam.  

Accountant 

Accountant van de Vennootschap is Ernst & Young Accountants LLP, kantoorhoudende aan 

Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam. 

Beleggingsadministrateur 

De Beleggingsadministrateur van de Vennootschap is State Street Bank International GmbH, 

Amsterdam branch en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 

58459235 en kantoorhoudende aan Herikerbergweg 29, Apollo Building, 1101 CN Amsterdam 

te Nederland. 

Bewaarder 

De Bewaarder is State Street Bank International GmbH, Amsterdam branch en is geregistreerd 

bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 58459235 en kantoorhoudende aan 

Herikerbergweg 29, Apollo Building, 1101 CN Amsterdam te Nederland. 

Compliance adviseur 

Compliance adviseur van de Vennootschap is Erwin Wellen namens Korsou Konseho B.V. met 

zetel te Curaçao. 

Custodian  

De Custodian van de Vennootschap is State Street Bank International GmbH, Amsterdam 

branch en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 58459235 en 

kantoorhoudende aan Herikerbergweg 29, Apollo Building, 1101 CN Amsterdam te Nederland. 

Paying- en ENL agent 

De Nederlandse Paying en Euroclear NL agent is ABN AMRO Bank N.V., kantoorhoudende 

aan Gustav Mahlerlaan 10, 1082 PP Amsterdam te Nederland. 

http://www.thinketfs.nl/
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Transfer agent 

De Vennootschap is een administratieovereenkomst aangegaan inzake ETF servicing en 

transfer agency met State Street Fund Services (Ireland) Limited, kantoorhoudende aan 78 Sir 

John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ierland.  

Fiscaal adviseur 

Fiscaal adviseur van de Vennootschap is Loyens & Loeff N.V., kantoorhoudende aan de Fred 

Roeskestraat 100, 1076 ED Amsterdam. 

Juridisch adviseur 

Juridisch adviseur van de Vennootschap is Keijzer & Cie advocaten, kantoorhoudende aan de 

Strawinskylaan 53, 1077 XW Amsterdam.  

Liquidity Providers 

De Liquidity Providers en/of authorised participants van de Vennootschap zijn onder andere: 

 Flow Traders B.V., kantoorhoudende aan de Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL 

Amsterdam, Nederland; 

 Optiver VOF, kantoorhoudende aan de Strawinskylaan 3095, 1077 ZX Amsterdam, 

Nederland; 

 Susquehanna, kantoorhoudende aan 401 City Avenue, Bela CYNWYD, PA 19004,      

United States; en 

 ORA Traders B.V., kantoorhoudende aan de Naritaweg 127, 1043 BS Amsterdam, 

Nederland. 

Graag verwijzen wij u naar onze Website voor de actuele relevante informatie per Sub-Fonds. 

Listing Agent 

Listing Agent van de Vennootschap is de Beheerder, kantoorhoudende aan de Barbara 

Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam. 

Indexberekening en distributie  

Verantwoordelijk voor de indexberekening en distributie zijn de hierna genoemde partijen:  

 Markit Group Limited en IHS Markit Benchmark Administration Limited, 

kantoorhoudende aan 4th Floor, Ropemaker Place, 25 Ropemaker Street, London, 

EC2Y, United Kingdom; 

 Euronext Amsterdam N.V., kantoorhoudende aan Beursplein 5, Amsterdam, 1000 GD, 

Nederland; 

 Morningstar Holland B.V., kantoorhoudende aan De Entrée 246, 1101 EE, Amsterdam, 

Nederland;  

 Global Property Research B.V., Beethovenstraat 300, 1077 WZ, Amsterdam, 

Nederland; 

 Solactive AG, kantoorhoudende aan Guiollettstr. 54, Frankfurt am Main, 60325, 

Deutschland.   
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Distributeur 

De Beheerder heeft VanEck (Europe) GmbH als distributeur van de aandelen in de Sub-

fondsen aangesteld. VanEck (Europe) GmbH, is een aan de Beheerder gelieerde entiteit en 

houdt kantoor aan Kreuznacher Str. 30, 60486 Frankfurt, te Duitsland.  

Klachten 

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend bij de Beheerder onder vermelding van “Klacht 

VanEck Vectors™ ETFs N.V.”. Graag verwijzen wij u naar onze Website voor ons 

klachtenbeleid.  

Verslaggeving 

Betrokken bij het opstellen van de halfjaarberichten en jaarverslagen is de financial reporting 

adviseur Solutional Netherlands B.V. Als onderdeel hiervan houdt de financial reporting 

adviseur wijzigingen in de verslaggevingsregels bij, informeert de Directie van de 

Vennootschap en draagt zorg voor tijdige verwerking in de halfjaarberichten en jaarverslagen 

van de Vennootschap. Tevens is Solutional Netherlands B.V. betrokken bij het opstellen en het 

rapporteren aan DNB van de DRA en Maand Effecten Rapportage (MER) rapportage. 

 

IV. INLEIDING 

Het Prospectus is onderverdeeld in (i) dit Basisprospectus inclusief de bijlagen, en (ii) voor 

ieder Sub-fonds een Supplement. Het Basisprospectus bevat algemene informatie over de 

Vennootschap en informatie die betrekking heeft op alle Sub-fondsen. In een Supplement is 

specifieke informatie opgenomen ten aanzien van een Sub-fonds, zoals de doelstelling, het 

beleggingsbeleid, de risicofactoren, de beheervergoeding en de kosten. Indien er afwijkingen 

zijn in de tekst van het Basisprospectus en van een Supplement, prevaleert de tekst van het 

Supplement.  

Alle bijlagen bij het Prospectus maken integraal onderdeel uit van het Prospectus. Indien er 

afwijkingen zijn in de tekst van het Prospectus ten opzichte van de Statuten, prevaleert de tekst 

van de Statuten.  

V. DE VENNOOTSCHAP 

Algemeen 

De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands 

recht in de zin van artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek met een open-end structuur. Dit 

betekent dat de Vennootschap in principe op verzoek elke beursdag aandelen zal uitgeven, 

herplaatsen of inkopen. 

De Vennootschap is opgericht bij akte van 2 oktober 2009 verleden door mr. C.J.J.M. van Gool, 

notaris te Amsterdam. De Statuten zijn opgenomen in de akte van oprichting en maken een 

integraal onderdeel uit van het Prospectus. 
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De Vennootschap heeft een zogenaamde paraplustructuur. Dit houdt in dat de gewone 

aandelen zijn onderverdeeld in verschillende series van aandelen, die elk aangeduid zijn met 

een letter. Elke serie aandelen wordt aangeduid als een Sub-fonds waaraan een gedeelte van 

het vermogen van de Vennootschap wordt toegerekend. Een Sub-fonds heeft een 

administratief afgescheiden vermogen. Voor elk Sub-fonds wordt een aparte administratie 

gevoerd, zodat alle aan een Sub-fonds toe te rekenen opbrengsten en kosten per Sub-fonds 

worden verantwoord. In de Wft is vastgelegd dat alle normen die (mede) zijn gericht tot het 

Fonds ook van toepassing zijn op de Sub-fondsen en daardoor de rangregeling van de Wft van 

toepassing is. Deze rangregeling heeft tot doel dat het vermogen van een Sub-fonds alleen 

dient tot voldoening van vorderingen die verband houden met het beheer en het bewaren van 

het desbetreffende Sub-fonds en van vorderingen die voortvloeien uit de rechten van 

deelneming in het betreffende Sub-fonds. Indien in het Prospectus wordt gerefereerd aan het 

vermogen van een Sub-fonds, wordt hieronder verstaan het vermogen van de Vennootschap 

dat aan het desbetreffende Sub-fonds wordt toegerekend. 

Het op elk aandeel in een Sub-fonds te storten bedrag en het daaraan toe te rekenen 

vermogen wordt ten behoeve van het betreffende Sub-fonds belegd. Voor elk Sub-fonds 

bestaat een afzonderlijk beleggingsbeleid, waardoor ieder Sub-fonds zijn eigen risicoprofiel en 

koersvorming heeft. Waardestijgingen en waardedalingen in de portefeuille van een bepaald 

Sub-fonds komen uitsluitend ten goede aan, of ten laste van de houders van de aandelen in het 

betreffende Sub-fonds. De specifieke kenmerken van een Sub-fonds zijn nader omschreven in 

een bij elk Sub-fonds behorend Supplement. 

De volgende 14 Sub-fondsen van de Vennootschap zijn genoteerd:  

1. Sub-fonds A: VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF, NL0009272749 

2. Sub-fonds B: VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF, NL0009272756 

3. Sub-fonds C: VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF, 

NL0009272764 

4. Sub-fonds D: VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF, NL0009272772 

5. Sub-fonds E: VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF, NL0009272780 

6. Sub-fonds F: geliquideerd door fusie op 8 oktober 2021 

7. Sub-fonds G: VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF, NL0009690239 

8. Sub-fonds H: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF, NL0009690247 

9. Sub-fonds I: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF, 

NL0009690254 

10. Sub-fonds J: VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF, 

NL0010273801 

11. Sub-fonds K: VanEck Vectors™ Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, NL0010408704 

12. Sub-fonds L: VanEck Vectors™ European Equal Weight UCITS ETF, NL0010731816 

13. Sub-fonds M: VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF, 

NL0011376074 

14. Sub-fonds N: VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS 

ETF, NL0011683594 

 

Kapitalisatie 

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt drie miljoen euro (EUR 

3.000.000,-) en is verdeeld in tien (10) prioriteitsaandelen en tweehonderd negenennegentig 

miljoen negenhonderd negenennegentigduizend negenhonderd negentig (299.999.990) 
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gewone aandelen, verdeeld in zesentwintig (26) series gewone aandelen, aangeduid met de 

letters A tot en met Z, elk nominaal groot één cent (EUR 0,01). Een serie van aandelen wordt 

aangeduid als een Sub-fonds. De Directie behoudt zich het recht voor om desgewenst een 

nieuwe (niet uitgegeven) aandelenserie open te stellen in aanvulling op een reeds opengesteld 

Sub-fonds. Voor een verdere beschrijving van het kapitaal van de Vennootschap wordt 

verwezen naar de Statuten.  

De gewone aandelen aan toonder zijn per Sub-fonds belichaamd in een verzamelbewijs dat 

niet in enkelvoudige of meervoudige aandeelbewijzen wordt verwisseld. De verzamelbewijzen 

worden in bewaring gegeven bij Euroclear Nederland B.V.  

Uitgifte en inkoop van gewone aandelen  

De Vennootschap is een beleggingsmaatschappij met een open-end karakter. Dit betekent dat 

de Directie op verzoek aandelen zal uitgeven en/of ingekochte aandelen zal vervreemden 

tegen de transactiekoers van een aandeel zoals deze op het moment van uitgifte of 

vervreemding wordt vastgesteld. De transactiekoers komt overeen met de Netto Intrinsieke 

Waarde van het betreffende aandeel in een bepaald Sub-fonds. Aandelen in de Vennootschap 

kunnen gekocht en verkocht worden via een tussenpersoon op Euronext Amsterdam N.V. en/of 

andere gereguleerde beurzen waar de Sub-fondsen genoteerd zijn, waarbij de Liquidity 

Providers er zorg voor dragen dat er zowel een bied- en laatprijs is waartegen gehandeld kan 

worden. Op de koop en verkoop van aandelen in de Vennootschap op gereguleerde beurzen 

kunnen kosten van de tussenpersoon en andere kosten van toepassing zijn waar de Beheerder 

geen invloed op heeft. Deze kosten kunnen worden opgevraagd bij de betreffende 

tussenpersoon. De Sub-fondsen zijn en/of worden geregistreerd voor distributie in verschillende 

landen. Gedetailleerde informatie over registraties en noteringen kunnen worden gevonden op 

de Website. 

De Directie behoudt zich het recht voor de uitgifte of inkoop van aandelen tijdelijk op te 

schorten ingeval van bijzondere omstandigheden en dit in het belang is van de Vennootschap 

of haar deelnemers. Opschorting kan onder meer plaatsvinden in de gevallen waarin ook 

opschorting van de vaststelling van de Netto Intrinsieke Waarde kan plaatsvinden zoals nader 

is uiteengezet in paragraaf 7 (vaststelling Netto Intrinsieke Waarde). De Beheerder zal hiervan 

onverwijld mededeling doen op de Website en de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte 

brengen. 

Waarborgen inkoop en terugbetaling 

Er zijn binnen de Vennootschap met het oog op de inkoop van deelnemingsrechten, 

behoudens de wettelijke bepalingen en de in dit Prospectus opgenomen gevallen van limitering 

en opschorting, voldoende waarborgen aanwezig om aan de verplichtingen tot inkoop en 

terugbetaling te kunnen voldoen.  

Prioriteitsaandelen 

De Vennootschap heeft 1 prioriteitsaandeel uitgegeven aan de Beheerder. De Prioriteit heeft 

onder meer rechten ter zake van benoeming, schorsing, ontslag en vaststelling van bezoldiging 

en verdere arbeidsvoorwaarden van directeuren van de Vennootschap. De Prioriteit stelt het 

aantal leden van de Directie vast. Voor de benoeming van een nieuwe directeur maakt zij, 

binnen een maand nadat de Directie haar daartoe heeft uitgenodigd, een voordracht op van 

tenminste 2 kandidaten, van wie er een door de aandeelhoudersvergadering benoemd kan 
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worden. Deze voordracht is bindend voor de aandeelhoudersvergadering, tenzij deze daaraan 

het bindend karakter ontneemt bij een besluit genomen met een meerderheid van ten minste 

twee derde van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen. Een besluit tot wijziging van de Statuten, fusie, splitsing of ontbinding kan 

anders dan op voorstel van de Prioriteit door de algemene vergadering slechts genomen 

worden met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen die 

meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Voor de overige rechten van 

de Prioriteit wordt verwezen naar de Statuten. 

Plaatsen aandelen 

In Nederland brengt de Vennootschap haar aandelen in de handel middels introductie door 

verhandeling op Euronext Amsterdam N.V. In andere landen worden de aandelen verhandeld 

op andere gereguleerde beurzen en andere Liquidity Providers ondersteunen dit. Indien een 

Sub-fonds wordt geïntroduceerd door uitgifte van aandelen van de betreffende serie, zal bij die 

gelegenheid een Supplement worden opgesteld met daarin de specifieke kenmerken van dat 

Sub-fonds. Daarnaast zal een document met Essentiële Beleggersinformatie met betrekking tot 

dat Sub-fonds worden opgesteld, die ook wordt gepubliceerd op de Website. 

Verhandelbaarheid aandelen en rol Liquidity Provider 

De aandelen in de Sub-fondsen worden verhandeld op de gereguleerde en gecontroleerde 

markt van Euronext Amsterdam N.V. in het Nexttrack segment en op andere gereguleerde 

beurzen en markten zoals verder gespecificeerd op de Website. De Sub-fondsen worden de 

gehele Handelsdag verhandeld. Om de handel gedurende de Handelsdag te ondersteunen 

heeft de Vennootschap een overeenkomst met een of meerdere Liquidity Providers gesloten.  

Een Liquidity Provider is een marktpartij die gedurende de Handelsdag prijzen publiceert 

waartegen zij bereid is de aandelen in de Sub-fondsen te kopen of te verkopen. De Liquidity 

Provider kan een Gelieerde Partij zijn. Daarnaast kunnen ook andere beleggers en 

marktpartijen zorgen voor aanvullende liquiditeit.  

De rol van de Liquidity Provider is erop gericht om voor voldoende liquiditeit in de markt te 

zorgen voor zowel kopers als verkopers van aandelen in de Sub-fondsen. In dit verband heeft 

de Vennootschap een liquidity provider (authorised participant) overeenkomst gesloten met de 

Liquidity Provider en de Liquidity Provider heeft een overeenkomst gesloten met Euronext N.V. 

en/of met andere gereguleerde beurzen waar de Sub-fondsen genoteerd zijn waarin onder 

meer de verplichting voor de Liquidity Provider is opgenomen om gedurende het grootste deel 

van de Handelsdag een tweezijdige, uit bied- en laatprijzen bestaande, markt te stellen voor 

een minimale hoeveelheid uitgedrukt in een bepaalde hoeveelheid aandelen in een Sub-fonds 

of contanten, en bovendien de markt te stellen binnen een maximale bandbreedte of 'spread' 

(deze wordt gewoonlijk uitgedrukt in een percentage). De Liquidity Provider doet dit door 

voortdurend een bied- en laatkoers van de aandelen in de Sub-fondsen af te geven waartegen 

een aandeelhouder zijn aandelen in een Sub-fonds kan kopen van, of verkopen aan de 

Liquidity Provider. Op die manier is er in beginsel gedurende het grootste deel van de 

Handelsdag dus een bepaalde prijs waartegen een aandeelhouder aandelen in een Sub-fonds 

kan kopen of verkopen.  
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De transparantie van het belegde vermogen van een Sub-fonds maakt arbitrage in dat Sub-

fonds door marktpartijen mogelijk waardoor een efficiënte prijsvorming van de aandelen in dat 

Sub-fonds wordt bevorderd. 

Directie en Beheerder 

De directie van de Vennootschap wordt gevormd door de Beheerder. De directie van de 

Beheerder wordt gevormd door: 

(i) Ir. M. Rozemuller 

(ii) Drs. G. Koning 

Deze personen zijn tevens beleidsbepalers van de Vennootschap in de zin van de Wft. 

Hieronder volgt een korte weergave van de activiteiten die zij hebben uitgeoefend voor zover 

deze verband houden met de werkzaamheden die zij verrichten ten behoeve van de 

Vennootschap en de Beheerder. 

Martijn Rozemuller 

I. Ruim 7 jaar ervaring als Trader/Partner bij Optiver Holding N.V. 

II. 2007: Concept Think ETF’s uitgewerkt en ThinkCapital (nu: VanEck Asset Management 

B.V.) opgericht. 

III. Sinds oktober 2008 Managing Director van ThinkCapital (nu: VanEck Asset 

Management B.V.) 

De heer Rozemuller is Managing Director van de Beheerder en heeft als aandachtsgebieden 

onder andere Algemene Zaken, Product Development, Legal, Compliance, Marketing, Sales en 

Personeelszaken. 

Gijsbert Koning 

I. 10 jaar werkervaring als Trader/Partner bij Optiver Holding N.V. in Amsterdam en 

Londen 

II. 2007 – 2009 bij Kempen & Co N.V. als structurer 

III. Sinds juni 2009 Managing Director van ThinkCapital (nu: VanEck Asset Management 

B.V.) 

De heer Koning is Managing Director van de Beheerder en heeft als aandachtsgebieden onder 

andere Product Development, Risk Management, Fiscaal, Finance en Operations. Voorts is de 

heer Koning director van VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc, een open-end Ierse 

beleggingsmaatschappij en director van VanEck ICAV, een open-end Iers vehikel voor 

collectief vermogensbeheer en is tevens lid van de AEX Steering Committee.De Vennootschap 

en de Beheerder zijn een overeenkomst van beheer aangegaan in verband met de activiteiten 

van de Beheerder als bestuurder en Beheerder van de Vennootschap. De hoofdlijnen van deze 

overeenkomst zijn beschreven in bijlage 4 bij het Prospectus. 

Raad van commissarissen 

De raad van commissarissen van de Beheerder houdt toezicht op het bestuur van de 

Beheerder en op de algemene gang van zaken binnen de Beheerder. De raad van 

commissarissen wordt gevormd door:  

1. De heer B. J. Smith  
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De heer Smith sloot zich aan bij VanEck in 1983. Hij is Senior Advisor for Strategic Initiatives en 
Director van Van Eck Associates Corporation, Van Eck Securities Corporation en Van Eck 
Absolute Return Advisers Corporation en heeft als Senior Vice President, Chief Financial 
Officer en Treasurer van Van Eck Associates Corporation, Van Eck Securities Corporation en 
Van Eck Absolute Return Advisers Corporation gewerkt tot juli 2018. Hij is tevens director bij 
meerdere gelieerde entiteiten van Van Eck Associates Corporation. Voor toetreding bij VanEck, 
werkte hij bij McGladrey & Pullen, CPAs. De heer Smith ontving een BS in Accounting van 
Fordham University. 
 
2.  De heer A. E. Phillips 

De heer Phillips sloot zich aan bij VanEck in 2006 als Director of Strategic Business and Capital 

Markets Relationships voor alle Market Vectors Exchange-Traded Funds. Hij is momenteel 

werkzaam als Chief Operating Officer van Market Vectors ETFs. De heer Phillips' eerdere 

werkervaring omvat rollen als Founder en Managing Member van LB Trading, LLC, een 

proprietary ETF trading firm op the American Stock Exchange en Junior General Partner en 

Management Committee Member bij Orbit II Partners, L.P., een proprietary trading firm 

gespecialiseerd in equity opties, index opties en ETF market making. De heer Phillips was lid 

van the American Stock Exchange en was een Amex Floor Official. Hij heeft een Bachelor of 

Arts degree in Economics and American Civilization van Lafayette College. 

 
3. De heer T. Hunke  

De heer Hunke sloot zich aan bij VanEck in 2014. Momenteel is hij Managing Director van 

VanEck (Europe) GmbH en MV Index Solutions GmbH en Head of Legal & Compliance Europe 

bij VanEck. Hij is verantwoordelijk voor de legal and compliance department van de aan VanEck 

gelieerde entiteiten in Europa. Van 2010 tot 2014 was hij lid van de Business Committee en de 

Management Committee van Credit Suisse Asset Management in Duitsland en het VK heeft 

ervaring opgedaan in afdelings- en regionale juridische en compliance-hoofdrollen gedurende 

zijn 10 jaar bij Credit Suisse en was van 2010 tot 2014 de EMEA Head of Legal Asset 

Management.  

 
4. De heer J. R. Simon  

De heer Simon sloot zich aan bij VanEck in 2006. Hij is Senior Vice President en General 

Counsel van Van Eck Associates Corporation, Van Eck Securities Corporation en Van Eck 

Absolute Return Advisers Corporation. Hij is tevens director bij meerdere gelieerde entiteiten 

van Van Eck Associates Corporation. Voor toetreding bij VanEck, werkte de heer Simon als 

associate bij Sidley Austin LLP, Carter Ledyard & Milburn LLP en Schulte Roth & Zabel LLP. 

De heer Simon is lid van the New York State Bar. Mr Simon heeft een JD van Fordham 

University School of Law en een BS van Cornell University. 

 

Gelieerde Partijen 

Eventuele diensten en effectentransacties die door de Vennootschap met Gelieerde Partijen 

worden verricht, zullen plaatsvinden tegen marktconforme tarieven. In het geval van de 

Vennootschap kwalificeren naast de Beheerder, de in het registratiedocument opgenomen 

aandeelhouders van VanEck Asset Management B.V., als zijnde de aandeelhouder van de 

Beheerder, als Gelieerde Partij van de Vennootschap. De Beheerder is van mening dat er 
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thans geen sprake is van tegenstrijdige belangen en heeft beleid opgesteld om eventuele 

(potentiële) tegenstrijdige belangen tegen te gaan.  

 

Andere icbe’s die worden beheerd door de Beheerder 

De Beheerder voert tevens het beheer voor de volgende icbe’s: 

 VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc, een open-end Ierse beleggingsmaatschappij; en  

 VanEck ICAV, een open-end Iers vehikel voor collectief vermogensbeheer.  

Beleggingsadministratie 

De Beheerder heeft de beleggingsadministratie van de Vennootschap uitbesteedt aan de 

Beleggingsadministrateur. De afspraken omtrent de administratievoering zijn vastgelegd in de 

overeenkomst administratievoering. De hoofdlijnen van deze overeenkomst zijn beschreven in 

bijlage 5 bij het Prospectus.   

Bewaarder 

Als Bewaarder van de Vennootschap treedt op State Street Bank International GmbH, 

Amsterdam branch en is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder 

58459235 en kantoorhoudende aan Herikerbergweg 29, Apollo Building, 1101 CN Amsterdam 

te Nederland.  

 

De taken van de Bewaarder zijn onder andere: 

1. Controleren van kasstromen en bankrekeningen; 

2. Administreren van de financiële instrumenten; 

3. Toezicht op de transacties gedaan met de Beheerder en/of de Vennootschap); 

4. Nagaan of er conform de beleggingsrichtlijnen en de wet- en regelgeving wordt belegd. 

Deze taken zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen de Bewaarder en de Vennootschap. Alle 

actuele informatie met betrekking tot de relatie van de Bewaarder tot de Vennootschap en de 

Beheerder is op verzoek van de belegger tegen ten hoogste de kostprijs beschikbaar. VanEck 

Asset Management B.V. zal de activiteiten van de Bewaarder nauwlettend controleren. 

Vergunning Wft 

Op 12 oktober 2009 is aan de Beheerder een vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:65 

Wft (inmiddels artikel 2:69b Wft). Als onderdeel van de vergunningsaanvraag zijn alle leden van 

de directie van de Beheerder door de Autoriteit Financiele Markten (AFM) en De 

Nederlandsche Bank (DNB) getoetst op betrouwbaarheid. Het registratiedocument van de 

Beheerder als bedoeld in artikel 4:48 Wft is opgenomen als bijlage 2 bij het Basisprospectus.  

ICBE (UCITS) 

De Vennootschap is een ICBE (UCITS). De Beheerder beschikt sinds 4 maart 2011 over een 

UCITS vergunning als bedoeld in artikel 2:65 Wft (inmiddels artikel 2:69b Wft). Voor het 

verkrijgen van een vergunning zijn er ter bescherming van de belegger (onder meer) restricties 

gesteld aan het beleggingsbeleid van een ICBE. De belangrijkste restricties houden, kort 

weergegeven, in dat het doel van een ICBE uitsluitend is het beleggen in financiële 

instrumenten of andere liquide financiële activa met toepassing van het beginsel van 

risicospreiding. De aandelen van een ICBE kunnen op grond van de zogenaamde UCITS-

richtlijn relatief eenvoudig worden aangeboden in een andere lidstaat van de Europese Unie 
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alsmede een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij de 

overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. 

Aandeelhoudersvergaderingen 

Binnen vier (4) maanden na afloop van een boekjaar zal de Directie de jaarlijkse vergadering 

van aandeelhouders van de Vennootschap houden. Vergaderingen van houders van aandelen 

in de Vennootschap worden daarnaast zo dikwijls gehouden als de Directie of één of meer 

aandeelhouders, vruchtgebruikers of pandhouders aan wie het stemrecht toekomt, 

vertegenwoordigend tenminste 10% van de aandelen in de Vennootschap, daartoe een 

schriftelijk en onderbouwd verzoek richt aan de Directie. 

Oproepingen voor aandeelhoudersvergaderingen worden tenminste tweeënveertig (42) dagen 

voor aanvang van die vergadering gepubliceerd in tenminste één landelijk verspreid 

Nederlands dagblad en op de Website. 

Op een vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap geeft elk aandeel recht op één 

(1) stem. 

Dividendbeleid 

Om te kunnen voldoen aan de status van fiscale beleggingsinstelling (zie paragraaf XI) zal de 

Vennootschap binnen acht maanden na afloop van het boekjaar de voor uitdeling beschikbare 

fiscale winst, als dividend aan de aandeelhouders uitkeren. Het dividend wordt per Sub-fonds 

afzonderlijk vastgesteld.  

De hoogte van het dividend wisselt per Sub-fonds en is gebaseerd op een combinatie van het 

dividend en de coupons die worden uitgekeerd op de aandelen respectievelijk obligaties die de 

Onderliggende Waarden vormen van het betreffende Sub-fonds. Het dividend wordt in beginsel 

contant uitgekeerd. De Vennootschap is in beginsel voornemens vier keer per kalenderjaar 

(interim) dividend uit te keren. De dividendbetalingen worden bekend gemaakt door een 

advertentie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad en via de Website. 

De Beheerder zal op de Website melding doen van de betaalbaarstelling van 

dividenduitkeringen aan de aandeelhouders, alsmede de wijze van betaalbaarstelling daarvan. 

Verder worden de belanghebbende instanties zoals de beurzen, de toezichthouders, paying 

agents, information agents en representatives op de hoogte gebracht, rekening houdende met 

de regelgeving. 

VI. BELEGGINGSBELEID 

Beleggingsdoelstelling  

De Vennootschap heeft in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij het aan een Sub-

fonds toe te rekenen vermogen ten behoeve van het betreffende Sub-fonds daadwerkelijk 

wordt belegd in de onderliggende waarden van de betreffende Index met als doel de Index of 

Indices die het Sub-fonds als benchmark heeft zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Dit heeft tot 

gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van het vermogen van ieder Sub-

fonds transparant is. Het vermogen van een Sub-fonds kan worden belegd in Onderliggende 

Waarden uit diverse Indices of combinaties van Indices in verschillende vermogenscategorieën, 

steeds met inachtneming van de in het betreffende Supplement gespecificeerde Index of 
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Indices en de verhoudingen waarin door het Sub-fonds in deze Indices wordt belegd. Dit beleid 

geldt voor alle Sub-fondsen met uitzondering van de VanEck Vectors™ Multi-Asset 

Conservative Allocation UCITS ETF, VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS 

ETF en VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF. Voor deze Sub-fondsen 

wordt gebruik gemaakt van optimalisatietechnieken om het rendement van de Indices zo goed 

als mogelijk te repliceren. Het is daarom mogelijk dat deze Sub-fondsen niet in exact dezelfde 

aandelen en obligaties als de Index beleggen, niet exact dezelfde weging toekennen aan een 

specifiek aandeel of obligatie dat deel uit maakt van de Index of beleggen in aandelen en 

obligaties die geen deel uit maken van de Index. Optimalisatietechnieken worden gebruikt 

omdat het niet kosten efficiënt is om te allen tijde alle aandelen en obligaties die deel uit maken 

van de Index te kopen of verkopen.  

Het is de Vennootschap toegestaan om bij bijzondere marktomstandigheden af te wijken van 

de exacte samenstelling van de benchmark van het betreffende Sub-fonds indien dat in het 

belang is van het betreffende Sub-fonds. De Vennootschap zal de financiële 

beleggingsinstrumenten in beginsel aankopen via gereguleerde markten waar ook ter wereld. 

Elk Sub-fonds heeft daarnaast zijn eigen specifieke beleggingsbeleid en risicofactoren die zijn 

omschreven in het Supplement. De Vennootschap is niet bevoegd als debiteur leningen aan te 

gaan. 

Beleggingsrestricties 

De Vennootschap is gestructureerd als een ICBE en is daarbij gebonden aan 

beleggingsrestricties zoals deze zijn opgenomen in de UCITS-richtlijnen, waaronder UCITS 

richtlijn 2009/65/EG en de in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerde regelgeving zoals 

opgenomen in de Wft en lagere regelgeving. Het is een ICBE niet toegestaan haar statuten 

zodanig te wijzigen dat zij niet meer voldoet aan de vereisten en beperkingen die van 

toepassing zijn op ICBE’s.    

Benchmark 

In het Supplement van het betreffende Sub-fonds is de Index of Indices die het Sub-fonds als 

benchmark hanteert, opgenomen. 

Profiel belegger 

Elk Sub-fonds is beschikbaar voor een breed scala aan beleggers die middels deelname in een 

beleggingsinstelling op een passieve wijze een Index of Indices willen volgen. Beleggers 

dienen bereid te zijn aanzienlijke, tijdelijke of langdurige verliezen te kunnen opvangen. 

Beleggen in de Sub-fondsen van de Vennootschap is geschikt voor beleggers die verlies 

kunnen lijden en bewust zijn dat zij mogelijk minder terug kunnen krijgen dan dat zij hebben 

ingelegd. De (potentiële) aandeelhouders van een Sub-fonds wordt geadviseerd hun adviseur 

te raadplegen voor advies over de financiële aspecten van het houden van aandelen in een 

Sub-fonds en om een afgewogen oordeel te kunnen vormen over de (mogelijke) belegging in 

aandelen in een Sub-fonds. 

Afgeleide financiële instrumenten 

De Vennootschap zal in beginsel niet op actieve wijze posities innemen in afgeleide financiële 

instrumenten. Het is de Vennootschap echter wel in bijzondere gevallen zoals bij een corporate 

actions toegestaan om in het belang van de aandeelhouders van het betreffende Sub-fonds 
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door de Vennootschap verkregen afgeleide financiële instrumenten, zoals rechten op aandelen, 

te behouden dan wel af te wikkelen.  

Valutabeleid 

De Vennootschap zal in beginsel geen valutarisico afdekken. De Vennootschap zal in 

bijzondere gevallen het valutarisico mitigeren middels het aangaan van spot transacties.  

Uitlenen van financiële instrumenten  

Er worden geen financiële instrumenten uitgeleend uit de portefeuille van de betreffende Sub-

fondsen van de Vennootschap. 

Beleggen in andere beleggingsinstellingen 

Er worden geen deelnemingsrechten door de betreffende Sub-fondsen gehouden in andere 

beleggingsinstellingen (icbe’s en andere instellingen voor collectieve belegging). De 

betreffende Sub-fondsen mogen derhalve ook niet meer dan tien procent (10%) van haar activa 

beleggen in rechten van deelneming in icbe’s of andere instellingen voor collectieve belegging. 

Het Stemrechtbeleid 

De Vennootschap heeft met Glass Lewis Europe Limited een dienstverleningsovereenkomst 

gesloten waarbij gebruik kan worden gemaakt van stemadviezen van Glass Lewis Europe 

Limited voor het uitoefenen van stemrechten die verbonden zijn aan effecten die worden 

aangehouden door de desbetreffende Sub-fondsen.  

Wijziging beleggingsbeleid 

De Directie is bevoegd tot wijziging van het beleggingsbeleid, de beleggingsrestricties en/of de 

beleggingsvoorwaarden van een Sub-fonds. Wat betreft de bekendmaking van dergelijke 

wijzigingen wordt verwezen naar paragraaf XII (Wijziging voorwaarden) van het 

Basisprospectus. 

VII. KOSTEN 

Beheervergoeding 

De Vennootschap heeft geen personeel in dienst maar wordt beheerd door de Beheerder. De 

Beheerder ontvangt een beheervergoeding. De beheervergoeding kan per Sub-fonds 

verschillen en wordt uitgedrukt in een percentage van de Netto Intrinsieke Waarde van ieder 

afzonderlijk Sub-fonds. Voor de hoogte van de beheervergoeding van het betreffende Sub-

fonds wordt verwezen naar het relevante Supplement. De beheervergoeding wordt dagelijks 

berekend en in mindering gebracht op de Netto Intrinsieke Waarde van een aandeel in een 

Sub-fonds. 

Accountantskosten 

De accountantskosten van de Vennootschap komen ten laste van de Beheerder.  

Administratiekosten 

De kosten van de Beleggingsadministrateur komen ten laste van de Beheerder.  

Kosten Bewaarder  



 
 

 

22 

 

Onder de kosten van de Bewaarder vallen onder andere de kosten van de Custodian. De 

kosten van de Bewaarder komen ten laste van de Beheerder.  

Kosten betaalkantoor en ENL agent 

De kosten van het betaalkantoor en de ENL agent komen ten laste van de Beheerder. 

Kosten van toezicht 

De kosten van toezicht komen ten laste van de Beheerder. 

Kosten van Index licenties 

De kosten van de licenties van de Index of Indices komen ten laste van de Beheerder. 

Marketing kosten  

De kosten in verband met marketing komen ten laste van de Beheerder.  

Kosten van inkoop en uitgifte eigen aandelen 

De kosten van inkoop en uitgifte van aandelen van de Vennootschap komen via de spread ten 

laste van de in- en uittreders van het betreffende Sub-fonds. De kosten verband houdende met 

de aan- en verkoop van beleggingsinstrumenten bij de inkoop en uitgifte van aandelen van de 

Vennootschap komen tevens via de spread ten laste van de in- en uittreders van het 

betreffende Sub-fonds. De Beheerder ontvangt in beginsel een standaard vergoeding van 15 

Euro per settlement ter dekking van de kosten van de Custodian en de Beheerder. Zowel de 

Beheerder als het Sub-fonds ontvangen naast de kostprijs van de transacties geen extra 

vergoeding. 

Herwegingskosten 

De aan- en verkoopkosten van beleggingsinstrumenten om een Sub-fonds met zijn verbonden 

Index te laten corresponderen (herweging), komen ten laste van het betreffende Sub-fonds. De 

kosten verband houdende met deze transacties worden tegen kostprijs aan het betreffende 

Sub-fonds doorbelast. Zowel de Beheerder als het Sub-fonds ontvangen naast de kostprijs van 

de transacties geen extra vergoeding. 

Financial Transaction Tax 

De kosten die verband houden met de Financial Transaction Tax bij de aankoop van 

beleggingsinstrumenten komen bij de uitgifte van aandelen van de Vennootschap via de spread 

ten laste van de intreders van het betreffende Sub-fonds. De kosten die verband houden met 

de financial transaction tax bij de aankoop van beleggingsinstrumenten komen bij herweging 

ten laste van het betreffende Sub-fonds. 

Overige kosten 

De overige kosten zoals die gemaakt worden voor juridische en fiscaal advies, verslaglegging 

en beursnotering komen ten laste van de Beheerder.  

Indien dit mogelijk is op grond van de toepasselijke regels en wetgeving van een land waar de 

aandelen van een Sub-fonds worden verhandeld, kan de Beheerder commissies, kortingen, 

brokerkosten betalen of verstrekken of afspreken te gaan betalen of akkoord gaan met andere 

speciale voorwaarden voor inschrijving of afspraken tot inschrijving, of aanschaffing of 

afspraken maken tot aanschaffing van inschrijvingen, voor een Sub-fonds. Dergelijke kosten 
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komen ten laste van de Beheerder. De essentiële voorwaarden van eventuele gerelateerde 

overeenkomsten kunnen op verzoek aan beleggers worden verstrekt. 

Lopende Kosten Factor  

De totale kosten over 2020 worden per Sub-fonds in het betreffende Supplement uiteengezet. 

Volgens de wet geldt de term lopende kosten factor (LKF). De LKF geeft de verhouding weer 

tussen de doorlopende kosten en de gemiddelde intrinsieke waarde. Graag verwijzen wij u naar 

de Website voor verdere informatie. 

 

VASTSTELLING NETTO INTRINSIEKE WAARDE  

Berekening 

De berekening van de indicatieve Netto Intrinsieke Waarde van een aandeel van een Sub-

fonds vindt doorlopend plaats op iedere Handelsdag, en wordt uitgedrukt in euro. Eén maal per 

Handelsdag wordt op basis van de slotkoers van de Onderliggende Waarde van de 

voorafgaande Handelsdag een definitieve Netto Intrinsieke Waarde vastgesteld. De berekening 

van de Netto Intrinsieke Waarde per aandeel vindt plaats door de totale vermogenswaarde van 

het Sub-fonds te delen door het op het moment van vaststelling bij derden uitstaand aantal 

aandelen van het Sub-fonds. Bij de bepaling van de Netto Intrinsieke Waarde zal dagelijks 

rekening worden gehouden met de gemaakte kosten per Sub-fonds als beschreven in 

paragraaf VII (Kosten). De vastgestelde Netto Intrinsieke Waarde per aandeel van een Sub-

fonds wordt bekendgemaakt op de Website.  

In het algemeen zullen zowel de Netto Intrinsieke Waarde als de koers van de aandelen in de 

Vennootschap aan fluctuaties onderhevig zijn. Indien de koers van een Sub-fonds waartegen 

een transactie wordt gedaan buiten een bepaalde bandbreedte afwijkt van de Netto Intrinsieke 

Waarde van dat moment op basis van de koers van de Onderliggende Waarden, kan deze 

transactie worden geannuleerd door Euronext Amsterdam N.V. (onze primary exchange) of de 

relevante beurs waarop de aandelen worden verhandeld. De percentages van deze maximaal 

toelaatbare afwijkingen staan opgenomen in de regels van van de toepasselijke beurs en wij 

verwijzen u graag naar de betreffende beursregels. Deze maatregel dient ter bescherming van 

zowel kopers als verkopers van aandelen in een Sub-fonds. Omdat de Vennootschap geen 

partij is bij het afgeven van de bied- en laatkoersen – en daarmee geen invloed kan uitoefenen 

op het verschil tussen de beurskoers en de Netto Intrinsieke Waarde – is de Vennootschap van 

oordeel dat geen aanvullende compensatieregeling nodig is.  

Opschorting 

De bepaling van de Netto Intrinsieke Waarde kan onder meer in de volgende situaties worden 

opgeschort:  

- gedurende een periode waarin een belangrijke effectenbeurs of een andere markt waarop 

een aanzienlijk deel van de beleggingen van de Sub-fondsen is genoteerd of regelmatig 

wordt verhandeld, gesloten is, of gedurende een periode waarin de handel beperkt of 

geschorst is;  
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- wanneer de politieke, economische, militaire, monetaire of sociale toestand, of enig geval 

van overmacht dat zich buiten de verantwoordelijkheid of de invloedssfeer van de 

Vennootschap dan wel de Beheerder voordoet, het onmogelijk maakt een belangrijk deel 

van de beleggingen van de Onderliggende Waarden te waarderen of hierover op een 

redelijke en gebruikelijke wijze te beschikken, zonder de aandeelhouders schade toe te 

brengen;  

- tijdens het uitvallen van communicatiesystemen die gewoonlijk gebruikt worden om de prijs 

of waarde van de Onderliggende Waarden te bepalen of de gangbare prijzen op welke 

markt of beurs dan ook te bepalen;  

- wanneer beperkingen inzake deviezen- of kapitaaltransacties de uitvoering van de 

transacties voor rekening van de Vennootschap verhinderen, of wanneer de aan- en 

verkopen van beleggingen door de Vennootschap niet tegen normale koersen kunnen 

plaatsvinden; en 

- wanneer om wat voor reden dan ook de prijzen en waarden van de Onderliggende 

Waarden niet onmiddellijk nauwkeurig kunnen worden vastgesteld.  

Grondslagen voor waardering en bepaling van het resultaat 

Een financieel actief of financieel passief wordt in de balans opgenomen vanaf het tijdstip dat 

de Vennootschap recht heeft op de voordelen respectievelijk gebonden is aan de verplichting 

voortkomend uit de contractuele bepalingen van het financieel instrument. Vanaf het tijdstip dat 

niet meer wordt voldaan aan deze voorwaarden wordt een financieel instrument niet meer in de 

balans opgenomen.  

De waardering van de Onderliggende Waarden vindt plaats naar maatstaven die in het 

maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd. De financiële beleggingen 

worden gewaardeerd tegen de reële waarde, tenzij anders vermeld. Voor de onder financiële 

beleggingen opgenomen aandelen, obligaties, structured products en andere vastrentende 

waardepapieren wordt de reële waarde bepaald op basis van de geldende beurskoersen, 

hetgeen zowel bied- als laatkoersen kunnen zijn, of andere marktnoteringen. 

De beleggingen worden ingedeeld in de categorie “Tegen reële waarde via de winst- en 

verliesrekening” omdat de beleggingen allen worden aangehouden voor handelsdoeleinden. 

Beleggingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen reële waarde, waarbij de 

transactiekosten direct ten laste van de winst- en verliesrekening worden gebracht.  

De reële waarde van beleggingen wordt gebaseerd op genoteerde biedkoersen of ontleend aan 

kasstroommodellen. Indien deze niet beschikbaar zijn, wordt de reële waarde bepaald op basis 

van de laatst beschikbare Netto Intrinsieke Waarde. Ongerealiseerde en gerealiseerde 

waardeveranderingen worden rechtstreeks in de winst- en verliesrekening opgenomen onder 

het resultaat uit beleggingen.  

Derivaten 

Eventuele afgeleide financiële instrumenten zullen worden gewaardeerd tegen reële waarde.  
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De reële waarde van openbaar verhandelde derivaten is gebaseerd op genoteerde biedprijzen 

voor gehouden activa of uit te geven verplichtingen en genoteerde laatprijzen voor te 

verwerven activa of gehouden verplichtingen.  

De reële waarde van niet-openbaar verhandelde derivaten is afhankelijk van het type 

instrument en wordt gebaseerd op een contantewaardemodel of een optiewaarderingsmodel. 

De Vennootschap neemt derivaten met een positieve marktwaarde op onder de activa en 

derivaten met een negatieve marktwaarde onder de verplichtingen.  

Veranderingen in de reële waarde van voor handelsdoeleinden aangehouden derivaten worden 

verwerkt in de resultatenrekening in het resultaat uit hoofde van financiële instrumenten. 

Activa en passiva, luidend in vreemde valuta, worden omgerekend naar Euro. De overige activa 

en passiva worden, tenzij anders vermeld, opgenomen tegen de nominale waarde.  

De verdiende rente en ontvangen dividenden op aangehouden effecten wordt opgenomen 

onder het resultaat uit beleggingen. De niet-terugvorderbare en of niet-verrekenbare 

bronbelasting wordt in mindering gebracht op de opbrengsten. Opbrengsten in vreemde valuta 

worden omgerekend naar Euro tegen de geldende koers. In het algemeen geldt dat baten en 

lasten worden toegerekend aan de periode waartoe zij behoren.  

De jaarrekening van de Vennootschap zal worden opgesteld in Euro en opgemaakt in 

overeenstemming met de International Financial Reporting Standards (IFRS), zoals aanvaard 

binnen de Europese Unie. De jaarrekening zal worden gecontroleerd door een externe 

accountant. 

VIII. RISICOFACTOREN 

Een potentiële investeerder dient zich ervan bewust te zijn dat beleggen in een van de Sub-

fondsen van de Vennootschap risico’s met zich meebrengt. De waarde van een belegging kan 

als gevolg van het beleggingsbeleid sterk stijgen en dalen. Hierdoor kunnen investeerders 

minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd of hun gehele inleg verliezen.  

In het onderstaande worden de mogelijke risicofactoren vermeld die voor beleggers in de Sub-

fondsen van betekenis kunnen zijn. De risicofactoren die voor elk specifiek Sub-fonds van 

betekenis zijn, zijn opgenomen in de Risicoparagraaf in het Supplement behorende bij dat 

specifieke Sub-fonds.  

Marktrisico 

Markrisico betreft een algemeen risico dat van negatieve invloed kan zijn op de waarde van een 

belegging in een Sub-fonds. De beleggingen in de Sub-fondsen kunnen beïnvloed worden door 

onzekerheden op de financiële markten, zoals maar niet beperkt tot, algemeen internationale, 

politieke en economische ontwikkelingen of marktomstandigheden. Een zorgvuldige selectie en 

spreiding van de belegging is geen garantie voor positieve dan wel negatieve resultaten. 

Rendementsrisico  

Het risico bestaat dat het verwachte rendement op de belegging zich niet zal realiseren op het 

moment dat de belegging verkocht wordt. Daarnaast staat niet vast dat het Sub-fonds zijn 
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doelstelling zal halen. Het rendement van het Sub-fonds is afhankelijk van de 

waardeontwikkeling van de beleggingen en de directe opbrengsten van deze beleggingen 

(dividend, interest). 

Valutarisico 

De waarde van een belegging van een Sub-fonds kan worden beïnvloed door 

valutaschommelingen doordat beleggingen niet in euro’s luiden. De koers van de euro kan 

stijgen ten opzichte van een andere valuta waarin de prijs van een belegging wordt uitgedrukt. 

Valutaschommelingen kunnen daardoor zowel een positieve als een negatieve invloed hebben 

op het beleggingsresultaat. Valutarisico’s kunnen worden afgedekt middels het gebruik van 

valutatermijntransacties en valutaopties. De Vennootschap zal deze valutarisico’s in principe 

niet afdekken.  

Liquiditeitsrisico en bied/laat spread 

De Vennootschap biedt dagelijkse liquiditeit. Onder normale omstandigheden kunnen alle 

posities worden verkocht binnen een dag zonder significante verliezen te realiseren. Echter, 

door onvoorziene omstandigheden, zou er sprake kunnen zijn van abnormale omstandigheden, 

waardoor de Vennootschap zou kunnen worden geconfronteerd met liquiditeitsrisico. Hierdoor 

zou ze haar posities niet kunnen verkopen. De mate van verhandelbaarheid van effecten 

waarin belegd wordt door het betreffende Sub-fonds is van invloed op de hoogte van de 

feitelijke aan- en verkoopkoersen. Dit kan betekenen dat effecten niet of slechts tegen een 

substantieel lagere prijs dan de toegekende waardering verkocht kunnen worden en het 

betreffende Sub-fonds onvoldoende financiële middelen vrij kan maken om aan haar 

inkoopverplichtingen te voldoen. De bied/laat prijzen kunnen afwijken van de intrinsieke waarde 

van het aandeel in het betreffende Sub-fonds waardoor, zeker in geval van beperkte liquiditeit 

in de markt, de performance anders kan zijn dan die van de onderliggende Index of Indices. Ter 

beperking van dit risico wordt normaal gesproken alleen belegd in beursgenoteerde effecten. In 

uitzonderlijke omstandigheden, zoals bij de opschorting van de inkoop van aandelen in de 

Vennootschap kan er sprake zijn van een risico dat de belegger zijn belegging niet op het 

gewenste tijdstip of niet tegen een redelijke prijs kan verkopen. Het is gezien het open-end 

karakter van de Vennootschap mogelijk dat zij geconfronteerd wordt met een groot aantal 

uittredingen waardoor beleggingen moeten worden geliquideerd tegen mogelijk ongunstige 

voorwaarden en waardoor de waarde van het aandeel nadelig wordt beïnvloed. Zoals in dit 

Prospectus omschreven kan de inkoop van aandelen onder bepaalde omstandigheden 

(tijdelijk) worden gestaakt. 

Index afwijkrisico 

Als gevolg van bijzondere marktomstandigheden of praktische beperkingen kan de 

performance van het betreffende Sub-fonds afwijken van de performance van de betreffende 

Index of Indices van het Sub-fonds. Deze afwijking kan zowel positief als negatief zijn.   

Concentratierisico 

De beleggingen van de betreffende Sub-fondsen kunnen zich concentreren op verschillende 

factoren, zoals uitgevende instellingen, sectoren, regio’s en landen. Concentratierisico houdt in 

dat de waardeontwikkeling van een betreffende Sub-fonds te zeer afhankelijk wordt van een 

bepaalde factor. Dit risico wordt beperkt door een zorgvuldige selectie en spreiding van de 

beleggingen, die normaal gesproken alleen beursgenoteerd zijn.  
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Tegenpartijrisico 

Tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij, onder andere om financiële redenen, zijn 

contractuele verplichtingen niet kan nakomen. Hierdoor kan de Vennootschap verlies lijden, 

bijvoorbeeld omdat ze opnieuw die transacties moet afsluiten tegen minder gunstige 

(tarief)voorwaarden. Dit risico kan het directe gevolg zijn van de kredietwaardigheid van de 

tegenpartij of indirect, van het land waaruit de tegenpartij afkomstig is. Bij aan- en 

verkooptransacties kan het voorkomen dat de afwikkeling niet plaatsvindt zoals verwacht, 

omdat de betaling of levering van de financiële instrumenten door de tegenpartij niet, of niet op 

tijd, of zoals verwacht plaatsvindt. In het algemeen zal de Vennootschap slechts kortlopende 

vorderingen hebben omdat de beleggingen van de diverse Sub-fondsen normaal gesproken 

alleen beursgenoteerd zijn waardoor het risico laag is, aangezien levering plaatsvindt tegen 

(vrijwel) gelijktijdige ontvangst van de tegenprestatie. De Vennootschap zal geen effecten aan 

derden uitlenen.  

Duurzaamheidsrisico 

Duurzaamheidsrisico is het risico dat de waarde van een belegging daalt als gevolg van een 

gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governance gebied (ESG). Bij 

gebeurtenissen op ecologisch gebied kan gedacht worden aan klimaatverandering, schaarste 

aan natuurlijke hulpbronnen en vervuiling. Bij gebeurtenissen op sociaal gebied kan gedacht 

worden aan arbeidskwesties en productaansprakelijkheid. Bij governance kan gedacht worden 

aan thema’s als aandeelhoudersrechten, bedrijfsethiek, diversiteit en beloning van bestuurders. 

Duurzaamheidsrisico’s kunnen zich voordoen in allerlei vormen. Met betrekking tot het thema 

klimaat bestaat bijvoorbeeld het onderscheid tussen transitierisico’s en fysieke risico’s, waarbij 

transitierisico’s onder te verdelen zijn in wet- en regelgevingsrisico’s, technologische risico’s, 

marktrisico’s en reputatierisico’s. Daarnaast kent de impact van duurzaamheidsrisico 

verschillende reikwijdtes waaronder bedrijfsspecifiek, sectorspecifiek en landniveau. Het 

voordoen van een duurzaamheidrisico resulteert in het manifesteren van andere (financiële) 

risico's. Hiermee kan een waarde van de belegging negatief worden beïnvloed.  

Afwikkelingsrisico 

De Vennootschap belegt normaal gesproken in beursgenoteerde effecten. In de periode tussen 

de overeenkomst van een bepaalde transactie en de uitvoering van die transactie is er een 

afwikkelingsrisico. Het kan voorkomen dat de betaling of levering van de financiële 

instrumenten via een handelssysteem door de tegenpartij niet, of niet op tijd, of zoals verwacht 

plaatsvindt.  

Marktverstoringen en geopolitieke risico's  

De Sub-fondsen staan bloot aan het risico dat de effectenmarkten worden verstoord door 

geopolitieke gebeurtenissen die wereldwijd negatieve gevolgen hebben voor economieën en 

markten. Geopolitieke gebeurtenissen kunnen ongunstig uitpakken voor de wereldeconomie, 

economieën van individuele landen en regio's, effectenmarkten, rentetarieven, kredietratings, 

inflatie, beleggerssentiment en individuele uitgevers. Al deze gevolgen kunnen een negatief 

effect hebben op de rendementen van de Sub-fondsen. Geopolitieke gebeurtenissen kunnen 

aanzienlijke financiële en/of operationele risico's met zich meebrengen voor de Vennootschap, 

de Beheerder en/of haar serviceaanbieders (waaronder de beleggingsadministrateur en de 

bewaarder). Deze gebeurtenissen kunnen gevolgen hebben voor de mogelijkheden die de 
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Beheerder heeft om tijdens en na een geopolitieke gebeurtenis toegang te krijgen tot bepaalde 

markten of om het oorspronkelijk vastgestelde beleggingsbeleid van het betreffende Sub-fonds 

te implementeren. De verspreiding van besmettelijke ziekten, zoals het COVID 19 virus, of 

andere volksgezondheidsproblemen en de daaraan gerelateerde geopolitieke gebeurtenissen 

hebben geleid tot toename van de kortetermijn-marktvolatiliteit. In de toekomst zal dit 

waarschijnlijk niet anders zijn. En mogelijk ondervinden de wereldeconomieën, en de markten 

in het algemeen, daar ook op lange termijn nadeel van. Zo heeft de 

Wereldgezondheidsorganisatie in maart 2020 de uitbraak van COVID 19 officieel tot pandemie 

verklaard. Hoewel alle gevolgen van een pandemie nog altijd niet volledig bekend zijn, weten 

we dat een pandemie kan leiden tot aanhoudende marktvolatiliteit, liquiditeitsbeperkingen voor 

bepaalde instrumenten en een periode van wereldwijde economische teruggang. 

De uittreding uit de EU door het Verenigd Koninkrijk (brexit) 

Sinds 31 januari 2020 is het Vereningd Koninkrijk (“VK”) formeel geen lid meer van de EU. Het 

VK en de EU zijn inmiddels begonnen aan een transitieperiode die duurt tot 31 december 2020 

(de transitieperiode). Gedurende deze periode moet het VK zich nog steeds aan bepaalde 

EU-wetten en -voorschriften houden. De uitkomsten van de onderhandelingen en de 

implementatie van het politieke, economische en juridische kader voor de toekomstige relatie 

tussen het VK en de EU kunnen niet worden voorspeld en kunnen leiden tot een periode van 

aanhoudende onzekerheid en volatiliteit op zowel de Britse als Europese markten. De 

voorwaarden voor de toekomstige relatie tussen het VK en de EU kunnen zorgen voor 

aanhoudende onzekerheid op de wereldwijde financiële markten en kunnen de rendementen 

van de Sub-fondsen negatief beïnvloeden. 

De volatiliteit die het gevolg is van deze onzekerheid, kan met zich meebrengen dat de 

rendementen van de fondsbeleggingen nadelig worden beïnvloed door bijvoorbeeld 

marktschommelingen, mogelijke waardedalingen van het Britse pond en/of de euro of door 

verminderde liquiditeit van bepaalde effecten. Hierdoor kan het voor de fondsen ook moeilijker 

of duurder worden om een zorgvuldig beleid ten aanzien van valutahedging te voeren, indien 

geïmplementeerd door de Beheerder. De brexit kan leiden tot veranderingen in wet- en 

regelgeving die hogere operationele en nalevingskosten voor de Beheerder en/of 

Vennootschap met zich meebrengen. 

Inflatierisico 

De koopkracht van de belegde euro en daarmee de waarde van de belegging kan afnemen 

door geldontwaarding. De beleggingen van de Vennootschap beogen geen bescherming te 

bieden tegen inflatie. 

Risico van (fiscale) wet- en regelgeving 

Een huidig gunstig financiële en/of fiscale wetgeving kan in de toekomst ten nadele gewijzigd 

worden. De Vennootschap heeft de status van fiscale beleggingsinstelling (FBI). Aan deze 

fiscale status zijn voorwaarden verbonden waar de Vennootschap aan moet voldoen. Hoewel 

dit is opgenomen in het beleid, bestaat de kans dat de Vennootschap niet meer voldoet of kan 

voldoen aan de vereisten die zijn verbonden met de fiscale status en deze kwijtraakt waardoor 

de Vennootschap tegen het gangbare tarief vennootschapsbelasting verschuldigd wordt. 

Politiek risico 
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Veranderingen in het politieke landschap door bijvoorbeeld politieke aardverschuivingen, 

sociale onrust, rellen, (burger-)oorlogen en terrorisme kunnen een risico vormen voor de 

Vennootschap. 

Operationeel risico 

De Vennootschap loopt het risico op verliezen door gebrekkige of foutieve interne processen, 

interne controle, fouten door personen, systemen of door externe gebeurtenissen. Operationeel 

risico omvat bedrijfsrisico, juridisch, fiscaal en compliance risico, het systeem van fraude, 

toezichtrisico, administratief risico, systeemrisico, personeelsrisico en risico van gebruik van IT-

systemen inclusief oneigenlijke toegang tot gegevens door derden.  

Uitbestedingsrisico 

Uitbesteding van activiteiten brengt als risico met zich dat de wederpartij niet aan haar 

verplichtingen voldoet, ondanks gemaakte afspraken. De Beheerder, die eindverantwoordelijk 

blijft voor de uitbestede activiteiten, toetst periodiek de naleving van de gemaakte afspraken en 

onderneemt acties wanneer zij dat noodzakelijk acht. 

Bewaarnemingsrisico 

De Vennootschap loopt een risico dat de in bewaring gegeven activa als gevolg van 

insolvabiliteit, nalatigheid of fraudeleuze handelingen van de (onder)bewaarnemer verloren 

gaan.  

 

Risico opschorting of limitering inkoop en uitgifte 

Onder specifieke omstandigheden, kan de uitgifte en inkoop van aandelen van de 

Vennootschap worden gelimiteerd of opgeschort. Beleggers lopen het risico dat zij niet altijd op 

korte termijn de aandelen in de Vennootschap kunnen aan- of verkopen.  

Risico’s in verband met het gebruik van derivaten 

Derivaten zijn instrumenten die hun waarde ontlenen uit een bepaald onderliggend instrument, 

en worden door de Vennootschap slechts gebruikt om bescherming te bieden tegen een ander 

riscofactor (bijvoorbeeld een renterisico). Derivatenrisico refereert aan het gebruik van 

dergelijke, soms complexe, producten en voornamelijk aan het risico dat de tegenpartij in een 

derivatencontract zijn verplichtingen niet nakomt. De vennootschap zal echter niet op actieve 

wijze derivatenposities innemen en zal geen zogenaamde “over the counter” 

derivatencontracten met tegenpartijen afsluiten zodat een eventueel tegenpartijrisico bij een 

derivatentransactie geminimaliseerd is.  

Bovengenoemde risico’s zijn geordend naar belang weergegeven. De rangorde van deze 

risico’s kunnen echter per Sub-fonds differentiëren en bijvoorbeeld als gevolg van bijzondere 

marktomstandigheden in de loop van de tijd veranderen.  

IX. VERSLAGGEVING 

Jaarrekening en jaarverslag 

Het boekjaar van de Vennootschap loopt van 1 januari tot en met 31 december in enig 

kalenderjaar. De Directie maakt jaarlijks binnen vier maanden na afloop van het boekjaar de 
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jaarrekening en het jaarverslag van de Vennootschap openbaar op de Website. Per Sub-fonds 

worden tenminste een balans, een winst- en verliesrekening, en een toelichting opgenomen. 

Binnen vier maanden na afloop van een boekjaar wordt de jaarlijkse vergadering van 

aandeelhouders van de Vennootschap gehouden. De agenda van deze vergadering bevat 

onder meer de vaststelling van de jaarrekening over het voorgaande boekjaar. Binnen acht 

dagen na vaststelling van de jaarrekening legt de Directie de jaarrekening neer bij de AFM. 

Indien een jaarverslag gewijzigd is vastgesteld, vermeldt deze mededeling tevens dat het 

jaarverslag tezamen met het daarop betrekking hebbende verklaring van de accountant door 

de Vennootschap kosteloos beschikbaar wordt gesteld aan de aandeelhouders en ook 

gepubliceerd op de Website. De openbaarmaking van de jaarrekening en het jaarverslag vindt 

plaats door publicatie op de Website. 

Halfjaarbericht 

Binnen 9 weken na afloop van de eerste helft van het boekjaar van de Vennootschap wordt het 

halfjaarbericht van de Vennootschap openbaar gemaakt met inachtneming van het bepaalde in 

de Wft. Deze openbaarmaking vindt plaats door publicatie op de Website. Een exemplaar van 

het halfjaarbericht is steeds kosteloos verkrijgbaar bij de Vennootschap en de Beheerder. 

Onderdeel Prospectus 

De jaarrekeningen van Vennootschap over de laatste drie boekjaren met bijbehorende 

accountantsverklaring, indien en zodra deze door de algemene vergadering van 

aandeelhouders zijn vastgesteld, en het laatste halfjaar bericht, indien en zodra dit door de 

Directie is opgesteld, (zullen) worden geacht onderdeel uit te maken van het Prospectus. Deze 

stukken zijn op verzoek tegen de kostprijs verkrijgbaar bij de Beheerder en kunnen worden 

geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

X. INFORMATIEVERSTREKKING 

Algemeen 

De Vennootschap zal mededelingen doen en periodieke informatie verstrekken door publicatie 

in één of meerdere landelijke verspreiden Nederlandse dagbladen en/of op de Website met 

inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving. 

Netto Intrinsieke Waarde 

De Netto Intrinsieke Waarde van een aandeel in een Sub-fonds zal één maal per dag worden 

gepubliceerd op de Website. 

Vergunning en Statuten 

De vergunning van de Beheerder als bedoeld in artikel 2:69b Wft (voorheen artikel 2:65 Wft) en 

een exemplaar van de Statuten liggen ter inzage op het kantoor van de Vennootschap en de 

Beheerder. Deze gegevens worden op verzoek kosteloos verstrekt door de Beheerder en 

kunnen worden gedownload via de Website. 

Essentiële Beleggersinformatie 

Voor ieder Sub-fonds is het document Essentiële Beleggersinformatie opgesteld met informatie 

over het Sub-fonds, de kosten en de aan het Sub-fonds verbonden risico's. Lees deze voordat 

u aandelen in een Sub-fonds koopt. Loop geen onnodig risico, lees de Essentiële 
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Beleggingsinformatie. De Essentiële Beleggingsinformatie is te raadplegen op en te 

downloaden via de Website en ligt ter inzage op het kantoor van de Beheerder en kan 

kosteloos bij de Beheerder worden opgevraagd.  

Beloningsbeleid 

Naleving van wettelijke vereisten 

De ICBE-Richtlijnen vereisen dat beheermaatschappijen beschikken over een beloningsbeleid 

voor personeelsleden wier professionele activiteiten een materiële impact hebben op het 

risicoprofiel van de Sub-fondsen (de "Identified Staff"). 

De beloningsbeleid principes die van toepassing zijn op ICBE’s moeten worden nageleefd door 

de Beheerder op een manier die passend is bij de omvang van de Beheerder en van de 

beheerde Sub-fondsen, de interne organisatie van de Beheerder en de aard, reikwijdte en 

complexiteit van zijn activiteiten.  

Voor het bepalen van het beloningsbeleid heeft de Beheerder zich op de onderstaande 

aspecten gebaseerd: 

- het beheerd vermogen van de Vennootschap bedroeg op 31 december 2019 EUR 2,126 

miljard; 

- alle Sub-fondsen betreffen ICBE ETF’s en hanteren een passief beleggingsbeleid zoals 

beschreven in Sectie V van het Beloningsbeleid en in Sectie X van het Prospectus. 

Vanwege het passieve karakter van het beleggingsbeleid van de beheerde Sub-fondsen 

worden de beheeractiviteiten als niet complex beschouwd;  

- er is geen sprake van effectenleningen; en 

- de Beheerder heeft twaalf (12) personeelsleden en heeft geen filialen en/of 

dochterondernemingen. 

Rekening houdend met de omvang, de interne organisatiestructuur, de reikwijdte en de 

complexiteit van de activiteiten, heeft de Raad van Commissarissen besloten dat het niet 

noodzakelijk is om alle vereisten voor de betaling van variabele beloningen volledig toe te 

passen. Een belangrijk element voor dit besluit is het passieve karakter van de beheerde Sub-

fondsen en de (zeer) beperkte discretie met betrekking tot beleggingsbeslissingen, de daarmee 

samenhangende risicoblootstelling van alle Sub-fondsen en het huidige lage aantal 

werknemers. De Raad van Commissarissen is er momenteel van overtuigd dat het huidige 

beloningsbeleid verenigbaar is met het risicoprofiel, de risicobereidheid en de strategie van de 

Beheerder en van de beheerde Sub-fondsen. 

Beloningsstructuur 

Het beleggingsbeleid van de Beheerder is in overeenstemming met en bevordert een gezond 

en effectief risicobeheer en moedigt het nemen van risico's niet aan. Verder is het beleid in lijn 

met de bedrijfsstrategie, doelstellingen, waarden en belangen van de Beheerder, de Sub-

fondsen en zijn beleggers en omvat maatregelen om belangenconflicten te voorkomen. 

 

Het beloningsbeleid houdt zich aan de volgende elementen met betrekking tot de beloning die 

van toepassing is op Identified Staff:  
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Vaste beloning: 

Vaste beloning is evenredig met het verantwoordelijkheidsniveau, de vaardigheden en 

professionele ervaring van de werknemer.  

 

Variabele beloning: 

Minstens 50% van een variabele beloningscomponent toegekend aan een Identified Staff zal 

worden toegekend in aandelen van een selectie van de beheerde Sub-fondsen zoals bepaald 

door de Beheerder, met goedkeuring van de betreffende rechtspersoon (de “Instrumenten”), 

rekening houdend met de waarde van dergelijke Instrumenten op de datum van toekenning 

zoals bepaald door de Beheerder, met de goedkeuring van de desbetreffende rechtspersoon, 

waar de persoon geen recht heeft op fractionele aandelen (het aantal aandelen zal indien nodig 

naar beneden worden afgerond). Als de te beheren Sub-fondsen minder dan 50% 

vertegenwoordigen van de totale portefeuille die door de Beheerder beheerd, is het minimum 

van 50% niet van toepassing. 

 

Ten minste 40% van de variabele beloningscomponent wordt uitgesteld betaald over een 

periode die passend is met de aanhoudingsperiode die wordt aanbevolen aan de beleggers 

van het betreffende Sub-fonds en correct is afgestemd op de aard van de risico's van het Sub-

fonds in kwestie. De in dit punt bedoelde termijn bedraagt ten minste drie jaar. De beloning die 

uit hoofde van uitstelregelingen moet worden betaald, verloopt niet langer dan op een pro-rata 

basis. In het geval van een variabele beloningscomponent van een bijzonder hoog bedrag, 

wordt ten minste 60% van het bedrag uitgesteld. 

 

Identified Staff heeft geen recht op dividenden of rente met betrekking tot de Instrumenten 

voordat dergelijke Instrumenten onvoorwaardelijk worden toegekend. 

Met betrekking tot het deel van de variabele beloning dat wordt toegekend in Instrumenten, 

geldt een lock-up periode van één jaar na de onvoorwaardelijke toekenning gedurende welke 

het individu verboden is de Instrumenten te handelen en/of over te dragen en/of te beschikken 

en/of te bezwaren in de ruimste zin (dit geldt ook voor dividenden in Instrumenten die worden 

uitgekeerd met betrekking tot de Instrumenten waarvoor een lock-up-periode geldt). 

Graag verwijzen wij u naar de Website waar een beschrijving van het actuele beloningsbeleid 

beschikbaar is. Op verzoek kan kosteloos een afschrift kan worden verkregen. 

Benchmark Verordening 

De Beheerder mag een benchmark of combinatie van benchmarks gebruiken wanneer de 

benchmark wordt verstrekt door een in de Unie gevestigde benchmark beheerder en is 

opgenomen in het in artikel 36 van de Benchmark Verordening bedoelde register van de 

Europese Autoriteit voor effecten en markten. 

Wanneer een gebruikte benchmark (zoals gedefinieerd in de Benchmark Verordening) 

materieel inhoudelijk wijzigt of niet langer wordt aangeboden zal de Beheerder een geschikt 
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alternatief ter vervanging van deze benchmark selecteren. De Beheerder zal beleggers hierover 

in de fondsdocumentatie of op de Website informeren. 

De overgangsbepalingen in artikel 51 van de Benchmark Verordening zijn van toepassing op 

de gebruikte benchmarks.  

Overige Informatie 

Daarnaast wordt aan een ieder op verzoek kosteloos door de Beheerder de volgende 

informatie verstrekt: 

- de gegevens ten aanzien van de Beheerder en de Vennootschap die ingevolge enig 

wettelijk voorschrift in het Handelsregister moeten worden opgenomen; 

- een exemplaar van het meest recente halfjaarbericht; 

- een exemplaar van de jaarrekeningen over de laatste 3 boekjaren, indien en zodra deze 

zijn vastgesteld. 

Bovenstaande informatie is ook te downloaden via de Website. 

Op de Website is ook een overzicht van de totale waarde en samenstelling van de beleggingen 

per Sub-fonds beschikbaar alsmede het aantal uitstaande aandelen.  

XI. FISCALE ASPECTEN 

Hierna volgt een algemene beschrijving van een aantal fiscale aspecten van (een belegging in) 

de Vennootschap. Deze beschrijving is gebaseerd op de fiscale wetgeving en jurisprudentie 

voor zover van kracht op respectievelijk gepubliceerd voor de datum van dit Prospectus. 

Benadrukt wordt dat niet alle mogelijke fiscale aspecten van (een belegging in) de 

Vennootschap zullen worden behandeld. Geïnteresseerden worden dan ook aangeraden hun 

belastingadviseur te raadplegen over de mogelijke gevolgen van een belegging in de 

Vennootschap in hun specifieke situatie. 

Fiscale positie van de Vennootschap  

Vennootschapsbelasting 

De Vennootschap is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap, gevestigd 

te Amsterdam. De Vennootschap opteert voor de status van fiscale beleggingsinstelling (FBI) 

als bedoeld in artikel 28 Wet op de vennootschapsbelasting 1969. Een FBI is voor de heffing 

van vennootschapsbelasting onderworpen aan een tarief van 0%, indien aan bepaalde 

voorwaarden wordt voldaan. 

Eén van deze voorwaarden is dat de Vennootschap telkens binnen acht maanden na afloop 

van een boekjaar de voor uitdeling beschikbaar winst aan haar aandeelhouders uitkeert.  

Voor de vaststelling van de omvang van deze uitdelingsverplichting is van belang dat de 

Vennootschap een herbeleggingsreserve kan vormen. In de herbeleggingsreserve wordt het 

positieve saldo van koersresultaten op effectenbeleggingen opgenomen, onder aftrek van een 

redelijk aandeel in de kosten die met het beheer van de beleggingen verband houden. Dit aan 
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de herbeleggingsreserve gedoteerde bedrag vormt geen onderdeel van de fiscale winst van de 

Vennootschap en hoeft niet te worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. 

Indien sprake is van een negatief saldo van koersresultaten op effectenbeleggingen, komt dit 

saldo in mindering op de herbeleggingsreserve. Een negatief saldo heeft evenmin invloed op 

de hoogte van de uitdelingsverplichting. 

Daarnaast dient een FBI te voldoen aan een activiteitentoets, een financieringstoets, bepaalde 

aandeelhoudersvereisten en bepaalde eisen ten aanzien van haar bestuurders en 

commissarissen. De Directie zal, voor zover dit in haar vermogen ligt, erop toezien dat aan alle 

voorwaarden wordt voldaan. 

Dividendbelasting 

De Vennootschap zal in beginsel 15 procent dividendbelasting moeten inhouden op de door 

haar uit te keren dividenden. Deze dividendbelasting komt niet voor rekening van de 

Vennootschap, maar voor rekening van de aandeelhouders van de Vennootschap. De 

Vennootschap mag bij afdracht van de ingehouden dividendbelasting aan de belastingdienst 

een bedrag in mindering brengen in verband met de Nederlandse en buitenlandse 

bronbelastingen die zijn ingehouden op de door haar ontvangen dividenden en rente-inkomsten 

(‘afdrachtvermindering’). 

Binnenlands belastingplichtige aandeelhouders kunnen de ingehouden dividendbelasting 

verrekenen met de door hen verschuldigde inkomsten- of vennootschapsbelasting. Voor in 

Nederland gevestigde pensioenfondsen geldt dat zij de ingehouden dividendbelasting in 

beginsel kunnen terugvragen binnen daarvoor gestelde termijnen. 

Indien een Aandeelhouder inwoner is van een land waarmee Nederland een verdrag ter 

voorkoming van dubbele belasting heeft gesloten, kan, afhankelijk van de bepalingen van het 

desbetreffende verdrag, een vermindering worden verkregen van de in te houden 

dividendbelasting. 

De herbeleggingsreserve wordt voor de heffing van dividendbelasting aangemerkt als gestort 

kapitaal. Uitkeringen door een FBI ten laste van de herbeleggingsreserve kunnen daardoor in 

beginsel plaatsvinden zonder inhouding van dividendbelasting. 

Fiscale positie van Aandeelhouders 

Nederlandse particuliere Aandeelhouders 

Indien de aandelen voor in Nederland woonachtige particuliere aandeelhouders geen inkomen 

genereren dat in box I (inkomen uit werk en woning) of in box II (inkomen uit aanmerkelijk 

belang) in aanmerking moet worden genomen, worden de aandelen in box III (inkomen uit 

sparen en beleggen) in aanmerking genomen. In box III wordt het aan het begin van het 

kalenderjaar aan box III toe te rekenen vermogen (bezittingen en schulden) forfaitair belast. 

In 2021 worden vermogens ingedeeld in 3 categorieën voor het berekenen van het fictief 

rendement. Voor elke categorie heeft de Nederlandse fiscus een verhouding bepaald voor 

sparen en beleggen. In 2021 worden volgens de Nederlandse fiscus de volgende gemiddelde 

rendementen voor sparen en beleggen toegepast waarover 31% belasting zal moeten worden 

betaald: 
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Categorie Uw (deel van 

de) grondslag 

sparen en 

beleggen 

 Percentage 

sparen 

(0,03%) 

Percentage 

beleggen 

(5,69%) 

Percentage 

gemiddeld 

rendement 

1 Tot € 50.000  67% 33% 1,898% 

2 Vanaf € 50.000 

tot € 950.000 

 21% 79% 4,501% 

3 Vanaf € 

950.000 

 0% 100% 5,69% 

Graag verwijzen wij u naar uw belastingadviseur en/of de relevante fiscus voor het meest 

recente overzicht en de mogelijke gevolgen. 

Nederlandse vennootschapsbelastingplichtige Aandeelhouders 

Aandeelhouders die zijn onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting, zijn in 

beginsel vennootschapsbelasting verschuldigd over door de Vennootschap uitgekeerde 

dividenden alsmede over gerealiseerde koerswinsten bij verkoop van aandelen in De 

Vennootschap. 

XII. WIJZIGING VAN VOORWAARDEN 

Statuten 

De statuten van de Vennootschap worden gewijzigd door een daartoe strekkend besluit van de 

algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap. Het besluit tot 

statutenwijziging moet worden genomen met een gewone meerderheid indien het besluit wordt 

genomen op voordracht van de Prioriteit, en met een meerderheid van twee derde van de 

stemmen in de aandeelhoudersvergadering indien daarvan geen sprake is. Het besluit – 

anders dan op voordracht van de Prioriteit - moet verder worden genomen in een vergadering 

waarin meer dan de helft van het geplaatste kapitaal aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien 

meer dan de helft van het geplaatste kapitaal niet aanwezig of vertegenwoordigd is, kan, met in 

achtneming van het bepaalde in artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek, een nieuwe 

vergadering van aandeelhouders worden bijeengeroepen waarin een besluit tot 

statutenwijziging kan worden genomen ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van 

het geplaatste kapitaal. 

Overige voorwaarden 

De Directie kan de overige voorwaarden en het Prospectus wijzigen, waaronder begrepen het 

beleggingsbeleid en de beleggingsrestricties van de Sub-fondsen.  

Wijzigingen van de voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en de aandeelhouders 

waardoor rechten of zekerheden van de aandeelhouders worden verminderd of lasten aan hen 

worden opgelegd, of waardoor het beleggingsbeleid wordt gewijzigd, worden tegen degenen 

die aandeelhouders zijn op het tijdstip van de hierna bedoelde bekendmaking niet ingeroepen 

voordat een maand is verstreken na bekendmaking van de wijziging op de wijze zoals 
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hieronder vermeld. Gedurende deze periode kunnen de aandeelhouders hun aandelen tegen 

de gebruikelijke voorwaarden doen inkopen door de Vennootschap, onverminderd het daarover 

bepaalde in het Prospectus, de Statuten en de overige voorwaarden die gelden tussen de 

Vennootschap en de aandeelhouders. 

Voorstel tot wijziging 

Een (voorstel tot) wijziging van de voorwaarden die gelden tussen de Vennootschap en haar 

aandeelhouders zal steeds bekend worden gemaakt in een advertentie in een landelijk 

verspreid Nederlands dagblad en op de Website. Een (voorstel tot) wijziging van deze 

voorwaarden zal op de Website worden toegelicht. 

XIII. ONTBINDING EN VEREFFENING 

Besluit 

Een besluit tot ontbinding van de Vennootschap kan, anders dan op voorstel van de Prioriteit, 

door de algemene vergadering van aandeelhouders slechts genomen worden met een 

meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van 

het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. Ingeval tot ontbinding van de Vennootschap is 

besloten, geschiedt de vereffening van het vermogen van de Vennootschap door de Directie, 

tenzij andere vereffenaars worden aangewezen. Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de 

beloning worden bepaald van de vereffenaar(s). Tijdens de vereffening blijven de Statuten 

zoveel mogelijk van kracht. 

Uitkering bij ontbinding 

Het Iiquidatiesaldo dat resteert nadat de crediteuren van de Vennootschap zijn voldaan wordt 

uitgekeerd aan de houders van gewone aandelen conform het bepaalde in de Statuten. 

Bewaarplicht administratie 

Na afloop van de vereffening zullen de boeken en bescheiden van de Vennootschap 

gedurende een periode van zeven jaar blijven berusten onder de persoon, die daartoe door de 

algemene vergadering van aandeelhouders is benoemd. 

XIV.  VERKLARING VAN DE DIRECTIE 

Het Prospectus is tot stand gekomen onder de verantwoordelijkheid van de Beheerder. De 

Beheerder, handelend als bestuurder van de Vennootschap, verklaart dat het Prospectus 

voldoet aan de bij of krachtens de Wft en het Bgfo gestelde regels. 

De in het Prospectus opgenomen gegevens zijn, voor zover aan de Directie redelijkerwijs 

bekend had kunnen zijn, in overeenstemming met de werkelijkheid en er zijn geen gegevens 

weggelaten waarvan vermelding de strekking van het Prospectus zou wijzigen. 

Amsterdam, 1 februari 2021 

VanEck Asset Management B.V. 
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XV. ASSURANCE RAPPORT 

Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant 

(ex artikel 4:49 lid 2 c Wft) 

Aan: De directie van VanEck Vectors™ ETFs N.V. 

Ons oordeel 

Wij hebben, ingevolge artikel 4:49 lid 2 c van de Wet op het financieel toezicht (Wft), het 
prospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. te Amsterdam onderzocht. 

Naar ons oordeel bevat het prospectus d.d. 1 februari 2021 van VanEck Vectors™ ETFs N.V., 
in alle van materieel belang zijnde aspecten, ten minste de bij of krachtens de Wet op het 
financieel toezicht (Wft) vereiste gegevens voor het prospectus van een instelling voor 
collectieve belegging in effecten. 

De basis voor ons oordeel 

Wij hebben ons onderzoek uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 3000A, “Assurance-opdrachten anders dan opdrachten tot controle of beoordeling 
van historische financiële informatie (attest-opdrachten)”. Deze opdracht is gericht op het 
verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan 
zijn beschreven in de sectie Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek van het 
prospectus. 

Wij zijn onafhankelijk van VanEck Vectors™ ETFs N.V. zoals vereist in de Verordening inzake 
de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere relevante 
onafhankelijkheidsregels in Nederland. Daarnaast hebben wij voldaan aan de Verordening 
gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA). 

Wij vinden dat de door ons verkregen assurance-informatie voldoende en geschikt is als basis 
voor ons oordeel. 

Relevante aangelegenheden ten aanzien van de reikwijdte van ons onderzoek 

Ons onderzoek omvat het vaststellen of het prospectus de vereiste gegevens bevat. Dat 
betekent dat wij geen onderzoek hebben verricht ten aanzien van de juistheid van de in het 
prospectus opgenomen gegevens.  

Artikel 4:49 lid 2a Wft vereist dat het prospectus van een instelling voor collectieve belegging in 
effecten de gegevens bevat die voor beleggers noodzakelijk zijn om zich een oordeel te vormen 
over de instelling voor collectieve belegging in effecten en de daaraan verbonden kosten en 
risico’s. 

Op basis van onze kennis en begrip, verkregen bij het uitvoeren van de assurance-
werkzaamheden of anderszins, hebben wij overwogen of het prospectus omissies van 
materieel belang kent. Wij hebben geen additionele assurance-werkzaamheden verricht met 
betrekking tot artikel 4:49 lid 2a Wft. 

Ons oordeel is niet aangepast als gevolg van deze aangelegenheden. 

Verantwoordelijkheden van de directie voor het prospectus 
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De directie is verantwoordelijk voor het opstellen van het prospectus dat tenminste de bij of 
krachtens de Wft vereiste gegevens voor een prospectus van een instelling voor collectieve 
belegging in effecten bevat. 

De directie is ook verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als hij noodzakelijk 
acht om het opstellen van het prospectus mogelijk te maken zonder omissies van materieel 
belang als gevolg van fraude of fouten. 

Onze verantwoordelijkheden voor het onderzoek van het prospectus 

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van ons onderzoek dat wij 
daarmee voldoende en geschikte assurance-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven 
oordeel. 

Ons onderzoek is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid 
waardoor het mogelijk is dat wij tijdens ons onderzoek niet alle omissies van materieel belang 
in het prospectus als gevolg van fouten en fraude ontdekken.  

Wij passen de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS) toe. Op grond daarvan 
beschikken wij over een samenhangend stelsel van kwaliteitsbeheersing inclusief vastgelegde 
richtlijnen en procedures inzake de naleving van ethische voorschriften, professionele 
standaarden en andere relevante wet- en regelgeving. 

Ons onderzoek bestond onder andere uit: 

• het identificeren en inschatten van de risico’s dat het prospectus ten aanzien van de bij 
of krachtens de Wft vereiste gegevens, omissies van materieel belang kent als gevolg van 
fouten of fraude, het in reactie op deze risico’s bepalen en uitvoeren van assurance-
werkzaamheden en het verkrijgen van assurance-informatie die voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een omissie van materieel belang niet 
ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in 
geschrifte, het opzettelijk achterwege laten van informatie, het opzettelijk verkeerd of onvolledig 
voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing; 

• het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor het onderzoek 
met als doel assurance-werkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. 
Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit 
van de interne beheersing van de instelling voor collectieve belegging in effecten. 

 

Amsterdam, 11 oktober 2021 

 

Ernst & Young Accountants LLP 

w.g. J.C.J. Preijde RA 
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XVI. Organogram 
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Bijlage 1 

Statuten van de Vennootschap 

STATUTENWIJZIGING 

THINKCAPITAL ETF’S N.V. 

(nieuwe naam: VanEck Vectors™ ETFs N.V.) 

(onder een tijdsbepaling) 

 

 

Heden, zestien oktober, 

tweeduizend negentien, verscheen voor mij, 

mr. Cornelis Johannes Jozefus Maria van Gool, notaris te Amsterdam: 

mevrouw Bianca Greta Pierre Schrijvers, werkzaam op mijn kantoor aan het IJdok 29 te 

Amsterdam, geboren te Witrijk, België, op drie juli negentienhonderd achtenzestig. 

De comparant verklaarde als volgt: 

(A) De statuten van ThinkCapital ETF’s N.V., een naamloze vennootschap, met zetel te 

Amsterdam en adres Barbara Strozzilaan 310, 1083 HN Amsterdam, ingeschreven in het 

handelsregister onder nummer 34359726 (de vennootschap) zijn laatstelijk gewijzigd 

bij akte verleden op zeven oktober tweeduizend veertien voor mr. C.J.J.M. van Gool, 

notaris te Amsterdam. 

(B) De algemene vergadering van de vennootschap heeft besloten de statuten van de 

vennootschap geheel te wijzigen. 

Bij dit besluit is tevens aan de comparant machtiging verleend teneinde de betreffende 

statutenwijziging tot stand te brengen en derhalve de akte van statutenwijziging te doen 

verlijden. 

(C) Van dit besluit en van deze machtiging blijkt uit een aan deze akte gehecht exemplaar 

van de notulen van de algemene vergadering. 

Vervolgens verklaarde de comparant ter uitvoering van de hierboven genoemde besluiten de 

statuten van de vennootschap, met inachtneming van het hierna bepaalde, geheel te wijzigen 

als volgt: 

1. Definities 

1.1 Onverminderd overige in deze statuten gebruikte begrippen en/of definities, wordt in 

deze statuten wordt verstaan onder: 
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(a) aandeel: elk aandeel (ongeacht de klasse of soort) in het kapitaal van de 

vennootschap; 

(b) aandeelhouder: iedere houder van een aandeel; 

(c) aangesloten instelling: degene die op grond van de Wet giraal effectenverkeer 

als aangesloten instelling is aangewezen en een verzameldepot in de zin van deze 

wet aanhoudt; 

(d) accountant: een accountant als bedoeld in artikel 2:393 van het Burgerlijk 

Wetboek; 

(e) algemene vergadering: zowel het orgaan dat gevormd wordt door 

aandeelhouders en andere vergadergerechtigden als de bijeenkomst van 

aandeelhouders en andere vergadergerechtigden; 

(f) bestuur: het bestuur van de vennootschap; 

(g) bestuurder: een bestuurder van de vennootschap; 

(h) Centraal Instituut: een centraal instituut in de zin van de Wet giraal 

effectenverkeer; 

(i) deelgenoot: een deelgenoot in het verzameldepot als bedoeld in de Wet giraal 

effectenverkeer; 

(j) deelgerechtigdheid FBI-grenzen: de voor de vennootschap als fiscale 

beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969, geldende begrenzingen ten aanzien van aantallen 

aandelen en/of percentages aandelen in haar kapitaal die direct of indirect door 

bepaalde personen en/of lichamen of bepaalde groepen personen en/of lichamen, 

alleen of tezamen met anderen, mogen worden gehouden zoals die begrenzingen 

van tijd to tijd voortvloeien uit het in deze volzin genoemd wetsartikel of een 

daarvoor in de plaats tredende regeling; 

(k) dochtermaatschappij: 

1. een rechtspersoon waarin de vennootschap of één of meer van haar 

dochtermaatschappijen, al dan niet krachtens overeenkomst met andere 

stemgerechtigden, alleen of samen meer dan de helft van de stemrechten 

in de algemene vergadering kunnen uitoefenen; 

2. een rechtspersoon waarvan de vennootschap of één of meer van haar 

dochtermaatschappijen lid of aandeelhouder zijn en, al dan niet krachtens 

overeenkomst met andere stemgerechtigden, alleen of samen meer dan 

de helft van de bestuurders of van de commissarissen kunnen benoemen 

of ontslaan, ook indien alle stemgerechtigden stemmen. 

Met een dochtermaatschappij wordt gelijkgesteld een onder eigen naam 

optredende vennootschap waarin de vennootschap of één of meer 

dochtermaatschappijen als vennoot volledig jegens schuldeisers aansprakelijk is 

voor de schulden; 

(l) financiële instrumenten: financiële instrumenten als bedoeld in artikel 1:1 van de 

Wet op het financieel toezicht, met uitzondering van zaken en rechten als 

omschreven in artikel 17a, sub lid, onderdelen 1 en 2 van de Wet op de 

vennootschapsbelasting 1969. 
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(m) Sub-fonds: een serie gewone aandelen (met een bepaalde letteraanduiding) in 

het kapitaal van de vennootschap; 

(n) prioriteit: het orgaan dat gevormd wordt door de houders van prioriteitsaandelen 

en andere vergadergerechtigden met betrekking tot prioriteitsaandelen; 

(o) vennootschap:  VanEck Vectors™ ETFs N.V., een naamloze vennootschap, 

gevestigd te Amsterdam; 

(p) vergadergerechtigde: 

1. aandeelhouders; 

2. vruchtgebruikers met stemrecht; 

3. pandhouders met stemrecht; en 

4. iedere persoon die  de rechten heeft die door de wet zijn toegekend aan 

houders van met medewerking van een vennootschap uitgegeven 

certificaten; 

(q) verzameldepot: een verzameldepot in de zin van de Wet giraal effectenverkeer. 

1.2 De definities hierboven beschreven zullen van toepassing zijn zowel op het enkelvoud 

als het meervoud van de gedefinieerde begrippen. 

2. Naam en zetel 

2.1 De vennootschap is genaamd: 

VanEck Vectors™ ETFs N.V. 

2.2 De vennootschap heeft haar zetel te Amsterdam. 

2.3 De vennootschap is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal in de zin van 

artikel 2:76a van het Burgerlijk Wetboek. 

3. Doel 

3.1 De vennootschap heeft ten doel: 

(a) het beleggen van gelden en andere goederen uitsluitend in financiële 

instrumenten, met toepassing van het beginsel van risicospreiding; 

(b) het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe 

bevorderlijk kan zijn, 

alles in de ruimste zin van het woord. 

3.2 Met inachtneming van het bepaalde in lid 1 zijn de werkzaamheden van de vennootschap 

beperkt tot het beheer van haar vermogen. 

4. Kapitaal 

4.1 Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt vijftien miljoen euro (EUR 

15.000.000,-) en is verdeeld in: 

(a) tien (10) prioriteitsaandelen; 

(b) één miljard vierhonderd negenennegentig miljoen negenhonderd 

negenennegentigduizend negenhonderd negentig (1.499.999.990) gewone 
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aandelen, verdeeld in zesentwintig (26) series gewone aandelen aangeduid met 

de letters A tot en met Z,  

elk nominaal groot één cent (EUR 0,01). 

4.2 Waar in deze statuten wordt gesproken van aandelen respectievelijk aandeelhouders, 

wordt daaronder verstaan de in lid 1 genoemde soorten aandelen, inclusief de onder lid 

1 van artikel 5 genoemde aandelen van ieder Sub-fonds, respectievelijk de houders 

daarvan, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald of uit het zinsverband blijkt. 

5. Sub-fondsen 

5.1 Een serie gewone aandelen wordt hierna aangeduid als een Sub-fonds. 

Het: 

(a) Sub-fonds A bestaat uit vijfenvijftig miljoen tweehonderd achtentachtigduizend 

vijfhonderd zeventien (55.288.517) gewone aandelen A; 

(b) Sub-fonds B bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zevenenzestig (50.480.767) gewone aandelen B; 

(c) Sub-fonds C bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zevenenzestig (50.480.767) gewone aandelen C; 

(d) Sub-fonds D bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zevenenzestig (50.480.767) gewone aandelen D; 

(e) Sub-fonds E bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen E; 

(f) Sub-fonds F bestaat uit zesenzestig miljoen éénhonderd drieënvijftigduizend 

achthonderd zesenveertig (66.153.846) gewone aandelen F; 

(g) Sub-fonds G bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen G; 

(h) Sub-fonds H bestaat uit eenennegentig miljoen éénhonderd drieënvijftigduizend 

achthonderd zesenveertig (91.153.846) gewone aandelen H; 

(i) Sub-fonds I bestaat uit éénhonderd zesendertig miljoen éénhonderd 

drieënvijftigduizend achthonderd zesenveertig (136.153.846) gewone aandelen I; 

(j) Sub-fonds J bestaat uit eenennegentig miljoen éénhonderd drieënvijftigduizend 

achthonderd zesenveertig (91.153.846) gewone aandelen J; 

(k) Sub-fonds K bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen K; 

(l) Sub-fonds L bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen L; 

(m) Sub-fonds M bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen M; 

(n) Sub-fonds N bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen N; 

(o) Sub-fonds O bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen O; 
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(p) Sub-fonds P bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen P; 

(q) Sub-fonds Q bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen Q; 

(r) Sub-fonds R bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen R; 

(s) Sub-fonds S bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen S; 

(t) Sub-fonds T bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen T; 

(u) Sub-fonds U bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen U; 

(v) Sub-fonds V bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen V; 

(w) Sub-fonds W bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen W; 

(x) Sub-fonds X bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen X; 

(y) Sub-fonds Y bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen Y; 

(z) Sub-fonds Z bestaat uit vijftig miljoen vierhonderdtachtigduizend zevenhonderd 

zesenzestig (50.480.766) gewone aandelen Z. 

5.2 Het bestuur kan aan elk Sub-fonds een Sub-fondsnaam toewijzen waaruit kan blijken 

waarin het betreffende Sub-fondsvermogen wordt belegd. 

5.3 De gestorte bedragen op de gewone aandelen behorende tot ieder Sub-fonds zullen per 

desbetreffend Sub-fonds worden geboekt op de daartoe per Sub-fonds aangehouden 

rekening (de Sub-fondsrekening), welke rekening met dezelfde letter wordt aangeduid 

als het betreffende Sub-fonds. 

5.4 De gelden van deze rekeningen alsmede de met het betreffende Sub-fonds 

corresponderende reserverekening, bedoeld in artikel 22 lid 3 worden afzonderlijk belegd 

en geadministreerd ten behoeve van de houders van aandelen van het betreffende Sub-

fonds. 

6. Aandelen 

6.1 De prioriteitsaandelen luiden op naam. 

De prioriteitsaandelen zijn doorlopend genummerd van 1 af met de letteraanduiding '"P'. 

6.2 De gewone aandelen luiden, ter keuze van de houder, hetzij aan toonder, hetzij op naam. 

6.3 De gewone aandelen aan toonder worden per Sub-fonds belichaamd in één 

aandeelbewijs. 

Bij de inschrijving op uit te geven aandelen ontvangt degene die jegens de vennootschap 

recht op een aandeel verkrijgt, een recht terzake van een aandeel aan toonder op de 

hierna bepaalde wijze. 
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6.4 De vennootschap doet de in lid 3 bedoelde aandeelbewijzen voor de rechthebbende(n) 

bewaren door het Centraal Instituut. 

6.5 De vennootschap kent aan een rechthebbende een recht ter zake van een gewoon 

aandeel toe doordat (a) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel 

op het desbetreffende aandeelbewijs bij te (doen) schrijven en (b) de rechthebbende een 

aangesloten instelling aanwijst die hem dienovereenkomstig als deelgenoot in haar 

verzameldepot crediteert. 

6.6 Onverminderd het bepaalde in de tweede en derde zin van artikel 26 lid 2 van deze 

statuten is het beheer over het aandeelbewijs onherroepelijk aan het Centraal Instituut 

opgedragen en is het Centraal Instituut onherroepelijk gevolmachtigd namens de 

rechthebbende(n) ter zake van de desbetreffende aandelen al het nodige te doen, 

waaronder aanvaarden, leveren en medewerken aan bijschrijving op en afschrijving van 

het aandeelbewijs. 

6.7 Indien een deelgenoot van een aangesloten instelling uitlevering wenst van een of meer 

aandelen aan toonder tot ten hoogste een hoeveelheid waarvoor hij deelgenoot is, zal: 

(a) het Centraal Instituut bij akte de aandelen aan de aangesloten instelling leveren; 

(b) de vennootschap de onder (a) genoemde levering erkennen; 

(c) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stellen de aandelen van het 

desbetreffende aandeelbewijs af te (doen) schrijven; 

(d) het Centraal Instituut de desbetreffende aangesloten instelling 

dienovereenkomstig in zijn girodepot debiteren; 

(e) desbetreffende aangesloten instelling bij akte de aandelen aan de rechthebbende 

leveren; 

(f) de vennootschap de onder (e) genoemde levering erkennen; 

(g) de desbetreffende aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig 

als deelgenoot in haar verzameldepot debiteren. 

De vennootschap mag de aandeelhouder die zijn gewone aandelen op naam of aan 

toonder doet stellen op grond van het bepaalde in dit lid of het volgende lid niet meer dan 

de kosten daarvan in rekening brengen. 

6.8 Een houder van een of meer gewone aandelen op naam kan deze te allen tijde aan 

toonder doen stellen doordat: 

(a) de rechthebbende dit aandeel of deze aandelen bij akte aan de aangesloten 

instelling levert; 

(b) de vennootschap de onder (a) genoemde levering erkent; 

(c) de aangesloten instelling de rechthebbende dienovereenkomstig als deelgenoot 

in haar verzameldepot crediteert; 

(d) de aangesloten instelling de aandelen aan het Centraal Instituut levert; 

(e) de vennootschap de onder (d) genoemde levering erkent; 

(f) het Centraal Instituut de desbetreffende aangesloten instelling 

dienovereenkomstig in zijn girodepot crediteert; 
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(g) het Centraal Instituut de vennootschap in staat stelt een aandeel op het 

desbetreffende aandeelbewijs te (doen) schrijven. 

6.9 Ieder aandeelbewijs wordt eigenhandig getekend door een bestuurder. 

6.10 Indien een aandeelbewijs in ongerede is geraakt, kan daarvoor door het bestuur een 

duplicaatbewijs worden uitgegeven, zulks onder de voorwaarden als het bestuur daaraan 

zal verbinden. 

Na uitgifte van dit duplicaatbewijs, welk bewijs het woord "duplicaat" zal dragen, is het 

oorspronkelijke stuk ten opzichte van de vennootschap waardeloos. 

6.11 Als houder van gewone aandelen zal voor de toepassing van het bij deze statuten 

bepaalde eveneens gelden de als deelgenoot gerechtigde in een verzameldepot van 

gewone aandelen als bedoeld in de Wet giraal effectenverkeer. 

7. Aandeelhoudersregister 

7.1 Het bestuur houdt een aandeelhoudersregister waarin de namen en adressen van alle 

houders van prioriteitsaandelen en alle houders van gewone aandelen op naam zijn 

opgenomen, zulks met inachtneming van de daartoe in artikel 2:85 van het Burgerlijk 

Wetboek gestelde eisen. 

7.2 Het bestuur legt het register ten kantore van de vennootschap ter inzage van de houder 

van prioriteitsaandelen, de houder van gewone aandelen op naam, alsmede ter inzage 

van de vergadergerechtigden. 

7.3 Uittreksels uit het aandeelhoudersregister zijn niet verhandelbaar. 

8. Uitgifte en voorkeursrecht 

8.1 Uitgifte van aandelen kan slechts geschieden krachtens een besluit van het bestuur dat 

tevens de koers en de verdere voorwaarden van uitgifte bevat. 

Uitgifte van aandelen geschiedt nimmer beneden pari, onverminderd het bepaalde in 

artikel 2:80 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek. 

Bij uitgifte van aandelen moet daarop het gehele nominale bedrag worden gestort, 

alsmede, indien het aandeel voor een hoger bedrag wordt genomen, het verschil tussen 

die bedragen. 

8.2 Het bestuur kan bij een uitgifte van gewone aandelen van een bepaald Sub-fonds 

besluiten tot uitgifte van meer gewone aandelen van dat betreffende Sub-fonds dan het 

aantal gewone aandelen van het desbetreffende Sub-fonds dat is begrepen in het 

maatschappelijk kapitaal, waarbij het maximum aantal gewone aandelen van het 

desbetreffende Sub-fonds dat nog kan worden uitgegeven gelijk is aan het aantal 

gewone aandelen begrepen in het maatschappelijk kapitaal dat ten tijde van de uitgifte 

nog niet is geplaatst. 

Het in dit lid genoemde besluit van het bestuur wordt van kracht per het moment  dat het 

bestuur de in de vorige volzin genoemde opgave heeft gedaan. 

Het bestuur zal onverwijld nadat een besluit als bedoeld in de eerste volzin is genomen 

bij het handelsregister waarin de vennootschap is ingeschreven de opgave doen van: 

(a) het aantal waarmee het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal gewone 

aandelen van het desbetreffende Sub-fonds is verhoogd als gevolg van de dit lid 

bedoelde uitgifte; en 
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(b) de aantallen waarmee de in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantallen 

gewone aandelen van de desbetreffende Sub-fondsen zijn verminderd als gevolg 

van de in dit lid bedoelde uitgifte. 

8.3 Bij een uitgifte als bedoeld in lid 2 wordt het in het maatschappelijk kapitaal begrepen 

aantal gewone aandelen van het Sub-fonds waarvan de desbetreffende gewone 

aandelen worden uitgegeven verhoogd met het aantal gewone aandelen waarmee het 

aantal uitgegeven gewone aandelen van dat Sub-fonds het ten tijde van de uitgifte in het 

maatschappelijk kapitaal, 

gelijktijdig met de verlaging van het in het maatschappelijk kapitaal begrepen aantal 

gewone aandelen van een ander Sub-fonds. 

8.4 Bij een besluit tot uitgifte als bedoeld in lid 2 bepaalt het bestuur op welke aantallen 

gewone aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen Sub-fondsen het 

aantal als bedoeld in lid 3 in mindering wordt gebracht. 

Dubbele uitgifte als bedoeld in lid 2 komt het totale aantal als bedoeld in lid 3 in mindering 

op de aantallen gewone aandelen van de in het maatschappelijk kapitaal begrepen Sub-

fondsen als is bepaald in het bestuursbesluit bedoeld in de vorige volzin. 

8.5 Het bestuur kan besluiten tot omzetting van een door de vennootschap gehouden eigen 

gewone aandeel in een bepaald Sub-fonds in gewone aandelen van een ander Sub-

fonds. 

Bij omzetting wordt elk om te zetten gewone aandeel van een Sub-fonds omgezet in één 

gewone aandeel van een ander Sub-fonds. 

Het bestuur bepaalt in het besluit tot omzetting: van welk Sub-fonds gewone aandelen 

worden omgezet, het aantal gewone aandelen dat wordt omgezet, en in gewone 

aandelen van welk ander Sub-fonds omzetting plaatsvindt. 

Omzetting als in dit lid bedoeld kan niet plaatsvinden indien op de desbetreffende 

gewone aandelen beperkte rechten rusten. 

Voor zover een besluit tot omzetting zou leiden tot het geplaatst zijn van meer gewone 

aandelen van een Sub-fonds dan het aantal gewone aandelen van het betreffende 

subSub-fonds dat is begrepen in het maatschappelijk kapitaal, is het bepaalde in leden 

2 tot en met 4 van overeenkomstige toepassing 

8.6 Bij uitgifte van gewone aandelen hebben aandeelhouders geen voorkeursrecht, tenzij in het 

besluit tot uitgifte anders wordt bepaald. 

Bij uitgifte van prioriteitsaandelen hebben de houders van prioriteitsaandelen een 

voorkeursrecht.  

8.7 Voor de uitgifte van prioriteitsaandelen, alsmede voor uitgifte van gewone aandelen op 

naam indien en zolang de gewone aandelen niet  zijn genoteerd bij Euronext Amsterdam 

N.V., is voorts vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een in 

Nederland standplaats hebbende notaris. 

9. Eigen aandelen 

9.1 De vennootschap mag bij uitgifte van aandelen geen eigen aandelen nemen. 

9.2 De vennootschap mag eigen aandelen verkrijgen, en wel om niet of met inachtneming van 

het bepaalde in artikel 2:98 van het Burgerlijk Wetboek. 
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9.3 Met betrekking tot vervreemding van door de vennootschap gehouden eigen aandelen 

is het bepaalde in artikel 8 van deze statuten van overeenkomstige toepassing met dien 

verstande dat vervreemding beneden pari is toegestaan. 

9.4 De waarde van de gewone aandelen van een bepaalde serie, en derhalve de waarden 

van een bepaald Sub-fonds, wordt berekend aan de hand van de geldende beurs- en 

andere marktnoteringen. 

Deze notering dient als basis voor de prijsbepaling bij eventuele door de vennootschap 

buiten de beurs om verrichte transacties met betrekking tot aandelen die zij in haar eigen 

kapitaal houdt. 

De intrinsieke waarde van de gewone aandelen in het kapitaal van de vennootschap 

wordt bepaald door het saldo van het vermogen van de vennootschap te delen door een 

getal dat gelijk is aan het aantal geplaatste gewone aandelen verminderd met het aantal 

gewone aandelen dat door de vennootschap zelf wordt gehouden. 

Het saldo van het vermogen wordt dan aan de hand van maatschappelijk aanvaarde 

waarderingsgrondslagen vastgesteld. 

Baten en lasten worden toegerekend aan de periode waarop ze betrekking hebben. 

Overige activa wordt in beginsel tegen nominale waarde opgenomen. 

10. Leningen voor het nemen of verkrijgen van eigen aandelen 

De vennootschap mag niet, met het oog op het nemen of verkrijgen door anderen van 

aandelen in haar kapitaal of van certificaten daarvan, leningen verstrekken, zekerheid 

stellen, een koersgarantie geven, zich op andere wijze sterk maken of zich hoofdelijk of 

anderszins naast of voor anderen verbinden. 

Dit verbod geldt ook voor haar dochtermaatschappijen. 

11. Kapitaalvermindering 

11.1 De algemene vergadering kan besluiten tot vermindering van het geplaatste kapitaal 

door het bedrag van de aandelen bij statutenwijziging te verminderen of intrekking van 

de aandelen. 

In het besluit moeten de aandelen waarop het besluit betrekking heeft, worden 

aangewezen en moet de uitvoering van het besluit zijn geregeld. 

Het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal mag niet kleiner worden dan het ten 

tijde van het besluit door de wet voorgeschreven minimumkapitaal. 

11.2 Een besluit tot intrekking kan slechts betreffen: 

(a) aandelen, die de vennootschap zelfs houdt, of waarvan zij de certificaten houdt; 

(b) alle prioriteitsaandelen; 

(c) alle gewone aandelen van Sub-fonds A; 

(d) alle gewone aandelen van Sub-fonds B; 

(e) alle gewone aandelen van Sub-fonds C; 

(f) alle gewone aandelen van Sub-fonds D; 

(g) alle gewone aandelen van Sub-fonds E; 
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(h) alle gewone aandelen van Sub-fonds F; 

(i) alle gewone aandelen van Sub-fonds G; 

(j) alle gewone aandelen van Sub-fonds H; 

(k) alle gewone aandelen van Sub-fonds I; 

(l) alle gewone aandelen van Sub-fonds J; 

(m) alle gewone aandelen van Sub-fonds K; 

(n) alle gewone aandelen van Sub-fonds L; 

(o) alle gewone aandelen van Sub-fonds M; 

(p) alle gewone aandelen van Sub-fonds N; 

(q) alle gewone aandelen van Sub-fonds O; 

(r) alle gewone aandelen van Sub-fonds P; 

(s) alle gewone aandelen van Sub-fonds Q; 

(t) alle gewone aandelen van Sub-fonds R; 

(u) alle gewone aandelen van Sub-fonds S; 

(v) alle gewone aandelen van Sub-fonds T; 

(w) alle gewone aandelen van Sub-fonds U; 

(x) alle gewone aandelen van Sub-fonds V; 

(y) alle gewone aandelen van Sub-fonds W; 

(z) alle gewone aandelen van Sub-fonds X; 

(aa) alle gewone aandelen van Sub-fonds Y; 

(bb) alle gewone aandelen van Sub-fonds Z. 

11.3 Vermindering van het bedrag van aandelen zonder terugbetaling moet naar 

evenredigheid op alle aandelen van dezelfde soort geschieden. 

Van het vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle 

betrokken aandeelhouders. 

11.4 Gedeeltelijke terugbetaling op aandelen is slechts mogelijk ter uitvoering van een besluit 

tot vermindering van het bedrag van de aandelen. 

Zulk een terugbetaling kan slechts geschieden: 

(a) hetzij naar evenredigheid op alle aandelen; 

(b) hetzij uitsluítend op alle prioriteitsaandelen; 

(c) hetzij uitsluítend op alle gewone aandelen van Sub-fonds A; 

(d) hetzij uitsluítend op alle gewone aandelen van Sub-fonds B; 

(e) hetzij uitsluítend op alle gewone aandelen van Sub-fonds C; 

(f) hetzij uitsluítend op alle gewone aandelen van Sub-fonds D; 

(g) hetzij uitsluítend op alle gewone aandelen van Sub-fonds E; 



 
 

 

50 

 

(h) hetzij uitsluítend op alle gewone aandelen van Sub-fonds F; 

(i) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds G; 

(j) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds H; 

(k) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds I; 

(l) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds J; 

(m) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds K; 

(n) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds L; 

(o) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds M; 

(p) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds N; 

(q) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds O; 

(r) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds P; 

(s) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds Q 

(t) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds R; 

(u) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds S; 

(v) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds T; 

(w) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds U; 

(x) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds V; 

(y) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds W; 

(z) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds X; 

(aa) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds Y; 

(bb) hetzij uitsluitend op alle gewone aandelen van Sub-fonds Z. 

Van de vereiste van evenredigheid mag worden afgeweken met instemming van alle 

betrokken aandeelhouders. 

11.5 Een besluit tot kapitaalvermindering behoeft de voorafgaande of gelijktijdige goedkeuring 

van elke groep van houders van aandelen van eenzelfde soort aan wier rechten afbreuk 

wordt gedaan. 

11.6 De oproeping tot een algemene vergadering waarin een in dit artikel genoemd besluit 

wordt genomen, vermeldt het doel van de kapitaalvermindering en de wijze van 

uitvoering. 

Het bepaalde in artikel 31 lid 2 van deze statuten is van overeenkomstige toepassing. 

12. Certificering 

De vennootschap verleent geen medewerking aan uitgifte van certificaten van aandelen 

in haar kapitaal. 

13. Deelgerechtigdheid FBI-grenzen 

13.1 Aandeelhouders zijn gehouden de deelgerechtigheid FBI-grenzen in acht te nemen. 
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Wordt door een aandeelhouder evenwel een deelgerechtigheid FBI-grens door welke 

oorzaak dan ook overschreden, dan is de betreffende aandeelhouder gehouden tot 

onverwijlde overdracht van de desbetreffende aandelen over te gaan, zodanig dat de 

overschrijding van de deelgerechtigheid FBI-grens ongedaan wordt gemaakt. 

13.2 Indien, zulks ter uitsluitende beoordeling van het bestuur, één of meer van de 

deelgerechtigheid FBI-grenzen is of wordt overschreden, of dreigt te worden 

overschreden, is het bestuur bevoegd tot het nemen van alle maatregelen ten einde de 

overschrijding ongedaan te maken dan wel te voorkomen, daaronder mede, doch niet 

uitsluitend, begrepen de bevoegdheid om aan één of meer aandeelhouders de 

verplichting op te leggen onverwijld tot overdracht van één of meer van de aandelen over 

te gaan aan de vennootschap dan wel aan een door het bestuur daartoe aangewezen 

derde. 

13.3 Indien en voor zolang op een aandeelhouder de verplichting tot overdracht van één of 

meer aandelen rust krachtens dit artikel: 

(a) is het bestuur, indien de aandeelhouder niet tijdig aan zijn verplichtingen als 

bedoeld in dit het vorige lid voldoet nadat het bestuur hem bij aangetekende brief 

op zijn verplichtingen heeft gewezen, onherroepelijk gemachtigd tot vervreemding 

van zoveel aandelen dat de deelgerechtigheid FBI-grens niet langer wordt 

overschreden, waarbij de kosten van overdracht ten laste van de desbetreffende 

aandeelhouder komen; 

de vennootschap zal ervoor zorg dragen dat de desbetreffende aandeelhouder de 

koopprijs van de vervreemde aandelen na aftrek van kosten onverwijld ontvangt; 

(b) worden met betrekking tot die aandelen de aan die aandelen verbonden winst- en 

stemrechten opgeschort. 

13.4 De vennootschap is bevoegd van de betreffende aandeelhouder schadeloosstelling te 

eisen of andere maatregelen te nemen. 

13.5 Alle mededelingen, kennisgevingen, verklaringen en/of opeisingen als bedoeld in dit 

artikel zullen schriftelijk tegen afgifte van een ontvangstbewijs danwel bij aangetekende 

brief gedaan worden. 

14. Levering van aandelen 

14.1 Voor de levering van een prioriteitsaandeel of de vestiging of overdracht van een beperkt 

recht daarop, is vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een 

notaris die zijn plaats van vestiging in Nederland heeft. 

Voorts is het dienaangaande in de wet bepaalde van toepassing. 

14.2 Indien en zolang gewone aandelen op naam: 

(a) zijn genoteerd bij Euronext Amsterdam N.V. is voor de levering van gewone 

aandelen op naam, of de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, 

vereist een daartoe bestemde akte, zulks met inachtneming van het bepaald in 

artikel 2:86c van het Burgerlijk Wetboek; 

(b) niet zijn genoteerd bij Euronext Amsterdam N.V. is voor de levering van gewone 

aandelen op naam, of de vestiging of overdracht van een beperkt recht daarop, 

vereist een daartoe bestemde akte, verleden ten overstaan van een notaris die 

zijn plaats van vestiging in Nederland heeft, zulks met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 2:86 van het Burgerlijk Wetboek. 
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15. Bestuur 

15.1 De vennootschap heeft een bestuur, bestaande uit één of meer bestuurders. 

Het aantal bestuurders wordt door de prioriteit vastgesteld. 

15.2 Bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering uit een bindende 

voordracht van ten minste twee personen voor elke vacature op te maken door de 

prioriteit. 

De bindende voordracht wordt opgemaakt binnen twee maanden, na het ontstaan van 

een te vervullen vacature. 

Maakt de prioriteit geen of niet tijdig gebruik van zijn recht een bindende voordracht op 

te maken, dan is de algemene vergadering vrij in haar benoeming. 

De algemene vergadering kan aan een bindende voordracht steeds het bindend karakter 

ontnemen bij besluit genomen met ten minste twee derden van de uitgebrachte 

stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. 

15.3 Bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden geschorst of 

ontslagen; 

welke schorsing of ontslag van kracht wordt onmiddellijk per de dag dat de algemene 

vergadering hiertoe besloten heeft, of per een andere datum gelegen in de toekomst 

zoals besloten door de algemene vergadering. 

15.4 Een besluit tot schorsing of ontslag van bestuurders kan, tenzij op voorstel van de 

prioriteit, door de algemene vergadering slechts worden genomen met ten minste twee 

derden van de uitgebrachte stemmen, die meer dan de helft van het geplaatste kapitaal 

vertegenwoordigen. 

15.5 Indien de algemene vergadering een bestuurder heeft geschorst, dient de algemene 

vergadering binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot 

ontslag, hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt 

de schorsing. 

Een schorsing kan in totaal niet langer worden verlengd dan drie maanden, ingaande op 

de dag, waarop de algemene vergadering het besluit tot handhaving heeft genomen. 

Indien de algemene vergadering niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn tot 

ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. 

15.6 De bezoldiging en verdere arbeidsvoorwaarden worden, voor iedere bestuurder 

afzonderlijk, bepaald door de prioriteit. 

16. Organisatie bestuur 

16.1 Behoudens de beperkingen volgens deze statuten is het bestuur belast met het besturen 

van de vennootschap, waaronder begrepen het zodanig beleggen van het vermogen van 

de vennootschap dat de risico´s daarvan worden gespreid teneinde haar 

aandeelhouders in de opbrengst te doen delen. 

16.2 Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een 

vergadering waarin de meerderheid van alle aanwezige of vertegenwoordigde 

bestuurders. 

Blanco stemmen gelden als niet uitgebracht. 
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16.3 In de vergaderingen van het bestuur brengt iedere bestuurder één stem uit. 

16.4 Een bestuurder neemt niet deel aan de beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij 

een direct of indirect persoonlijk belang heeft dat tegenstrijdig is met het belang van de 

vennootschap en de met haar verbonden onderneming. 

16.5 Iedere bestuurder kan zich, telkens voor een bepaalde vergadering, in de 

bestuursvergaderingen uitsluitend door een medebestuurder doen vertegenwoordigen. 

16.6 Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten, indien alle bestuurders zijn 

geraadpleegd en geen hunner zich tegen deze wijze van besluitvorming heeft verklaard. 

16.7 Aan de goedkeuring van de prioriteit zijn onderworpen alle besluiten van het bestuur 

omtrent zodanige rechtshandelingen als door de prioriteit duidelijk omschreven en 

schriftelijk ter kennis van het bestuur zijn gebracht. 

Het ontbreken van de goedkeuring zoals bedoeld in dit lid tast de 

vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur of bestuurders niet aan. 

17. Belet of ontstentenis 

17.1 Ingeval van belet of ontstentenis van één of meer bestuurders berust het bestuur van de 

vennootschap bij de overblijvende bestuurders dan wel de enig overgebleven 

bestuurder. 

17.2 Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of van de enige bestuurder, berust 

het bestuur van de vennootschap tijdelijk bij een persoon, die daartoe door de prioriteit 

is aangewezen. 

18. Vertegenwoordiging 

18.1 De vennootschap wordt vertegenwoordigd door het bestuur, voor zover uit de wet niet 

anders voortvloeit. 

18.2 De bevoegdheid tot vertegenwoordiging komt mede toe aan: 

(a) twee gezamenlijk handelende bestuurders; 

(b) een bestuurder en een functionaris als bedoeld in lid 3 gezamenlijk handelend. 

18.3 Het bestuur is bevoegd, onverminderd de eigen verantwoordelijkheid, functionarissen 

met vertegenwoordigingsbevoegdheid aan te stellen en, door verlening van volmacht, 

zodanige titulatuur en bevoegdheden toe te kennen als door het bestuur te bepalen. 

19. Boekjaar en jaarrekening 

19.1 Het boekjaar van de vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar. 

19.2 Binnen vier maanden na afloop van elk boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn 

door de algemene vergadering met ten hoogste vijf maanden op grond van bijzondere 

omstandigheden, wordt door het bestuur de jaarrekening (bestaande uit de balans en de 

winst- en verliesrekening met toelichting) opgemaakt. 

Binnen de voornoemde termijn maakt het bestuur ook het bestuursverslag op. 

19.3 De jaarrekening wordt ondertekend door alle bestuurders. 

Ontbreekt de ondertekening van één of meer hunner dan wordt daarvan onder opgaaf van 

reden melding gemaakt. 
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19.4 Het bestuur legt de jaarrekening binnen de in lid 2 bedoelde termijn voor de 

vergadergerechtigden ter inzage ten kantore van de vennootschap. 

Binnen deze termijn legt het bestuur tevens het bestuursverslag ter inzage voor de 

vergadergerechtigden. 

20. Accountant 

20.1 De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht om de jaarrekening te 

onderzoeken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:393 lid 3 van het Burgerlijk 

Wetboek. 

20.2 Tot het verlenen van de opdracht is de algemene vergadering bevoegd. 

Gaat deze daartoe niet over, dan is het bestuur daartoe bevoegd. 

De verleende opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene 

vergadering  alsook door het orgaan dat de opdracht heeft verleend. 

20.3 De accountant bedoeld in lid 1 brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur, 

en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de getrouwheid 

van de jaarrekening. 

20.4 De accountant geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een verklaring omtrent de 

getrouwheid van de jaarrekening. 

21. Overlegging aan de algemene vergadering. Verkrijgbaarstelling. 

21.1 De vennootschap zorgt dat de opgemaakte jaarrekening, het bestuursverslag en de 

krachtens artikel 2:392 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek toe te voegen gegevens vanaf 

de oproep voor de jaarlijkse algemene vergadering ten kantore van de vennootschap 

aanwezig zijn. 

Vergadergerechtigden kunnen de stukken aldaar inzien en er kosteloos een afschrift van 

verkrijgen. 

21.2 De jaarrekening wordt vastgesteld door de algemene vergadering. 

21.3 De jaarrekening kan niet worden vastgesteld indien de algemene vergadering geen 

kennis heeft kunnen nemen van de in artikel 20 lid 4 bedoelde verklaring van de 

accountant, tenzij onder de overige gegevens een wettige grond wordt medegedeeld 

waarom de verklaring ontbreekt. 

21.4 Nadat het voorstel tot vaststelling van de jaarrekening aan de orde is geweest, zal aan 

de algemene vergadering het voorstel worden gedaan om décharge te verlenen aan de 

bestuurders voor het door hen in het betreffende boekjaar gevoerde beleid voorzover 

hieromtrent uit de jaarrekening blijkt of in de algemene vergadering mededelingen zijn 

gedaan. 

22. Winstbestemming 

22.1 De vennootschap kan aan de aandeelhouders (en eventuele andere gerechtigden) tot 

de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen voor zover het eigen vermogen 

van de vennootschap groter is dan het bedrag van het gestorte kapitaal van de 

vennootschap, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden 

aangehouden. 

Uitkeringen van winsten geschiedt na vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat 

dergelijke uitkeringen geoorloofd zijn. 
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22.2 Van de winst zoals deze blijkt uit de vastgestelde jaarrekening wordt allereerst op de 

prioriteitsaandelen een dividend uitgekeerd ten bedrage van vier procent (4%) over het 

nominale op die aandelen gestorte bedrag. 

22.3 Voor elk van de Sub-fondsen houdt de vennootschap een reserverekening, aangeduid 

met de letter van het Sub-fonds waarop deze betrekking heeft. 

22.4 Van de blijkens de vastgestelde jaarrekening behaalde winst wordt vastgesteld het 

bedrag dat aan rente en eventueel overig inkomen is behaald op iedere Sub-

fondsrekening en op de reserverekening dragende dezelfde letteraanduiding, zulks na 

aftrek van de kosten en belastingen terzake van de op de betreffende Sub-fondsrekening 

gestorte bedragen. 

Het bestuur bepaalt onder goedkeuring van de prioriteit per Sub-fonds welk gedeelte van 

het in de vorige volzin bedoelde bedrag wordt toegevoegd aan de voor het betreffende 

Sub-fonds aangehouden reserverekening. 

Hetgeen na de in de vorige volzin bedoelde toevoeging resteert, wordt aan de houder 

van gewone aandelen van het betreffende Sub-fonds uitgekeerd en wel in verhouding 

tot íeders aandelen van het betreffende Sub-fonds. 

(Koers)verliezen geleden op een Sub-fondsrekening worden afgeboekt op de 

reserverekening dragende dezelfde letteraanduiding en voor zover die onvoldoende 

groot is, op de Sub-fondsrekening zelf. 

22.5 De in lid 4 van dit artikel bedoelde kosten en lasten van de vennootschap, daaronder 

begrepen het op de prioriteitsaandelen uit te keren dívidend, worden over de 

onderscheiden Sub-fondsrekeningen omgeslagen naar rato van de som van de saldi van 

ieder van die rekeningen en de daarmee corresponderende reserverekeningen per de 

laatste dag van het boekjaar waarin de kosten en de lasten zijn gemaakt. 

22.6 Het saldo van iedere reserverekening is bestemd voor houders van gewone aandelen 

van het betreffende Sub-fonds, en wel in verhouding tot ieders bezit van gewone 

aandelen van het betreffende Sub-fonds. 

22.7 Uitkeringen ten laste van een Sub-fondsrekening en/of reserverekening, dan wel een 

volledige opheffing van een reserverekening kan/kunnen, mits met inachtneming van het 

bepaalde in lid 1 van dit artikel, te allen tijde geschieden krachtens een besluit van de 

algemene vergadering, doch uitsluitend op voorstel van de prioriteit en de vergadering 

van de houders van gewone aandelen van het betreffende Sub-fonds. 

22.8 Het bestuur zal de reserverekeningen geheel of gedeeltelijk opheffen ter delging van een 

geleden verlies dat niet is gedelgd overeenkomstig het bepaalde in lid 4 laatste volzin, 

zulks naar rato van de som van de saldi van ieder van die rekeningen en de daarmee 

corresponderende Sub-fondsrekeningen per de laatste dag van het boekjaar waarin het 

verlies is geleden. 

Voor de toepassing van de voorgaande volzin worden de verliezen die overeenkomstig 

lid 4 laatste volzin zijn afgeboekt, van de betreffende saldi afgetrokken. 

22.9 Alle uitkeringen, welke ingevolge dit artikel aan houders van aandelen van een bepaald 

Sub-fonds worden gedaan, geschieden, ingeval er meerdere aandeelhouders zijn in een 

Sub-fonds in verhouding tot hun bezit aan aandelen van het betrokken Sub-fonds. 
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22.10 De algemene vergadering kan op voorstel van het bestuur dat is goedgekeurd door de 

prioríteit besluiten dat een uitkering van winst geheel of ten dele plaatsvindt niet in geld 

doch in gewone aandelen van het betreffende Sub-fonds. 

22.11 De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen, indien aan het vereiste van 

lid 1 is voldaan en mits na voorafgaande goedkeuring van de prioriteit. 

22.12 Op door de vennootschap verkregen aandelen in haar kapitaal, en op aandelen waarvan 

de vennootschap certificaten houdt, vindt geen uitkering ten behoeve van de 

vennootschap plaats. 

22.13 Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen, waarop ingevolge het in lid 

12 bepaalde geen uitkering ten behoeve van de vennootschap plaatsvindt, niet mee. 

22.14 De betaalbaarstelling van dividenden en andere uitkeringen wordt aangekondigd 

overeenkomstig artikel 25 lid 2. 

22.15 De vordering tot uitkering vervalt door een tijdsverloop van vijf jaren te rekenen vanaf de 

dag van betaalbaarstelling. 

22.16 Op uitkeringen aan aandeelhouders zijn voorts de artikelen 2:103, 2:104 en 2:105 van 

het Burgerlijk Wetboek van toepassing. 

23. Algemene vergadering 

23.1 Binnen vier maanden na afloop van het boekjaar, wordt de jaarlijkse algemene 

vergadering gehouden. 

23.2 De agenda van de jaarlijkse algemene vergadering vermeldt onder meer de volgende 

punten: 

(a) bespreking van het bestuursverslag; 

(b) behandeling en vaststelling van de jaarrekening; 

(c) uitkering van dividend; 

(d) verlening van decharge aan bestuurders; 

(e) voorziening in eventuele vacatures; 

(f) andere voorstellen door de het bestuur of de prioriteit aan de orde gesteld en 

aangekondigd met inachtneming van het bepaalde in artikel 26 lid 2. 

23.3 Indien de termijn als bedoeld in artikel 19 lid 2 van deze statuten overeenkomstig het 

aldaar bepaalde is verlengd, worden de in lid 2 sub (a), (b) en (c) genoemde onderwerpen 

aan de orde gesteld in een algemene vergadering, te houden uiterlijk één maand na het 

verstrijken van die termijn. 

24. Buitengewone algemene vergaderingen 

24.1 Onverminderd het bepaalde in lid 2 van dit artikel, worden buitengewone algemene 

vergaderingen gehouden zo dikwijls het bestuur of de prioriteit zulks nodig acht. 

24.2 Aandeelhouders die ten minste een tiende gedeelte van het geplaatste kapitaal van de 

vennootschap vertegenwoordigen, kunnen bij aan het bestuur gericht schrijven het 

verzoek doen dat een algemene vergadering wordt bijeengeroepen. 

Bij het verzoek geven de verzoekers nauwkeurig de te behandelen onderwerpen op. 
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Geschiedt de oproeping door het bestuur niet zodanig dat de algemene vergadering 

binnen zes weken na het verzoek kan worden gehouden, dan zijn de verzoekers zelf, 

met inachtneming van het daaromtrent in de wet en in deze statuten bepaalde, tot 

bijeenroeping bevoegd. 

25. Formaliteiten algemene vergaderingen 

25.1 De algemene vergadering worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap 

haar zetel heeft. 

25.2 Alle oproepingen van of kennisgevingen aan vergadergerechtigden, daaronder mede 

begrepen oproepingen tot algemene vergaderingen, geschieden op een wettelijke 

toegestane wijze (daaronder begrepen een langs elektronische weg openbaar gemaakte  

aankondiging), alsmede op de wijze als voorgeschreven door de gereglementeerde 

markt(ten) waar de aandelen op verzoek van de vennootschap tot de handel zijn 

toegelaten. 

25.3 Vergadergerechtigden worden tot de algemene vergadering opgeroepen door het 

bestuur. 

De oproeping geschiedt niet later dan op de tweeënveertigste dag voor die van de 

algemene vergadering. 

25.4 Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld, tenzij de agenda ten 

kantore van de vennootschap en op zodanige plaatsen als bij de oproeping zal worden 

medegedeeld, ter inzage voor vergadergerechtigden, die daarvan alsdan kosteloos 

afschrift kunnen verkrijgen, wordt nedergelegd en daarvan bij de oproeping mededeling 

wordt gedaan; van een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding van de 

vennootschap moet echter steeds bij de oproeping zelf mededeling worden gedaan. 

Omtrent onderwerpen, ten aanzien waarvan niet is voldaan aan de vorige zin en welker 

behandeling niet alsnog op overeenkomstige wijze en met in achtneming van de voor de 

oproeping gestelde termijn is aangekondigd, kunnen geen geldige besluiten worden 

genomen. 

26. Organisatie algemene vergaderingen 

26.1 De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur, of bij 

diens afwezigheid door één van de aanwezige bestuurders, daartoe aangewezen uit het 

midden van de aanwezige bestuurders. 

Is geen bestuurder aanwezig ter vergadering dan voorziet de algemene vergadering zelf 

in het voorzitterschap. 

26.2 Van het verhandelde in de algemene vergadering worden notulen gehouden die door de 

voorzitter en een dadelijk na het openen van de algemene vergadering door hem aan te 

wijzen aandeelhouder worden vastgesteld en getekend. 

26.3 De voorzitter van algemene vergadering en voorts ieder bestuurder kan te allen tijde 

opdracht geven tot het opmaken van een notarieel proces-verbaal, op kosten van de 

vennootschap. 

26.4 Over alle geschillen omtrent de stemmingen, de toelating van personen en, in het 

algemeen de orde van de vergadering, beslist, voor zover daar niet bij wet of deze 

statuten is voorzien, de voorzitter van de algemene vergadering. 
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27. Toelating 

27.1 Iedere vergadergerechtigde is bevoegd, in persoon of bij schriftelijk gevolmachtigde, de 

algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren. 

Onverminderd het bepaalde in dit artikel zal een schriftelijke volmacht van de 

gevolmachtigde als bedoeld in de vorige volzin moeten worden gedeponeerd uiterlijk ten 

tijde en op de plaats als in de oproeping zal worden vermeld. 

Bestuurders zijn als zodanig bevoegd tot het bijwonen van de algemene vergadering. 

Bestuurders hebben in die vergaderingen een raadgevende stem. 

Over toelating van anderen tot de algemene vergadering beslist de voorzitter van de 

algemene vergadering. 

27.2 Wat betreft het stemrecht en/of vergaderrecht zal de vennootschap met 

overeenkomstige toepassing van het bepaalde in de artikelen 2:88 en 2:89 van het 

Burgerlijk Wetboek tevens als aandeelhouder beschouwen degene genoemd in een 

schriftelijke verklaring van een aangesloten instelling inhoudende dat de in die verklaring 

genoemde hoeveelheid gewone aandelen behoort tot haar verzameldepot en dat de in 

de verklaring genoemde persoon tot de genoemde hoeveelheid gewone aandelen 

deelgenoot in haar verzameldepot is en tot na de algemene vergadering zal blijven, mits 

de desbetreffende verklaring ten kantore van de vennootschap is gedeponeerd. 

In de oproeping tot de algemene vergadering zal worden vermeld de dag waarop zulks 

uiterlijk moet geschieden. 

Deze dag kan niet vroeger worden gesteld dan op de zevende dag voor die van de 

algemene vergadering. 

27.3 Het bestuur kan bepalen dat als vergadergerechtigden hebben te gelden zij die op een 

door het bestuur te bepalen tijdstip (dit tijdstip: het registratietijdstip), aandeelhouder of 

anderszins vergadergerechtigde zijn en als zodanig zijn ingeschreven in een door het 

bestuur aangewezen register (dit register: het register), mits de houder van het register 

op verzoek van de betreffende aandeelhouder of vergadergerechtigde vóór de algemene 

vergadering schriftelijk aan de vennootschap kennis heeft gegeven dat die 

aandeelhouder of vergadergerechtigde voornemens is de algemene vergadering bij te 

wonen, ongeacht wie ten tijde daarvan aandeelhouder of vergadergerechtigde is. 

De kennisgeving vermeldt het aantal aandelen waarvoor de aandeelhouder of 

vergadergerechtigde gerechtigd is de algemene vergadering bij te wonen. 

Het in de eerste zin van dit lid 3 bepaalde omtrent de kennisgeving aan de vennootschap 

geldt eveneens voor een schriftelijk gevolmachtigde van een aandeelhouder of 

vergadergerechtigde. 

27.4 Het in lid 3 van dit artikel bedoelde registratietijdstip kan niet vroeger worden gesteld dan 

op een tijdstip op de zevende dag en niet later dan op een tijdstip op een derde dag vóór 

die van de algemene vergadering. 

Bij de oproeping voor de algemene vergadering worden die tijdstippen voor zover van 

toepassing vermeld, evenals de plaats waar en de wijze waarop registratie dient te 

geschieden. 
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27.5 Indien het bestuur gebruik maakt van de in lid 3 van dit artikel bedoelde bevoegdheid, 

moeten schriftelijk gevolmachtigden hun volmacht afgeven aan de houder van het 

register voordat de kennisgeving aan de vennootschap als bedoeld in lid 3 plaatsvindt. 

De houder van het register zal de afgegeven volmachten meezenden met de 

kennisgeving. 

Het bestuur kan bepalen dat de volmachten van stemgerechtigden aan de presentielijst 

worden gehecht. 

27.6 Vergadergerechtigden ten aanzien van prioriteitsaandelen, dan wel gewone aandelen op 

naam zullen om de algemene vergadering te kunnen bijwonen en (voor zover 

stemgerechtigd) aan de stemmingen te kunnen deelnemen, de vennootschap schriftelijk 

van zijn voornemen in kennis stellen, zulks uiterlijk op de dag voorafgaande aan die van 

de algemene vergadering. 

Zij kunnen de bedoelde rechten ter vergadering uitoefenen voor de prioriteitsaandelen 

dan wel de gewone aandelen op naam die op de dag van de algemene vergadering te 

zijnen name staan. 

27.7 Het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde is van overeenkomstige toepassing 

op degene die een recht van vruchtgebruik of pandrecht heeft met betrekking tot een of 

meer aandelen, mits aan de vruchtgebruiker of pandhouder het stemrecht op die 

aandelen toekomt. 

28. Stemmingen 

28.1 Alvorens tot een algemene vergadering te worden toegelaten moet een 

vergadergerechtigde of hun gevolmachtigde een presentielijst tekenen, onder 

vermelding van zijn naam en, voor zover van toepassing, van het aantal stemmen, 

waartoe hij is gerechtigd. 

Indien het een gevolmachtigde van een vergadergerechtigde betreft, wordt/worden 

tevens de naam (namen) vermeld van degene(n) voor wie de gevolmachtigde optreedt. 

28.2 Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. 

28.3 Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij 

kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; zulks kan evenmin voor 

een aandeel waarvan de vennootschap of een dochtermaatschappij certificaten houdt. 

Vruchtgebruikers van aandelen, die aan de vennootschap en/of haar 

dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, 

indien het vruchtgebruik is gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een 

dochtermaatschappij toebehoorde. 

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor 

aandelen waarop zij een recht van vruchtgebruik heeft. 

28.4 Bij de vaststelling of een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigd is dan wel 

of een meerderheid een bepaald gedeelte van het kapitaal vertegenwoordigt, wordt het 

kapitaal verminderd met het bedrag van de aandelen waarop geen stem kan worden 

uitgebracht. 

28.5 Voorzover de wet of de statuten geen andere meerderheid of quorum voorschrijven 

worden alle besluiten genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte 

stemmen. 
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Voorzover een quorum vereist is om een besluit te kunnen nemen kan niet met 

gebruikmaking van artikel 2:120 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek een tweede algemene 

vergadering worden bijeengeroepen 

28.6 Bij staken van stemmen is het voorstel verworpen. 

28.7 Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter anders beslist op verzoek 

van een of meer stemgerechtigden. 

Schriftelijke stemming geschiedt bij gesloten, ongetekende stembriefjes. 

28.8 Blanco stemmen en stemmen van onwaarde gelden als niet uitgebracht. 

28.9 Stemming bij acclamatie is mogelijk wanneer niemand der aanwezige stemgerechtigden 

zich daartegen verzet. 

28.10 Het ter vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de algemene 

vergadering een besluit is genomen is beslissend. 

Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over 

een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van dat oordeel de juistheid daarvan betwist, 

dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der aanwezige 

stemgerechtigden, of indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk 

geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. 

Door de nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke 

stemming. 

29. Vergadering van houders van prioriteitsaandelen 

29.1 Vergaderingen van houders van prioriteitsaandelen worden gehouden zo vaak het 

bestuur of een houder van één of meer prioriteitsaandeel zulks verlangt en voorts zo 

vaak als ingevolge het bepaalde in deze statuten een besluit door de prioriteit dient te 

worden genomen. 

29.2 Een vergadering van de prioriteit wordt bijeengeroepen door het bestuur dan wel een 

houder van één of meer prioriteitsaandelen. 

De oproepingsbrieven worden verzonden aan de adressen vermeld in het 

aandeelhoudersregister. 

29.3 De vergadering van houders van prioriteitsaandelen voorziet zelf in haar leiding. 

29.4 Ieder prioriteitsaandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem. 

29.5 Het bepaalde in artikel 25 tot en met 28 is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige 

toepassing. 

29.6 Besluitvorming door houders van prioriteitsaandelen kan ook op andere wijze dan in een 

vergadering plaatsvinden, indien de stemgerechtigde houders van prioriteitsaandelen 

zich schriftelijk (waaronder begrepen alle vormen van geschreven tekstoverdracht) met 

algemene stemmen voor het voorstel hebben verklaard. 

30. Vergadering van houders van gewone aandelen van een bepaald Sub-fonds 

30.1 Vergaderingen van houders van gewone aandelen van een bepaald Sub-fonds worden 

gehouden zo vaak het bestuur of één of meer aandeelhouders of vruchtgebruikers of 

pandhouders, aan wie het stemrecht toekomt, vertegenwoordigende ten minste tien 
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procent (10%) van de aandelen van het betreffende Sub-fonds daartoe schriftelijk onder 

nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan het bestuur het verzoek richten, 

en voorts zo vaak als ingevolge het bepaalde in deze statuten de uitoefening van de aan 

deze vergadering toekomende rechten noodzakelijk is. 

30.2 Het bepaalde in artikel 25 tot en met 28 is, voor zover mogelijk, van overeenkomstige 

toepassing. 

31. Statutenwijziging, fusie, splitsing 

31.1 Bepalingen in de statuten van de vennootschap kunnen niet worden gewijzigd indien 

deze wijziging tot gevolg heeft dat de vennootschap niet meer voldoet aan het bepaalde 

in artikel 3. 

31.2 Wanneer aan de algemene vergadering een voorstel tot statutenwijziging of tot 

ontbinding der vennootschap wordt gedaan, moet zulks steeds bij de oproeping tot de 

algemene vergadering of bij nadere aankondiging als bedoeld in artikel 25 lid 2 worden 

vermeld, en moet, indien het een statutenwijziging betreft, tegelijkertijd een afschrift van 

het voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen ten kantore van 

de vennootschap ter inzage worden gelegd en gratis verkrijgbaar worden gesteld voor 

aandeelhouders en andere daartoe volgens de wet gerechtigde personen, tot de afloop 

van de algemene vergadering. 

31.3 Een besluit tot statutenwijziging of tot ontbinding anders dan op voorstel van de prioriteit 

kan door de algemene vergadering slechts genomen worden met een meerderheid van 

tenminste tweederde van de uitgebrachte stemmen die meer dan de helft van het 

geplaatste kapitaal vertegenwoordigen. 

31.4 Het bepaalde in lid 1 en lid 3 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot fusie 

als bedoeld in artikel 2:309 van het Burgerlijk Wetboek of een besluit tot splitsing als 

bedoeld in artikel 3:334 van het Burgerlijk Wetboek. 

32. Vereffening 

32.1 Ingeval tot ontbinding van de vennootschap is besloten, geschiedt de liquidatie door het 

bestuur tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars benoemt. 

Bij het besluit tot ontbinding zal tevens de beloning worden bepaald door de vereffenaar of 

de vereffenaars gezamenlijk te genieten. 

32.2 Tijdens de liquidatie blijven de statuten voor zoveel mogelijk van kracht. 

32.3 Van het liquidatiesaldo wordt aan de houders van gewone aandelen en andere 

rechthebbenden uitgekeerd als volgt: 

(a) de aandeelhouders ontvangen zo mogelijk de saldi van de Sub-fondsrekening, 

dragende dezelfde letteraanduiding als die van het door hen gehouden Sub-fonds, 

zulks na aftrek van het ten laste van de betrokken Sub-fondsrekening komende 

eventuele aandeel in de kosten, daaronder begrepen de liquidatiekosten ten lasten 

van de vennootschap; 

(b) bedoelde kosten en lasten, daaronder begrepen het in de eerste volzin van dit lid 

bedoelde bedrag, worden over de onderscheiden Sub-fondsrekeningen 

omgeslagen naar rato van de som van de saldi van ieder van die rekeningen, 

voorzover het in de volgende volzinnen bepaalde geen toepassing vindt. 
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Een liquidatieverlies geleden op een Sub-fondsrekening als bedoeld in artikel 5 lid 

3 wordt afgeboekt op de Sub-fondsrekening zelf. 

Een eventueel overig líquidatieverlies komt ten laste van de onderscheiden Sub-

fondsrekeningen naar rato van de som van de saldi van de Sub-fondsrekening per 

de laatste dag van het boekjaar voorafgaande aan dat van de liquidatie. 

Voor de toepassing van de voorgaande volzin worden de verliezen die 

overeenkomstig de tweede volzin zijn afgeboekt, van de betreffende saldi 

afgetrokken. 

(c) alle uitkeringen, welke ingevolge dit artikel aan de houders van een bepaald Sub-

fonds worden gedaan geschieden, in geval er meerdere aandeelhouders zijn in 

een Sub-fonds in verhoudíng tot ieders bezit aan aandelen van het betreffende 

Sub-fonds. 

32.4 Na afloop van de vereffening zullen de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers 

van de ontbonden vennootschap gedurende de door de wet voorgeschreven termijn 

blijven berusten onder de persoon, daartoe door de algemene vergadering te benoemen. 

32.5 Op de vereffening zijn voorts de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk 

Wetboek van toepassing. 

33. Restbevoegdheid algemene vergadering 

Aan de algemene vergadering behoort, binnen de door de wet en de statuten gestelde 

grenzen, alle bevoegdheid, die niet aan het bestuur of aan andere organen is toegekend. 

34. In werking treden 

Deze statutenwijziging treedt in werking op één november tweeduizend negentien, per welke 
datum dit artikel zal komen te vervallen. 

Slot van de akte 

De comparant, wiens identiteit door mij, notaris, is vastgesteld aan de hand van de in deze akte 

vermelde documenten, is mij, notaris, bekend. 

WAARVAN AKTE, 

is verleden te Amsterdam op de datum in het hoofd van deze akte vermeld. 

Ik, notaris, heb de comparant mededeling gedaan van de zakelijke inhoud van deze akte en heb 

hen daarop een toelichting gegeven. 

Ik heb de comparant tevens gewezen op de gevolgen die voor de partij(en) bij de akte, uit de 

akte voortvloeien. 

Daarna heeft de comparant verklaard van de inhoud van de akte te hebben kennis genomen, 

daarmee in te stemmen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen. 

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparant en onmiddellijk 

daarna door mij, notaris, ondertekend. 
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Bijlage 2 

Registratiedocument VanEck Asset Management B.V.  

Dit document dient als registratiedocument van VanEck Asset Management B.V. als bedoeld in artikel 

4:48 Wet op het financieel toezicht („Wft‟) en artikel 117 van het Besluit gedragstoezicht financiële 

ondernemingen Wft („Bgfo‟). Dit document bevat de gegevens zoals vereist in bijlage H bij artikel 117 

Bgfo. Dit registratiedocument zal worden gewijzigd of worden aangevuld indien en voorzover de wet of 

daarop gebaseerde regelgeving dit eist.  

1 Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder  

 

1.1 Gegevens over de werkzaamheden van de beheerder 

VanEck Asset Management B.V. treedt op als beheerder van open-end UCITS 

beleggingsinstellingen. Concreet voert de beheerder het beheer over het in Nederland 

gedomicilieerde UCITS fonds VanEck Vectors™ ETFs N.V., een passief beheerd UCITS ETF 

paraplufonds, en de in Ierland gedomicilieerde UCITS fondsen, de VanEck ICAV, een actief beheerd 

UCITS paraplu fonds, en VanEck Vectors UCITS ETFs plc, een passief beheerd UCITS ETF 

paraplufonds. Onder haar vergunning is het VanEck Asset Management B.V. tevens toegestaan 

beleggingsdiensten, te weten het beheren van individuele vermogens en het adviseren over 

financiële instrumenten te verlenen. 

 

 

 

2 Gegevens betreffende de personen die het dagelijks beleid van de beheerder bepalen en de 

personen die onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de beheerder. 

 

2.1 Gegevens betreffende de personen die het beleid van de beheerder bepalen 

 Personen die het dagelijks beleid van de beheerder bepalen zijn:  

1. De heer M. Rozemuller, wonende te Amsterdam; en  

2. De heer G. Koning, wonende te Amsterdam.  

De heer G. Koning bekleedt tevens de volgende functies die verband houden met de activiteiten 

van de beheerder: 

- director van VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc, een open-end Ierse beleggingsmaatschappij; 

- director van VanEck ICAV, een open-end Iers vehikel voor collectief vermogensbeheer; 

- lid van de AEX Steering Committee.  

 

2.2 Gegevens betreffende de personen die onderdeel zijn van een toezichthoudend orgaan van de 

beheerder 

Personen die onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met het toezicht op het beleid en de 

algemene zaken van de beheerder zijn:  

1. De heer B. J. Smith 
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De heer Smith is Senior Advisor for Strategic Initiatives en Director van Van Eck Associates 

Corporation, Van Eck Securities Corporation en Van Eck Absolute Return Advisers Corporation. Hij is 

tevens director bij VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc en VanEck ICAV. 

 

2. De heer A. E. Phillips 

De heer Phillips is momenteel werkzaam als Chief Operating Officer van Market Vectors ETFs en is 

tevens director bij VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc en VanEck ICAV. 

 

3. De heer T. Hunke 

De heer Hunke is Managing Director van VanEck (Europe) GmbH en MV Index Solutions GmbH en 

Head of Legal & Compliance Europe bij VanEck. 

 

4. De heer J. R. Simon  

De heer Simon is Senior Vice President en General Counsel van Van Eck Associates Corporation, Van 

Eck Securities Corporation en Van Eck Absolute Return Advisers Corporation. Hij is tevens director 

bij VanEck Vectors™ UCITS ETFs plc en VanEck ICAV. 

 

3 Algemene gegevens over de beheerder  

Naam:  VanEck Asset Management B.V.  

Rechtsvorm:  besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid  

Statutaire zetel:  Amsterdam  

Oprichtingsdatum:  30 juni 2009  

Nummer van inschrijving:  34314095  

Plaats van inschrijving:  Kamer van Koophandel voor Amsterdam  

4 Algemene gegevens over de bewaarder 

De taken van de bewaarder zijn onder andere: 

1. Controleren van kasstromen en bankrekeningen; 
2. Administreren van de financiële instrumenten; 
3. Toezicht op de transacties gedaan met de beheerder en/of het fonds; en  
4. Nagaan of er conform de beleggingsrichtlijnen en de wet- en regelgeving wordt belegd. 
 

4.1 Algemene gegevens over de bewaarder van VanEck Vectors™ ETFs N.V. 

Naam:  State Street Bank International GmbH, 

Amsterdam branch 
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Rechtsvorm:  besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid  

Statutaire zetel:  het relevante bijkantoor heeft haar zetel 

te Amsterdam  

Nummer van inschrijving:  58459235 

Plaats van inschrijving:  Kamer van Koophandel voor Amsterdam  

4.2 Algemene gegevens over de bewaarder van VanEck Vectors UCITS ETFs plc 

Naam:  State Street Custodial Services (Ireland) 

Limited 

Rechtsvorm:  besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid  

Statutaire zetel:  Dublin  

Nummer van inschrijving:  174330 

Plaats van inschrijving:  Companies Registration Office Ireland 

 

4.3 Algemene gegevens over de bewaarder van VanEck ICAV 

Naam:  State Street Custodial Services (Ireland) 

Limited 

Rechtsvorm:  besloten vennootschap met beperkte 

aansprakelijkheid  

Statutaire zetel:  Dublin  

Nummer van inschrijving:  174330 

Plaats van inschrijving:  Companies Registration Office Ireland 

 

5 Financiële gegevens over de beheerder  

         
De accountant van de beheerder heeft op 30 april 2020 een goedkeurende accountantsverklaring 

afgegeven inzake de jaarrekening 2019. Het beschikbare eigen vermogen voldoet aan het vereiste 

minimum volgens artikel 3:53 en 3:57 Wft. De verklaring van de accountant is integraal opgenomen 

in het jaarverslag en beschikbaar op de website van de beheerder (www.vanecketfs.nl en 

www.vaneck.com).  

http://www.vanecketfs.nl/
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6 Informatieverstrekking  
De beheerder verstrekt informatie via haar website: www.vanecketfs.nl en www.vaneck.com. Het 

boekjaar van de beheerder is gelijk aan het kalenderjaar. De statuten, de jaarrekening en het 

jaarverslag van de beheerder, alsmede de halfjaarcijfers van de beheerder worden gepubliceerd op 

de website van de beheerder (www.vanecketfs.nl en www.vaneck.com) en zijn op verzoek 

kosteloos verkrijgbaar bij de klantenservice van de beheerder, bereikbaar op nummer 020 719 

5100. Binnen 4 maanden na afloop van het boekjaar of 9 weken na afloop van het eerste halfjaar 

dienen de cijfers op de website beschikbaar te zijn. 

7 Gegevens over de vervanging van de beheerder  
VanEck Vectors™ ETFs N.V.: 

Indien de beheerder te kennen geeft voornemens te zijn om zijn functie ten aanzien van VanEck 

Vectors™ ETFs N.V. te beëindigen zal, binnen 10 weken nadat is gebleken dat de beheerder zijn 

functie wil of moet beëindigen, een opvolgende beheerder worden benoemd. In dat geval zal de 

beheerder een mededeling doen in ten minste één landelijk verspreid Nederlands dagblad en op 

haar website (www.vanecketfs.nl en www.vaneck.com).  

VanEck ICAV en VanEck Vectors UCITS ETFs plc: 

Indien de beheerder voornemens is zijn functie ten aanzien van VanEck ICAV en / of VanEck Vectors 

UCITS ETFs plc te beëindigen, zal de beheerder de beleggers één maand voor de beëindiging 

informeren en een aankondiging doen op zijn website (www.vanecketfs.nl en www.vaneck.com). 

De beheerder verklaart dat zij van een verzoek tot intrekking van de vergunning als bedoeld in 

artikel 1:104, eerste lid, sub a van de Wft, mededeling zal doen aan het adres van de 

aandeelhouders van VanEck Vectors™ ETFs N.V., of in ten minste één landelijk verspreid 

Nederlands dagblad en op haar website (www.vanecketfs.nl en www.vaneck.com) zal plaatsen. 

 

  

http://www.vanecketfs.nl/
http://www.vanecketfs.nl/
http://www.vanecketfs.nl/
http://www.vanecketfs.nl/
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Bijlage 3 

De jaarverslagen en jaarrekeningen van de Vennootschap over de afgelopen drie jaar 

voor zover vastgesteld 

 

Exemplaren van de drie laatst verschenen jaarverslagen, de laatste drie jaarrekeningen en van 

het halfjaarbericht dat is gepubliceerd na het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening zijn 

kosteloos verkrijgbaar ten kantore van de Beheerder en op de Website. De drie laatst 

verschenen jaarverslagen en jaarrekeningen maken integraal deel uit van het Prospectus. In 

deze jaarverslagen wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van het vermogen van de 

Vennootschap en van de baten en lasten van de Vennootschap over de afgelopen drie 

boekjaren. 
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Bijlage 4 

Hoofdlijnen overeenkomst Beheerder en de Vennootschap 

De Beheerder beheert en houdt toezicht op de activa en de beleggingen en herbeleggingen 

van gelden en andere goederen van de Vennootschap. De Beheerder is bevoegd om activa te 

selecteren, te verkopen, te verhandelen en te investeren uit naam van de Vennootschap. 

Verder kan de Beheerder accountants, juridische adviseurs en andere professionals inhuren in 

het kader van de werkzaamheden als Beheerder. 

De Beheerder bepaalt voorts het beleid met betrekking tot verkoop of indeling van de 

beleggingen van gelden en andere activa van de Vennootschap. 

De Beheerder voert de financiële administratie, de marketing en sales van de Sub-fondsen en 

is bevoegd (een deel) van haar taken uit te besteden.  

Ten slotte is de Beheerder bevoegd overeenkomsten aan te gaan die zij nodig acht voor het 

uitoefenen van haar werkzaamheden als Beheerder. 

De Beheerder ontvangt voor haar werkzaamheden als beheerder van de Sub-fondsen een 

beheervergoeding. Voor de hoogte en de wijze van berekening van de beheervergoeding wordt 

verwezen naar het hoofdstuk “Kosten” bij ieder van de betreffende Sub-fondsen.  



 
 

 

69 

 

Bijlage 5 

Hoofdlijnen overeenkomst administratievoering 

De Beleggingsadministrateur voert de financiële en beleggingsadministratie van de 

Vennootschap, berekent dagelijks de Netto Intrinsieke Waarde per aandeel en stelt de 

(half)jaarcijfers op. Daarnaast zal de Beleggingsadministrateur het aandeelhoudersregister van 

de Vennootschap bijhouden en bewaren. De Beleggingsadministrateur is bevoegd om bij de 

uitvoering van haar taken gebruik te maken van diensten van derden.  

De Beleggingsadministrateur ontvangt voor haar werkzaamheden als beleggingsadministrateur 

van de Sub-fondsen een administratievergoeding, hetgeen door de Beheerder wordt betaald uit 

zijn Beheervergoeding.  
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Supplement A 

VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF 

 

Aandelen Serie A in  

VanEck Vectors™ ETFs N.V. 
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I. Belangrijke informatie 

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds A (de “VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF”) toe te 

kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement vastgelegde beleggingsdoel- en 

beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van 

de AEX-index® (de “AEX®”). De AEX® is de Index die is samengesteld uit de 25 grootste 

beursfondsen op Euronext Amsterdam N.V. De AEX® wordt jaarlijks minimaal 1 keer 

herwogen. 

De VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF zal eveneens jaarlijks worden herwogen, om zodoende 

weer in verhouding met de (jaarlijks) herwogen AEX® te worden gebracht. De kosten die 

worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF 

komen voor rekening van dit Sub-fonds. In dit verband wordt verwezen naar paragraaf VII van 

het Basisprospectus. 

IV.  Beleggingsrestrictie  

Het Sub-fonds mag niet minder dan 51% van zijn netto intrinsieke waarde beleggen in 

aandelen die "aandelen participatie" vormen in de zin van sectie 2, artikel 8 van de Duitse wet 

op de investeringsbelastingen (Investmentsteuergesetz). Aandelen participatie in deze context 

bestaat uit aandelen van bedrijven die worden verhandeld of toegelaten zijn voor verhandeling 

op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ("MTF") zoals toegestaan 

krachtens de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Daarbij kunnen de 

werkelijke aandelen participatie ratio's van doel beleggingsfondsen in aanmerking worden 

genomen. 

V.  Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) AEX-index®:  

De AEX® is de Index die is samengesteld uit de 25 grootste beursfondsen op Euronext 

Amsterdam N.V. De AEX® weerspiegelt daarmee de prestaties van de Nederlandse blue-chips 

en is daarmee een goede graadmeter van de Nederlandse markt als geheel. 

Het gewicht dat een aandeel binnen de AEX® inneemt wordt bepaald aan de hand van de 

marktkapitalisatie: hoe groter de marktkapitalisatie van een onderneming, hoe groter zijn 

gewicht in de AEX®. Daarbij geldt per beursfonds een maximum van 15% in de jaarlijkse 

herweging en van 18% in de kwartaal herziening. De marktkapitalisatie wordt berekend door de 



 
 

 

72 

 

koers van een aandeel te vermenigvuldigen met het aantal uitgegeven aandelen. Omwille van 

de verhandelbaarheid wordt overigens alleen het aantal vrij verhandelbare aandelen, de 

zogenaamde “free float” meegerekend. Aandelen in vaste handen worden buiten beschouwing 

gelaten. De AEX® wordt jaarlijks minimaal 1 keer herwogen. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Euronext Indices B.V. Deze is 

te vinden op de Website. 

VI. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VII. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF is om de AEX-index® (bruto 

dividend) zo veel als mogelijk te repliceren met minimale tracking error. De tracking error wordt 

berekend als een driejaarlijks geannualiseerd cijfer. De hoogte van de tracking error voor 

VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF is per eind 2020 0,31% en verwacht wordt dat de tracking 

error rond dit niveau blijft.  

VIII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ AEX UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het koersrisico van de AEX®. De 

mogelijkheid bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw 

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig 

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ AEX 

UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ AEX 

UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt 

verwezen naar de risicofactoren zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus. 

IX. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF bedragen op jaarbasis 0,3% van 

de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op dagbasis berekend en ten laste van het 

Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt verwezen naar paragraaf VII van het 

Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,30%. 
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X. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ AEX UCITS ETF heeft als Onderliggende Waarde de volgende Index en 

weging: 

AEX-index®, ISIN code: NL0000000107 

ISIN code:   NL0009272749 

Sub-fondscode:  27274 

De AEX-index® wordt berekend en onderhouden door Euronext Indices B.V.  

Het AEX-index® reglement maakt integraal onderdeel uit van het Basisprospectus en dit 

Supplement A. Het AEX-index® reglement zal door de Beheerder op verzoek worden verstrekt 

en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

XI. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren als 

gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de waarde 

van aandelen kan dalen. Een bedrijf kan ook negatief beïnvloed worden door de 

energietransitie waardoor de waarde van aandelen kan dalen. De verwachte impact van 

duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat 

zich verwezenlijkt. Voor aandelenportefeuilles ontwikkelde markten wordt dit risico doorgaans 

gezien als significant. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 

verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor 

verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past de Beheerder de volgende maatregel toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.  
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“Euronext Indices B.V. has all proprietary rights with respect to the Index. In no way Euronext 

Indices B.V. sponsors, endorses or is otherwise involved in the issue and offering of the 

product. Euronext Indices B.V. disclaims any liability to any party for any inaccuracy in the data 

on which the Index is based, for any mistakes, errors, or omissions in the calculations and/or 

dissemination of the Index, of for the manner in which it is applied in connection with the issue 

and offering thereof. 

“AEX®" and “AEX-index®” are registrered trademarks of Euronext N.V. or its subsidiaries.”  
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Supplement B 

VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF 

 

Aandelen Serie B in  

VanEck Vectors™ ETFs N.V. 
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds B (de “VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF”) toe te 

kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement vastgelegde beleggingsdoel- en 

beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van 

de AMX-index® (de “AMX®”). De AMX® is de Index die is samengesteld uit de 25 grootste 

beursfondsen op Euronext Amsterdam N.V. na de beursfondsen die op de AEX-index® worden 

verhandeld. De AMX® wordt jaarlijks herwogen. 

De VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF zal eveneens jaarlijks worden herwogen, om zodoende 

weer in verhouding met de (jaarlijks) herwogen AMX® te worden gebracht. De kosten die 

worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF 

komen voor rekening van dit Sub-fonds. In dit verband wordt verwezen naar paragraaf VII van 

het Basisprospectus. 

IV. Beleggingsrestrictie 

Het Sub-fonds mag niet minder dan 51% van zijn netto intrinsieke waarde beleggen in 

aandelen die "aandelen participatie" vormen in de zin van sectie 2, artikel 8 van de Duitse wet 

op de investeringsbelastingen (Investmentsteuergesetz). Aandelen participatie in deze context 

bestaat uit aandelen van bedrijven die worden verhandeld of toegelaten zijn voor verhandeling 

op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ("MTF") zoals toegestaan 

krachtens de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Daarbij kunnen de 

werkelijke aandelen participatie ratio's van doel beleggingsfondsen in aanmerking worden 

genomen. 

V.  Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) AMX-index®:  

De AMX® is de Index die is samengesteld uit de 25 grootste beursfondsen op Euronext 

Amsterdam N.V. na de beursfondsen die op de AEX-index® worden verhandeld. De AMX® is 

daarmee een goede graadmeter voor de prestaties van de Nederlandse middelgrote 

ondernemingen. 

Het gewicht dat een aandeel binnen de AMX® inneemt wordt bepaald aan de hand van de 

marktkapitalisatie: hoe groter de marktkapitalisatie van een onderneming, hoe groter zijn 

gewicht in de AMX®. Daarbij geldt per beursfonds een maximum van 15%. De 
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marktkapitalisatie wordt berekend door de koers van een aandeel te vermenigvuldigen met het 

aantal uitgegeven aandelen. Omwille van de verhandelbaarheid wordt overigens alleen het 

aantal vrij verhandelbare aandelen, de zogenaamde “free float”, meegerekend. Aandelen in 

vaste handen worden buiten beschouwing gelaten. De AMX® wordt jaarlijks minimaal 1 keer 

herwogen. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Euronext Indices B.V. Deze is 

te vinden op de Website. 

VI. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VII. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF is om de AMX-index® (bruto 

dividend) zo veel als mogelijk te repliceren met minimale tracking error. De tracking error wordt 

berekend als een driejaarlijks geannualiseerd cijfer. De hoogte van de tracking error voor 

VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF is per eind 2020 0,31% en verwacht wordt dat de tracking 

error rond dit niveau blijft.  

VIII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ AMX UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het koersrisico van de AMX®. De 

mogelijkheid bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw 

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig 

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ AMX 

UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ AMX 

UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt 

verwezen naar de risicofactoren zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus. 

IX. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF bedragen op jaarbasis 0,35% van 

de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op dagbasis berekend en ten laste van het 

Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt verwezen naar paragraaf VII van het 

Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,35%. 

X. ISIN code en onderliggende waarde 
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De VanEck Vectors™ AMX UCITS ETF heeft als Onderliggende Waarde de volgende Index en 

weging: 

AMX-index®, ISIN code: NL0000249274 

ISIN code:   NL0009272756 

Sub-fondscode:  27275 

De AMX-index® wordt berekend en onderhouden door Euronext Indices B.V.  

Het AMX-index® reglement maakt integraal onderdeel uit van het Basisprospectus en dit 

Supplement B. Het AMX-index® reglement zal door de Beheerder op verzoek worden verstrekt 

en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

XI. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren als 

gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de waarde 

van aandelen kan dalen. Een bedrijf kan ook negatief beïnvloed worden door de 

energietransitie waardoor de waarde van aandelen kan dalen. De verwachte impact van 

duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat 

zich verwezenlijkt. Voor aandelenportefeuilles ontwikkelde markten wordt dit risico doorgaans 

gezien als significant. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 

verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor 

verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past de Beheerder de volgende maatregel toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   
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“Euronext Indices B.V. has all proprietary rights with respect to the Index. In no way Euronext 

Indices B.V. sponsors, endorses or is otherwise involved in the issue and offering of the 

product. Euronext Indices B.V. disclaims any liability to any party for any inaccuracy in the data 

on which the Index is based, for any mistakes, errors, or omissions in the calculations and/or 

dissemination of the Index, of for the manner in which it is applied in connection with the issue 

and offering thereof. 

“AMX®" en “AMX-index®” are registrered trademarks of Euronext N.V. or its subsidiaries.”  
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds C (de “VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative 

Allocation UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement 

vastgelegde beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF is het zo 

nauwkeurig mogelijk volgen van de Multi-Asset Conservative Allocation Index. Dit is een 

samengestelde index die bestaat uit de volgende Indices in de volgende verhouding:  

- 25% Solactive Global Equity Index 

- 5% GPR Global 100 Index 

- 35% iBoxx € Liquid Corporates Index 

- 35% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

De allocatie over de Indices wordt jaarlijks op de eerste dinsdag van september herwogen 

zodat de allocatie weer overeenkomt met de oorspronkelijke verhouding. Indien dit geen 

Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats. De kosten die 

worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ Multi-Asset 

Conservative Allocation UCITS ETF komen voor rekening van dit Sub-fonds. In dit verband 

wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. 

IV. Indices  

Solactive Global Equity Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Solactive 

Global Equity Index: 

- eerst worden aandelen geselecteerd met een primaire beursnotering in ontwikkelde 

landen wereldwijd zoals dat in de ‘Solactive Global Equity Index Guideline’ beschreven 

staat; 

 

- uitsluitend ordinary en preferred aandelen en Depositary Receipts komen in 

aanmerking; 
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- Limited Partnerships en aandelen genoteerd in Hong Kong die meer dan 75% van hun 

omzet buiten de gespecificeerde ontwikkelde landen verkrijgen worden uitgesloten; 

- uitsluitend aandelen met een halfjaarlijks gemiddeld handelsvolume van EUR 25 

miljoen per dag komen in aanmerking; 

- voor elk bedrijf komt enkel de meest liquide notering in aanmerking; 

- vervolgens worden de 250 grootste aandelen geselecteerd gebaseerd op free float 

marktkapitalisatie; 

- de Index is gelijk gewogen op de datum van herweging, daarna kan de weging variëren 

op grond van koersbewegingen; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 

aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of 

wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende 

Handelsdag plaats; en 

- per geografische regio wordt de weging in de Index op het moment van herwegen 

gemaximaliseerd op 40%. 

 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Solactive. Deze is te vinden 

op de Website. 

GPR Global 100 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) GPR Global 

100 Index: 

- de Index is gebaseerd op 100 toonaangevende vastgoedbedrijven ter wereld en 

representeert 70-80% van de wereldwijde (investeerbare) vastgoed marktkapitalisatie; 

- de Index bestaat uit 40 vastgoedaandelen uit Amerika, 30 vastgoedaandelen uit Azië en 

30 vastgoedaandelen uit Europa, Midden Oosten en Afrika; 

- voor elke regio worden de aandelen geselecteerd op basis van liquiditeit, gemeten over 

het afgelopen jaar; 

- de Index hanteert een wegingsmethodiek op basis van vrij verhandelbare 

marktkapitalisatie; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde vrijdag van maart en september herwogen. Met de 

herweging kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen 

Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats; en 
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- per aandeel wordt de weging in de Index gemaximaliseerd op 20%. Indien slechts één 

aandeel deze 20% overschrijft, dan kan het maximum voor dit ene aandeel worden 

opgehoogd naar 35%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van GPR. Deze is te vinden op de 

Website. 

iBoxx € Liquid Corporates Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) iBoxx € 

Liquid Corporates Index: 

- de Index bestaat uit maximaal 40 bedrijfsobligaties. Deze dienen “investment grade” te zijn; 

- zero coupon bonds, exotische bonds en callable bonds zijn uitgesloten van selectie in de 

Index. Het betreft hier “plain vanilla bonds”; 

- de minimale resterende looptijd is 1,5 jaar; 

- de minimale uitgifte is 750 miljoen euro; 

- per bedrijf wordt maximaal een obligatie geselecteerd; 

- de herweging vindt plaats op de laatste dag van februari, mei, augustus en november; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Markit iBoxx 

EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index: 

- de Index bestaat uit 25 Europese staatsobligaties met een looptijd van 1 tot 10 jaar, 

genoteerd in euro’s; 

- de obligaties hebben een minimale uitgifte van 2 miljard euro; 

- de obligaties hebben op het moment van selectie en herweging een minimale 

resterende looptijd van 1,5 jaar; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

- de staatsobligaties dienen een vaste coupon te betalen, “plain vanilla bonds”;  

- per land is het aantal obligaties gemaximaliseerd op 4; en 

- het gewicht per land in de Index is maximaal 20%. 
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Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 

V. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij het 

Sub-fonds optimalisatietechnieken zal gebruiken om het rendement van de Index zo goed als 

mogelijk te repliceren. Het is daarom mogelijk dat het Sub-fonds niet in exact dezelfde 

aandelen en obligaties als de Index belegt, niet exact dezelfde weging toekent aan een 

specifiek aandeel of obligatie dat deel uit maakt van de Index of belegt in aandelen en 

obligaties die geen deel uit maken van de Index. Optimalisatietechnieken worden gebruikt 

omdat het niet kosten efficiënt is om te allen tijde alle aandelen en obligaties die deel uit maken 

van de Index te kopen of verkopen. Voor een nadere toelichting op het (algemene) 

beleggingsbeleid van de Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VI. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF 

is om de combinatie van Indices (bruto dividend) zo veel als mogelijk te repliceren met 

minimale tracking error. De tracking error wordt berekend als een driejaarlijks geannualiseerd 

cijfer. De hoogte van de tracking error voor VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative 

Allocation UCITS ETF is per eind 2020 0,31% en verwacht wordt dat de tracking error rond dit 

niveau blijft.  

VII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het 

koersrisico van de Indices die worden gevolgd, zoals omschreven in dit Supplement. De 

mogelijkheid bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw 

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig 

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ Multi-

Asset Conservative Allocation UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke tekorten van de 

VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de 

verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt verwezen naar de risicofactoren zoals 

omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus. 

VIII. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF 

bedragen op jaarbasis 0,28% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op 

dagbasis berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt 

verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,28%. 
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IX. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF heeft als Onderliggende 

Waarde effecten uit de volgende Indices: 

- Solactive Global Equity Index  

- GPR Global 100 Index 

- iBoxx € Liquid Corporates Index 

- Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

Echter maakt dit Sub-fonds gebruik van optimalisatietechnieken waardoor de samenstelling van 

het Sub-fonds kan afwijken ten opzichte van de hierboven beschreven Indices. Voor meer 

informatie over het gebruik van optimalisatietechnieken verwijzen we naar paragraaf V. 

ISIN code:   NL0009272764 

Sub-fondscode:  27276 

De Index worden berekend en onderhouden door Markit.  

Het Index reglement ‘Multi-Asset Allocation Indices’ maakt integraal onderdeel uit van dit 

Basisprospectus en dit Supplement C. Het Index reglement zal door de Beheerder op verzoek 

worden verstrekt en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

X. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders of obligatiehouders. Hierdoor kan de waarde van de 

aandelen of de kredietwaardigheid dalen. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren 

als gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de 

waarde van aandelen of de kredietwaardigheid kan dalen. De economische situatie van een 

land wordt negatief beïnvloed door klimaatverandering waardoor de kredietwaardigheid van het 

land kan dalen. De verwachte impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement is 

afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt. Voor multi-asset 

beleggingen wordt de verwachte impact doorgaans gezien als significant voor bedrijven en 

relatief beperkt voor staatsobligaties. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 

verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor 

verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past de Beheerder de volgende maatregel toe: 
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- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven of landen als dit verboden is door sancties 

van de Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de 

Verenigde Staten.   

 

 

 

 

“The Multi-Asset Conservative Allocation Index (the “Index”) referenced herein is the property of 
VanEck Asset Management B.V. (“Index Owner”) and the Index is administered by IHS Markit 
Benchmark Administration Limited (“Index Administrator”) and has been licensed for use in 
connection with VanEck Vectors™ Multi-Asset Conservative Allocation UCITS ETF. Each user 
and party acknowledges and agrees that the Index is not sponsored, endorsed or promoted by 
the Index Administrator. The Index Administrator make no representation whatsoever, whether 
express or implied, and hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, 
those of merchantability or fitness for a particular purpose or use), with respect to the Index or 
any data included therein or relating thereto, and in particular disclaim any warranty either as to 
the quality, accuracy and/or completeness of the Index or any data included therein, the results 
obtained from the use of the Index and/or the composition of the Index at any particular time on 
any particular date or otherwise and/or the creditworthiness of any entity, or the likelihood of the 
occurrence of a credit event or similar event (however defined) with respect to an obligation, in 
the Index at any particular time on any particular date or otherwise. The Index Administrator 
shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to the parties or any other person for 
any error in the Index, and the Index Administrator is under no obligation to advise the parties 
or any person of any error therein.   

The Index Administrator makes no representation whatsoever, whether express or implied, as 
to the advisability of, the ability of the Index to track relevant markets’ performances, or 
otherwise relating to the Index or any transaction or product with respect thereto, or of 
assuming any risks in connection therewith. The Index Administrator has no obligation to take 
the needs of any party into consideration in determining, composing or calculating the Index. No 
party, nor the Index Administrator, shall have any liability to any party for any act or failure to act 
by the Index Administrator in connection with the determination, adjustment, calculation or 
maintenance of the Index. 

Copyright © 2020, IHS Markit Benchmark Administration Limited.  
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds D (de “VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced 

Allocation UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement 

vastgelegde beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF is het zo 

nauwkeurig mogelijk volgen van de Multi-Asset Balanced Allocation Index. Dit is een 

samengestelde index die bestaat uit de volgende Indices in de volgende verhouding: 

- 40% Solactive Global Equity Index 

- 10% GPR Global 100 Index 

- 25% iBoxx € Liquid Corporates Index 

- 25% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

De allocatie over de Indices wordt jaarlijks op de eerste dinsdag van september herwogen 

zodat de allocatie weer overeenkomt met de oorspronkelijke verhouding. Indien dit geen 

Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats. De kosten die 

worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced 

Allocation UCITS ETF komen voor rekening van dit Sub-fonds. In dit verband wordt verwezen 

naar paragraaf VII van het Basisprospectus. 

IV. Indices  

Solactive Global Equity Index 

- eerst worden aandelen geselecteerd met een primaire beursnotering in ontwikkelde 

landen wereldwijd zoals dat in de ‘Solactive Global Equity Index Guideline’ beschreven 

staat; 

- uitsluitend ordinary en preferred aandelen en Depositary Receipts komen in 
aanmerking; 

- Limited Partnerships en aandelen genoteerd in Hong Kong die meer dan 75% van hun 

omzet buiten de gespecificeerde ontwikkelde landen verkrijgen worden uitgesloten; 

- uitsluitend aandelen met een halfjaarlijks gemiddeld handelsvolume van EUR 25 

miljoen per dag komen in aanmerking; 
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- voor elk bedrijf komt enkel de meest liquide notering in aanmerking; 

- vervolgens worden de 250 grootste aandelen geselecteerd gebaseerd op free float 

marktkapitalisatie; 

- de Index is gelijk gewogen op de datum van herweging, daarna kan de weging variëren 

op grond van koersbewegingen; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 

aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of 

wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende 

Handelsdag plaats; en 

- per geografische regio wordt de weging in de Index op het moment van herwegen 

gemaximaliseerd op 40%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Solactive. Deze is te vinden 

op de Website. 

GPR Global 100 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) GPR Global 

100 Index: 

- de Index is gebaseerd op 100 toonaangevende vastgoedbedrijven ter wereld en 

representeert 70-80% van de wereldwijde (investeerbare) vastgoed marktkapitalisatie; 

- de Index bestaat uit 40 vastgoedaandelen uit Amerika, 30 vastgoedaandelen uit Azië en 

30 vastgoedaandelen uit Europa, Midden Oosten en Afrika; 

- voor elke regio worden de aandelen geselecteerd op basis van liquiditeit, gemeten over 

het afgelopen jaar; 

- de Index hanteert een wegingsmethodiek op basis van vrij verhandelbare 

marktkapitalisatie; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde vrijdag van maart en september herwogen. Met de 

herweging kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen 

Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats; en 

- per aandeel wordt de weging in de Index gemaximaliseerd op 20%. Indien slechts één 

aandeel deze 20% overschrijft, dan kan het maximum voor dit ene aandeel worden 

opgehoogd naar 35%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van GPR. Deze is te vinden op de 

Website. 
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iBoxx € Liquid Corporates Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) iBoxx € 

Liquid Corporates Index: 

- de Index bestaat uit maximaal 40 bedrijfsobligaties. Deze dienen “investment grade” te zijn; 

- zero coupon bonds, exotische bonds en callable bonds zijn uitgesloten van selectie in de 

Index. Het betreft hier “plain vanilla bonds”; 

- de minimale resterende looptijd is 1,5 jaar; 

- de minimale uitgifte is 750 miljoen euro; 

- per bedrijf wordt maximaal een obligatie geselecteerd; 

- de herweging vindt plaats op de laatste dag van februari, mei, augustus en november; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Markit iBoxx 

EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index: 

- de Index bestaat uit 25 Europese staatsobligaties met een looptijd van 1 tot 10 jaar, 

genoteerd in euro’s; 

- de obligaties hebben een minimale uitgifte van 2 miljard euro; 

- de obligaties hebben op het moment van selectie en herweging een minimale 

resterende looptijd van 1,5 jaar; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

- de staatsobligaties dienen een vaste coupon te betalen, “plain vanilla bonds”;  

- per land is het aantal obligaties gemaximaliseerd op 4; en 

- het gewicht per land in de Index is maximaal 20%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 
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V. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij het 

Sub-fonds optimalisatietechnieken zal gebruiken om het rendement van de Index zo goed als 

mogelijk te repliceren. Het is daarom mogelijk dat het Sub-fonds niet in exact dezelfde 

aandelen en obligaties als de Index belegt, niet exact dezelfde weging toekent aan een 

specifiek aandeel of obligatie dat deel uit maakt van de Index of belegt in aandelen en 

obligaties die geen deel uit maken van de Index. Optimalisatietechnieken worden gebruikt 

omdat het niet kosten efficiënt is om te allen tijde alle aandelen en obligaties die deel uit maken 

van de Index te kopen of verkopen. Voor een nadere toelichting op het (algemene) 

beleggingsbeleid van de Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VI. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF is 

om de combinatie van Indices (bruto dividend) zo veel als mogelijk te repliceren met minimale 

tracking error. De tracking error wordt berekend als een driejaarlijks geannualiseerd cijfer. De 

hoogte van de tracking error voor VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS 

ETF is per eind 2020 0,26% en verwacht wordt dat de tracking error rond dit niveau blijft. 

 VII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het koersrisico 

van de Indices die worden gevolgd, zoals omschreven in dit Supplement. De mogelijkheid 

bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging 

weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop 

geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced 

Allocation UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ 

Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg 

overstijgen. In dit verband wordt verwezen naar de risicofactoren zoals omschreven in 

paragraaf VIII van het Basisprospectus. 

VIII. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF 

bedragen op jaarbasis 0,30% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op 

dagbasis berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt 

verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,30. 

IX. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF heeft als Onderliggende 

Waarde effecten uit de volgende Indices: 
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- Solactive Global Equity Index 

- GPR Global 100 Index 

- iBoxx € Liquid Corporates Index 

- Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index  

Echter maakt dit Sub-fonds gebruik van optimalisatietechnieken waardoor de samenstelling van 

het Sub-fonds kan afwijken ten opzichte van de hierboven beschreven Indices. Voor meer 

informatie over het gebruik van optimalisatietechnieken verwijzen we naar paragraaf V. 

ISIN code:   NL0009272772 

Sub-fondscode:  27277 

De Index worden berekend en onderhouden door Markit.  

Het Index reglement ‘Multi-Asset Allocation Indices’ maakt integraal onderdeel uit van dit 
Basisprospectus en dit Supplement D. Het Index reglement zal door de Beheerder op verzoek 
worden verstrekt en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

X. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 
Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 
bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 
de belangen van de aandeelhouders of obligatiehouders. Hierdoor kan de waarde van de 
aandelen of de kredietwaardigheid dalen. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren 
als gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de 
waarde van aandelen of de kredietwaardigheid kan dalen. De economische situatie van een 
land wordt negatief beïnvloed door klimaatverandering waardoor de kredietwaardigheid van het 
land kan dalen. De verwachte impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement is 
afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt. Voor multi-asset 
beleggingen wordt de verwachte impact doorgaans gezien als significant voor bedrijven en 
relatief beperkt voor staatsobligaties.  

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 
mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 
duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 
duurzaamheidskenmerken. Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 
verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor 
verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past de Beheerder de volgende maatregel toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven of landen als dit verboden is door sancties 

van de Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de 

Verenigde Staten.   
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“The Multi-Asset Balanced Allocation Index (the “Index”) referenced herein is the property of 
VanEck Asset Management B.V. (“Index Owner”) and the Index is administered by IHS Markit 
Benchmark Administration Limited (“Index Administrator”) and has been licensed for use in 
connection with VanEck Vectors™ Multi-Asset Balanced Allocation UCITS ETF. Each user and 
party acknowledges and agrees that the Index is not sponsored, endorsed or promoted by the 
Index Administrator. The Index Administrator make no representation whatsoever, whether 
express or implied, and hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, 
those of merchantability or fitness for a particular purpose or use), with respect to the Index or 
any data included therein or relating thereto, and in particular disclaim any warranty either as to 
the quality, accuracy and/or completeness of the Index or any data included therein, the results 
obtained from the use of the Index and/or the composition of the Index at any particular time on 
any particular date or otherwise and/or the creditworthiness of any entity, or the likelihood of the 
occurrence of a credit event or similar event (however defined) with respect to an obligation, in 
the Index at any particular time on any particular date or otherwise. The Index Administrator 
shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to the parties or any other person for 
any error in the Index, and the Index Administrator is under no obligation to advise the parties 
or any person of any error therein.   

The Index Administrator makes no representation whatsoever, whether express or implied, as 
to the advisability of, the ability of the Index to track relevant markets’ performances, or 
otherwise relating to the Index or any transaction or product with respect thereto, or of 
assuming any risks in connection therewith.  The Index Administrator has no obligation to take 
the needs of any party into consideration in determining, composing or calculating the Index. No 
party, nor the Index Administrator, shall have any liability to any party for any act or failure to act 
by the Index Administrator in connection with the determination, adjustment, calculation or 
maintenance of the Index. 

Copyright © 2020, IHS Markit Benchmark Administration Limited.” 
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds E (de “VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth 

Allocation UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement 

vastgelegde beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF is het zo 

nauwkeurig mogelijk volgen van de Multi-Asset Growth Allocation Index. Dit is een 

samengestelde index die bestaat uit de volgende Indices in de volgende verhouding: 

- 60% Solactive Global Equity Index 

- 10% GPR Global 100 Index 

- 15% iBoxx € Liquid Corporates Index 

- 15% Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

De allocatie over de Indices wordt jaarlijks op de eerste dinsdag van september herwogen 

zodat de allocatie weer overeenkomt met de oorspronkelijke verhouding. Indien dit geen 

Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats. De kosten die 

worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth 

Allocation UCITS ETF komen voor rekening van dit Sub-fonds. In dit verband wordt verwezen 

naar paragraaf VII van het Basisprospectus. 

IV. Indices  

Solactive Global Equity Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Solactive 

Global Equity Index: 

- eerst worden aandelen geselecteerd met een primaire beursnotering in ontwikkelde 

landen wereldwijd zoals dat in de ‘Solactive Global Equity Index Guideline’ beschreven 

staat; 

- uitsluitend ordinary en preferred aandelen en Depositary Receipts komen in 
aanmerking; 

- Limited Partnerships en aandelen genoteerd in Hong Kong die meer dan 75% van hun 

omzet buiten de gespecificeerde ontwikkelde landen verkrijgen worden uitgesloten; 
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- uitsluitend aandelen met een halfjaarlijks gemiddeld handelsvolume van EUR 25 

miljoen per dag komen in aanmerking; 

- voor elk bedrijf komt enkel de meest liquide notering in aanmerking; 

- vervolgens worden de 250 grootste aandelen geselecteerd gebaseerd op free float 

marktkapitalisatie; 

- de Index is gelijk gewogen op de datum van herweging, daarna kan de weging variëren 

op grond van koersbewegingen; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 

aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of 

wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende 

Handelsdag plaats; en 

- per geografische regio wordt de weging in de Index op het moment van herwegen 

gemaximaliseerd op 40%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Solactive. Deze is te vinden 

op de Website. 

GPR Global 100 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) GPR Global 

100 Index: 

- de Index is gebaseerd op 100 toonaangevende vastgoedbedrijven ter wereld en 

representeert 70-80% van de wereldwijde (investeerbare) vastgoed marktkapitalisatie; 

- de Index bestaat uit 40 vastgoedaandelen uit Amerika, 30 vastgoedaandelen uit Azië en 

30 vastgoedaandelen uit Europa, Midden Oosten en Afrika; 

- voor elke regio worden de aandelen geselecteerd op basis van liquiditeit, gemeten over 

het afgelopen jaar; 

- de Index hanteert een wegingsmethodiek op basis van vrij verhandelbare 

marktkapitalisatie; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde vrijdag van maart en september herwogen. Met de 

herweging kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen 

Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats; en 

- per aandeel wordt de weging in de Index gemaximaliseerd op 20%. Indien slechts één 

aandeel deze 20% overschrijft, dan kan het maximum voor dit ene aandeel worden 

opgehoogd naar 35%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van GPR. Deze is te vinden op de 

Website. 
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iBoxx € Liquid Corporates Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) iBoxx € 

Liquid Corporates Index: 

- de Index bestaat uit maximaal 40 bedrijfsobligaties. Deze dienen “investment grade” te zijn; 

- zero coupon bonds, exotische bonds en callable bonds zijn uitgesloten van selectie in de 

Index. Het betreft hier “plain vanilla bonds”; 

- de minimale resterende looptijd is 1,5 jaar; 

- de minimale uitgifte is 750 miljoen euro; 

- per bedrijf wordt maximaal een obligatie geselecteerd; 

- de herweging vindt plaats op de laatste dag van februari, mei, augustus en november; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Markit iBoxx 

EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index: 

- de Index bestaat uit 25 Europese staatsobligaties met een looptijd van 1 tot 10 jaar, 

genoteerd in euro’s; 

- de obligaties hebben een minimale uitgifte van 2 miljard euro; 

- de obligaties hebben op het moment van selectie en herweging een minimale 

resterende looptijd van 1,5 jaar; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

- de staatsobligaties dienen een vaste coupon te betalen, “plain vanilla bonds”;  

- per land is het aantal obligaties gemaximaliseerd op 4; en 

- het gewicht per land in de Index is maximaal 20%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 
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V. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij het 

Sub-fonds zal optimalisatietechnieken gebruiken om het rendement van de Index zo goed als 

mogelijk te repliceren. Het is daarom mogelijk dat het Sub-fonds niet in exact dezelfde 

aandelen en obligaties als de Index belegt, niet exact dezelfde weging toekent aan een 

specifiek aandeel of obligatie dat deel uit maakt van de Index of belegt in aandelen en 

obligaties die geen deel uit maken van de Index. Optimalisatietechnieken worden gebruikt 

omdat het niet kosten efficiënt is om ten alle tijden alle aandelen en obligaties die deel uit 

maken van de Index te kopen of verkopen. Voor een nadere toelichting op het (algemene) 

beleggingsbeleid van de Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VI. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF is om 

de combinatie van Indices (bruto dividend) zo veel als mogelijk te repliceren met minimale 

tracking error. De tracking error wordt berekend als een driejaarlijks geannualiseerd cijfer. De 

hoogte van de tracking error voor VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF 

is per eind 2020 0,29% en verwacht wordt dat de tracking error rond dit niveau blijft. 

VII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het koersrisico 

van de Indices die worden gevolgd, zoals omschreven in dit Supplement. De mogelijkheid 

bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging 

weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop 

geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth 

Allocation UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ 

Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg 

overstijgen. In dit verband wordt verwezen naar de risicofactoren zoals omschreven in 

paragraaf VIII van het Basisprospectus.  

VIII. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF 

bedragen op jaarbasis 0,32% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op 

dagbasis berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt 

verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,32%. 

IX. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF heeft als Onderliggende 

Waarde effecten uit de volgende Indices: 
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- Solactive Global Equity Index 

- GPR Global 100 Index 

- iBoxx € Liquid Corporates Index  

- Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

Echter maakt dit Sub-fonds gebruik van optimalisatietechnieken waardoor de samenstelling van 

het Sub-fonds kan afwijken ten opzichte van de hierboven beschreven Indices. Voor meer 

informatie over het gebruik van optimalisatietechnieken verwijzen we naar paragraaf V. 

 

ISIN code:   NL0009272780 

Sub-fondscode:  27278 

De Index wordt berekend en onderhouden door Markit.  

Het Index reglement ‘Multi-Asset Allocation Indices’ maakt integraal onderdeel uit van dit 

Basisprospectus en dit Supplement E. Het Index reglement zal door de Beheerder op verzoek 

worden verstrekt en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

X. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders of obligatiehouders. Hierdoor kan de waarde van de 

aandelen of de kredietwaardigheid dalen. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren 

als gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de 

waarde van aandelen of de kredietwaardigheid kan dalen. De economische situatie van een 

land wordt negatief beïnvloed door klimaatverandering waardoor de kredietwaardigheid van het 

land kan dalen. De verwachte impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement is 

afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt. Voor multi-asset 

beleggingen wordt de verwachte impact doorgaans gezien als significant voor bedrijven en 

relatief beperkt voor staatsobligaties .  

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 

verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor 

verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past de Beheerder de volgende maatregel toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven of landen als dit verboden is door sancties 
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van de Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de 

Verenigde Staten.   

 

 

 

 

 

 

 

“The Multi-Asset Growth Allocation Index (the “Index”) referenced herein is the property of 
VanEck Asset Management B.V. (“Index Owner”) and the Index is administered by IHS Markit 
Benchmark Administration Limited (“Index Administrator”) and has been licensed for use in 
connection with VanEck Vectors™ Multi-Asset Growth Allocation UCITS ETF. Each user and 
party acknowledges and agrees that the Index is not sponsored, endorsed or promoted by the 
Index Administrator. The Index Administrator make no representation whatsoever, whether 
express or implied, and hereby expressly disclaim all warranties (including, without limitation, 
those of merchantability or fitness for a particular purpose or use), with respect to the Index or 
any data included therein or relating thereto, and in particular disclaim any warranty either as to 
the quality, accuracy and/or completeness of the Index or any data included therein, the results 
obtained from the use of the Index and/or the composition of the Index at any particular time on 
any particular date or otherwise and/or the creditworthiness of any entity, or the likelihood of the 
occurrence of a credit event or similar event (however defined) with respect to an obligation, in 
the Index at any particular time on any particular date or otherwise. The Index Administrator 
shall not be liable (whether in negligence or otherwise) to the parties or any other person for 
any error in the Index, and the Index Administrator is under no obligation to advise the parties 
or any person of any error therein.   

The Index Administrator makes no representation whatsoever, whether express or implied, as 
to the advisability of, the ability of the Index to track relevant markets’ performances, or 
otherwise relating to the Index or any transaction or product with respect thereto, or of 
assuming any risks in connection therewith.  The Index Administrator has no obligation to take 
the needs of any party into consideration in determining, composing or calculating the Index. No 
party, nor the Index Administrator, shall have any liability to any party for any act or failure to act 
by the Index Administrator in connection with the determination, adjustment, calculation or 
maintenance of the Index. 

Copyright © 2020, IHS Markit Benchmark Administration Limited..” 

 

 

 

 



 
 

 

101 

 

 

 

 

 

 

Supplement G 

VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS 

ETF  

 

Aandelen Serie G in  

VanEck Vectors™ ETFs N.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

102 

 

 

 

 

1 februari 2021 

I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds G (de “VanEck Vectors™ Global Real Estate 

UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement vastgelegde 

beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF is het zo nauwkeurig 

mogelijk volgen van de GPR Global 100 Index. 

De Index wordt halfjaarlijks op het slot van de derde vrijdag van maart en september herwogen. 

Met de herweging kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen 

Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats. De kosten die 

worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ Global Real Estate 

UCITS ETF komen voor rekening van dit Sub-fonds. In dit verband wordt verwezen naar 

paragraaf VII van het Basisprospectus. 

IV. Index  

GPR Global 100 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) GPR Global 

100 Index: 

- de Index is gebaseerd op 100 toonaangevende vastgoedbedrijven ter wereld en 

representeert 70-80% van de wereldwijde (investeerbare) vastgoed marktkapitalisatie; 

- de Index bestaat uit 40 vastgoedaandelen uit Amerika, 30 vastgoedaandelen uit Azië 

en 30 vastgoedaandelen uit Europa, Midden Oosten en Afrika; 
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- voor elke regio worden de aandelen geselecteerd op basis van liquiditeit, gemeten over 

het afgelopen jaar; 

- de Index hanteert een wegingsmethodiek op basis van vrij verhandelbare 

marktkapitalisatie; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde vrijdag van maart en september herwogen. Met de 

herweging kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. Indien dit geen 

Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag plaats; en 

- per aandeel wordt de weging in de Index gemaximaliseerd op 20%. Indien slechts één 

aandeel deze 20% overschrijft, dan kan het maximum voor dit ene aandeel worden 

opgehoogd naar 35%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van GPR. Deze is te vinden op de 

Website. 

V. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VI. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF is om de GPR 

Global 100 Index (bruto dividend) zo veel als mogelijk te repliceren met minimale tracking error. 

De tracking error wordt berekend als een driejaarlijks geannualiseerd cijfer. De hoogte van de 

tracking error voor VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF is per eind 2020 0,30% 

en verwacht wordt dat de tracking error rond dit niveau blijft.  

VII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het koersrisico van de Index 

die wordt gevolgd, en als omschreven in dit Supplement. De mogelijkheid bestaat dus dat uw 

belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen 

inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele 

verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF is er 

geen verplichting om mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS 
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ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt verwezen 

naar de risicofactoren zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus.  

VIII. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF bedragen op 

jaarbasis 0,25% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op dagbasis berekend 

en ten laste van het Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt verwezen naar 

paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,25%. 

IX. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF belegt de Onderliggende Waarde in de in 

dit Supplement beschreven Index. 

ISIN code:   NL0009690239 

Sub-fondscode:  69023 

De Index wordt berekend en onderhouden door GPR.  

Het Index reglement ‘GPR Global 100 Index Construction & Maintenance Procedures’ maakt 

integraal onderdeel uit van het Basisprospectus en dit Supplement G. Het Index reglement 

‘GPR Global 100 Index Construction & Maintenance Procedures’ zal door de Beheerder op 

verzoek worden verstrekt en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

X. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren als 

gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de waarde 

van aandelen kan dalen. Een bedrijf kan ook negatief beïnvloed worden door de 

energietransitie waardoor de waarde van aandelen kan dalen. De verwachte impact van 

duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat 

zich verwezenlijkt. Voor aandelenportefeuilles ontwikkelde markten wordt dit risico doorgaans 

gezien als significant. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. Op de Index wordt een beperkte ESG-screening toegepast. 

Deze screening bestaat uit twee onderdelen. 1. Bedrijven worden gescreend op clustermunitie-

activiteiten. 2. De top 5 bedrijven die het slechtst presteren op het gebied van milieu, 

mensenrechten, arbeidsrechten en anticorruptie worden verwijderd uit het universum.  
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Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als verantwoorde belegger en als 

ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor verantwoorde investeringen (“UNPRI”) 

past de Beheerder de volgende maatregelen toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   

 

- Stemmen 

De Beheerder kan gebruik maken van zijn stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.  Als 

verantwoordelijke belegger neemt de Beheerder Duurzaamheidsfactoren mee in zijn 

overwegingen bij het uitbrengen van stemmen. Het grootste deel van de stemmingen betreffen 

over het algemeen voorstellen van het management die betrekking hebben op corporate- en 

governance-gerelateerde kwesties (bestuur, audit / financiën, kapitaalbeheer, vergoedingen, 

bedrijfsstatuten, vergaderadministratie en M&A). Een kleiner deel van de voorstellen richten 

zich op duurzaamheidsgerelateerde kwesties. 

 

 

 

 

“The VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF is not sponsored, promoted, sold or 

supported in any other manner by Solactive AG and Global Property Research B.V. nor do 

Solactive AG and Global Property Research B.V. offer any express or implicit guarantee or 

assurance either with regard to the results of using the Index and/or Index trade mark or the 

Index Price at any time or in any other respect. The Index is calculated and published by 

Solactive AG. Solactive AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly. 

Irrespective of its obligations towards the VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF, 

Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to third parties including but not 

limited to investors and/or financial intermediaries of the VanEck Vectors™ Global Real Estate 

UCITS ETF. Neither publication of the Index by Solactive AG nor the licensing of the Index or 

Index trade mark for the purpose of use in connection with the VanEck Vectors™ Global Real 

Estate UCITS ETF constitutes a recommendation by Solactive AG to invest capital in the 

VanEck Vectors™ Global Real Estate UCITS ETF nor does it in any way represent an 

assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in the VanEck Vectors™ 

Global Real Estate UCITS ETF.” 
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds H (de “VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates 

UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement vastgelegde 

beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF is het zo nauwkeurig 

mogelijk volgen van de iBoxx € Liquid Corporates Index. 

IV. Index  

iBoxx € Liquid Corporates Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) iBoxx € 

Liquid Corporates Index: 

- de Index bestaat uit maximaal 40 bedrijfsobligaties. Deze dienen “investment grade” te zijn; 

- zero coupon bonds, exotische bonds en callable bonds zijn uitgesloten van selectie in de 

Index. Het betreft hier “plain vanilla bonds”; 

- de minimale resterende looptijd is 1,5 jaar; 

- de minimale uitgifte is 750 miljoen euro; 

- per bedrijf wordt maximaal een obligatie geselecteerd; 

- de herweging vindt plaats op de laatste dag van februari, mei, augustus en november; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 

V. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 
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beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VI. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF is om de 

iBoxx € Liquid Corporates Index zo veel als mogelijk te repliceren met minimale tracking error. 

De tracking error wordt berekend als een driejaarlijks geannualiseerd cijfer. De hoogte van de 

tracking error voor VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF is per eind 2020 

0,11% en verwacht wordt dat de tracking error rond dit niveau blijft. 

VII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het koersrisico van de 

Index die wordt gevolgd, en als omschreven in dit Supplement. De mogelijkheid bestaat dus dat 

uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen 

inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele 

verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF is er 

geen verplichting om mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates 

UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt 

verwezen naar de risicofactoren zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus. 

Aanvullend gelden onderstaande risicofactoren:  

Renterisico 

De obligatiekoersen kunnen stijgen of dalen als gevolg van veranderingen van de rentestanden 

en de rentecurve. 

Kredietrisico 

De obligatiekoersen kunnen stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de 

kredietwaardigheid van de debiteur. De kredietwaardigheid van de debiteur komt onder andere 

tot uitdrukking in de rating van deze debiteur en heeft invloed op de door de debiteur te betalen 

renteopslag.  

VIII. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF bedragen op 

jaarbasis 0,15% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op dagbasis berekend 

en ten laste van het Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt verwezen naar 

paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,15%. 
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IX. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ iBoxx EUR Corporates UCITS ETF belegt de Onderliggende Waarde in 

de in dit Supplement beschreven Index. 

ISIN code:   NL0009690247 

Sub-fondscode:  69024 

De Index wordt berekend en onderhouden door Markit. De Index is eigendom van Markit 

Indices Limited.  

Het Index reglement ‘Markit iBoxx Eur Liquid Index Guide’ maakt integraal onderdeel uit van het 

Basisprospectus en dit Supplement H. Het Index reglement zal door de Beheerder op verzoek 

worden verstrekt en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

X. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de obligatiehouders. Hierdoor kan de kredietwaardigheid van de obligatie 

dalen. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren als gevolg van negatieve publiciteit 

over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de kredietwaardigheid kan dalen. Voorts kan 

een bedrijf negatief worden beïnvloed door klimaatverandering waardoor de kredietwaardigheid 

kan dalen. De verwachte impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van 

het type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt. Voor bedrijfsobligaties ontwikkelde landen 

is de verwachte impact materieel. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 

verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor 

verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past de Beheerder de volgende maatregel toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   
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“Neither Markit, its Affiliates or any third party data provider makes any warranty, express or 

implied, as to the accuracy, completeness or timeless of the data contained herewith nor as to 

the results to be obtained by recipients of the data. Neither Markit, its Affiliates nor any data 

provider shall in any way be liable to any recipient of the data for any inaccuracies, errors or 

omissions in the Markit data, regardless of cause, or for any damages (whether direct or 

indirect) resulting therefrom. 

Markit has no obligation to update, modify or amend the data or to otherwise notify a recipient 

thereof in the event that any matter stated herein changes or subsequently becomes 

inaccurate.  

Without limiting the foregoing, Markit, its Affiliates, or any third party data provider shall have no 

liablity whatsoever to you, whether in contract (including under an indemnity), in tort (including 

negligence), under a warranty, under a statute or otherwise, in respect of any loss or damage 

suffered by you as a result of or in connection with any opinions, recommendations, forecasts, 

judgments, or any other conclusions, or any course of action determined, by you or any third 

party, whether or not based on the content, information or materials contained herein. 

Copyright © 2020, Markit Group Limited.” 
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds I (de “VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign 

Diversified 1-10 UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement 

vastgelegde beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF is het zo 

nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index. 

IV. Index  

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Markit iBoxx 

EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index: 

- de Index bestaat uit 25 Europese staatsobligaties met een looptijd van 1 tot 10 jaar, 

genoteerd in euro’s; 

- de obligaties hebben een minimale uitgifte van 2 miljard euro; 

- de obligaties hebben op het moment van selectie en herweging een minimale 

resterende looptijd van 1,5 jaar; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

- de staatsobligaties dienen een vaste coupon te betalen, “plain vanilla bonds”;  

- per land is het aantal obligaties gemaximaliseerd op 4; en 

- het gewicht per land in de Index is maximaal 20%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 
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V. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VI. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS 

ETF is om de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereign Diversified 1-10 Index zo veel als mogelijk te 

repliceren met minimale tracking error. De tracking error wordt berekend als een driejaarlijks 

geannualiseerd cijfer. De hoogte van de tracking error voor VanEck Vectors™ iBoxx EUR 

Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF is per eind 2020 0,05% en verwacht wordt dat de 

tracking error rond dit niveau blijft. 

VII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het 

koersrisico van de Index die wordt gevolgd, en als omschreven in dit Supplement. De 

mogelijkheid bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw 

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig 

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ iBoxx 

EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke tekorten van 

de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF aan te zuiveren 

wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt verwezen naar de risicofactoren 

zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus. Aanvullend gelden onderstaande 

risicofactoren:  

Renterisico 

De obligatiekoersen kunnen stijgen of dalen als gevolg van veranderingen van de rentestanden 

en de rentecurve. 

Kredietrisico 

De obligatiekoersen kunnen stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de 

kredietwaardigheid van de debiteur. De kredietwaardigheid van de debiteur komt onder andere 
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tot uitdrukking in de rating van deze debiteur en heeft invloed op de door de debiteur te betalen 

renteopslag.  

VIII. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF 

bedragen op jaarbasis 0,15% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op 

dagbasis berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt 

verwezen naar hoofdstuk VI van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,15%. 

IX. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Diversified 1-10 UCITS ETF belegt de 

Onderliggende Waarde in de in dit Supplement beschreven Index. 

ISIN code:   NL0009690254 

Sub-fondscode:  69025 

De Index wordt berekend en onderhouden door Markit. De Index is eigendom van Markit 

Indices Limited. 

Het Index reglement ‘Markit iBoxx Eur Liquid Diversified Indices Guide’ maakt integraal 

onderdeel uit van het Basisprospectus en dit Supplement I. Het Index reglement zal door de 

Beheerder op verzoek worden verstrekt en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via 

de Website. 

X. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: De 

economische situatie van een land wordt negatief beïnvloed door klimaatverandering waardoor 

de kredietwaardigheid van het land kan dalen. Een land is afhankelijk van sectoren die negatief 

beïnvloed worden door de energietransitie waardoor de kredietwaardigheid van het land kan 

dalen. De verwachte impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het 

type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt. Voor Europese staatsobligaties wordt dit risico 

doorgaans gezien als relatief beperkt. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 

verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor 

verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past de Beheerder de volgende maatregel toe: 
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- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in landen als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   

 

 

 

 

“Neither Markit, its Affiliates or any third party data provider makes any warranty, express or 

implied, as to the accuracy, completeness or timeless of the data contained herewith nor as to 

the results to be obtained by recipients of the data. Neither Markit, its Affiliates nor any data 

provider shall in any way be liable to any recipient of the data for any inaccuracies, errors or 

omissions in the Markit data, regardless of cause, or for any damages (whether direct or 

indirect) resulting therefrom. 

Markit has no obligation to update, modify or amend the data or to otherwise notify a recipient 

thereof in the event that any matter stated herein changes or subsequently becomes 

inaccurate.  

Without limiting the foregoing, Markit, its Affiliates, or any third party data provider shall have no 

liablity whatsoever to you, whether in contract (including under an indemnity), in tort (including 

negligence), under a warranty, under a statute or otherwise, in respect of any loss or damage 

suffered by you as a result of or in connection with any opinions, recommendations, forecasts, 

judgments, or any other conclusions, or any course of action determined, by you or any third 

party, whether or not based on the content, information or materials contained herein. 

Copyright © 2020, Markit Group Limited.” 
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Supplement J 

VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign 

Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF 

 

Aandelen Serie J in  

VanEck Vectors™ ETFs N.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      1 februari 2021 

 

 



 
 

 

117 

 

I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds J (de “VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign 

Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit 

Supplement vastgelegde beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is 

het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-

AA 1-5 Index. 

IV. Index  

Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Markit iBoxx 

EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index: 

- de Index bestaat uit 15 Europese staatsobligaties met een looptijd van 1,25 tot 5,5 jaar, 

genoteerd in euro’s; 

- de obligaties hebben een minimale uitgifte van 2 miljard; 

- de obligaties hebben een minimale rating van AA; 

- de obligaties hebben op het moment van selectie en herweging een minimale 

resterende looptijd van 1,5 jaar; 

- de weging is op basis van het uitstaande bedrag van de obligaties. 

- de staatsobligaties dienen een vaste coupon te betalen, “plain vanilla bonds”;  

- per land is het aantal obligaties gemaximaliseerd op 3; en 

- het gewicht per land in de Index is maximaal 30%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Markit iBoxx. Deze is te 

vinden op de Website. 
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V. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VI. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 

UCITS ETF is om de Markit iBoxx EUR Liquid Sovereigns Capped AAA-AA 1-5 Index zo veel 

als mogelijk te repliceren met minimale tracking error. De tracking error wordt berekend als een 

driejaarlijks geannualiseerd cijfer. De hoogte van de tracking error voor VanEck Vectors™ 

iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is per eind 2020 0,04% en verwacht 

wordt dat de tracking error rond dit niveau blijft. 

VII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het 

koersrisico van de Index die wordt gevolgd, en als omschreven in dit Supplement. De 

mogelijkheid bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw 

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig 

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ iBoxx 

EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke tekorten 

van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF aan te 

zuiveren wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt verwezen naar de 

risicofactoren zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus. Aanvullend gelden 

onderstaande risicofactoren:  

Renterisico 

De obligatiekoersen kunnen stijgen of dalen als gevolg van veranderingen van de rentestanden 

en de rentecurve. Dit risico wordt enigszins beperkt door de relatief korte duration van 2,5 a 3 

jaar. 

Kredietrisico 

De obligatiekoersen kunnen stijgen of dalen als gevolg van veranderingen in de 

kredietwaardigheid van de debiteur. De kredietwaardigheid van de debiteur komt onder andere 

tot uitdrukking in de rating van deze debiteur en heeft invloed op de door de debiteur te betalen 
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renteopslag. Het Sub-fonds volgt een Index waarin alleen debiteuren met een rating van AA of 

hoger zijn opgenomen. 

VIII. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS 

ETF bedragen op jaarbasis 0,15% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op 

dagbasis berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt 

verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,15%. 

IX. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF belegt de 

Onderliggende Waarde in de in dit Supplement beschreven Index. 

ISIN code:           NL0010273801 

Sub-fondscode:      27380 

De Index wordt berekend en onderhouden door Markit. De Index is eigendom van Markit 

Indices Limited. 

Het Index reglement ‘Markit iBoxx Eur Liquid Diversified Indices Guide’ en ‘Markit iBoxx EUR 

Liquid Guide’ maken integraal onderdeel uit van het Basisprospectus. Het Index reglement zal 

door de Beheerder op verzoek worden verstrekt en kan worden geraadpleegd op, en 

gedownload via de Website. 

X. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: De 

economische situatie van een land wordt negatief beïnvloed door klimaatverandering waardoor 

de kredietwaardigheid van het land kan dalen. Een land is afhankelijk van sectoren die negatief 

beïnvloed worden door de energietransitie waardoor de kredietwaardigheid van het land kan 

dalen. De verwachte impact van duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het 

type duurzaamheidsrisico dat zich verwezenlijkt. Voor staatsobligaties ontwikkelde landen 

wordt dit risico doorgaans gezien als relatief beperkt. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als 

verantwoorde belegger en als ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor 

verantwoorde investeringen (“UNPRI”) past de Beheerder de volgende maatregel toe: 
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- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in landen als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   

 

 

 

 

“Neither Markit, its Affiliates or any third party data provider makes any warranty, express or 

implied, as to the accuracy, completeness or timeless of the data contained herewith nor as to 

the results to be obtained by recipients of the data. Neither Markit, its Affiliates nor any data 

provider shall in any way be liable to any recipient of the data for any inaccuracies, errors or 

omissions in the Markit data, regardless of cause, or for any damages (whether direct or 

indirect) resulting therefrom. 

Markit has no obligation to update, modify or amend the data or to otherwise notify a recipient 

thereof in the event that any matter stated herein changes or subsequently becomes 

inaccurate.  

Without limiting the foregoing, Markit, its Affiliates, or any third party data provider shall have no 

liablity whatsoever to you, whether in contract (including under an indemnity), in tort (including 

negligence), under a warranty, under a statute or otherwise, in respect of any loss or damage 

suffered by you as a result of or in connection with any opinions, recommendations, forecasts, 

judgments, or any other conclusions, or any course of action determined, by you or any third 

party, whether or not based on the content, information or materials contained herein. 

Copyright © 2020, Markit Group Limited.” 
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Supplement K 

VanEck Vectors™ Sustainable World Equal 

Weight UCITS ETF 

 

Aandelen Serie K in  

VanEck Vectors™ ETFs N.V. 
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds K (de “VanEck Vectors™ Sustainable World Equal 

Weight UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement 

vastgelegde beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ Sustainable World Equal Weight UCITS ETF is het zo 

nauwkeurig mogelijk volgen van de Solactive Sustainable World Equity Index. 

IV. Beleggingsrestrictie 

Het Sub-fonds mag niet minder dan 51% van zijn netto intrinsieke waarde beleggen in 

aandelen die "aandelen participatie" vormen in de zin van sectie 2, artikel 8 van de Duitse wet 

op de investeringsbelastingen (Investmentsteuergesetz). Aandelen participatie in deze context 

bestaat uit aandelen van bedrijven die worden verhandeld of toegelaten zijn voor verhandeling 

op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ("MTF") zoals toegestaan 

krachtens de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Daarbij kunnen de 

werkelijke aandelen participatie ratio's van doel beleggingsfondsen in aanmerking worden 

genomen. 

V. Index  

Solactive Sustainable World Equity Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Solactive 

Sustainable World Equity Index: 

- eerst worden aandelen geselecteerd met een primaire beursnotering in ontwikkelde 

landen wereldwijd zoals dat in de ‘Solactive Sustainable World Equity Index Guideline’ 

beschreven staat; 

- uitsluitend ordinary en preferred aandelen en Depositary Receipts komen in 
aanmerking; 

- Limited Partnerships en aandelen genoteerd in Hong Kong die meer dan 75% van hun 

omzet buiten de gespecificeerde ontwikkelde landen verkrijgen worden uitgesloten; 
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- uitsluitend aandelen met een halfjaarlijks gemiddeld handelsvolume van EUR 25 

miljoen per dag komen in aanmerking; 

- voor elk bedrijf komt enkel de meest liquide notering in aanmerking; 

- VigeoEIRIS toetst het universum op een aantal duurzaamheidscriteria, de aandelen die 

niet aan de criteria voldoen worden uit het universum verwijderd; 

- vervolgens worden de 250 grootste aandelen geselecteerd gebaseerd op free float 

marktkapitalisatie; 

- de Index is gelijk gewogen op de datum van herweging, daarna kan de weging variëren 

op grond van koersbewegingen; 

- de Index wordt jaarlijks op de vierde dinsdag van maart herwogen, zodat de 250 

aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of 

wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende 

Handelsdag plaats; en  

- per geografische regio wordt de weging in de Index op het moment van herwegen 

gemaximaliseerd op 40%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van de Indexregels van Solactive. 

Deze zijn te vinden op de Website. De actuele samenstelling van de Solactive Sustainable 

World Equity Index is ook op de Website te raadplegen. 

VI. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VII. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ Sustainable World Equal Weight UCITS ETF is 

om de Solactive Sustainable World Equity Index (bruto dividend) zo veel als mogelijk te 

repliceren met minimale tracking error. De tracking error wordt berekend als een driejaarlijks 

geannualiseerd cijfer. De hoogte van de tracking error voor VanEck Vectors™ Sustainable 

World Equal Weight UCITS ETF is per eind 2020 0,17% en verwacht wordt dat de tracking 

error rond dit niveau blijft. 
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VIII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ Sustainable World Equal Weight UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het koersrisico 

van de Index die wordt gevolgd, en als omschreven in dit Supplement. De mogelijkheid bestaat 

dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot 

geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten 

dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ Sustainable World Equal Weight 

UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ 

Sustainable World Equal Weight UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg 

overstijgen. In dit verband wordt verwezen naar de risicofactoren zoals omschreven in 

paragraaf VIII van het Basisprospectus.  

IX. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ Sustainable World Equal Weight UCITS ETF 

bedragen op jaarbasis 0,20% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op 

dagbasis berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. Voor de overige kosten wordt 

verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,30%. De 

LKF is per 11 oktober 2021 verlaagd naar 0,20%. 

X. ISIN code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ Sustainable World Equal Weight UCITS ETF belegt de Onderliggende 

Waarde in de in dit Supplement beschreven Index. 

ISIN code:   NL0010408704 

Sub-fondscode:  40870 

 

De Index wordt berekend en onderhouden door Solactive. 

Het Index reglement ‘Solactive Sustainable World Equity Index’ en maken integraal onderdeel 

uit van het Basisprospectus en dit Supplement K. Het Index reglement zal door de Beheerder 

op verzoek worden verstrekt en kan worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

XI. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren als 

gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de waarde 
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van aandelen kan dalen. Een bedrijf kan ook negatief beïnvloed worden door de 

energietransitie waardoor de waarde van aandelen kan dalen. De verwachte impact van 

duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat 

zich verwezenlijkt. Voor aandelenportefeuilles ontwikkelde markten wordt dit risico doorgaans 

gezien als significant. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. Op de Index wordt ESG-screening toegepast. Deze 

screening bestaat uit vier onderdelen. 1. Bedrijven worden uitgesloten indien deze niet voldoen 

aan de gehanteerde duurzaamheidscriteria op basis van informatie van Vigeo EIRIS. 

Beoordeeld wordt of de producten en/of diensten van bedrijven vanuit duurzaamheids oogpunt 

onwenselijk bevonden worden. Zo worden onder andere bedrijven uitgesloten die actief zijn in 

de productie van alcohol, dierproeven,  de productie van wapens, de tabaksindustrie, 

gokindustrie, nucleaire energie,  genetische modificatie, adult entertainment en schendingen 

van UN Global Compact principes omtrent mensenrechten, arbeidsrechten, anti-omkoping, 

biodiversiteit of milieuvervuiling. 2. Bedrijven worden gescreend op clustermunitie-activiteiten. 

3. De top 5 bedrijven die het slechtst presteren op het gebied van milieu, mensenrechten, 

arbeidsrechten en anticorruptie worden verwijderd uit het universum. 4. Op periodieke basis 

wordt de compositie van de index gescreend op duurzaamheidsfactoren. Bedrijven die niet 

meer aan de vereisten voldoen worden vervangen.  

Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als verantwoorde belegger en als 

ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor verantwoorde investeringen (“UNPRI”) 

past de Beheerder de volgende maatregelen toe: 

 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   

 

- Stemmen 

De Beheerder kan gebruik maken van zijn stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen.  Als 

verantwoordelijke belegger neemt de Beheerder Duurzaamheidsfactoren mee in zijn 

overwegingen bij het uitbrengen van stemmen. Het grootste deel van de stemmingen betreffen 

over het algemeen voorstellen van het management die betrekking hebben op corporate- en 

governance-gerelateerde kwesties (bestuur, audit / financiën, kapitaalbeheer, vergoedingen, 

bedrijfsstatuten, vergaderadministratie en M&A). Een kleiner deel van de voorstellen richten 

zich op duurzaamheidsgerelateerde kwesties. 
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“The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by 

Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either 

with regard to the results of using the Index and/or Index trade mark or the Index Price at any 

time or in any other respect. The Index is calculated and published by Solactive AG. Solactive 

AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly. Irrespective of its 

obligations towards the Issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to 

third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial 

instrument. Neither publication of the Index by Solactive AG nor the licensing of the Index or 

Index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a 

recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any 

way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this 

financial instrument.” 



 
 

 

127 

 

Supplement L 

VanEck Vectors™ European Equal Weight 
UCITS ETF 

 

Aandelen Serie L in  

VanEck Vectors™ ETFs N.V. 
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds L (de “VanEck Vectors™ European Equal Weight 

UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit Supplement vastgelegde 

beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ European Equal Weight UCITS ETF is het zo nauwkeurig 

mogelijk volgen van de Solactive European Equity Index. 

De kosten die worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ 

European Equal Weight UCITS ETF komen voor rekening van dit Sub-fonds. In dit verband 

wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. 

IV. Beleggingsrestrictie 

Het Sub-fonds mag niet minder dan 51% van zijn netto intrinsieke waarde beleggen in 

aandelen die "aandelen participatie" vormen in de zin van sectie 2, artikel 8 van de Duitse wet 

op de investeringsbelastingen (Investmentsteuergesetz). Aandelen participatie in deze context 

bestaat uit aandelen van bedrijven die worden verhandeld of toegelaten zijn voor verhandeling 

op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ("MTF") zoals toegestaan 

krachtens de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Daarbij kunnen de 

werkelijke aandelen participatie ratio's van doel beleggingsfondsen in aanmerking worden 

genomen. 

V. Index  

Solactive European Equity Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) Solactive 

European Equity Index: 

- eerst worden aandelen geselecteerd met een primaire beursnotering in ontwikkelde 

Europese landen zoals dat in de ‘Solactive European Equity Index Guideline’ 

beschreven staat; 

- uitsluitend ordinary en preferred aandelen en Depositary Receipts komen in 

aanmerking; 
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- Limited Partnerships worden uitgesloten; 

- uitsluitend aandelen met een halfjaarlijks gemiddeld handelsvolume van EUR 10 

miljoen per dag komen in aanmerking; 

- voor elk bedrijf komt enkel de meest liquide notering in aanmerking; 

- vervolgens worden de 100 grootste aandelen geselecteerd gebaseerd op free float 

marktkapitalisatie; 

- de Index is gelijk gewogen op de datum van herweging, daarna kan de weging variëren 

op grond van koersbewegingen; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde dinsdag van maart herwogen, zodat de 100 

aandelen weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of 

wegvallen. Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende 

Handelsdag plaats; en 

- per land wordt de weging in de Index op het moment van herwegen gemaximaliseerd 

op 20%. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Solactive. Deze is te vinden 

op de Website. 

VI. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VII. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ European Equal Weight UCITS ETF is om de 

Solactive European Equity Index (bruto dividend) zo veel als mogelijk te repliceren met 

minimale tracking error. De tracking error wordt berekend als een driejaarlijks geannualiseerd 

cijfer. De hoogte van de tracking error voor de VanEck Vectors™ European Equal Weight 

UCITS ETF is per eind 2020 0,23% en verwacht wordt dat de tracking error rond dit niveau 

blijft. 
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VIII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ European Equal Weight UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het koersrisico van de 

Index die wordt gevolgd, en als omschreven in dit Supplement. De mogelijkheid bestaat dus dat 

uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw belegging weinig tot geen 

inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele 

verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ European Equal Weight UCITS ETF is 

er geen verplichting om mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ European Equal Weight 

UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt 

verwezen naar de risicofactoren zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus.  

IX. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ European Equal Weight UCITS ETF bedragen op 

jaarbasis 0,2% van de Netto Intrinsieke Waarde per jaar. Deze kosten worden op dagbasis 

berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. 

De kosten die worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ 

European Equal Weight UCITS ETF komen voor rekening van dit Sub-fonds. In dit verband 

wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. Voor de overige kosten wordt 

verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 0,20%. 

X. ISIN-code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ European Equal Weight UCITS ETF belegt de Onderliggende Waarde in 

de in dit Supplement beschreven Index. 

ISIN code:   NL0010731816 

Sub-fondscode:  73181 

Het Index reglement ‘Guideline Solactive European Equity Index’ maakt integraal onderdeel uit 

van het Basisprospectus en dit Supplement L. De Index wordt berekend en onderhouden door 

Solactive. Het Index reglement zal door de Beheerder op verzoek worden verstrekt en kan 

worden geraadpleegd op, en gedownload via de Website. 

XI. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren als 

gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de waarde 

van aandelen kan dalen. Een bedrijf kan ook negatief beïnvloed worden door de 
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energietransitie waardoor de waarde van aandelen kan dalen. De verwachte impact van 

duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat 

zich verwezenlijkt. Voor Europese aandelenportefeuilles wordt dit risico doorgaans gezien als 

significant. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. Op de Index wordt een beperkte ESG-screening toegepast. 

Deze screening bestaat uit twee onderdelen. 1. Bedrijven worden gescreend op clustermunitie-

activiteiten. 2. De top 5 bedrijven die het slechtst presteren op het gebied van milieu, 

mensenrechten, arbeidsrechten en anticorruptie worden verwijderd uit het universum.  

Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als verantwoorde belegger en als 

ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor verantwoorde investeringen (“UNPRI”) 

past de Beheerder de volgende maatregel toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   

 

 

 

 

“The financial instrument is not sponsored, promoted, sold or supported in any other manner by 

Solactive AG nor does Solactive AG offer any express or implicit guarantee or assurance either 

with regard to the results of using the Index and/or Index trade mark or the Index Price at any 

time or in any other respect. The Index is calculated and published by Solactive AG. Solactive 

AG uses its best efforts to ensure that the Index is calculated correctly. Irrespective of its 

obligations towards the Issuer, Solactive AG has no obligation to point out errors in the Index to 

third parties including but not limited to investors and/or financial intermediaries of the financial 

instrument. Neither publication of the Index by Solactive AG nor the licensing of the Index or 

Index trade mark for the purpose of use in connection with the financial instrument constitutes a 

recommendation by Solactive AG to invest capital in said financial instrument nor does it in any 

way represent an assurance or opinion of Solactive AG with regard to any investment in this 

financial instrument.” 
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds M (de “VanEck Vectors™ Morningstar North 

America Equal Weight UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit 

Supplement vastgelegde beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF is het 

zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index. 

De kosten die worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ 

Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF komen voor rekening van dit Sub-fonds. 

In dit verband wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. 

IV. Beleggingsrestrictie 

Het Sub-fonds mag niet minder dan 51% van zijn netto intrinsieke waarde beleggen in 

aandelen die "aandelen participatie" vormen in de zin van sectie 2, artikel 8 van de Duitse wet 

op de investeringsbelastingen (Investmentsteuergesetz). Aandelen participatie in deze context 

bestaat uit aandelen van bedrijven die worden verhandeld of toegelaten zijn voor verhandeling 

op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ("MTF") zoals toegestaan 

krachtens de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Daarbij kunnen de 

werkelijke aandelen participatie ratio's van doel beleggingsfondsen in aanmerking worden 

genomen. 

V. Index  

Morningstar North America 100 Equal Weight Index 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) 

Morningstar® North America 100 Equal Weight Index: 

- het universum wordt bepaald op basis van de Morningstar® Developed Americas 

Index; 

- hieruit worden de 100 grootste aandelen geselecteerd gebaseerd op free float 

marktkapitalisatie; 
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- de Index is gelijk gewogen op de datum van herweging, daarna kan de weging variëren 

op grond van koersbewegingen; 

- de Index wordt jaarlijks op de derde vrijdag van juni herwogen, zodat de 100 aandelen 

weer gelijk gewogen zijn. Verder kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen. 

Indien dit geen Handelsdag is, vindt de herweging op de eerstvolgende Handelsdag 

plaats; en 

- de 100 grootste aandelen worden bepaald op de laatste handelsdag van mei. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Morningstar®. Deze is te 

vinden op de Website. 

VI. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VII. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS 

ETF is om de Morningstar® North America 100 Equal Weight Index (bruto dividend) zo veel als 

mogelijk te repliceren met minimale tracking error. De tracking error wordt berekend als een 

driejaarlijks geannualiseerd cijfer sinds oprichting. De hoogte van de tracking error voor de 

VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF is per eind 2020 

0,17% en verwacht wordt dat de tracking error rond dit niveau blijft. 

VIII. Risico’s 

Algemeen   

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF, die onderhevig zijn aan het 

koersrisico van de Index die wordt gevolgd, en als omschreven in dit Supplement. De 

mogelijkheid bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw 

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig 

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ 

Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF is er geen verplichting om mogelijke 

tekorten van de VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF aan te 
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zuiveren wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt verwezen naar de 

risicofactoren zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus.  

IX. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS 

ETF bedragen op jaarbasis 0,2% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten worden op 

dagbasis berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. 

De kosten die worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ 

Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF komen voor rekening van dit Sub-fonds. 

In dit verband wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. Voor de overige 

kosten wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 bedroeg 

0,20%. 

X. ISIN-code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF belegt de 

Onderliggende Waarde in de in dit Supplement beschreven Index. 

ISIN code:   NL0011376074 

Sub-fondscode:  37607 

XI. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren als 

gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de waarde 

van aandelen kan dalen. Een bedrijf kan ook negatief beïnvloed worden door de 

energietransitie waardoor de waarde van aandelen kan dalen. De verwachte impact van 

duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat 

zich verwezenlijkt. Voor aandelenportefeuilles ontwikkelde markten wordt dit risico doorgaans 

gezien als significant. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. De betreffende Index heeft geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Het Sub-fonds heeft zodoende ook geen specifieke 

duurzaamheidskenmerken. Wel wordt in de samenstelling van de index in beperkte mate 

rekening gehouden met duurzaamheidsrisico’s.  
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Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als verantwoorde belegger en als 

ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor verantwoorde investeringen (“UNPRI”) 

past de Beheerder de volgende maatregel toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   

 

 

 

 

 

 

For more details on Index maintenance procedures, calculations, and corporate action 

adjustments, refer to the Construction Rules for Morningstar US Market Index and the 

Construction Rules for Morningstar Global Markets ex-US Index family. 

Undocumented Events 

Any matter arising from undocumented events will be resolved at the discretion of the 

Morningstar Index Committee. 

“VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF is not sponsored, 

endorsed, sold or promoted by Morningstar Holland B.V. or any of its affiliated companies 

(collectively, “Morningstar”) and Morningstar is not a partner, affiliate or agent of VanEck Asset 

Management B.V.  Morningstar has no connection with the administration, marketing or trading 

of the VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF and makes no 

representation or warranty as to the suitability or relevance of the VanEck Vectors™ 

Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF for investment by any person, group or 

company.  Morningstar does not guarantee the accuracy, timeliness and/or the completeness of 

the Morningstar North America 100 Equal Weight Index or any data included therein and 

Morningstar shall have no liability for any errors, omissions, inaccuracies or interruptions of the 

information related to or included in the VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal 

Weight UCITS ETF.  Morningstar makes no warranty, express or implied, as to results to be 

obtained by VanEck Asset Management B.V., its owners, users or any other person or entity of 

the VanEck Vectors™ Morningstar North America Equal Weight UCITS ETF.  Past 

performance is no indication of future results.” 
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I. Belangrijke informatie  

Dit Supplement moet worden gelezen in samenhang met, en maakt onderdeel uit van, het 

Basisprospectus van VanEck Vectors™ ETFs N.V. De in dit Supplement met een hoofdletter 

gebruikte begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in het Basisprospectus, 

tenzij uitdrukkelijk anders blijkt. 

II. Algemeen 

De Vennootschap belegt het aan Sub-fonds N (de “VanEck Vectors™ Morningstar Developed 

Markets Dividend Leaders UCITS ETF”) toe te kennen vermogen overeenkomstig het in dit 

Supplement vastgelegde beleggingsdoel- en beleid. 

III. Beleggingsdoel 

Het doel van de VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS 

ETF is het zo nauwkeurig mogelijk volgen van de Morningstar® Developed Markets Large Cap 

Dividend Leaders IndexSM. 

De kosten die worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ 

Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF komen voor rekening van dit 

Sub-fonds. In dit verband wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. 

IV. Beleggingsrestrictie 

Het Sub-fonds mag niet minder dan 51% van zijn netto intrinsieke waarde beleggen in 

aandelen die "aandelen participatie" vormen in de zin van sectie 2, artikel 8 van de Duitse wet 

op de investeringsbelastingen (Investmentsteuergesetz). Aandelen participatie in deze context 

bestaat uit aandelen van bedrijven die worden verhandeld of toegelaten zijn voor verhandeling 

op een gereglementeerde markt of multilaterale handelsfaciliteit ("MTF") zoals toegestaan 

krachtens de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA). Daarbij kunnen de 

werkelijke aandelen participatie ratio's van doel beleggingsfondsen in aanmerking worden 

genomen. 

V. Index  

Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders IndexSM 

De volgende (algemene) criteria zijn van toepassing op de (samenstelling van de) 

Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders IndexSM: 

- het universum wordt bepaald op basis van de Morningstar® Global Markets ex-US 

Index en Morningstar® US Market Index; 

- bedrijven komen in aanmerking om opgenomen te worden in de Index indien voldaan 

wordt aan verschillende criteria op basis van (historische) dividend betalingen. 
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- hieruit worden de 100 aandelen geselecteerd met het hoogste dividendrendement; 

- op de datum van herweging wordt de Index gewogen op basis van het totale dividend 

dat beschikbaar wordt gesteld. Het beschikbare dividend wordt berekend door de vrij 

verhandelbare uitstaande aandelen te vermenigvuldigen met het afgelopen 

jaardividend. Daarna kan de weging variëren op grond van koersbewegingen; 

- per sector wordt de weging in de Index gemaximaliseerd tot 40% op het moment van 

herwegen. Daarnaast is de maximale weging per aandeel 5% op het 

herwegingsmoment; 

- de Index wordt halfjaarlijks op de derde vrijdag van juni en december herwogen. Verder 

kunnen er aandelen worden toegevoegd of wegvallen; en 

- de 100 grootste aandelen op basis van dividendrendement worden bepaald op de 

laatste handelsdag van mei en november. 

Voor meer informatie wordt verwezen naar de documentatie van Morningstar®. Deze is te 

vinden op de Website. 

VI. Beleggingsbeleid 

Anders dan traditionele beleggingsinstellingen die een actief beleggingsbeleid hebben, en 

waarbij de beleggingsinstelling actief op zoek gaat naar beleggingen die passen binnen haar 

beleggingsbeleid, heeft de Vennootschap in beginsel een passief beleggingsbeleid waarbij een 

Sub-fonds zo nauwkeurig mogelijk een Index of combinatie van Indices tracht te volgen. Dat 

heeft tot gevolg dat de beheerkosten laag zijn, en de samenstelling van een Sub-fonds 

transparant is. Voor een nadere toelichting op het (algemene) beleggingsbeleid van de 

Vennootschap wordt naar het Basisprospectus verwezen. 

VII. Verwachte hoogte van tracking error 

Het beleggingsdoel van de VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend 

Leaders UCITS ETF is om de Morningstar® Developed Markets Large Cap Dividend Leaders 

IndexSM (bruto dividend) zo veel als mogelijk te repliceren met minimale tracking error. De 

tracking error wordt berekend als een driejaarlijks geannualiseerd cijfer. De hoogte van de 

tracking error voor de VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders 

UCITS ETF is per eind 2020 0,25% en verwacht wordt dat de tracking error rond dit niveau 

blijft. 

VIII. Risico’s 

Algemeen  

Aan het beleggen in (één van de) Sub-fondsen van de Vennootschap zijn zowel financiële 

kansen als financiële risico’s verbonden. Dat geldt ook voor beleggingen in de VanEck 

Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF, die onderhevig zijn 

aan het koersrisico van de Index die wordt gevolgd, en als omschreven in dit Supplement. De 



 
 

 

140 

 

mogelijkheid bestaat dus dat uw belegging in waarde stijgt. Het is echter ook mogelijk dat uw 

belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren, en dat uw inleg bij een ongunstig 

koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Voor beleggers in de VanEck Vectors™ 

Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF is er geen verplichting om 

mogelijke tekorten van de VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders 

UCITS ETF aan te zuiveren wanneer de verliezen de inleg overstijgen. In dit verband wordt 

verwezen naar de risicofactoren zoals omschreven in paragraaf VIII van het Basisprospectus.  

IX. Kosten en vergoedingen 

De beheerkosten van de VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders 

UCITS ETF bedragen op jaarbasis 0,38% van de Netto Intrinsieke Waarde. Deze kosten 

worden op dagbasis berekend en ten laste van het Sub-fonds gebracht. 

De kosten die worden gemaakt in verband met de herweging van de VanEck Vectors™ 

Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF komen voor rekening van dit 

Sub-fonds. In dit verband wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. Voor de 

overige kosten wordt verwezen naar paragraaf VII van het Basisprospectus. De LKF over 2020 

bedroeg 0,38%. 

X. ISIN-code en onderliggende waarde 

De VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF belegt de 

Onderliggende Waarde in de in dit Supplement beschreven Index. 

ISIN code:   NL0011683594 

Sub-fondscode:  68359 

XI. Duurzaamheidsinformatie 

Duurzaamheidsrisico 

Een omschrijving van duurzaamheidsrisico is opgenomen in paragraaf VIII van het 

Basisprospectus. Concrete voorbeelden van duurzaamheidsrisico’s voor dit Sub-fonds zijn: een 

bedrijf heeft een te genereus remuneratiebeleid of een remuneratiebeleid dat niet strookt met 

de belangen van de aandeelhouders. Ook kan de reputatie van een bedrijf verslechteren als 

gevolg van negatieve publiciteit over een ecologische- of arbeidskwestie waardoor de waarde 

van aandelen kan dalen. Een bedrijf kan ook negatief beïnvloed worden door de 

energietransitie waardoor de waarde van aandelen kan dalen. De verwachte impact van 

duurzaamheidsrisico’s op het rendement is afhankelijk van het type duurzaamheidsrisico dat 

zich verwezenlijkt. Voor aandelenportefeuilles ontwikkelde markten wordt dit risico doorgaans 

gezien als significant. 

Duurzaamheidskenmerken 

Het Sub-fonds heeft een passief beleggingsbeleid waarbij het Sub-fonds zo nauwkeurig 

mogelijk de Index tracht te volgen. Op de Index wordt een beperkte ESG-screening toegepast. 
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Deze screening bestaat uit twee onderdelen. 1. Bedrijven worden gescreend op clustermunitie-

activiteiten. 2. De top 5 bedrijven die het slechtst presteren op het gebied van milieu, 

mensenrechten, arbeidsrechten en anticorruptie worden verwijderd uit het universum.  

 

Om invulling te geven aan zijn verantwoordelijkheid als verantwoorde belegger en als 

ondertekenaar van de Verenigde Naties Principes voor verantwoorde investeringen (“UNPRI”) 

past de Beheerder de volgende maatregel toe: 

- Uitsluitingen 

Uitsluitingen vereist uit hoofde van internationale wetten en verdragen zijn van toepassing op 

dit Sub-fonds. Het Sub-fonds belegt niet in bedrijven als dit verboden is door sancties van de 

Europese Unie, de Verenigde Naties of het Office of Foreign Assets Control van de Verenigde 

Staten.   

 

 

 

 

For more details on Index maintenance procedures, calculations, and corporate action 

adjustments, refer to the Construction Rules for Morningstar US Market Index and the 

Construction Rules for Morningstar Global Markets ex-US Index family. 

Undocumented Events 

Any matter arising from undocumented events will be resolved at the discretion of the 

Morningstar Index Committee. 

“VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF is not 

sponsored, endorsed, sold or promoted by Morningstar Holland B.V. or any of its affiliated 

companies (collectively, “Morningstar”) and Morningstar is not a partner, affiliate or agent of 

VanEck Asset Management B.V.  Morningstar has no connection with the administration, 

marketing or trading of the VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend 

Leaders UCITS ETFand makes no representation or warranty as to the suitability or relevance 

of the VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF for 

investment by any person, group or company.  Morningstar does not guarantee the accuracy, 

timeliness and/or the completeness of the Morningstar Developed Markets Large Cap Dividend 

Leaders Index or any data included therein and Morningstar shall have no liability for any 

errors, omissions, inaccuracies or interruptions of the information related to or included in the 

VanEck Vectors™ Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF.  Morningstar 

makes no warranty, express or implied, as to results to be obtained by VanEck Asset 

Management B.V., its owners, users or any other person or entity of the VanEck Vectors™ 
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Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF. Past performance is no 

indication of future results.” 

 


