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1 VOORWOORD  
Dit informatie memorandum ("Informatie Memorandum") is opgesteld door Kempen Capital Management 
N.V., ("KCM" of "Fondsbeheerder") om beleggers in de Verdwijnende Fondsen te informeren over de 
voorgestelde grensoverschrijdende fusies (de "Fusies"), zoals weergegeven in onderstaande tabel: 
 

Fusie  Verdwijnend Fonds  Verkrijgend 
Vennootschap 

Verkrijgend Fonds 

 
Fusie 1  

Kempen European 
Sustainable Equity Fund 
N.V. 
(Verdwijnend Fonds1) 

Kempen International 
Funds SICAV  

Kempen (Lux) European 
Sustainable Equity Fund 
(Verkrijgend Fonds1) 

 
Fusie 2 

Kempen Global Sustainable 
Equity Fund N.V. 
(Verdwijnend Fonds2) 

Kempen International 
Funds SICAV  

Kempen (Lux) Global 
Sustainable Equity Fund 
(Verkrijgend Fonds2) 

 
Fusie 3  

Kempen European Property 
Fund N.V. 
(Verdwijnend Fonds3) 

Kempen International 
Funds SICAV  

Kempen (Lux) European 
Property Fund  
(Verkrijgend Fonds3) 

 
De Verkrijgende Fondsen vormen samen met de Verdwijnende Fondsen de "Fuserende Fondsen".  
 
Dit Informatie Memorandum verschaft u als aandeelhouder van een Verdwijnend Fonds passende en 
nauwkeurige informatie over de voorgenomen Fusies, zodat u zich een verantwoord oordeel kunt vormen 
over de gevolgen van een Fusie voor uw belegging. 
 
2 SAMENVATTING VAN DE BELANGRIJKSTE PUNTEN VAN DE FUSIES 
 

1. De Fusies zullen volgens de huidige planning op 16 december 2022 van kracht worden (de 
“Ingangsdatum”). Eventuele wijzigingen van de Ingangsdatum(s) zullen worden bekendgemaakt op 
de website van KCM: https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-
2022/grensoverschrijdende-fusies  (de "Website").  

2. De beweegredenen voor en de achtergrond van de Fusies worden in hoofdstuk 2 van het Informatie 
Memorandum uiteengezet. 

3. De Fusies zullen resulteren in de verkrijging door de Luxemburgse SICAV, in haar hoedanigheid van 
Verkrijgende Vennootschap in elk van de Fusies (zoals hierboven uiteengezet), van alle activa en 
passiva van de Verdwijnende Fondsen onder algemene titel in ruil voor aandelen in het relevante 
Verkrijgende Fonds. De procedurele aspecten van de Fusies, met inbegrip van informatie over de 
deelname van de aandeelhouders aan het besluitvormingsproces, worden beschreven in hoofdstuk 
4 van het Informatie Memorandum. 

4. De gevolgen van de Fusies voor de aandeelhouders, met name informatie over de verschillende 
aandelencategorieën die aan de aandeelhouders worden toegekend op basis van hun status als 
belegger; de kosten en vergoedingen die aan deze aandelencategorieën verbonden zijn, de 
noodzaak voor tussenpersonen van aandeelhouders om een rekening te hebben bij de Transfer 
Agent en de fiscale gevolgen, worden respectievelijk in paragraaf 5.2 en hoofdstuk 6 van het 
Informatie Memorandum uiteengezet. 

5. Een beschrijving van uw opties met betrekking tot de Fusies, met inbegrip van met name uw recht 

https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-fusies
https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-fusies


om uw aandelen in te kopen en uw recht om een verzoek om een vergoeding in contanten 
(schadeloosstelling) in te dienen, is opgenomen in Hoofdstuk 7 van het Informatie Memorandum.  

6. Na de Fusies zullen de Verdwijnende Fondsen op de Ingangsdatum van rechtswege ophouden te 
bestaan. De Notering van de Verdwijnende Fondsen op Euronext zal worden geschrapt op de 
desbetreffende Ingangsdatum. 

7. Aandeelhouders in de Verdwijnende Fondsen zullen aandeelhouders worden in de relevante 
Verkrijgende Fondsen.  

 
Voor een beschrijving van de belangrijkste verschillen tussen een Verdwijnend Fonds en het relevante 
Verkrijgende Fonds wordt verwezen naar: 

 
• Tabel 1 van Bijlage 1 van dit Informatie Memorandum voor een beschrijving van de belangrijkste 

verschillen tussen het Verdwijnend Fonds1 en het Verkrijgende Fonds1; 
• Tabel 2 van Bijlage 1 van dit Informatie Memorandum voor een beschrijving van de belangrijkste 

verschillen tussen het Verdwijnend Fonds2 en het Verkrijgende Fonds2; en  
• Tabel 3 van Bijlage 1 van dit Informatie Memorandum voor een beschrijving van de belangrijkste 

verschillen tussen het Verdwijnend Fonds3 en het Verkrijgende Fonds3. 
 
 
3 BESCHRIJVING VAN DE FUSERENDE FONDSEN 
 
3.1 Verdwijnende fondsen 

Kempen European Sustainable Equity Fund N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar 
Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: Beethovenstraat 300, 1077 WZ 
Amsterdam, Nederland, handelsregisternummer 58788301 en kwalificerend als een maatschappij 
voor collectieve belegging in effecten ingevolge artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht 
("Wft"). 
 
De aandelen van Kempen European Sustainable Equity Fund N.V. kunnen worden onderverdeeld in 
afzonderlijke klassen en er kunnen aandelen worden uitgegeven waarin de activa 
gemeenschappelijk worden belegd, maar waarop een specifieke verkoop- of 
aflossingskostenstructuur, kostenstructuur, minimumbeleggingsbedrag, belastingheffing, 
uitkeringsbeleid of ander kenmerk van toepassing kan zijn (de "Aandelenklasse" of 
"Aandelenklasse"). Momenteel is alleen de Aandelenklasse "N" actief.   

 
Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar 
Nederlands recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: Beethovenstraat 300, 1077 WZ 
Amsterdam, Nederland, handelsregisternummer 69618755 en kwalificerend als een maatschappij 
voor collectieve belegging in effecten ingevolge artikel 1:1 van de Wft. 
 
Kempen European Property Fund N.V., een naamloze vennootschap opgericht naar Nederlands 
recht, statutair gevestigd te Amsterdam, met adres: Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam, 
Nederland, handelsregisternummer 33304922 en kwalificerend als een maatschappij voor 
collectieve belegging in effecten ingevolge artikel 1:1 van de Wft. 
 
De Verdwijnende Fondsen zijn geregistreerd bij, en staan onder toezicht van, de Nederlandse 



Autoriteit Financiële Markten (de "AFM").  
 
BNP Paribas Securities Services SCA (Amsterdam Branch), met statutaire zetel te Herengracht 595, 
1017 CE Amsterdam, Nederland, treedt op als bewaarder van de Verdwijnende Fondsen. 
 

3.2 Verkrijgende Fondsen 
De Verkrijgende Fondsen zijn sub-fondsen van de Luxemburgse SICAV Kempen International Funds 
(de "Luxemburgse SICAV"), opgericht in het Groothertogdom Luxemburg als société anonyme, met 
statutaire zetel te 60, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, 
ingeschreven in het Luxemburgse Handelsregister onder nummer B 146.018 en kwalificeert als 
société d'investissement à capital variable georganiseerd als een paraplufonds krachtens Deel I van 
de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende instellingen voor collectieve belegging, 
zoals gewijzigd (de "Wet van 2010"). De Verkrijgende Fondsen staan onder toezicht van de 
Commission de Surveillance du Secteur Financier (de "CSSF") van Luxemburg.  
 
BNP Paribas Securities Services, kantoor Luxemburg, met statutaire zetel te 60, Avenue J.F. 
Kennedy, L-1855 Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg, treedt op als bewaarder van de 
Luxemburgse SICAV. 
 
De Luxemburgse SICAV kent een zogenaamde "paraplustructuur" die uit verschillende sub-fondsen 
en klassen bestaat. Een sub-fonds is een administratief afgescheiden deel van de activa van de 
Luxemburgse SICAV waarvoor een afzonderlijk beleggingsbeleid (met een eigen risicoprofiel) wordt 
gevoerd (het "Sub-Fonds"). Het deel van de activa van de Luxemburgse SICAV dat in elk Sub-Fonds 
wordt gestort of aan elk Sub-Fonds kan worden toegerekend, wordt belegd volgens een specifiek 
beleggingsbeleid. De aandelen van elk Sub-Fonds kunnen worden onderverdeeld in 
aandelenklassen. 
 

3.3 Fondsbeheerder 
Kempen Capital Management N.V., met vergunning als fondsbeheerder ingevolge artikel 2:65 en 
2:69b van de Wft, treedt op als Fondsbeheerder van zowel de Verdwijnende Fondsen als de 
Verkrijgende Fondsen.  

 
4 MOTIVERING EN ACHTERGROND VAN DE FUSIES 

De Fondsbeheerder en de raden van bestuur van de Fuserende Fondsen hebben na rijp beraad 
besloten de Fusies voor te stellen.  
 
De Fondsbeheerder heeft de positionering van haar beleggingsfondsen beoordeeld en is van 
mening dat de groeimogelijkheden van de Verdwijnende Fondsen beperkt zijn. Gezien de 
vestigingsplaats van de Verdwijnende Fondsen (namelijk Nederland) worden de Verdwijnende 
Fondsen minder geschikt geacht voor internationale distributie, terwijl de Verkrijgende Fondsen 
meer potentieel hebben om internationaal te worden gecommercialiseerd en dus meer 
groeimogelijkheden hebben. Aangezien de Verkrijgende Fondsen zijn gevestigd in Luxemburg, dat 
wordt beschouwd als een erkend centrum voor wereldwijde distributie van beleggingsfondsen, 
wordt verwacht dat de Verkrijgende Fondsen in de komende jaren een aanzienlijke omvang zullen 
verwerven, meer dan de Verdwijnende Fondsen zullen kunnen doen.  
 



Vanuit het oogpunt van kosten en schaal is het voor de Fondsbeheerder niet efficiënt om fondsen 
met vergelijkbare kenmerken in beide domicilies te structureren. Door de Fuserende Fondsen 
samen te voegen, kan de Fondsbeheerder efficiënter werken. 
 
Bovendien wordt verwacht dat de omvang van de Verdwijnende Fondsen op de langere termijn zal 
afnemen. De Fondsbeheerder verwacht daarom dat zij de Verdwijnende Fondsen op langere 
termijn niet op een kostenefficiënte manier kan beheren en is daarom van mening dat de 
Verdwijnende Fondsen in de nabije toekomst niet langer levensvatbaar zijn.  
 
Bovendien zullen een grotere fondsomvang en een meer gediversifieerde groep beleggers de 
Verkrijgende Fondsen minder gevoelig maken voor mutaties van bepaalde (grotere) beleggers dan 
momenteel het geval is voor de Verdwijnende Fondsen.  
De Fondsbeheerder erkent echter dat de fiscale behandeling van de Verkrijgende Fondsen verschilt 
van de fiscale behandeling van de Verdwijnende Fondsen. Als gevolg hiervan kan de nettoprestatie 
van de Verkrijgende Fondsen, in vergelijkbare situaties, lager zijn dan de nettoprestatie van de 
Verdwijnende Fondsen (zie voor meer details 6.4 'Fiscale gevolgen').   
  

5 PROCEDURELE ASPECTEN  
 
5.1 Beschrijving van de fusies 

 
Ondernemingsrecht 
De Fuserende Fondsen wensen een grensoverschrijdende fusie aan te gaan in overeenstemming 
met de EU-richtlijn 2017/1132/EU van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 (de 
"Richtlijn"), betreffende grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen, en in 
overeenstemming met de artikelen 2:309, 2:311, 2:333b en 2:333c van het Burgerlijk Wetboek (het 
"BW"), op grond waarvan de Verdwijnende Fondsen, als verdwijnende vennootschappen, door 
middel van één of meer juridische grensoverschrijdende fusies zullen fuseren met en in de 
Luxemburgse SICAV, als Verkrijgende Vennootschap en verder optredend als paraplufonds van de 
Verkrijgende Fondsen. 

 
Als gevolg van de Fusies zullen alle activa en passiva van de Verdwijnende Fondsen overgaan op 
Kempen International Funds, (de "Luxemburgse SICAV"), handelend als verkrijgende vennootschap 
en verder handelend als paraplufonds van de Verkrijgende Fondsen, onder algemene titel 
overeenkosmtig artikelen 2:309 en 2:311(1) BW en de Verdwijnende Fondsen zullen van 
rechtswege ophouden te bestaan. Krachtens de Luxemburgse governance en de toepasselijke 
regels en voorschriften zullen de Verdwijnende Fondsen deel gaan uitmaken van de Verkrijgende 
Fondsen. Voor Nederlandse vennootschapsrechtelijke doeleinden zijn (i) verwijzingen naar de 
Verkrijgende Fondsen verwijzingen naar de Luxemburgse SICAV, tenzij anders aangegeven en (ii) 
verwijzingen naar de Fuserende Fondsen verwijzingen naar de Verdwijnende Fondsen als de 
verdwijnende vennootschappen en de Luxemburgse SICAV als verkrijgende vennootschap 
tezamen. 
 
Als gevolg van de Fusies worden de aandeelhouders in de Verdwijnende Fondsen aandeelhouders 
in de Verkrijgende Fondsen. Dit wordt verder beschreven in paragraaf 5.2.  

 



  
Toezichtrechtelijke component  
Aangezien de Fusies onderworpen zijn aan de voorafgaande goedkeuring van de AFM, als 
toezichthouder van de Verdwijnende Fondsen, zijn dit Informatie Memorandum, alsmede de 
overige documenten met betrekking tot de Fusies, ingediend bij de AFM, volgens de procedure van 
artikel 4:62d Wft. 

 
5.2 Overzicht van de stappen die zijn ondernomen met betrekking tot de Fusies  

In zijn algemeenheid zal een grensoverschrijdende fusie inhouden dat: 
 
a. de Verdwijnende Fondsen zullen ophouden te bestaan, zonder dat een 

vereffeningsprocedure vereist is; 
b. de aandeelhouders van de Verdwijnende Fondsen aandeelhouders van de Luxemburgse 

SICAV worden door een toetoekenningwijzing van aandelen door de Luxemburgse SICAV; 
en 

c. alle activa, passiva en rechtsverhoudingen van de Verdwijnende Fondsen van rechtswege 
en onder algemene titel overgaan op de Luxemburgse SICAV.  

 
Om een grensoverschrijdende fusie met de hierboven beschreven gevolgen tot stand te brengen, 
zullen de volgende stappen worden genomen: 
 
1. De besturen van de Fuserende Fondsen zullen een gemeenschappelijk fusievoorstel (het 

"Gemeenschappelijk Fusievoorstel") opstellen, dat - kort samengevat - informatie bevat over: 
i. de details van de Fuserende Fondsen; 

ii. de economische gevolgen van de fusie voor aandeelhouders, schuldeisers, bestuurders 
en andere stakeholders; 

iii. de voornemens met betrekking tot de voortzetting of beëindiging van de activiteiten 
van de Fuserende Fondsen; 

iv. de financiële informatie van de Fuserende Fondsen; en 
v. de aandelenruilverhouding in verband met de toekenning van aandelen door de 

Luxemburgse SICAV.  
 
Het Gemeenschappelijk Fusievoorstel (‘Common Merger Proposal’) is als Bijlage 2 bij dit Informatie 
Memorandum gevoegd. 
 
De besturen van de Fuserende Fondsen zullen ook een toelichting opstellen waarin in het kort de 
redenen voor de Fusies worden beschreven en waarin nader wordt ingegaan op de verwachte 
gevolgen voor de activiteiten van de Fuserende Fondsen, alsmede op de juridische en economische 
gevolgen en de gevolgen die de Fusies hebben voor de werkgelegenheid vanuit een sociaal oogpunt 
(de "Schriftelijke Toelichting" (‘Common Explanatory Memorandum’). 

 
 De toelichting is als Bijlage 3 bij dit Informatie Memorandum gevoegd. 
 

2. Het Gemeenschappelijk Fusievoorstel zal worden gedeponeerd bij het Nederlandse 
handelsregister van de Kamer van Koophandel en het Gemeenschappelijk Fusievoorstel en de 
Schriftelijke Toelichting zullen worden gedeponeerd ten kantore en beschikbaar worden 



gesteld via de website van de Fuserende Fondsen (de "Deponeringen"). 
 
3. Zodra de Deponeringen zijn voltooid, zullen de Fuserende Fondsen daarvan een aankondiging 

doen in een Nederlands dagblad met landelijke oplage en bepaalde bijzonderheden van de 
Fusies aankondigen in de Nederlandse Staatscourant (de "Aankondigingen"). 

 
4. Zodra de Aankondigingen zijn gedaan, gaat een verzetperiode van één maand voor schuldeisers 

in, waarin elke schuldeiser van een van de Fuserene Fondsen bij de bevoegde Nederlandse 
arrondissementsrechtbank een verzoekschrift kan indienen waarin hij verklaart bezwaar te 
hebben tegen het Gemeenschappelijke Fusievoorstel en waarin hij de gewenste vorm van 
zekerheid ter waarborging van zijn vordering aangeeft. 

 
5. Zodra de verzetstermijn voor schuldeisers is verstreken, zal over de Fusies worden beslist door 

de buitengewone algemene vergaderingen, op voorstel van de vergadering van houders van 
prioriteitsaandelen, van elk van de Verdwijnende Fondsen (de "Besluiten").  

 
6. Zodra de Besluiten zijn genomen, zal een Nederlandse notaris een pre-fusie attest afgeven. De 

wijze en het tijdstip van de tenuitvoerlegging van de Fusies zullen worden bepaald door het 
recht van Luxemburg. Dientengevolge zullen de Fusies van kracht worden zodra alle 
handelingen zijn verricht die naar Luxemburgs recht vereist zijn om de Fusies van kracht te laten 
worden. 

 
7. Op de relevante Ingangsdatum gaan de netto activa en passiva van het relevante Verdwijnend 

Fonds van rechtswege onder algemene titel over op het corresponderende Verkrijgende Fonds. 
In ruil voor deze overdracht ontvangen de houders van aandelen van een Verdwijnend Fonds 
de aandelen van het corresponderende Verkrijgend Fonds. De administratief agent van de 
Luxemburgse SICAV zal de nieuwe aandelen toekennen aan de aandeelhouders van het 
relevante Verdwijnende Fonds, op basis van de gegevens die op de Ingangsdatum in het 
aandeelhoudersregister van dat Verdwijnende Fonds zijn opgenomen. Vanaf het moment van 
de toekenning zullen de aandeelhouders van het relevante Verdwijnende Fonds de volledige 
eigendom hebben van de nieuwe aandelen en gerechtigd zijn om de stemrechten uit te 
oefenen en alle andere rechten uit te oefenen die aan die aandelen verbonden zijn, met 
inbegrip van het recht om dividenden te ontvangen.  

 
De toegekende aandelen van een aandeelhouder zullen worden geregistreerd op een rekening 
bij de transfer agent van het Verkrijgende Fonds, BNP Paribas Securities Services, kantoor 
Luxemburg (de "Transfer Agent"). De intermediair ((depot)bank of broker) van de 
aandeelhouder zal een rekening moeten openen bij de Transfer Agent van de Luxemburgse 
SICAV. Indien de intermediair van de aandeelhouder van een Verdwijnend Fonds er niet in 
slaagt om vóór de Fusie een rekening te openen bij de Transfer Agent van het Verkrijgende 
Fonds, zullen de toegekende aandelen worden geregistreerd op een geblokkeerde rekening bij 
de Transfer Agent. Dit betekent dat een aandeelhouder geen aan-en verkopen van aandelen in 
het Verkrijgende Fonds kan laten uitvoeren, noch enige dividenduitkering van het Verkrijgende 
Fonds kan ontvangen zolang de rekening bij de Transfer Agent geblokkeerd is. De rekening zal 
geblokkeerd blijven totdat een intermediair de "Know-Your-Customer"-procedure van de 
Transfer Agent heeft doorlopen.  
 



Daarom moet tijdig een rekening bij de Transfer Agent worden geopend om te voorkomen 
dat de toegekende aandelen worden ingeschreven op een geblokkeerde rekening bij de 
Transfer Agent.  

 
De tabel hieronder vermeldt de overeenkomstige aandelenklassen van elk Verkrijgend Fonds die 
de aandeelhouder van het corresponderende Verdwijnende Fonds zal worden toegekend als 
onderdeel van de relevante Fusie, evenals de toepasselijke ruilverhouding die op elke 
aandelenklasse van toepassing is. Aandeelhouders worden erop gewezen dat verschillende 
aandelenklassen van Verkrijgende Fondsen (elk met specifieke kosten- en provisieniveaus) worden 
toegekend aan aandeelhouders van de Verdwijnende Fondsen op basis van hun beleggersstatus en 
relatie met Van Lanschot Kempen N.V. en/of Kempen Capital Management N.V. 
 
 

Fusie  Verdwijnend 
Fonds 

Verdwijnende 
aandelenklassen 

Verkrijgend 
Fonds 

Ontvangende 
aandelenklassen  

Ruilverhouding 

Fusie 1 Kempen 
European 
Sustainable 
Equity Fund 
N.V. 

Gewone 
aandelen N  

Kempen (Lux) 
European 
Sustainable 
Equity Fund  

Aandelen VLK-B voor 
particuliere 
aandeelhouders die 
cliënt zijn bij Van 
Lanschot Kempen N.V. 
en met wie Van 
Lanschot Kempen N.V. 
geen discretionaire 
vermogensbeheerrelatie 
heeft 
 
Klasse VLK-I aandelen 
voor institutionele 
aandeelhouders met 
wie Van Lanschot 
Kempen N.V. een 
discretionaire 
vermogensbeheerrelatie 
heeft 
 
Klasse BN aandelen 
voor aandeelhouders 
die geen cliënt zijn van 
Van Lanschot Kempen 
N.V. of Kempen Capital 
Management N.V. 
 
Klasse I aandelen voor 
institutionele 
aandeelhouders die 
cliënt zijn bij Van 

1:1 Verhouding 
(zoals hieronder 
gedefinieerd) 



Lanschot Kempen N.V. 
en/of Kempen Capital 
Management N.V. 
waarmee Van Lanschot 
Kempen N.V. en/of 
Kempen Capital 
Management N.V. geen 
discretionaire 
vermogensbeheerrelatie 
heeft.  

Fusie 2 Kempen 
Global 
Sustainable 
Equity Fund 
N.V. 

Gewone 
aandelen 
 

Kempen (Lux) 
Global 
Sustainable 
Equity Fund  

Aandelen VLK-B voor 
particuliere 
aandeelhouders die 
cliënt zijn bij Van 
Lanschot Kempen N.V. 
en met wie Van 
Lanschot Kempen N.V. 
geen discretionaire 
vermogensbeheerrelatie 
heeft 
 
Klasse VLK-I aandelen 
voor [institutionele] 
aandeelhouders met 
wie Van Lanschot 
Kempen N.V. een 
discretionaire 
vermogensbeheerrelatie 
heeft 
 
Klasse BN aandelen 
voor aandeelhouders 
die geen cliënt zijn van 
Van Lanschot Kempen 
N.V. of Kempen Capital 
Management N.V. 
 

1:1 Verhouding 
(zoals hieronder 
gedefinieerd) 

 Klasse I aandelen voor 
institutionele 
aandeelhouders die 
cliënt zijn bij Van 
Lanschot Kempen N.V. 
en/of Kempen Capital 
Management N.V. 
waarmee Van Lanschot 
Kempen N.V. en/of 

NAV Ratio (zoals 
hieronder 
gedefinieerd) 



Kempen Capital 
Management N.V. geen 
discretionaire 
vermogensbeheerrelatie 
heeft. 

Fusie 3 Kempen 
European 
Property 
Fund N.V. 

Gewone 
aandelen 
 

Kempen (Lux) 
European 
Property Fund  

Aandelen VLK-B voor 
particuliere 
aandeelhouders die 
cliënt zijn bij Van 
Lanschot Kempen N.V. 
en met wie Van 
Lanschot Kempen N.V. 
geen discretionaire 
vermogensbeheerrelatie 
heeft 
 
Klasse VLK-I aandelen 
voor [institutionele] 
aandeelhouders met 
wie Van Lanschot 
Kempen N.V. een 
discretionaire 
vermogensbeheerrelatie 
heeft 
 
Klasse BN aandelen 
voor aandeelhouders 
die geen cliënt zijn van 
Van Lanschot Kempen 
N.V. of Kempen Capital 
Management N.V. 
 
Klasse I aandelen voor 
institutionele 
aandeelhouders die 
cliënt zijn bij Van 
Lanschot Kempen N.V. 
en/of Kempen Capital 
Management N.V. 
waarmee Van Lanschot 
Kempen N.V. en/of 
Kempen Capital 
Management N.V. geen 
discretionaire 

1:1 Verhouding 
(zoals hieronder 
gedefinieerd) 



vermogensbeheerrelatie 
heeft. 

 
Hieronder wordt een korte beschrijving gegeven van de relevante ruilverhouding voor aandeelhouders die 
wensen deel te nemen aan een Fusie:  
 

• Voor Fusie 1: aandeelhouders in het Verdwijnend Fonds1 die wensen deel te nemen aan Fusie 1 
zullen een aantal door het Verkrijgende Fonds1 uit te geven aandelen ontvangen dat gelijk is aan 
hun huidige aantal aandelen in het Verdwijnend Fonds1 op de Ingangsdatum van Fusie 1. Deze 
ruilverhouding staat bekend als de één-op-één-ruilverhouding (de "1:1 Verhouding"); 

 
• Voor Fusie 2:  
(i) Aandeelhouders in Verdwijnend Fonds2 die wensen deel te nemen aan Fusie 2 en die aandelen 

zullen ontvangen in Aandelenklasse VLK-B, Aandelenklasse VLK-I of Aandelenklasse BN, zullen 
een aantal door het Verkrijgend Fonds2 uit te geven aandelen ontvangen dat gelijk is aan hun 
huidige aantal aandelen gehouden in Verdwijnend Fonds2 op de Ingangsdatum van Fusie 2. 
Deze ruilverhouding staat bekend als de 1:1 Verhouding. 

(ii) Aandeelhouders in Verdwijnend Fonds2 die wensen deel te nemen aan Fusie 2 en die aandelen 
zullen ontvangen in Aandelenklasse I, zullen aandelen ontvangen op basis van de NAV Ratio. 
Dit betekent dat dergelijke aandeelhouders een aantal aandelen zullen ontvangen op basis van 
de ruilverhouding tussen de netto-intrinsieke waarde van Verdwijnend Fonds2 en de netto-
intrinsieke waarde van Aandelenklasse I van het Verkrijgend Fonds2 vanaf de Ingangsdatum 
van Fusie 2 (de "NAV-Verhouding"). De totale waarde van de nieuw uit te geven aandelen zal 
overeenstemmen met de totale waarde van de aandelen gehouden in Verdwijnend Fonds2. 
Hoewel de totale waarde van de participatie van een aandeelhouder in Verdwijnend Fonds2 
gelijk zal blijven, kunnen aandeelhouders een ander aantal aandelen in Aandelenklasse I in het 
Verkrijgend Fonds2 ontvangen dan zij voorheen in Verdwijnend Fonds2 hadden. 

 
• Voor Fusie 3: aandeelhouders in Verdwijnend Fonds3 die wensen deel te nemen aan de Fusie 3 

zullen aandelen ontvangen in het Verkrijgend Fonds3 op basis van de 1:1 Verhouding. Dit betekent 
dat een aandeelhouder in Verdwijnend Fonds3 een aantal door het Verkrijgende Fonds3 uit te 
geven aandelen toegekend zal krijgen dat gelijk is aan zijn huidige aantal aandelen in Verdwijnend 
Fonds3 op de Effectieve Datum van Fusie 3. 

 
Voor alle Fusies zullen de aandelen in een Verkrijgend Fonds die aan de aandeelhouders van het 
overeenstemmende Verdwijnend Fonds worden toegekend in ruil voor hun aandelen in het Verdwijnend 
Fonds als onderdeel van de Fusies, vrij zijn van enige inschrijvings-/verkoopkosten vooraf, inkoopkosten of 
omzettingskosten en zullen ze de kenmerken hebben die verder worden beschreven in het prospectus van 
de Luxemburgse SICAV. 

 
5.3 Deelname aan de besluitvorming  

Het besluit tot het aangaan van de Fusies voor de Verdwijnende Fondsen zal moeten worden 
genomen door de buitengewone algemene vergaderingen van de Verdwijnende Fondsen, op 
voorstel van de vergadering van houders van prioriteitsaandelen van elk van de Verdwijnende 
Fondsen. Daartoe zal een buitengewone algemene vergadering van elk van de Verdwijnende 
Fondsen worden bijeengeroepen, teneinde de aandeelhouders in staat te stellen deel te nemen 



aan de besluitvorming en de voornoemde Besluiten aan te nemen. 
 
Na het houden van de buitengewone algemene vergadering zullen de notulen van elke algemene 
vergadering van de Verdwijnende Fondsen worden vastgelegd in een notariële akte. 

 
6 GEVOLGEN VOOR DE AANDEELHOUDERS EN DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS 

De Verkrijgende Fondsen zullen de activiteiten van de Verdwijnende Fondsen voortzetten. De 
besturen van de Verkrijgende Fondsen verwachten niet dat de Fusies negatieve gevolgen zullen 
hebben voor de huidige activiteiten van de Verkrijgende Fondsen.  

 
In de volgende paragrafen worden de belangrijkste verschillen tussen de Verdwijnende Fondsen 
en de Verkrijgende Fondsen uiteengezet. Een volledig overzicht van alle belangrijke verschillen op 
de datum van de Fusies is opgenomen in de tabellen in Bijlage 1 bij dit Informatiememorandum. 

 
6.1 Investeringsbeleid / Investeringsstrategie 

Met het oog op de Fusies zijn het Verkrijgend Fonds1 en het Verkrijgend Fonds3 gecreëerd met 
dezelfde kenmerken als de overeenkomstige Verdwijnende Fondsen1 en Verdwijnende Fondsen3 
met betrekking tot hun beleggingsbeleid en -strategie. Het beleggingsbeleid en de 
beleggingsstrategie van het Verkrijgende Fonds2 zijn vergelijkbaar met die van het Verdwijnende 
Fonds2. 

 
De tabellen opgenomen in Bijlage 1 van dit Informatie Memorandum vergelijken per Verdwijnend 
Fonds de belangrijkste kenmerken van en beschrijven de belangrijkste verschillen tussen elk 
Verdwijnend Fonds en het Verkrijgende Fonds.  
 
De Fondsbeheerder van de Verdwijnende Fondsen zal geen herschikking van de portefeuille 
uitvoeren voordat de Fusies van kracht worden en dit zal evenmin gebeuren voor het 
Verkrijgende Fonds2.  

 
6.2 Kosten 

De Verkrijgende Fondsen hebben een andere kostenstructuur dan de Verdwijnende Fondsen. De 
service fee van de Verkrijgende Fondsen is een vast percentage dat niet afhankelijk is van de 
omvang van het fonds.  
 

  



De kostenstructuur van de Verdwijnende Fondsen tegenover de verschillende aandelenklassen van 
het betrokken Verkrijgende Fondsen is als volgt: 

 

 

 
BELANGRIJKE informatie over vergoedingen en kosten: 

De lopende kosten van de Aandelenklassen BN en I van de Verkrijgende Fondsen zullen hoger zijn 
dan de huidige lopende kosten van de Verdwijnende Fondsen. Aandeelhouders van de 
Verdwijnende Fondsen die niet in aanmerking komen voor de VLK-B en VLK-I Aandelenklasse 
dienen er daarom rekening mee te houden dat hun doorlopende kosten hoger zullen zijn na de 
Fusies. Indien u een belegger bent die, volgens de tabel in paragraaf 5.2, aandelen zal ontvangen 
in Klasse BN of Klasse I, dient u er rekening mee te houden dat u naast deze hogere doorlopende 
kosten ook de gevolgen kunt ondervinden van de fiscale behandeling van het Verkrijgende Fonds, 
welke anders is ten opzichte van de fiscale behandeling van een Verdwijnend Fonds. Raadpleeg 
paragraaf 6.4 voor de fiscale gevolgen van de Fusies. 

 Verdwijnend 
Fonds 

Verkrijgend Fonds 

 Kempen European 
Sustainable Equity 
Fund N.V. 

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) 
European Sustainable Equity Fund 

Aandelenklasse N  VLK-B VLK-I BN I 
Beheersvergoeding 0,50% 0,15% 0,00% 0,75% 0,70% 
Dienstvergoeding 0,10% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
Taxe d’abonnement  0,05% 0,01% 0,05% 0,01% 
Lopende kosten  0,60% 0,40% 0,21% 1,00% 0,91% 

 Verdwijnend 
Fonds 

Verkrijgend Fonds 

 Kempen Global 
Sustainable Equity 
Fund N.V. 

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) Global 
Sustainable Equity Fund 

Aandelenklasse N.A.  VLK-B VLK-I BN I 
Beheersvergoeding 0,50% 0,21% 0,05% 0,75% 0,70% 
Dienstvergoeding 0,15% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
Taxe d’abonnement  0,05% 0,01% 0,05% 0,01% 
Lopende kosten 0,65% 0,46% 0,26% 1,00% 0,91% 

 Verdwijnend 
Fonds  

Verkrijgend Fonds 

 Kempen European 
Property Fund N.V. 

Kempen International Funds SICAV – Kempen (Lux) 
European Property Fund 

Aandelenklasse N.A.  VLK-B VLK-I BN I 
Beheersvergoeding 0,63% 0,46% 0,17 % 0,75% 0,70% 
Dienstvergoeding 0,25% 0,20% 0,20% 0,20% 0,20% 
Taxe d’abonnement  0,05% 0,01% 0,05% 0,01% 
Lopende kosten  0,88% 0,71% 0,38 % 1,00% 0,91% 



De lopende kosten van de VLK-B en VLK-I Aandelenklassen van de Verkrijgende Fondsen zijn lager 
dan de huidige lopende kosten van de Verdwijnende Fondsen. Dit is om cliënten van Van Lanschot 
Kempen N.V. te compenseren voor de negatieve performance impact als gevolg van de verschillen 
in fiscale behandeling van de Verkrijgende Fondsen in vergelijking met de Verdwijnende Fondsen 
(zie voor meer details paragraaf 6.4 'Fiscale Gevolgen').  

 
Alle fusiekosten en eventuele buitenlandse belastingen en heffingen die betaalbaar zijn bij de 
verwerving door elk Verkrijgend Fonds van de nettoactiva van het betrokken Verdwijnend Fonds, 
zullen door de Fondsbeheerderworden betaald. Er zijn geen niet-afgeschreven kosten. De prestatie 
van Verkrijgende Fonds2, het momenteel enige bestaande Verkrijgende Fonds, zal niet worden 
beïnvloed door de relevante Fusie en dergelijk Verkrijgend Fonds zal geen verwatering van de 
prestatie ondervinden als gevolg van deze Fusie.  

 
De kosten van de Fusies (exclusief desinvesteringskosten) als bedoeld in artikel 46 van de ICBE-
richtlijn komen ten laste van de Fondsbeheerder.  

 
De tabellen opgenomen in Bijlage 1 van dit Informatie Memorandum vergelijken per Verdwijnend 
Fonds de kenmerken van en geven de verschillen weer tussen elk Verdwijnend Fonds en het 
Verkrijgend Fonds.  

 
6.3 Risico-indicatoren  

Met het oog op de Fusies werden het Verkrijgend Fonds1 en het Verkrijgend Fonds3 gecreëerd 
met dezelfde kenmerken als de overeenkomstige Verdwijnende Fondsen1 en Verdwijnende 
Fondsen3 met betrekking tot hun risicoprofiel.  

 
De tabellen opgenomen in Bijlage 1 van dit Informatiememorandum vergelijken per Verdwijnend 
Fonds de kenmerken van en geven de verschillen weer tussen elk Verdwijnend Fonds en het 
Verkrijgend Fonds.  

 
6.4 Fiscale Gevolgen    

Merk op dat deze paragraaf alleen de meest materiële gevolgen van de voorgestelde Fusies 
weergeeft. De verstrekte informatie is van algemene aard en is niet bedoeld om een volledig beeld 
te geven van alle aspecten van de Nederlandse of buitenlandse belastingwetgeving die relevant zijn 
en/of kunnen zijn. 
 
De tabellen opgenomen in Bijlage 1 van dit Informatie Memorandum vergelijken de kenmerken per 
Verdwijnend Fonds en geven de verschillen tussen elk Verdwijnend Fonds en het Verkrijgend Fonds 
op een meer gedetailleerd niveau weer.  
Meer informatie is ook te vinden in het document "Q&A" dat gepubliceerd is op: 
https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-
fusies  
 
De fiscale behandeling van de Verkrijgende Fondsen is verschillend ten opzichte van de fiscale 
behandeling van de Verdwijnende Fondsen. Als gevolg daarvan kan de nettoprestatie van de 
Verkrijgende Fondsen in vergelijkbare situaties lager zijn dan de prestatie van de Verdwijnende 
Fondsen.  

https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/


Dit heeft vooral te maken met: 
1. De onderliggende beleggingen van de Fondsen kunnen onderworpen zijn aan (bron)belasting 

op dividenden, rente en vermogenswinsten. Het bedrag is afhankelijk van de tarieven die 
gelden onder de belastingwetgeving van het land van belegging. In sommige gevallen is een 
verlaagd belastingtarief beschikbaar via een dubbelbelastingverdrag tussen Nederland (in het 
geval van de Verdwijnende Fondsen) of Luxemburg (in het geval van de Verkrijgende Fondsen) 
en het land van herkomst. Nederland heeft een uitgebreid internationaal verdragennetwerk 
waarvan de Verdwijnende Fondsen gebruik kunnen maken. Het verdragennetwerk van 
Luxemburg is minder uitgebreid, waardoor het zich in een slechtere positie kan bevinden ten 
opzichte van landen waarmee Luxemburg geen belastingverdrag heeft, terwijl Nederland dat 
wel heeft, wat een negatieve invloed kan hebben op de prestaties van de Verkrijgende Fondsen 
in vergelijking met de Verdwijnende Fondsen.  
De geschatte jaarlijkse impact op de prestatie van de Verkrijgende Fondsen in vergelijking met 
de prestatie van, in gelijkwaardige omstandigheden, de Verdwijnende Fondsen is als volgt:  
 

Verkrijgend Fonds Geschat jaarlijks lager rendement door 
verschillen in internationale verdragen ter 
voorkoming van dubbele belasting 

Kempen (Lux) European Property Fund  -/- 0.17% 
Kempen (Lux) European Sustainable Equity 
Fund  

-/- 0.20% 

Kempen (Lux) Global Sustainable Equity Fund  -/- 0.19% 
Merk op dat dit een raming is; de werkelijke impact hangt af van de samenstelling van de 
beleggingen in de portefeuille (landenposities) en de internationale verdragen die van 
toepassing zijn.  

 
Voorts is de regeling voor fiscale beleggingsinstellingen1 ("FBI-regeling") van toepassing op de 
Verdwijnende Fondsen. Als gevolg hiervan kan op grond van de Wet op de dividendbelasting 
een vermindering worden toegepast op de aan de fiscus verschuldigde dividendbelasting 
("afdrachtvermindering"), waardoor de buitenlandse bronbelasting op de beleggingen 
effectief wordt gecompenseerd. Dit is gunstig voor het bedrag dat aan beleggers kan worden 
uitgekeerd, omdat er minder dividendbelasting wordt geheven. In Luxemburg wordt echter 
geen dividendbelasting geheven op dividenduitkeringen, zodat het voordeel van de 
"Verdwijnende Fondsen" in dit opzicht gedeeltelijk teniet wordt gedaan.  

 
2. De Verkrijgende Fondsen zijn in Luxemburg onderworpen aan een "taxe d'abonnement" tegen 

een jaarlijks tarief van 0,05% van de nettoactiva die aan elke aandelenklasse worden 
toegekend. Een lager tarief van 0,01% is van toepassing op aandelenklassen die voorbehouden 
zijn aan institutionele beleggers. Deze belasting is driemaandelijks verschuldigd en wordt 
berekend op basis van het nettovermogen aan het einde van elk kalenderkwartaal.   
 

3. De verschillende waarderingsmethode voor beleggingen van de Verkrijgende Fondsen (die 
onderworpen zijn aan het FBI-regime) in vergelijking met een SICAV. Momenteel houden de 
aandeelhouders van een Verdwijnend Fonds aandelen in een FBI (fiscale beleggingsinstelling), 

 
1 Als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 



terwijl zij na de fusie aandelen in een SICAV zullen houden. Aandelen in een FBI moeten worden 
gewaardeerd tegen kostprijs of lagere marktwaarde, terwijl aandelen in een SICAV moeten 
worden gewaardeerd tegen reële marktwaarde. Dit betekent dat als de kostprijs/lagere 
marktwaarde van de FBI lager is dan de reële marktwaarde van de SICAV, de aandelen moeten 
worden geherwaardeerd naar de reële marktwaarde, waarbij deze waardestijging 
onderworpen kan zijn aan Nederlandse belasting. Het bedrag van de verschuldigde belasting 
hangt af van het soort belegger (d.w.z. particulieren vs. vennootschappen) en het percentage 
aandelen dat wordt gehouden.  

 
De precieze fiscale gevolgen voor een belegger hangen af van zijn persoonlijke omstandigheden. 
Aandeelhouders in de Verdwijnende Fondsen wordt daarom aangeraden hun eigen professionele 
adviseurs te raadplegen over de financiële en fiscale gevolgen van de Fusies onder de wetten van 
de landen van hun nationaliteit, verblijfplaats, woonplaats of statutaire zetel. 

 
7 INFORMATIE OVER DE RECHTEN VAN DE AANDEELHOUDERS IN VERBAND MET DE FUSIES 
 
7.1 Mogelijkheid tot verkoop vóór de Fusies 

 Aandeelhouders in een Verdwijnend Fonds die niet wensen deel te nemen aan een Fusie en 
dientengevolge geen aandeelhouder wensen te worden in een Verkrijgend Fonds, kunnen hun 
aandelen op de gebruikelijke wijze - kosteloos - onder de geldende voorwaarden verkopen tot 5 
werkdagen vóór de relevante Ingangsdatum van een Fusie.  
 
Verkooporders in de Verdwijnende Fondsen moeten uiterlijk door de Fondsbeheerder ontvangen 
zijn vóór: 
 4 p.m. CET op 8 december 2022 (de “Cut-Off Time”).   

 
Orders die na de Cut-Off Time worden ontvangen, worden geweigerd. Intermediairs (zoals      
(depot)banken of brokers) van beleggers kunnen andere (eerdere) Cut-Off Times hanteren.  
 

 
7.2  Schadeloosstelling in verband met een Fusie 

Naast de mogelijkheid om aandelen voorafgaand aan een Fusie te verkopen, hebben 
aandeelhouders ook de mogelijkheid om in verband met een Fusie schadeloos gesteld te worden 
(een "cash out"). In principe zal elke aandeelhouder van een Verdwijnend Fonds aandeelhouder 
worden in het corresponderende Verkijgende Fonds. Indien aandeelhouders van de Verdwijnende 
Fondsen geen aandeelhouder in de Verkrijgende Fondsen wensen te worden, kunnen de 
aandeelhouders van de Verdwijnende Fondsen in plaats daarvan een verzoek tot compensatie 
indienen (schadeloosstelling). Dientengevole zullen de aandeelhouders een vergoeding in 
contanten ontvangen, in plaats van aandelen in de Verkrijgende Fondsen.  
 
Het bedrag per aandeel van de contante vergoeding zal gelijk zijn aan de intrinsieke waarde van de 
relevante aandelenklasse van het Verdwijnende Fonds gedeeld door het aantal uitgegeven en 
uitstaande aandelen van die klasse en zal als zodanig gelijk zijn aan de handelsprijs op de 
Ingangsdatum van de relevante Fusie, zoals verder opgenomen in het Gemeenschappelijk 
Fusievoorstel.  
 



Aandeelhouders die het verzoek om een vergoeding in contanten (schadeloosstelling) willen 
indienen, moeten de volgende handelingen verrichten: 
- op de buitengewone algemene vergaderingen van de Verdwijnende Fondsen (waarnaar wordt 

verwezen in 5.3 hierboven), tegen de Fusie stemmen; 
- binnen een maand na de buitengewone algemene vergaderingen van de Verdwijnende 

Fondsen hun intermediair een schriftelijk verzoek om vergoeding in contanten 
(schadeloosstelling) bij het Verdwijnende Fonds laten indienen.  

 
Het schriftelijk verzoek kan door de intermediair worden ingediend gedurende één maand na de 
buitengewone algemene vergaderingen van de Verdwijnende Fondsen, als volgt: 
Via e-mail: kas@kempen.nl 
Via post: Van Lanschot Management NV - Transferagent (Marianne Blakborn / Dick Siemensma 
 Bob Blommaert / Giuseppe Montalbano) 

Beethovenstraat 300, 1077 WZ Amsterdam 
 Via fax: +31 203489549 

 
Aanvragen voor schadeloosstellingen zullen worden aanvaard tot aan de Cut-Off Times. Orders die 
na de Cut-Off Time worden ontvangen, zullen worden afgewezen.  
 
De Fusies zullen bindend zijn voor alle aandeelhouders van de Verdwijnende Fondsen die niet (i) 
tegen de Fusie hebben gestemd op de buitengewone algemene vergaderingen van de 
Verdwijnende Fondsen en (ii) een verzoek hebben ingediend voor een vergoeding in contanten 
(schadeloosstelling) vóór de Cut-Off Time. Op de Ingangsdatum zullen de aandeelhouders van de 
Verdwijnende Fondsen derhalve aandeelhouders van de Verkrijgende Fondsen worden.  

 
7.3 Fusiedocumentatie 

ENDYMION Amsterdam Coöperatieve U.A is door de Fondsbeheerder aangesteld als de 
onafhankelijke accountant belast met het opstellen van een rapport ter validering van de Fusie-
informatie die vereist is krachtens de Wft (artikel 4:62f Wft) met het oog op deze Fusie. Een kopie 
van dit verslag zal op verzoek kosteloos ter beschikking worden gesteld van de aandeelhouders van 
zowel het Verdwijnende Fonds als het Verkrijgende Fonds2. 

 
De volgende documenten worden eveneens kosteloos en op verzoek ter beschikking gesteld van 
de aandeelhouders van de Verdwijnende Fondsen en het Verkrijgende Fonds2: 

 
• Vergelijking van de belangrijkste kenmerken die van toepassing zijn op het Fusiefonds 

Kempen Global Sustainable Equity Fund N.V. en op het Verkrijgende Fonds Kempen (Lux) 
Global Sustainable Equity Fund (Bijlage 1); 

• Gemeenschappelijk Fusievoorstel (Bijlage 2); 
• Schriftelijke Toelichting (Bijlage 3); 
• Essentiële Beleggersinformatiedocumenten van de Verkrijgende Fondsen (Bijlage 4); 
• Prospectus van de Verkrijgende Fondsen (Bijlage 5)  
• Nederlandstalige Q&A (Bijlage 6).  

 
Aandeelhouders worden uitdrukkelijk aangeraden om kennis te nemen van de Essentiële 
Beleggersinformatiedocumenten en het Prospectus om de belangrijkste kenmerken van de 

mailto:kas@kempen.nl


Verkrijgende Fondsen en de werking ervan te begrijpen. 
 
7.4  Diversen  

De Verdwijnende Fondsen zullen, om te voldoen aan de uitdelingsverplichting met betrekking tot 
het boekjaar 2021/2022, hun belastbare winst, inclusief eventuele opgebouwde afrondingsreserve, 
uiterlijk één maand voorafgaand aan de Ingangsdatum uitkeren, onder inhouding van Nederlandse 
dividendbelasting.  
 
Ongeveer gelijktijdig zullen deze fondsen een interim-dividenduitkering doen met betrekking tot 
het boekjaar 2022/2023, om ook aan de uitkeringsverplichting voor het boekjaar 2022/2023 te 
voldoen.  
Indien na afloop van het boekjaar de interim-dividenduitkering niet toereikend is geweest om aan 
de uitdelingsverplichting te voldoen, volgt een aanvullende dividenduitkering. De Verdwijnende 
Fondsen zullen zoveel mogelijk gebruik maken van de afdrachtvermindering. Het is echter mogelijk 
dat een recht op afdrachtvermindering ontstaat nadat de aangifte dividendbelasting is ingediend, 
in welk geval hiervan geen gebruik meer kan worden gemaakt. 
 

 
  



BIJLAGE 1 

 
De hieronder opgenomen beschrijving is een Nederlandse vertaling van de betreffende gedeeltes van de 
prospectussen van de Fuserende Fondsen en dient ter informatie. Bij een eventueel verschil van uitleg, 
prevaleert de Engelse tekst van de prospectussen van de Fuserende Fondsen.Tenzij anders vermeld, zijn 
de in deze bijlage gebruikte termen een Nederlandse vertaling van de gedefinieerde termen in de 
prospectussen van de Fuserende Fondsen.  

 
Tabel 1. Vergelijking van de belangrijkste kenmerken die van toepassing zijn op het fusiefonds Kempen 

European Sustainable Equity Fund N.V. en op het Verkrijgende Fonds Kempen International Funds - 
Kempen (Lux) European Sustainable Equity Fund  

 

Kenmerken Kempen European Sustainable 

Equity Fund N.V. 

Kempen (Lux) European Sustainable 

Equity Fund  

Fonds Kempen European Sustainable Equity 
Fund N.V. 

Kempen (Lux) European Sustainable 
Equity Fund 

Soort Fonds ICBE ICBE 

Juridische structuur Beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal 

société d'investissement à capital  
variable (SICAV)  

Paraplustructuur geen Ja (genoemd Kempen International 
Funds) 

Beursgenoteerd 
fonds 

Ja - Aandelenklasse N Genoteerd aan 
Euronext Amsterdam 

nee 

Fondsbeheerder Kempen Capital Management N.V. Kempen Capital Management N.V. 

Bewaarder / 
Administratieve 
Agent en 
Transfer/Registratie 
Agent 

BNP Paribas Securities Services SCA 
(bijkantoor Amsterdam) 

BNP Paribas Securities Services SCA 
(bijkantoor Luxemburg) 

Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants 
NV 

PricewaterhouseCoopers Société 
Coopérative 

Datum van afsluiting 
van het boekjaar 

30 september 30 september 

Cut-off voor aan- en 
verkoop  
 

Elke werkdag om 16.00 uur CET  Elke werkdag om 16.00 uur CET 

Werkdag Een dag waarop Euronext Amsterdam 
open is voor handel 

Een dag waarop de banken in Luxemburg 
open zijn voor zaken. 

Referentievaluta Euro Euro 
Berekening 
wereldwijde 
exposure 

Commitment approach  Commitment approach 

Distributiebeleid Beleid inzake winstverdeling 
 

DISTRIBUTIEBELEID 
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Om te voldoen aan de eisen die aan 
een FBI worden gesteld, moet het 
Fonds de belastbare winst binnen acht 
maanden na het einde van elk Boekjaar 
uitkeren. Het Fonds kan, met 
inachtneming van de belangen van de 
Aandeelhouders, besluiten om in enig 
boekjaar een hoger dividend uit te 
keren dan de belastbare winst. Het 
bedrag en de frequentie van de 
uitkering kunnen van jaar tot jaar 
verschillen en er kunnen jaren zijn 
waarin de uitkering nihil is. Het staat 
het Fonds vrij om interimdividenden 
uit te keren. 
Een uitkering zal betaalbaar worden 
gesteld op de datum en de wijze zoals 
vastgesteld door het Fonds.  
Meer informatie is te vinden in artikel 
30 van de statuten. 
Informatie over de uitkeringen aan 
Aandeelhouders, de samenstelling van 
de uitkering en de wijze waarop deze 
betaalbaar zal worden gesteld, zal 
worden gepubliceerd in een landelijk 
verspreid Nederlands dagblad en zal 
worden bekendgemaakt 
op de Website. 

 
Met uitzondering van de hieronder 
vermelde uitkerende Aandelenklassen 
en tenzij anders is bepaald in de Bijlage 
bij het Prospectus voor een andere 
specifieke Aandelenklasse, is de Raad 
van Bestuur niet van plan om de 
toekenning van enig jaarlijks of 
interimdividend op de Aandelen aan te 
bevelen. 
De Aandelen van de klassen B, BN, BNX, 
BX, J, JX, LI; LRD, VLK-B, VLK-J en ZJ zijn 
uitkerende Aandelen met betrekking tot 
welke de Raad van Bestuur 
interimdividenden mag uitkeren binnen 
de enige beperkingen die zijn vastgesteld 
in de Wet van 2010. 
Dividenden kunnen echter voortvloeien 
uit een besluit van de aandeelhouders in 
de algemene vergadering, op 
voorwaarde van een meerderheid van 
de aanwezige of vertegenwoordigde 
aandeelhouders en een gelijkluidende 
beslissing bij dezelfde meerderheid in 
het betrokken Sub-fonds. De 
aandeelhouders worden erop gewezen 
dat, wanneer het dividendpercentage 
hoger is dan de beleggingsinkomsten van 
de aandelenklasse, de dividenden 
kunnen worden betaald uit het kapitaal 
dat aan de aandelenklasse is 
toegerekend, alsook uit de gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde meerwaarden, 
binnen de door de wet bepaalde 
limieten. Dit kan fiscaal inefficiënt zijn 
voor aandeelhouders in bepaalde 
landen. Aandeelhouders dienen hun 
plaatselijke belastingadviseur te 
raadplegen over hun eigen situatie. 
Interimdividenden kunnen, binnen de 
enige beperkingen die in de Wet van 
2010 en de Statuten zijn vastgesteld, 
maar in overeenstemming met de 
kenmerken van de betrokken 
Aandelenklassen, op besluit van de Raad 
van Bestuur worden uitgekeerd met 
betrekking tot de Aandelen van een Sub-
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fonds. 
Dividendaankondigingen (indien van 
toepassing) kunnen worden gedaan door 
kennisgevingen aan de relevante 
aandeelhouders per post te verzenden 
naar hun adres dat is vermeld in het 
aandeelhoudersregister of door middel 
van publicaties in door de raad van 
bestuur vast te stellen dagbladen en op 
de Website. Betaling geschiedt door de 
Depositaris aan het gemandateerde 
adres van de geregistreerde 
aandeelhouders. 
Dividenden die vijf jaar na de 
declaratiedatum nog niet zijn opgeëist, 
komen te vervallen en vervallen aan het 
Fonds in het betreffende Sub-fonds. 
 

Belastingheffing op 
de fondsen 

Fiscale aspecten die van toepassing zijn 
op het Fonds 
 
Vennootschapsbelasting 
 
Het Fonds heeft gekozen voor de status 
van 'fiscaal beleggingsinstelling' 
(hierna ook: FBI) in de zin van artikel 28 
van de Wet op de 
vennootschapsbelasting van 1969. Dit 
houdt in dat het Fonds onderworpen is 
aan 0% vennootschapsbelasting, 
indien en slechts indien aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. 
Een van de voorwaarden is dat de 
belastbare winst binnen acht maanden 
na het einde van elk boekjaar aan de 
Aandeelhouders wordt uitgekeerd in 
overeenstemming met het 
Winstuitkeringsbeleid van het Fonds. 
De FBI-status brengt ook met zich mee 
dat aan bepaalde 
"aandeelhoudersvereisten" moet 
worden voldaan. Zo mag een natuurlijk 
persoon geen belang van 25% of meer 
in het Fonds houden. Daarnaast mag 
een entiteit (of twee of meer gelieerde 
entiteiten) die onderworpen is (zijn) 

Belastingen 
1. Het Fonds  
Volgens de huidige wetgeving en praktijk 
is het Fonds niet onderworpen aan enige 
Luxemburgse inkomstenbelasting, noch 
zijn door het Fonds uitgekeerde 
dividenden onderworpen aan enige 
Luxemburgse bronbelasting. 
Aandelen van de Klassen A, AN, AND, 
ANX, AX, B, BN, BNX, BX, LR, LRD, VLK-A 
en VLK-B zijn in Luxemburg echter 
onderworpen aan een "taxe 
d'abonnement" van 0,05% per jaar van 
hun nettovermogen. Deze belasting is 
betaalbaar per kwartaal en wordt 
berekend over de totale netto-
intrinsieke waarde van elke Klasse op het 
einde van het betrokken kwartaal.  
De Aandelen van de Klassen Classes I, IX, 
J, JX, LI, LID, VLK-I, VLK-J, Z en ZJ zijn in 
Luxemburg onderworpen aan een "taxe 
d'abonnement" van 0,01% per jaar van 
hun nettoactiva. Deze belasting is 
betaalbaar per kwartaal en wordt 
berekend over de totale netto-
intrinsieke waarde van elke Klasse op het 
einde van het betrokken kwartaal.  
In Luxemburg is geen belasting 
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aan de vennootschapsbelasting geen 
belang van 45% of meer in het Fonds 
houden. 
Dividendbelasting en buitenlandse 
bronbelastingen Dividenden 
ontvangen door het Fonds Dividenden 
ontvangen door het Fonds kunnen 
onderworpen zijn aan 
dividendbelasting of buitenlandse 
bronbelasting. Indien meer 
buitenlandse bronbelasting is 
ingehouden op ontvangen dividenden 
dan is toegestaan onder een belasting 
verdrag, kan het Fonds bij de 
buitenlandse belastingautoriteiten een 
verzoek indienen om terugbetaling van 
het teveel ingehouden bronbelasting. 
 
Dividendbelasting 
In principe zal het Fonds 15% 
dividendbelasting inhouden op de 
dividenden die aan de Aandeelhouders 
worden uitgekeerd. 
 
Afdrachtvermindering 
De FBI-status geeft het Fonds het recht 
om een afdrachtsvermindering op deze 
dividendbelasting toe te passen. Dit 
betekent dat de door het Fonds 
ingehouden dividendbelasting niet 
(volledig) hoeft te worden afgedragen 
aan de Nederlandse fiscus. Er zou een 
afdrachtvermindering kunnen worden 
geclaimd ter zake van de Nederlandse 
dividendbelasting en de buitenlandse 
bronbelasting die voor rekening van 
het Fonds wordt ingehouden. De 
afdrachtvermindering zal worden 
gevorderd - en dus bepaald - per 
Aandelenklasse alsof elke 
Aandelenklasse een afzonderlijk Fonds 
is. Dientengevolge kan het bedrag van 
de in aanmerking komende 
afdrachtvermindering verschillen 
tussen de Aandelenklassen. 
Het bedrag aan buitenlandse 

verschuldigd op de gerealiseerde of niet-
gerealiseerde waardestijging van de 
activa van het Fonds. De regelmatige 
inkomsten van het Fonds uit sommige 
van zijn effecten, alsmede de rente op 
deposito's in contanten in bepaalde 
landen, kunnen onderworpen zijn aan 
bronbelastingen tegen verschillende 
tarieven, die normaliter niet kunnen 
worden gerecupereerd. 
Door het Fonds ontvangen rente- en 
dividendinkomsten kunnen in de 
bronlanden worden onderworpen aan 
niet-terugvorderbare bronbelasting. Het 
Fonds kan voorts in de landen van 
herkomst worden onderworpen aan 
belasting op de gerealiseerde of niet-
gerealiseerde waardestijging van zijn 
activa. Het Fonds kan profiteren van 
door Luxemburg gesloten verdragen ter 
voorkoming van dubbele belasting, die 
kunnen voorzien in vrijstelling van 
bronbelasting of verlaging van het tarief 
van de bronbelasting. 
Uitkeringen door het Fonds zijn in 
Luxemburg niet aan bronbelasting 
onderworpen. 
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bronbelasting waarvoor het Fonds 
(d.w.z. per Aandelenklasse) de 
afdrachtvermindering kan toepassen, 
is echter in eerste instantie beperkt tot 
maximaal 15% van de ontvangen 
buitenlandse inkomsten (dividenden). 
Vervolgens wordt het bedrag aan 
buitenlandse bronbelasting waarvoor 
door die Aandelenklasse een 
afdrachtvermindering kan worden 
gevorderd, kort gezegd, verminderd 
indien en voor zover de 
Aandeelhouders recht hebben op een 
vermindering of vrijstelling van 
Nederlandse dividendbelasting. De 
afdrachtvermindering kan derhalve - 
afhankelijk van het soort 
aandeelhouders dat in de 
Aandelenklasse deelneemt - variëren 
tussen 0% en ten hoogste 15% van de 
ontvangen (buitenlandse) inkomsten 
in die Aandelenklasse. De 
afdrachtvermindering komt ten goede 
aan de inkomsten van het Fonds. 

Belasting van 
aandeelhouders 

Fiscale aspecten van toepassing op 
Aandeelhouders 
 
Nederlandse Aandeelhouders 
 
Persoonlijke inkomstenbelasting 
Aandelen gehouden door personen die 
in Nederland wonen, zijn onderworpen 
aan inkomstenbelasting. In de regel 
zullen de Aandelen worden 
opgenomen in het belastbaar inkomen 
uit sparen en beleggen (box 3). Het 
belastbaar inkomen uit box 3 wordt 
bepaald door de heffing van een fictief 
rendement (forfaitair rendement) over 
de rendementsgrondslag 
(rendementsgrondslag) verminderd 
met de toepasselijke belastingvrije 
som. 
De rendementsgrondslag wordt aan 
het begin van het kalenderjaar 
vastgesteld en is gelijk aan de waarde 

2. Aandeelhouders 
 
In Luxemburg woonachtige natuurlijke 
personen 
 
Gerealiseerde meerwaarden op de 
verkoop van de Aandelen door 
natuurlijke personen die Luxemburgse 
ingezeten zijn, zijn Aandeelhouders die 
de Aandelen in hun persoonlijke 
portefeuille houden (en niet als 
bedrijfsactiva) en zijn doorgaans niet 
onderworpen aan de Luxemburgse 
inkomstenbelasting, behalve als: 
 

i) de Aandelen worden verkocht 
vóór of binnen 6 maanden na 
hun inschrijving of aankoop; of 

ii) indien de Aandelen in de 
privéportefeuille een 
substantiële deelneming 
vormen. Een deelneming wordt 
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van de vermogensbestanddelen minus 
de waarde van de schulden. De fictieve 
rendementspercentages worden 
jaarlijks door de Nederlandse regering 
vastgesteld, waarbij rekening wordt 
gehouden met een gemengd 
rendement voor beleggingen en 
spaargelden. Over het berekende 
fictieve rendement is 
inkomstenbelasting verschuldigd. Als 
zodanig zijn de resultaten op de 
Aandelen niet relevant voor de 
Nederlandse inkomstenbelasting in 
box 3. 
Aandeelhouders die ingezetenen zijn 
van Nederland en Aandelen bezitten 
die tot hun belastbaar inkomen uit 
werk en woning (box 1) of tot hun 
belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 
belang (box 2) worden gerekend, 
wordt geadviseerd hun eigen 
belastingadviseur te raadplegen over 
de fiscale aspecten die op hun 
belegging van toepassing zijn. 
 
Vennootschapsbelasting 
Voor in Nederland geregistreerde 
Aandeelhouders die onderworpen zijn 
aan de vennootschapsbelasting, zullen 
de werkelijke rendementen die op 
deze Aandelen worden gerealiseerd 
doorgaans worden belast tegen het 
reguliere tarief van de 
vennootschapsbelasting. Deze 
rendementen betreffen doorgaans 
dividenden alsmede 
vermogenswinsten en -verliezen 
gerealiseerd door een (gedeeltelijke) 
vervreemding van de Aandelen in het 
Fonds. De deelnemingsvrijstelling is 
niet van toepassing op deze Aandelen. 
 
Dividendbelasting 
Voor Aandeelhouders die in Nederland 
woonachtig of geregistreerd zijn, dient 
de dividendbelasting die wordt 
ingehouden op door het Fonds 

als aanzienlijk beschouwd 
wanneer de verkoper, alleen of 
met zijn/haar echtgeno(o)t(e) en 
minderjarige kinderen, op enig 
tijdstip gedurende de vijf jaar 
voorafgaand aan de datum van 
de overdracht, rechtstreeks of 
middellijk, heeft deelgenomen 
aan de eigendom van meer dan 
10% van het kapitaal of de activa 
van de vennootschap.  

 
Uitkeringen door het Fonds zijn 
onderworpen aan inkomstenbelasting. 
 
De Luxemburgse personenbelasting 
wordt geheven volgens een progressieve 
inkomstenbelastingschaal, en verhoogd 
met de solidariteitstoeslag (contribution 
au fonds pour l'emploi).  
 
In Luxemburg gevestigde onderneming 
In Luxemburg ingezeten 
vennootschappelijke Aandeelhouders 
zullen worden onderworpen aan een 
vennootschapsbelasting van 24,92% (in 
2021 voor entiteiten die hun statutaire 
zetel in Luxemburg-Stad hebben) op de 
uitkering die zij van het Fonds ontvangen 
en de winst die zij ontvangen bij de 
vervreemding van de Aandelen. 
 
In Luxemburg gevestigde 
Aandeelhouders met 
rechtspersoonlijkheid die van een 
speciaal belastingregime genieten, zoals 
bijvoorbeeld (i) instellingen voor 
collectieve belegging die onderworpen 
zijn aan de wet van 2010, (ii) 
gespecialiseerde beleggingsfondsen die 
onderworpen zijn aan de wet van 13 
februari 2007 betreffende de 
gespecialiseerde beleggingsfondsen (de 
"wet van 2007"), (iii) gereserveerde 
alternatieve beleggingsfondsen die 
onderworpen zijn aan de wet van 23 juli 
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uitgekeerde dividenden als voorheffing 
voor de inkomstenbelasting. Dit 
betekent dat belastingplichtige 
Aandeelhouders deze 
dividendbelasting kunnen verrekenen 
met hun te betalen belastingen. 
In Nederland gevestigde 
rechtspersonen die niet aan de 
vennootschapsbelasting zijn 
onderworpen, kunnen de Nederlandse 
belastingdienst om volledige teruggaaf 
van de ingehouden dividendbelasting 
verzoeken, mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan. 
 
Niet-Nederlandse Aandeelhouders 
Aandeelhouders die niet in Nederland 
woonachtig of geregistreerd zijn, 
wordt geadviseerd hun eigen 
belastingadviseur te raadplegen over 
de fiscale aspecten die op hun 
belegging van toepassing zijn. 
 

2016 betreffende de gereserveerde 
alternatieve beleggingsfondsen (voor 
zover zij er niet voor hebben geopteerd 
onderworpen te zijn aan de algemene 
vennootschapsbelasting),of (iv) 
familievermogensbeheervennootschapp
en die onderworpen zijn aan de 
gewijzigde wet van 11 mei 2007 met 
betrekking tot 
familievermogensbeheervennootschapp
en, zijn vrijgesteld van 
inkomstenbelasting in Luxemburg, maar 
in plaats daarvan onderworpen aan een 
jaarlijkse inschrijvingstaks (taxe 
d'abonnement) en bijgevolg zijn de 
inkomsten uit de Aandelen, evenals de 
winsten die daaruit voortvloeien, niet 
onderworpen aan Luxemburgse 
inkomstenbelastingen.  
 
De Aandelen maken deel uit van het 
belastbaar nettovermogen van de in 
Luxemburg ingezeten 
vennootschappelijke Aandeelhouders, 
behalve indien de houder van de 
Aandelen (i) een ICB is die onderworpen 
is aan de Wet van 2010, (ii) een vehikel is 
dat valt onder de wet van 22 maart 2004 
betreffende de effectisering, (iii) een 
vennootschap die valt onder de 
gewijzigde wet van 15 juni 2004 
betreffende de beleggingsvennootschap 
in risicokapitaalvehikels, (iv) een 
gespecialiseerd beleggingsfonds dat valt 
onder de wet van 2007 of (v) een 
familievermogensbeheerder die valt 
onder de gewijzigde wet van 11 mei 2007 
met betrekking tot 
familievermogensbeheervennootschapp
en. Het belastbaar nettovermogen 
wordt op jaarbasis belast tegen een 
tarief van 0,5%. Een verlaagd 
belastingtarief van 0,05% is verschuldigd 
voor het gedeelte van het 
nettovermogen dat 500 miljoen euro 
overschrijdt. 
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Niet in Luxemburg ingezeten 
Aandeelhouders 
Natuurlijke personen zijnde niet-
inwoners of collectieve entiteiten die 
geen vaste inrichting in Luxemburg 
hebben waaraan de Aandelen kunnen 
worden toegerekend, zijn niet 
onderworpen aan Luxemburgse 
belasting op vermogenswinsten die 
gerealiseerd worden bij de 
vervreemding van de Aandelen, noch op 
de uitkering die ontvangen wordt van 
het Fonds en de Aandelen zullen niet 
onderworpen zijn aan de 
vermogensbelasting. 

Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid 
Inleiding 
 
Het beleggingsbeleid van het fonds is in 
de eerste plaats bedoeld voor 
langetermijnbeleggers, zoals 
pensioenfondsen, die streven naar 
vermogensgroei op de lange termijn en 
deze beleggers de mogelijkheid willen 
bieden om te beleggen in een 
gediversifieerde portefeuille van 
Europese ondernemingen die 
openstaan voor engagement van de 
aandeelhouders en die milieu-, sociale 
en governancecriteria (ESG-criteria) in 
hun strategie integreren. 
 
Beleggingen in het fonds worden 
gescreend door onafhankelijke 
gegevensverstrekkers om de score op 
ESG-criteria te beoordelen. 
 
Het fonds streeft ernaar beleggingen te 
selecteren met de nadruk op de lange 
termijn en duurzame groei, die een 
ESG-rating van ten minste BB of 
gelijkwaardig hebben. 
 
Het Fonds streeft primair naar het 
genereren van een beter 

Beleggingsdoelstelling en -beleid 
 
De beleggingsdoelstelling van het Sub-
fonds bestaat erin de beleggers de 
mogelijkheid te bieden om te beleggen 
in een actief en professioneel beheerde 
portefeuille van beursgenoteerde 
Europese ondernemingen die openstaan 
voor de betrokkenheid van de 
aandeelhouders en die criteria op het 
gebied van milieu, maatschappij en 
bestuur ("ESG") in hun strategie 
integreren. 
 
De activa van het Sub-fonds zullen 
worden belegd, hetzij rechtstreeks, 
hetzij via het gebruik van financiële 
derivaten, in een gediversifieerde 
portefeuille van beleggingen in aandelen 
en aandelenequivalenten van 
beursgenoteerde bedrijven. Het Sub-
fonds selecteert beleggingen met de 
nadruk op lange termijn en duurzame 
groei. Het beleggingsproces van het Sub-
fonds houdt rekening met ESG-risico's en 
-opportuniteiten bij de evaluatie van de 
kwaliteit en de groeivooruitzichten van 
een onderneming.  
 
Het rendement van de Aandeelhouder 
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totaalrendement op lange termijn dan 
de MSCI Europe Net TR Index in euro, 
bestaande uit vermogenswinsten of -
verliezen plus nettodividend. Het 
rendement van de Aandeelhouder zal 
bestaan uit de koersontwikkeling van 
de Aandelen in het Fonds alsmede uit 
de eventueel door het Fonds uit te 
keren dividenden. Het Fonds streeft 
ernaar in overeenstemming te zijn met 
de klimaatdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs door te 
streven naar een koolstofneutrale 
portefeuille in 2050. In 
in de tussentijd streeft het fonds naar 
een koolstofintensiteit die ten minste 
50% lager ligt dan die van de MSCI 
Europe Net TR Index. 
Bij het samenstellen van de 
portefeuille van het Fonds kan de 
Fondsbeheerder advies krijgen van de 
afdeling Client Solutions van Kempen 
Capital Management. Deze afdeling 
heeft uitgebreide ervaring met 
langetermijnbeleggers zoals 
pensioenfondsen die streven naar 
vermogensgroei op de lange termijn. 
 
Beleggingsuniversum  
Het Fonds belegt voornamelijk in 
beursgenoteerde Europese 
ondernemingen die door 
onafhankelijke gegevensverstrekkers 
zijn gescreend op ESG-criteria. Alleen 
beleggingen die met succes zijn 
gescreend op alle toepasselijke ESG-
criteria mogen door het Fonds worden 
verworven. 
Er kan worden geïnvesteerd in alle 
beschikbare sectoren. 
Het merendeel van de financiële 
instrumenten waarin het Fonds belegt, 
wordt op een gereglementeerde markt 
verhandeld. De 
Het fonds kan financiële instrumenten 
kopen en verkopen op verschillende 
handelsplatforms, zoals multilaterale 

zal bestaan uit de bewegingen van de 
NIW van de Aandelen in het Sub-fonds 
en, in voorkomend geval, uit de door het 
Sub-fonds uitgekeerde dividenden. Het 
Sub-fonds streeft ernaar een 
langetermijnrendement te genereren 
dat hoger is dan dat van de MSCI Europe 
Total Return Net Index, bestaande uit 
kapitaalwinsten of -verliezen plus 
nettodividend. 
 
Er kan worden geïnvesteerd in alle 
beschikbare sectoren.  
 
De financiële instrumenten waarin het 
Sub-fonds belegt, worden verhandeld op 
gereglementeerde markten, met 
inbegrip van multilaterale 
handelsfaciliteiten.  
 
Met inachtneming van de in het 
Beleggingsbeleid en de 
beleggingsbeperkingen vastgestelde 
limieten kan het Sub-fonds voor 
thesauriedoeleinden accessoir 
liquiditeiten aanhouden (d.w.z. 
bankdeposito's op zicht, zoals contanten 
op lopende rekeningen bij een bank die 
op elk moment toegankelijk zijn). 
 
Met inachtneming van de in het 
Beleggingsbeleid en de 
beleggingsbeperkingen vastgestelde 
limieten kan het Sub-fonds ook beleggen 
in bankdeposito's, 
geldmarktinstrumenten of 
geldmarktfondsen om zijn 
beleggingsdoelstellingen te 
verwezenlijken, voor 
thesauriedoeleinden en in geval van 
ongunstige marktomstandigheden. 
 
Het Sub-fonds mag derivatenposities, 
zoals opties, warrants en futures, alleen 
gebruiken voor een efficiënt 
portefeuillebeheer en ter afdekking. 
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handelsfaciliteiten. Het fonds kan ook 
beleggen in liquiditeiten en deposito's. 
 
Beleggingsrichtsnoeren 
Het Fonds kan beleggen in de 
geselecteerde financiële 
instrumenten, hetzij direct, hetzij 
indirect door te beleggen in andere 
beleggingsfondsen. 
Het Fonds maakt geen gebruik van 
derivatenposities, zoals opties, 
warrants en futures, voor een efficiënt 
portefeuillebeheer en 
afdekkingsdoeleinden. 
 
Beleggingsbeperkingen 
De volgende beleggingsbeperkingen 
moeten door de Fondsbeheerder 
worden nageleefd bij de uitvoering van 
het beleggingsbeleid van het Fonds: 
- De portefeuille bestaat voor ten 
minste 50% uit ondernemingen met 
een marktkapitalisatie van ten minste 
€ 5 
miljard; 
- Het Fonds kan tijdelijk tot 10% van zijn 
totale activa financieren met geleend 
kapitaal; 
- Het Fonds zal alleen bedrijven 
opnemen met een ESG-rating van ten 
minste BB of gelijkwaardig. Als er geen 
rating beschikbaar is, beslist de 
Fondsbeheerder zelf of het bedrijf in 
aanmerking komt. Maximaal 5% van de 
totale activa van de portefeuille mag 
geen rating hebben; 
- Het Fonds is onderworpen aan de 
vereisten en beperkingen die door de 
Wft en het BGfo aan een ICBE worden 
gesteld. De toepasselijke bepalingen 
van het BGfo per de datum van het 
Prospectus zijn opgenomen in Bijlage 3 
bij het Prospectus; 
- Het Fonds mag niet meer dan 10% van 
zijn totale activa beleggen in andere 
ICBE's of andere AB's. 

 
Bij de uitvoering van het 
beleggingsbeleid van het Sub-fonds 
moet de Beheervennootschap zich 
houden aan de volgende 
beleggingsbeperkingen: 
 
- Ten minste 50% van de totale activa van 
het Sub-fonds moet bestaan uit 
bedrijven met een marktkapitalisatie van 
ten minste € 5 miljard;  
- Het Sub-fonds mag niet meer dan 10% 
van zijn totale activa beleggen in andere 
beleggingsfondsen (ICBE's of andere 
ICB's).  
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De Fondsbeheerder heeft de 
bevoegdheid om, met inachtneming 
van de belangen van de 
Aandeelhouders, af te wijken van het 
beleggingsbeleid, mits deze afwijking 
het gevolg is van een gebeurtenis 
waarop de Fondsbeheerder geen 
invloed heeft (overmacht), 
bijvoorbeeld een situatie die ontstaat 
als gevolg van een fusie of overname 
van een vennootschap waarin het 
Fonds heeft belegd, of een situatie die 
het gevolg is van een aanzienlijke 
wijziging in de samenstelling van de 
benchmark. 
Indien een instrument dat door het 
Fonds wordt gehouden niet langer in 
aanmerking komt voor belegging 
vanwege de ESG-beperkingen, zal de 
Fondsbeheerder het instrument 
verkopen, rekening houdend met de 
belangen van het Fonds en zijn 
beleggers. 

Verantwoord 
beleggen 

Verantwoord beleggen (ESG) 
De Fondsbeheerder is een 
verantwoordelijke 
vermogensbeheerder met een 
beleggingshorizon op lange termijn en 
gelooft sterk in betrokken 
eigenaarschap en rentmeesterschap. 
De Fondsbeheerder baseert haar 
criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur ("ESG") 
voor verantwoorde beleggingen op 
internationale beginselen en 
verdragen zoals het Global Compact 
van de Verenigde Naties (UNGC), de 
leidende beginselen van de Verenigde 
Naties voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten (UNGP), de beginselen 
voor verantwoord beleggen (UNPRI) en 
de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen. De 
ESG-criteria vormen een integraal 
onderdeel van het beleggingsproces 
van de Fondsbeheerder. De 
beleggingsbenadering van de 

Verantwoord beleggen (ESG) 
Dit Sub-fonds neemt de ESG-criteria van 
de Beheervennootschap op in het 
beleggingsproces, zoals uiteengezet in 
het hoofdstuk "Verantwoord beleggen 
(ESG)" in het algemene deel van het 
prospectus.  
 
Bovendien valt dit Sub-fonds onder het 
toepassingsgebied van artikel 8 van de 
FRR, wat betekent dat het Sub-fonds 
milieukenmerken en/of sociale 
kenmerken bevordert, met inbegrip van 
een beoordeling van de goede 
bestuurspraktijken van de 
ondernemingen waarin wordt 
geïnvesteerd. Dit Sub-fonds houdt bij de 
screening van de onderliggende 
beleggingen rekening met de volgende 
specifieke sociale en milieucriteria: 
beperking van de klimaatverandering en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
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Fondsbeheerder houdt rekening met 
ESG-criteria via Uitsluiting, ESG-
integratie en Actief 
aandeelhouderschap. Dit zijn ook 
bindende elementen voor de 
beleggingsselectie en de naleving 
ervan wordt op regelmatige basis 
gecontroleerd. 
De Fondsbeheerder beschikt over de 
relevante kwalificaties en 
deskundigheid met betrekking tot ESG-
gerelateerde onderwerpen. 
ESG-criteria zijn geïntegreerd in het 
beleggingsproces: de Fondsbeheerder 
voert een grondige analyse van ESG-
risico's en -kansen uit bij de selectie 
van en het toezicht op beleggingen. De 
materiële ESG-risico's en -kansen van 
ondernemingen waarin wordt belegd, 
worden geval per geval beoordeeld. Dit 
omvat ook een beoordeling van goede 
bestuurspraktijken. De 
ondernemingen waarin wordt belegd, 
worden beoordeeld op governance-
aspecten met behulp van extern 
onderzoek en door middel van interne 
beoordelingen. Bij de evaluatie van een 
effect of een emittent op basis van 
ESG-criteria kan de Fondsbeheerder 
ook vertrouwen op informatie en 
gegevens van ESG-adviseurs van 
derden. 
De Fondsbeheerder gelooft in 
engagement met haar ondernemingen 
waarin wordt geïnvesteerd, met als 
doel positieve verandering te 
bewerkstelligen op specifieke ESG-
onderwerpen (actief eigenaarschap). 
In het geval van beleggingen in 
aandelen 
De Vennootschap kan haar stemrecht 
op jaarlijkse algemene vergaderingen 
gebruiken als een ander instrument om 
ondernemingen aan te moedigen hun 
ESG-beleid en -praktijken te 
verbeteren. Ondernemingen waarin 
wordt geïnvesteerd en die 

bescherming van de biodiversiteit en de 
ecosystemen en overgang naar een 
kringloopeconomie (E), fatsoenlijk werk, 
adequate levensstandaarden en welzijn 
voor de eindgebruikers, en andere 
sociale thema's zoals gendergelijkheid 
en diversiteitsvraagstukken in ruimere 
zin (S). 
 
De milieukenmerken die door dit Sub-
fonds worden bevorderd, beogen bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs. Dit 
decarbonisatiepad omvat doelstellingen 
op korte termijn (2025), een ambitie op 
middellange termijn (2030) en een 
engagement op lange termijn om tegen 
2050 netto nul te bereiken. Hoewel er 
geen index als referentiebenchmark is 
aangewezen, streeft het Sub-fonds 
ernaar tegen 2025 een 
koolstofintensiteit te hebben die lager is 
dan het EU-Parijs Aligned (EU PAB) 
traject. 
 
Het Sub-fonds past bijkomende 
uitsluitingscriteria toe op basis van 
productbetrokkenheid, ESG-metriek en 
bedrijfsgedrag. Bovendien sluit het Sub-
fonds ondernemingen met lage ESG-
ratings uit. Op basis van de 
bovenstaande criteria wordt ten minste 
20% van de ondernemingen in het 
beleggingsuniversum uitgesloten, 
hetgeen periodiek wordt gecontroleerd. 
 
Het Sub-fonds wil gedeeltelijk duurzaam 
beleggen met een milieudoelstelling in 
economische activiteiten die volgens de 
EU-Taxonomie als milieuduurzaam 
kunnen worden aangemerkt. 
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onvoldoende resultaten en 
verbetering van hun ESG-prestaties 
laten zien, kunnen worden uitgesloten. 
Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van controversiële 
wapens en tabak zijn uitgesloten van 
het beleggingsuniversum. Ook 
ondernemingen die aanzienlijke 
inkomsten halen uit de distributie, 
detailhandel en levering van 
tabaksproducten zijn uitgesloten. 
Controversiële wapens worden 
gedefinieerd als antipersoonsmijnen, 
clustermunitie, chemische wapens, 
biologische wapens en kernwapens. 
Ondernemingen die structureel 
internationale beginselen en 
verdragen schenden, zoals de UNGC, 
de UNGP, de UNPRI en de OESO 
Richtlijnen voor Multinationale 
Ondernemingen, en geen bereidheid 
tonen tot verbetering, zullen eveneens 
worden uitgesloten. 
De Fondsbeheerder past adequate due 
diligence-maatregelen toe bij de 
selectie van de activa en deze due 
diligence-maatregelen houden 
rekening met duurzaamheidsrisico's en 
ESG-gerelateerde risico's. In het 
beleggingsproces wordt ook rekening 
gehouden met duurzaamheidsrisico's 
en ESG-risico's omdat dit kan bijdragen 
tot een verbetering van de 
risicogecorrigeerde 
langetermijnrendementen voor 
beleggers, in overeenstemming met de 
beleggingsdoelstellingen van het 
Fonds. 
Dit Fonds valt onder de werkingssfeer 
van artikel 9 van de FRR, wat betekent 
dat het Fonds een duurzame 
beleggingsdoelstelling inzake 
klimaatverandering heeft. In dat 
opzicht committeert het Fonds zich 
aan de doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs. Dit omvat doelstellingen op 
korte termijn (2025), ambitie op 

Het beoordelingsproces van de 
duurzaamheidsrisico's wordt uitgevoerd 
als onderdeel van de beleggingsanalyse 
door rekening te houden met de 
specifieke ESG-criteria voor dit Sub-
fonds zoals uiteengezet in de paragraaf 
"Verantwoord beleggen (ESG)" in het 
algemene deel van het Prospectus. Wij 
beoordelen het ESG-profiel van elk 
bedrijf van geval tot geval, rekening 
houdend met de materiële risico's in 
een bepaalde sector in combinatie met 
de respectieve risicoblootstelling, 
praktijken en informatieverstrekking 
van het bedrijf. Dit omvat ook een 
beoordeling van goede 
bestuurspraktijken. Voor de 
risicobeoordeling wordt gebruik 
gemaakt van gegevens van externe 
en/of interne leveranciers, waarvan 
sommige gespecialiseerd zijn in ESG-
gerelateerde gegevens en bijbehorende 
risicocijfers. Voor beleggingen waarvoor 
er een indicatie is van gedrag of 
activiteiten die niet in overeenstemming 
zijn met de geformuleerde criteria voor 
verantwoord beleggen of op basis van 
het risicoprofiel van emittenten als 
gevolg van de integratie van E, S en G-
factoren, wordt door de 
Fondsbeheerder een besluit genomen 
over het aangaan van een dialoog met 
de emittent of de uitsluiting van de 
emittent uit het in aanmerking 
komende beleggingsuniversum van dit 
Sub-fonds. De Beheervennootschap 
gelooft in engagement met haar 
ondernemingen waarin wordt belegd 
met het oog op een positieve 
verandering inzake specifieke ESG-
onderwerpen (actief eigenaarschap). 
Het uitoefenen van actief eigenaarschap 
maakt deel uit van het beleggingsproces 
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middellange termijn (2030) en een 
verbintenis op lange termijn om tegen 
2050 netto nul te bereiken. In 2025 wil 
het Fonds op één lijn zitten met een 
traject om de doelstellingen van het 
Parijsakkoord en het Nederlandse 
Klimaatakkoord te bereiken. Het volgt 
het traject in overeenstemming met de 
EU-benchmark van Parijs1 . Daarnaast 
streeft het fonds naar een 
koolstofintensiteit van ten minste 50% 
onder de MSCI World Net TR Index. 
Bij het nastreven van zijn duurzame 
doelstelling inzake klimaatverandering 
kan het Fonds ook beleggen in 
ondernemingen die milieu- of sociale 
kenmerken bevorderen. Het fonds 
bevordert verder milieu- en sociale 
kenmerken via zijn ESG-benadering 
(Environmental, Social and 
Governance). 
Het Fonds past aanvullende 
uitsluitingscriteria toe op basis van 
productbetrokkenheid, ESG-metriek 
en bedrijfsgedrag. Bovendien sluit het 
Fonds ondernemingen met een lage 
ESG-rating uit. Op basis van de 
bovenstaande criteria wordt ten 
minste 20% van de ondernemingen in 
het beleggingsuniversum uitgesloten, 
hetgeen periodiek wordt 
gecontroleerd. 
Er is geen index aangewezen als 
referentiebenchmark om de duurzame 
doelstelling te bereiken. De 
klimaatdoelstelling is echter gebaseerd 
op het traject van de op Parijs 
afgestemde EU-benchmark. 
Meer informatie over de manier 
waarop de Fondsbeheerder 
verantwoord beleggen en ESG 
integreert, met inbegrip van de 
openbaarmakingen die vereist zijn uit 
hoofde van de komende Sustainable 
Finance Disclosure Regulation ("SFDR") 
en Taxonomy Regulation ("TR"), is te 
vinden op www.kempen.com/nl/asset-

van de Beheervennootschap en draagt 
in aanzienlijke mate bij tot het 
minimaliseren en beperken van 
duurzaamheidsrisico's, alsook tot het op 
termijn verhogen van de economische 
en maatschappelijke waarde van het 
bedrijf waarin geïnvesteerd wordt.  
 
Door duurzaamheidsrisico's in de 
beleggingsbeslissingen te integreren en 
maatregelen zoals uitsluitingen en actief 
eigenaarschap te nemen, verwacht het 
Sub-fonds dat de waarschijnlijke impact 
van duurzaamheidsrisico's op het 
rendement van het Sub-fonds gering zal 
zijn. 
 
Meer informatie over de implementatie 
en de bindende elementen van het 
beleggingsproces van verantwoord 
beleggen en ESG-criteria voor dit Sub-
fonds is te vinden op 
www.kempen.com/en/asset-
management door het Sub-fonds te 
selecteren en in Bijlage 13 bij het 
Prospectus. 
 
 
 

http://www.kempen.com/nl/asset-management/esg
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management/esg.  
Meer informatie over de 
implementatie van verantwoord 
beleggen en ESG voor het Fonds is te 
vinden op de Website door het Fonds 
te selecteren. 
 
Dit Fonds belegt in bepaalde financiële 
instrumenten in overeenstemming 
met het Prospectus en streeft daarbij 
de milieudoelstelling na met 
betrekking tot de bevordering van de 
beperking van en/of aanpassing aan de 
klimaatverandering, in 
overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs. Om het 
aandeel van de beleggingen van het 
Fonds in ecologisch duurzame 
economische activiteiten te 
specificeren, moeten de 
ondernemingen waarin wordt belegd 
dergelijke relevante gegevens 
rapporteren. 
Momenteel zijn de ondernemingen 
waarin wordt geïnvesteerd echter nog 
niet verplicht alle relevante gegevens 
openbaar te maken om te bepalen in 
welke mate het fonds is geïnvesteerd 
in activiteiten die in overeenstemming 
zijn met de Taxonomieverordening. 
Daarom wordt het deel van de 
beleggingen van het onderliggende 
fonds dat verplicht is rekening te 
houden met de EU-criteria die 
voortvloeien uit de 
Taxonomieverordening, vastgesteld op 
0%. 
Het Prospectus (met inbegrip van 
bovengenoemde 0%) zal worden 
geactualiseerd zodra het aan de 
taxonomie gerelateerde SFDR-
eindverslag over de ontwerpen van 
technische reguleringsnormen van 
toepassing wordt, en zal verder 
worden aangevuld zodra het mogelijk 
wordt nauwkeurig aan te geven in 
welke mate de beleggingen van het 

http://www.kempen.com/nl/asset-management/esg
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Fonds plaatsvinden in op de taxonomie 
afgestemde milieuduurzame 
activiteiten, met inbegrip van het 
aandeel van de beleggingen in 
ontsluitende en overgangsactiviteiten 
die voor het Fonds zijn geselecteerd. 

Profiel van een 
typische belegger 

Het beleggingsbeleid is in de eerste 
plaats bedoeld voor beleggers die 
streven naar vermogensgroei op de 
lange termijn. Het Fonds kan daarom 
geschikter zijn voor beleggers met 
beleggingsdoelstellingen op de langere 
termijn, die aanvaarden dat het 
rendement van het Fonds volatiel is en 
erkennen dat zich perioden van 
aanzienlijk neerwaarts risico kunnen 
voordoen. Het Fonds is niet bedoeld 
voor beleggers die op zoek zijn naar 
lopende inkomsten. 

Het Sub-fonds kan geschikt zijn als 
basisbelegging of als aanvullende 
belegging voor diegenen: 
- geïnteresseerd in blootstelling aan 
beursgenoteerde Europese 
ondernemingen die openstaan voor 
engagement van aandeelhouders en 
ESG-criteria in hun strategie integreren; 
- streven naar vermogensgroei op lange 
termijn (5 jaar of langer); 
- die de mogelijkheid van aanzienlijke 
verliezen, vooral op korte termijn, 
kunnen dragen; en 
- die ervaring hebben met de risico's en 
de opbrengsten van beleggen in 
aandelen. 

Belangrijkste 
risicofactoren 

De Fondsbeheerder is van mening dat 
de volgende risicofactoren relevant zijn 
voor uw belegging. Deze 
risicofactoren, die in meer of mindere 
mate een nadelige invloed kunnen 
hebben op de waarde van en het 
rendement op de Aandelen, worden 
hieronder besproken in volgorde van 
relevantie. 

- Marktrisico; 
- Rendementsrisico; 
- Concentratierisico; 
- Valutarisico; 
- Marktliquiditeitsrisico; 
- Aflossingsrisico; 
- Risico van wijzigingen in 

belastingpositie of 
belastingwetgeving; 

- Hefboomrisico; 
- Tegenpartijrisico; 
- Afwikkelingsrisico; 
- Bewaarnemingsrisico; 
- Inflatierisico; 

Alle beleggingen houden risico's in; er is 
geen garantie dat het Sub-fonds zijn 
beleggingsdoelstelling zal bereiken. De 
waarde van de Aandelen van het Sub-
fonds kan schommelen en het is mogelijk 
dat de beleggers het in het Sub-fonds 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen, 
vooral op korte termijn. Historische 
gegevens voor gelijkaardige 
beleggingsinstrumenten wijzen erop dat 
het Sub-fonds een agressief risiconiveau 
kan vertonen. Het Sub-fonds is 
onderhevig aan landenrisico's en 
aandelenmarktrisico's, die de prestatie 
van het Sub-fonds negatief kunnen 
beïnvloeden. 
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- Kapitaalerosie-risico; en 
- Risico's van beleggingen in 

andere beleggingsfondsen. 

Beschikbare 
aandelenklassen 

Aandelenklasse N 
Aandelenklasse R (slapend) 
Aandelenklasse X (slapend) 
Aandelenklasse Y (slapend) 
Aandelenklasse Z (slapend) 
Prioriteit aandeel 

Klasse AN-Aandelen (slapend) 
Klasse ANX-Aandelen (slapend) 
Klasse BN-Aandelen  
Klasse BNX-Aandelen (slapend) 
Klasse I-Aandelen  
Klasse IX-Aandelen (slapend) 
Klasse J-Aandelen (slapend) 
Klasse JX-Aandelen (slapend) 
Klasse VLK-A Aandelen (slapend) 
Klasse VLK-B Aandelen 
Klasse VLK-I Aandelen 
Klasse VLK-J Aandelen (slapend) 
Klasse Z-Aandelen (slapend) 
Klasse ZJ-Aandelen (slapend) 

Minimumdeelneming 
in euro 

Intrinsieke waarde van 1 aandeel Klasse AN-Aandelen: 1  
Aandelen van klasse ANX: 1 
Klasse BN-Aandelen: 1  
Klasse BNX-Aandelen: 1 
Klasse I-Aandelen: 50,000  
Klasse IX-Aandelen: 50,000 
Klasse J-Aandelen: 50,000 
Klasse JX Aandelen: 50,000 
Klasse VLK-A-Aandelen: 1 
Klasse VLK-B Aandelen: 1 
Klasse VLK-I Aandelen: 50,000 
Klasse VLK-J Aandelen: 50,000 
Klasse Z-Aandelen: 100,000 
Klasse ZJ-Aandelen: 100,000 

Minimaal bedrag 
voor 
vervolginschrijvingen 

Intrinsieke waarde van 1 aandeel Klasse AN-Aandelen: 1  
Aandelen van klasse ANX: 1 
Klasse BN-Aandelen: 1  
Klasse BNX-Aandelen: 1 
Klasse I-Aandelen: 10,000  
Klasse IX-Aandelen: 10,000 
Klasse J-Aandelen: 10,000 
Klasse JX Aandelen: 10,000 
Klasse VLK-A-Aandelen: 1 
Klasse VLK-B Aandelen: 1 
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Klasse VLK-I Aandelen: 10,000 
Klasse VLK-J Aandelen: 10,000 
Klasse Z-Aandelen: 1 
Klasse ZJ-Aandelen: 1 

Distributie-
/kapitalisatieaandele
nklassen 

Distribuerend Aandelen van klasse AN: Kapitalisatie 
Aandelen van klasse ANX: Kapitalisatie 
Klasse BN-Aandelen : Distributie 
Klasse BNX-Aandelen: Distribuerend 
Klasse I-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse IX-aandelen: Kapitalisatie 
Klasse J-Aandelen: Distribuerend 
Klasse JX-Aandelen: Distribuerend 
Klasse VLK-A-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse VLK-B Aandelen: Distribuerend 
Klasse VLK-I Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse VLK-J Aandelen: Distribuerend 
Klasse Z-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse ZJ-Aandelen: Distribuerend 

Minimum 
verkoopbedrag 

Nul Nul 

Aankoopvergoeding 
 

Nul Nul 

Verkoopvergoeding Nul Nul 

Beheervergoeding 
 

Aandelenklasse N: 0,50% jaarlijks 
Aandelenklasse R (slapend): Nihil 
Aandelenklasse X (slapend): Nihil 
Aandelenklasse Y (slapend): Nihil 
Aandelenklasse Z (slapend): Nihil 

 
 
Aandelen van klasse AN, klasse ANX, 
klasse BN, klasse BNX: tot 0,75% per jaar 
van het gemiddelde totale 
nettovermogen van de klasse. 
 
Aandelen van klasse I, klasse IX, klasse J, 
klasse JX: tot 0,70% per jaar van het 
gemiddelde totale nettovermogen van 
de klasse. 
 
Klasse VLK-A-Aandelen en Klasse VLK-B-
Aandelen 0,15% van het gemiddelde 
totale nettovermogen van de Klasse. 
 
Klasse VLK-I-Aandelen en Klasse VLK-J-
Aandelen 0,00% van het gemiddelde 
totale nettovermogen van de Klasse. 
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Klasse Z-Aandelen en Klasse ZJ-
Aandelen: 0% per jaar van het 
gemiddelde totale nettovermogen van 
de Klasse 
 
 

Servicevergoeding 0,10% per jaar 0,20% per jaar van het gemiddelde totale 
nettovermogen van de Klasse. 

Prestatievergoeding N/A N/A 
Synthetische risico-
opbrengstindicator 
(SRRI) 

6 6 

 
 
  



Tabel 2. Vergelijking van de belangrijkste kenmerken die gelden voor het Fusiefonds Kempen Global 
Sustainable Equity Fund N.V. en voor het Ontvangende Subfonds Kempen International Funds - Kempen 

(Lux) Global Sustainable Equity Fund 
 

 

Kenmerken Kempen Global Sustainable Equity 

Fund N.V. 

Kempen (Lux) Global Sustainable 

Equity Fund  

Fonds Kempen Global Sustainable Equity 
Fund N.V. 

Kempen (Lux) Global Sustainable Equity 
Fund 

Soort Fonds ICBE ICBE 

Juridische structuur beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal 

société d'investissement à capital  
variable (SICAV) 

Paraplustructuur geen Ja (genoemd Kempen International 
Funds) 

Beursgenoteerd 
fonds 

Ja - genoteerd aan Euronext 
Amsterdam 

nee 

Fondsbeheerder Kempen Capital Management N.V. Kempen Capital Management N.V. 

Bewaarder / 
Administratieve 
Agent en 
Transfer/Registratie 
Agent 

BNP Paribas Securities Services SCA 
(bijkantoor Amsterdam) 

BNP Paribas Securities Services SCA 
(bijkantoor Luxemburg) 

Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants 
NV 

PricewaterhouseCoopers Société 
Coopérative 

Datum van afsluiting 
van het boekjaar 

30 september 30 september 

Cut-off voor aan- en 
verkoop 
 

Elke werkdag om 16.00 uur CET  Elke werkdag om 16.00 uur CET 

Werkdag Een dag waarop de banken in 
Luxemburg open zijn voor zaken. 

Een dag waarop Euronext Amsterdam 
open is voor handel 

Referentievaluta Euro Euro 
Berekening 
wereldwijde 
exposure 

Commitment approach Commitment approach 

Distributiebeleid Beleid inzake winstverdeling 
 
Om te voldoen aan de vereisten die 
gelden voor een fiscale 
beleggingsinstelling (een 
beleggingsmaatschappij met de 
bijzondere fiscale status van 
beleggingsfonds), moet het Fonds de 
belastbare winst binnen acht maanden 
na het einde van elk Boekjaar uitkeren. 

DISTRIBUTIEBELEID 
 
Met uitzondering van de hieronder 
vermelde uitkerende Aandelenklassen 
en tenzij anders is bepaald in de Bijlage 
bij het Prospectus voor een andere 
specifieke Aandelenklasse, is de Raad 
van Bestuur niet van plan om de 
toekenning van enig jaarlijks of 
interimdividend op de Aandelen aan te 
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Het Fonds kan in een jaar meer dan de 
belastbare winst uitkeren. 
 
De hoogte en de frequentie van de 
uitkering kunnen van jaar tot jaar 
verschillen en er kunnen jaren zijn 
waarin de uitkering nihil is. Het staat 
het Fonds vrij om interim-dividenden 
uit te keren. 
Een uitkering zal betaalbaar worden 
gesteld op een datum en op een wijze 
als door het Fonds te bepalen. Meer 
informatie is te vinden in artikel 30 van 
de statuten. 
 
Informatie over de uitkeringen aan 
Aandeelhouders, de samenstelling van 
de uitkering en de wijze waarop deze 
betaalbaar zal worden gesteld, zal 
worden bekendgemaakt in een 
advertentie in een landelijk verspreid 
Nederlands dagblad en op de Website. 

bevelen. 
De Aandelen van de klassen B, BN, BNX, 
BX, J, JX, LID, LRD, VLK-B, VLK-J en ZJ zijn 
uitkerende Aandelen met betrekking tot 
dewelke de Raad van Bestuur 
interimdividenden mag uitkeren binnen 
de enige limieten die in de Wet van 2010 
zijn bepaald. 
Dividenden kunnen echter voortvloeien 
uit een besluit van de aandeelhouders in 
de algemene vergadering, op 
voorwaarde van een meerderheid van 
de aanwezige of vertegenwoordigde 
aandeelhouders en een gelijkluidende 
beslissing bij dezelfde meerderheid in 
het betrokken Sub-fonds. De 
aandeelhouders worden erop gewezen 
dat, wanneer het dividendpercentage 
hoger is dan de beleggingsinkomsten van 
de aandelenklasse, dividenden kunnen 
worden betaald uit het kapitaal dat aan 
de aandelenklasse is toegerekend, 
alsook uit de gerealiseerde en niet-
gerealiseerde meerwaarden, binnen de 
beperkingen die door de wet worden 
opgelegd. Dit kan fiscaal inefficiënt zijn 
voor aandeelhouders in bepaalde 
landen. Aandeelhouders dienen hun 
plaatselijke belastingadviseur te 
raadplegen over hun eigen situatie. 
Interimdividenden kunnen, binnen de 
enige beperkingen die in de Wet van 
2010 en de Statuten zijn vastgesteld, 
maar in overeenstemming met de 
kenmerken van de betrokken 
Aandelenklassen, op besluit van de Raad 
van Bestuur worden uitgekeerd met 
betrekking tot de Aandelen van een Sub-
fonds.  
Dividendaankondigingen (indien van 
toepassing) kunnen worden gedaan door 
kennisgevingen aan de relevante 
aandeelhouders per post te verzenden 
naar hun adres dat is vermeld in het 
aandeelhoudersregister of door middel 
van publicaties in door de raad van 
bestuur vast te stellen dagbladen en op 
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de website. Betaling geschiedt door de 
Depositaris aan het gemandateerde 
adres van de geregistreerde 
aandeelhouders. 
Dividenden die vijf jaar na de 
declaratiedatum nog niet zijn opgeëist, 
komen te vervallen en vervallen aan het 
Fonds in het betreffende Sub-fonds. 
 

Belastingheffing op 
de fondsen 

Fiscale aspecten die van toepassing 
zijn op het Fonds 
Vennootschapsbelasting 
Het Fonds heeft gekozen voor de status 
van 'fiscaal beleggingsinstelling' 
(hierna ook: FBI) in de zin van artikel 28 
van de Wet op de 
vennootschapsbelasting van 1969. Dit 
houdt in dat het Fonds onderworpen is 
aan 0% vennootschapsbelasting, 
indien en slechts indien aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. 
Een van de voorwaarden is dat de 
belastbare winst binnen acht maanden 
na het einde van elk boekjaar aan de 
Aandeelhouders wordt uitgekeerd in 
overeenstemming met het 
Winstuitkeringsbeleid van het Fonds. 
De FBI-status brengt ook met zich mee 
dat aan bepaalde 
"aandeelhoudersvereisten" moet 
worden voldaan. Zo mag een 
natuurlijke persoon geen belang van 
25% of meer in het Fonds houden. 
Daarnaast mag een entiteit (of twee of 
meer gelieerde entiteiten) die 
onderworpen is (zijn) aan de 
vennootschapsbelasting geen belang 
van 45% of meer in het Fonds houden. 
Dividendbelasting en buitenlandse 
bronbelastingen 
Door het Fonds ontvangen dividenden 
Dividenden die door het Fonds worden 
ontvangen, kunnen onderworpen zijn 
aan dividendbelasting of buitenlandse 
bronbelasting. Indien meer 
buitenlandse bronbelasting is 

Belastingen 
1. Het Fonds  
Volgens de huidige wetgeving en praktijk 
is het Fonds niet onderworpen aan enige 
Luxemburgse inkomstenbelasting, noch 
zijn door het Fonds uitgekeerde 
dividenden onderworpen aan enige 
Luxemburgse bronbelasting. 
Aandelen van de Klassen A, AN, AND, 
ANX, AX, B, BN, BNX, BX, LR, LRD, VLK-A 
en VLK-B zijn in Luxemburg echter 
onderworpen aan een "taxe 
d'abonnement" van 0,05% per jaar van 
hun nettovermogen. Deze belasting is 
betaalbaar per kwartaal en wordt 
berekend over de totale netto-
intrinsieke waarde van elke Klasse op het 
einde van het betrokken kwartaal.  
De Aandelen van de Klassen Classes I, IX, 
J, JX, LI, LID, VLK-I, VLK-J, Z en ZJ zijn in 
Luxemburg onderworpen aan een "taxe 
d'abonnement" van 0,01% per jaar van 
hun nettoactiva. Deze belasting is 
betaalbaar per kwartaal en wordt 
berekend over de totale netto-
intrinsieke waarde van elke Klasse op het 
einde van het betrokken kwartaal.  
In Luxemburg is geen belasting 
verschuldigd op de gerealiseerde of niet-
gerealiseerde waardestijging van de 
activa van het Fonds. De regelmatige 
inkomsten van het Fonds uit sommige 
van zijn effecten, alsmede de rente op 
deposito's in contanten in bepaalde 
landen, kunnen onderworpen zijn aan 
bronbelastingen tegen verschillende 
tarieven, die normaliter niet kunnen 
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ingehouden op ontvangen dividenden 
dan is toegestaan onder een 
belastingverdrag, kan het Fonds een 
verzoek indienen bij de buitenlandse 
belastingautoriteiten voor teruggaaf 
van het overschot aan ingehouden 
bronbelasting. 
Dividendbelasting 
In principe zal het Fonds 15% 
dividendbelasting inhouden op de 
dividenden die aan de Aandeelhouders 
worden uitgekeerd. 
Afdrachtvermindering 
De FBI-status geeft het Fonds het recht 
een afdrachtsvermindering op deze 
dividendbelasting toe te passen. Dit 
betekent dat de door het Fonds 
ingehouden dividendbelasting niet 
(volledig) hoeft te worden afgedragen 
aan de Nederlandse fiscus. Een 
afdrachtvermindering zou kunnen 
worden geclaimd met betrekking tot 
Nederlandse dividendbelasting en 
buitenlandse bronbelasting die voor 
rekening van het Fonds wordt 
ingehouden. 
Het bedrag aan buitenlandse 
bronbelasting waarvoor het Fonds de 
afdrachtvermindering kan toepassen is 
echter in eerste instantie beperkt tot 
ten hoogste 15% van de ontvangen 
buitenlandse inkomsten (dividenden). 
Vervolgens wordt het bedrag aan 
buitenlandse bronbelasting waarvoor 
een afdrachtvermindering kan worden 
gevraagd, kort gezegd, verminderd 
indien en voor zover de 
Aandeelhouders recht hebben op een 
vermindering of vrijstelling van 
Nederlandse dividendbelasting. De 
afdrachtvermindering kan derhalve - 
afhankelijk van het soort 
Aandeelhouders dat deelneemt in het 
Fonds - variëren tussen 0% en 
maximaal 15% van de ontvangen 
(buitenlandse) inkomsten. De 
afdrachtvermindering komt ten goede 

worden gerecupereerd. 
Door het Fonds ontvangen rente- en 
dividendinkomsten kunnen in de 
bronlanden worden onderworpen aan 
niet-terugvorderbare bronbelasting. Het 
Fonds kan voorts in de landen van 
herkomst worden onderworpen aan 
belasting op de gerealiseerde of niet-
gerealiseerde waardestijging van zijn 
activa. Het Fonds kan profiteren van 
door Luxemburg gesloten 
dubbelbelastingverdragen, die kunnen 
voorzien in vrijstelling van bronbelasting 
of verlaging van het tarief van de 
bronbelasting. 
Uitkeringen door het Fonds zijn in 
Luxemburg niet aan bronbelasting 
onderworpen. 
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aan de inkomsten van het Fonds. 
 

Belasting van 
aandeelhouders 

Fiscale aspecten van toepassing op 
Aandeelhouders 
 
Nederlandse aandeelhouders 
 
Persoonlijke inkomstenbelasting 
Aandelen gehouden door personen die 
in Nederland wonen, zijn onderworpen 
aan inkomstenbelasting. In de regel 
zullen de Aandelen worden 
opgenomen in het belastbaar inkomen 
uit sparen en beleggen (box 3). Het 
belastbaar inkomen uit box 3 wordt 
bepaald door de heffing van een fictief 
rendement (forfaitair rendement) over 
de rendementsgrondslag verminderd 
met de van toepassing zijnde 
belastingvrije som. 
De rendementsgrondslag wordt aan 
het begin van het kalenderjaar 
vastgesteld en is gelijk aan de waarde 
van de vermogensbestanddelen minus 
de waarde van de schulden. De fictieve 
rendementspercentages worden 
jaarlijks door de Nederlandse regering 
vastgesteld, waarbij rekening wordt 
gehouden met een gemengd 
rendement voor beleggingen en 
spaargelden. Over het berekende 
fictieve rendement is 
inkomstenbelasting verschuldigd. Als 
zodanig zijn de resultaten op de 
Aandelen niet relevant voor de 
Nederlandse inkomstenbelasting in 
box 3. 
Aandeelhouders die ingezetenen zijn 
van Nederland en Aandelen bezitten 
die tot hun belastbaar inkomen uit 
werk en woning (box 1) of tot hun 
belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 
belang (box 2) worden gerekend, 
wordt geadviseerd hun eigen 
belastingadviseur te raadplegen over 
de fiscale aspecten die op hun 

2. Aandeelhouders 
 
In Luxemburg woonachtige natuurlijke 
personen Gerealiseerde meerwaarden 
op de verkoop van de Aandelen door 
natuurlijke personen die Luxemburgse 
ingezeten zijn, zijn Aandeelhouders die 
de Aandelen in hun persoonlijke 
portefeuille houden (en niet als 
bedrijfsactiva) en zijn doorgaans niet 
onderworpen aan de Luxemburgse 
inkomstenbelasting, behalve als: 
 

iii) de Aandelen worden verkocht 
vóór of binnen 6 maanden na 
hun inschrijving of aankoop; of 

iv) indien de Aandelen in de 
privéportefeuille een 
substantiële deelneming 
vormen. Een deelneming wordt 
als aanzienlijk beschouwd 
wanneer de verkoper, alleen of 
met zijn/haar echtgeno(o)t(e) en 
minderjarige kinderen, op enig 
tijdstip gedurende de vijf jaar 
voorafgaand aan de datum van 
de overdracht, rechtstreeks of 
middellijk, heeft deelgenomen 
aan de eigendom van meer dan 
10% van het kapitaal of de activa 
van de vennootschap.  

 
Uitkeringen door het Fonds zijn 
onderworpen aan inkomstenbelasting. 
 
De Luxemburgse personenbelasting 
wordt geheven volgens een progressieve 
inkomstenbelastingschaal, en verhoogd 
met de solidariteitstoeslag (contribution 
au fonds pour l'emploi). 
  
In Luxemburg gevestigde onderneming 
In Luxemburg ingezeten 
vennootschappelijke Aandeelhouders 
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belegging van toepassing zijn. 
Vennootschapsbelasting 
Voor in Nederland geregistreerde 
Aandeelhouders die onderworpen zijn 
aan de vennootschapsbelasting, zullen 
de werkelijke rendementen die op 
deze Aandelen worden gerealiseerd 
doorgaans worden belast tegen het 
reguliere tarief van de 
vennootschapsbelasting. Deze 
rendementen betreffen doorgaans 
dividenden alsmede 
vermogenswinsten en -verliezen 
gerealiseerd door een (gedeeltelijke) 
vervreemding van de Aandelen in het 
Fonds. De deelnemingsvrijstelling is 
niet van toepassing op deze Aandelen. 
 
Dividendbelasting 
Voor Aandeelhouders die in Nederland 
wonen of geregistreerd zijn, dient de 
dividendbelasting die wordt 
ingehouden op door het Fonds 
uitgekeerde dividenden als voorheffing 
voor de inkomstenbelasting. Dit 
betekent dat belastingplichtige 
Aandeelhouders deze 
dividendbelasting kunnen verrekenen 
met hun te betalen belastingen. 
In Nederland gevestigde 
rechtspersonen die niet aan de 
vennootschapsbelasting zijn 
onderworpen, kunnen de Nederlandse 
belastingdienst om volledige teruggaaf 
van de ingehouden dividendbelasting 
verzoeken, mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan. 
 
Niet-Nederlandse Aandeelhouders 
Aandeelhouders die niet in Nederland 
woonachtig of geregistreerd zijn, 
wordt geadviseerd hun eigen 
belastingadviseur te raadplegen over 
de fiscale aspecten die op hun 
belegging van toepassing zijn. 

zullen worden onderworpen aan een 
vennootschapsbelasting van 24,92% (in 
2021 voor entiteiten die hun statutaire 
zetel in Luxemburg-Stad hebben) op de 
uitkering die zij van het Fonds ontvangen 
en de winst die zij ontvangen bij de 
vervreemding van de Aandelen. 
 
In Luxemburg gevestigde 
Aandeelhouders met 
rechtspersoonlijkheid die van een 
speciaal belastingregime genieten, zoals 
bijvoorbeeld (i) instellingen voor 
collectieve belegging die onderworpen 
zijn aan de wet van 2010, (ii) 
gespecialiseerde beleggingsfondsen die 
onderworpen zijn aan de wet van 13 
februari 2007 betreffende de 
gespecialiseerde beleggingsfondsen (de 
"wet van 2007"), (iii) gereserveerde 
alternatieve beleggingsfondsen die 
onderworpen zijn aan de wet van 23 juli 
2016 betreffende de gereserveerde 
alternatieve beleggingsfondsen (voor 
zover zij er niet voor hebben geopteerd 
onderworpen te zijn aan de algemene 
vennootschapsbelasting),of (iv) 
familievermogensbeheervennootschapp
en die onderworpen zijn aan de 
gewijzigde wet van 11 mei 2007 met 
betrekking tot 
familievermogensbeheervennootschapp
en, zijn vrijgesteld van 
inkomstenbelasting in Luxemburg, maar 
in plaats daarvan onderworpen aan een 
jaarlijkse inschrijvingstaks (taxe 
d'abonnement) en bijgevolg zijn de 
inkomsten uit de Aandelen, evenals de 
winsten die daaruit voortvloeien, niet 
onderworpen aan Luxemburgse 
inkomstenbelastingen.  
 
De Aandelen maken deel uit van het 
belastbaar nettovermogen van de in 
Luxemburg ingezeten 
vennootschappelijke Aandeelhouders, 
behalve indien de houder van de 
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Aandelen (i) een ICB is die onderworpen 
is aan de Wet van 2010, (ii) een vehikel 
dat valt onder de wet van 22 maart 2004 
betreffende de effectisering, (iii) een 
vennootschap die valt onder de 
gewijzigde wet van 15 juni 2004 
betreffende de beleggingsvennootschap 
in risicokapitaalvehikels, (iv) een 
gespecialiseerd beleggingsfonds dat valt 
onder de wet van 2007 of (v) een 
familievermogensbeheerder die valt 
onder de gewijzigde wet van 11 mei 2007 
met betrekking tot 
familievermogensbeheervennootschapp
en. Het belastbaar nettovermogen 
wordt op jaarbasis belast tegen een 
tarief van 0,5%. Een verlaagd 
belastingtarief van 0,05% is verschuldigd 
voor het gedeelte van het 
nettovermogen dat 500 miljoen euro 
overschrijdt. 
Niet in Luxemburg ingezeten 
Aandeelhouders 
Natuurlijke personen of collectieve 
entiteiten niet-inwoners die geen vaste 
inrichting in Luxemburg hebben waaraan 
de Aandelen kunnen worden 
toegerekend, zijn niet onderworpen aan 
Luxemburgse belasting op 
vermogenswinsten die gerealiseerd 
worden bij de vervreemding van de 
Aandelen, noch op de uitkering die 
ontvangen wordt van het Fonds en de 
Aandelen zullen niet onderworpen zijn 
aan de vermogensbelasting. 

Beleggingsbeleid Beleggingsbeleid 
 
Inleiding 
Het Fonds biedt de mogelijkheid om te 
beleggen in een gediversifieerde 
portefeuille van ondernemingen 
wereldwijd die voldoen aan strenge 
duurzaamheidscriteria. Beleggingen in 
het Fonds worden gescreend door 
onafhankelijke gegevensverstrekkers 
om de naleving van criteria op het 
gebied van milieu, maatschappij en 

Beleggingsdoelstelling en -beleid 
De beleggingsdoelstelling van het Sub-
fonds bestaat erin Beleggers de 
mogelijkheid te bieden te beleggen in 
een actief en professioneel beheerde 
portefeuille van beursgenoteerde 
ondernemingen wereldwijd die 
openstaan voor engagement van de 
aandeelhouders en die criteria op het 
gebied van milieu, maatschappij en 
bestuur ("ESG") in hun strategie 
integreren. 
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bestuur (ESG) te beoordelen. De 
Fondsbeheerder hanteert strikte 
duurzaamheidscriteria die beleggingen 
in bedrijven die betrokken zijn bij 
controversiële activiteiten, zoals 
alcohol, tabak en adult entertainment, 
tot een minimum beperken of 
uitsluiten. Het Fonds streeft ernaar 
beleggingen te selecteren met de 
nadruk op de lange termijn en 
duurzame groei. Het Fonds streeft 
ernaar bedrijven te selecteren die ESG 
goed hebben geïntegreerd in hun 
strategie en in staat zijn om op lange 
termijn duurzame waarde te creëren. 
In het beleggingsproces wordt 
rekening gehouden met de bijdrage 
aan de overgang naar een duurzamere 
economie. 
Het Fonds streeft primair naar een 
totaal langetermijnrendement dat 
hoger is dan de MSCI World Net TR 
Index in euro, bestaande uit 
vermogenswinsten of -verliezen plus 
nettodividend. Het rendement voor de 
Aandeelhouder zal bestaan uit de 
koersontwikkeling van de Aandelen in 
het Fonds alsmede uit de eventueel 
door het Fonds uit te keren dividenden. 
Het Fonds streeft ernaar in lijn te zijn 
met de klimaatdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs door te 
streven naar een koolstofneutrale 
portefeuille in 2050. In de tussentijd 
streeft het Fonds naar een 
koolstofintensiteit van ten minste 50% 
onder de MSCI World Net TR Index. 
 
Beleggingsuniversum 
Het Fonds belegt voornamelijk in 
beursgenoteerde ondernemingen 
wereldwijd die door onafhankelijke 
gegevensverstrekkers zijn gescreend 
op strikte duurzaamheidscriteria 
waarbij beleggingen in ondernemingen 
die betrokken zijn bij controversiële 
activiteiten zoals alcohol, tabak en 

 
De activa van het Sub-fonds zullen 
worden belegd, hetzij rechtstreeks, 
hetzij via het gebruik van financiële 
derivaten, in een gediversifieerde 
portefeuille van beleggingen in aandelen 
en aandelenequivalenten van 
beursgenoteerde bedrijven. Het Sub-
fonds selecteert beleggingen met de 
nadruk op lange termijn en duurzame 
groei. Het beleggingsproces van het Sub-
fonds houdt rekening met ESG-risico's en 
-kansen bij de beoordeling van de 
kwaliteit en de groeivooruitzichten van 
een onderneming.  
 
Het rendement van de Aandeelhouder 
zal de bewegingen in de NIW van de 
Aandelen in het Sub-fonds omvatten, 
evenals de door het Sub-fonds 
uitgekeerde dividenden, in voorkomend 
geval. Het Sub-fonds streeft naar een 
totaal langetermijnrendement van 8% 
op jaarbasis. 
 
Er kan worden geïnvesteerd in alle 
beschikbare sectoren.  
 
De financiële instrumenten waarin het 
Sub-fonds belegt, worden verhandeld op 
gereglementeerde markten, met 
inbegrip van multilaterale 
handelsfaciliteiten.  
 
Het Sub-fonds kan ook beleggen in 
liquiditeiten en deposito's. 
 
Het Sub-fonds kan in de geselecteerde 
financiële instrumenten beleggen, hetzij 
direct, hetzij indirect door in andere 
beleggingsfondsen te beleggen, 
bijvoorbeeld tijdelijk in een 
geldmarktfonds. 
Het Sub-fonds mag derivatenposities, 
zoals opties, warrants en futures, alleen 
gebruiken voor een efficiënt 
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adult entertainment tot een minimum 
worden beperkt of worden 
uitgesloten, en die voldoen aan deze 
strikte duurzaamheidscriteria. Er kan 
worden belegd in alle beschikbare 
sectoren; beleggingen in bedrijven die 
volgens de Global Industry 
Classification Standards (GICS) tot de 
vastgoedsector behoren, zijn echter 
uitgesloten. 
Het merendeel van de financiële 
instrumenten waarin het Fonds belegt, 
wordt verhandeld op een 
gereglementeerde markt. Het Fonds 
kan financiële instrumenten kopen en 
verkopen op verschillende 
handelsplatforms, zoals multilaterale 
handelsfaciliteiten. 
Het Fonds kan ook beleggen in 
liquiditeiten en deposito's. 
 
Beleggingsrichtsnoeren 
Het Fonds kan direct of indirect 
beleggen in de geselecteerde 
financiële instrumenten, door te 
beleggen in andere beleggingsfondsen, 
of in derivatenposities zoals opties, 
warrants en futures. 
Deze derivatenposities kunnen worden 
gebruikt voor zowel een efficiënt 
portefeuillebeheer als voor 
afdekkingsdoeleinden. Ingeval deze 
derivaten over-the-counter worden 
verhandeld, zal de op de markt 
gebruikelijke documentatie worden 
gebruikt. 
 
Beleggingsbeperkingen 
De volgende beleggingsbeperkingen 
moeten door de Fondsbeheerder in 
acht worden genomen bij de uitvoering 
van het beleggingsbeleid van het 
Fonds. 
- De portefeuille bestaat voor ten 
minste 75% uit ondernemingen met 
een marktkapitalisatie van ten minste 

portefeuillebeheer en ter afdekking. 
 
Bij de uitvoering van het 
beleggingsbeleid van het Sub-fonds 
moet de Beheervennootschap zich 
houden aan de volgende 
beleggingsbeperkingen: 
 
- Ten minste 50% van de totale activa van 
het Sub-fonds moet bestaan uit 
bedrijven met een marktkapitalisatie van 
ten minste € 5 miljard;  
- Het Sub-fonds mag niet meer dan 10% 
van zijn totale activa beleggen in andere 
beleggingsfondsen (ICBE's of andere 
ICB's).  
 
Aanvullende risicowaarschuwingen met 
betrekking tot beleggingen in Rusland 
zijn opgenomen in het hoofdgedeelte 
van het Prospectus. 
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€ 5 miljard; 
- Het Fonds kan tijdelijk tot 10% van zijn 
totale activa financieren met geleend 
kapitaal; 
- Het Fonds is onderworpen aan de 
vereisten en beperkingen die door de 
Wft en het BGfo aan een ICBE worden 
gesteld. De toepasselijke bepalingen 
van het BGfo per de datum van het 
Prospectus zijn opgenomen in Bijlage 3 
bij het Prospectus; 
- Het Fonds mag niet meer dan 10% van 
zijn totale activa beleggen in andere 
ICBE's of andere AB's. 
De Fondsbeheerder heeft de 
bevoegdheid om, met inachtneming 
van de belangen van de 
Aandeelhouders, af te wijken van het 
beleggingsbeleid, mits deze afwijking 
het gevolg is van een gebeurtenis 
waarop de Fondsbeheerder geen 
invloed heeft (overmacht), 
bijvoorbeeld een situatie die ontstaat 
als gevolg van een fusie of overname 
van een vennootschap waarin het 
Fonds heeft belegd, of een situatie die 
het gevolg is van een aanzienlijke 
wijziging in de samenstelling van de 
benchmark. 
Indien een instrument dat door het 
Fonds wordt gehouden niet langer in 
aanmerking komt voor belegging 
vanwege de ESG-beperkingen, zal de 
Fondsbeheerder het instrument 
verkopen, rekening houdend met de 
belangen van het Fonds en zijn 
beleggers. 

Verantwoord 
beleggen 

Verantwoord beleggen (ESG) 
De Fondsbeheerder is een 
verantwoordelijke 
vermogensbeheerder met een 
beleggingshorizon op lange termijn en 
gelooft sterk in betrokken 
eigenaarschap en rentmeesterschap. 
De Fondsbeheerder baseert haar 
criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur ("ESG") 

Verantwoord beleggen (ESG) 
Dit Sub-fonds neemt de ESG-criteria van 
de Beheervennootschap op in het 
beleggingsproces, zoals uiteengezet in 
het hoofdstuk "Verantwoord beleggen 
(ESG)" in het algemene deel van het 
Prospectus.  
 
Bovendien valt dit Sub-fonds onder het 
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voor verantwoorde beleggingen op 
internationale beginselen en 
verdragen zoals het Global Compact 
van de Verenigde Naties (UNGC), de 
leidende beginselen van de Verenigde 
Naties voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten (UNGP), de beginselen 
voor verantwoord beleggen (UNPRI) en 
de OESO-richtlijnen voor 
multinationale ondernemingen. De 
ESG-criteria vormen een integraal 
onderdeel van het beleggingsproces 
van de Fondsbeheerder. De 
beleggingsbenadering van de 
Fondsbeheerder houdt rekening met 
ESG-criteria via Uitsluiting, ESG-
integratie en Actief 
aandeelhouderschap. Dit zijn ook 
bindende elementen voor de 
beleggingsselectie en de naleving 
ervan wordt op regelmatige basis 
gecontroleerd. 
 
De Fondsbeheerder beschikt over de 
relevante kwalificaties en 
deskundigheid met betrekking tot ESG-
gerelateerde onderwerpen. ESG-
criteria zijn geïntegreerd in het 
beleggingsproces: de Fondsbeheerder 
voert een grondige analyse uit van 
ESG-risico's en -kansen bij de selectie 
van en het toezicht op beleggingen. De 
wezenlijke ESG-risico's en -kansen van 
ondernemingen waarin wordt belegd, 
worden per geval beoordeeld. Dit 
omvat een beoordeling van goede 
bestuurspraktijken. De 
ondernemingen waarin wordt belegd, 
worden beoordeeld op governance-
aspecten met behulp van extern 
onderzoek en door middel van interne 
beoordelingen. Bij de evaluatie van een 
effect of een emittent op basis van 
ESG-criteria kan de Fondsbeheerder 
ook vertrouwen op informatie en 
gegevens van ESG-adviseurs van 
derden. 

toepassingsgebied van artikel 8 van de 
FRR, wat betekent dat het Sub-fonds 
milieukenmerken en/of sociale 
kenmerken bevordert, met inbegrip van 
een beoordeling van de goede 
bestuurspraktijken van de 
ondernemingen waarin wordt 
geïnvesteerd. Dit Sub-fonds houdt bij de 
screening van de onderliggende 
beleggingen rekening met de volgende 
specifieke sociale en milieucriteria: 
beperking van de klimaatverandering en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
bescherming van de biodiversiteit en de 
ecosystemen en overgang naar een 
kringloopeconomie (E), fatsoenlijk werk, 
adequate levensstandaarden en welzijn 
voor de eindgebruikers, en andere 
sociale thema's zoals gendergelijkheid 
en diversiteitsvraagstukken in ruimere 
zin (S).  
 
De milieukenmerken die door dit Sub-
fonds worden bevorderd, beogen bij te 
dragen tot de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van het 
Klimaatakkoord van Parijs. Dit 
decarbonisatiepad omvat doelstellingen 
op korte termijn (2025), een ambitie op 
middellange termijn (2030) en een 
engagement op lange termijn om tegen 
2050 netto nul te bereiken. Hoewel er 
geen index als referentiebenchmark is 
aangewezen, streeft het Sub-fonds 
ernaar om tegen 2025 een 
koolstofintensiteit te hebben die lager is 
dan het EU-traject van de Paris Aligned 
Benchmark (EU PAB). 
 
Het Sub-fonds wil gedeeltelijk duurzaam 
beleggen met een milieudoelstelling in 
economische activiteiten die volgens de 
EU-Taxonomie als milieuduurzaam 
kunnen worden aangemerkt.  
 
Het Sub-fonds past bijkomende 
uitsluitingscriteria toe op basis van 
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De Fondsbeheerder gelooft in 
engagement met haar ondernemingen 
waarin wordt belegd met als doel 
positieve verandering te 
bewerkstelligen op specifieke ESG-
onderwerpen (actief eigenaarschap). 
In het geval van aandelenbeleggingen 
kan de Fondsbeheerder haar 
stemrecht op de Algemene 
Vergaderingen van Aandeelhouders 
gebruiken als een ander instrument om 
ondernemingen aan te moedigen hun 
ESG-beleid en -praktijken te 
verbeteren. Ondernemingen waarin 
wordt belegd en die onvoldoende 
resultaten en verbetering van hun ESG-
prestaties laten zien, kunnen worden 
uitgesloten. 
Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van controversiële 
wapens en tabak zijn uitgesloten van 
het beleggingsuniversum. Ook 
ondernemingen die aanzienlijke 
inkomsten halen uit de distributie, 
detailhandel en levering van 
tabaksproducten zijn uitgesloten. 
Controversiële wapens worden 
gedefinieerd als antipersoonsmijnen, 
clustermunitie, chemische wapens, 
biologische wapens en kernwapens. 
Ondernemingen die internationale 
principes en conventies, zoals de 
UNGC, de UNGP, UNPRI en de OECD 
Guidelines for Multinational 
Enterprises structureel schenden en 
geen bereidheid tonen tot verbetering, 
worden eveneens uitgesloten. 
De Fondsbeheerder past adequate due 
diligence-maatregelen toe bij de 
selectie van de activa en deze due 
diligence-maatregelen houden 
rekening met duurzaamheidsrisico's en 
ESG-gerelateerde risico's. In het 
beleggingsproces wordt ook rekening 
gehouden met duurzaamheidsrisico's 
en ESG-risico's omdat dit kan bijdragen 
tot een verbetering van de 
risicogecorrigeerde 

productbetrokkenheid, ESG-metriek en 
bedrijfsgedrag. Bovendien sluit het Sub-
fonds ondernemingen met lage ESG-
ratings uit. Op basis van de 
bovenstaande criteria wordt ten minste 
20% van de ondernemingen in het 
beleggingsuniversum uitgesloten, 
hetgeen periodiek wordt gecontroleerd. 
 
Meer informatie over de milieu- of 
sociale kenmerken en de gedeeltelijke 
duurzame beleggingen voor dit Sub-
fonds is beschikbaar in Bijlage 11 bij het 
Prospectus. 
 
Het beoordelingsproces van de 
duurzaamheidsrisico's wordt uitgevoerd 
als onderdeel van de beleggingsanalyse 
door rekening te houden met de 
specifieke ESG-criteria voor dit Sub-
fonds zoals uiteengezet in de paragraaf 
"Verantwoord beleggen (ESG)" in het 
algemene deel van het Prospectus. Wij 
beoordelen het ESG-profiel van elk 
bedrijf van geval tot geval, rekening 
houdend met de materiële risico's in een 
bepaalde sector in combinatie met de 
respectieve risicoblootstelling, 
praktijken en informatieverstrekking van 
het bedrijf. Dit omvat ook een 
beoordeling van goede 
bestuurspraktijken. Voor de 
risicobeoordeling wordt gebruik 
gemaakt van gegevens van externe en/of 
interne leveranciers, waarvan sommige 
gespecialiseerd zijn in ESG-gerelateerde 
gegevens en bijbehorende risicocijfers. 
Voor beleggingen waarbij er een 
indicatie is van gedrag of activiteiten die 
niet in overeenstemming zijn met de 
geformuleerde criteria voor 
verantwoord beleggen of op basis van 
het risicoprofiel van emittenten als 
gevolg van de integratie van E, S en G-
factoren, wordt door de Fondsbeheerder 
een besluit genomen over het aangaan 
van een dialoog met de emittent of de 
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langetermijnrendementen voor 
beleggers, in overeenstemming met de 
beleggingsdoelstellingen van het 
Fonds. 
Het Fonds valt onder de werkingssfeer 
van artikel 9 van de FRR, wat betekent 
dat het Fonds een duurzame 
beleggingsdoelstelling inzake 
klimaatverandering heeft. In dat 
opzicht committeert het Fonds zich 
aan de doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs. Dit omvat doelstellingen op 
korte termijn (2025), ambitie op 
middellange termijn (2030) en een 
verbintenis op lange termijn om tegen 
2050 netto nul te bereiken. In 2025 wil 
het Fonds op één lijn zitten met een 
traject om de doelstellingen van het 
Parijsakkoord en het Nederlandse 
Klimaatakkoord te bereiken. Het volgt 
het traject in overeenstemming met de 
EU-benchmark van Parijs1. Daarnaast 
streeft het fonds naar een 
koolstofintensiteit die ten minste 50% 
lager is dan die van de MSCI World Net 
TR Index. 
Bij het nastreven van zijn duurzame 
doelstelling inzake klimaatverandering 
kan het Fonds ook beleggen in 
ondernemingen die milieu- of sociale 
kenmerken bevorderen. Het fonds 
bevordert verder milieu- en sociale 
kenmerken via zijn ESG-benadering 
(Environmental, Social and 
Governance). 
Het Fonds past aanvullende 
uitsluitingscriteria toe op basis van 
productbetrokkenheid, ESG-metriek 
en bedrijfsgedrag. Bovendien sluit het 
Fonds ondernemingen met een lage 
ESG-rating uit. Op basis van de 
bovenstaande criteria wordt ten 
minste 20% van de ondernemingen in 
het beleggingsuniversum uitgesloten, 
hetgeen periodiek wordt 
gecontroleerd. 
Er is geen index aangewezen als 

uitsluiting van de emittent uit het in 
aanmerking komende 
beleggingsuniversum van dit Sub-fonds. 
De Beheervennootschap gelooft in 
engagement met haar ondernemingen 
waarin wordt belegd met het oog op een 
positieve verandering inzake specifieke 
ESG-onderwerpen (actief 
eigenaarschap). Het uitoefenen van 
actief eigenaarschap maakt deel uit van 
het beleggingsproces van de 
Beheervennootschap en draagt in 
aanzienlijke mate bij tot het 
minimaliseren en beperken van 
duurzaamheidsrisico's, alsook tot het op 
termijn verhogen van de economische 
en maatschappelijke waarde van het 
bedrijf waarin geïnvesteerd wordt.  
 
Door duurzaamheidsrisico's in de 
beleggingsbeslissingen te integreren en 
maatregelen zoals uitsluitingen en actief 
eigenaarschap te nemen, verwacht het 
Sub-fonds dat de waarschijnlijke impact 
van duurzaamheidsrisico's op het 
rendement van het Sub-fonds gering zal 
zijn. 
 
Meer informatie over de implementatie 
en de bindende elementen van het 
beleggingsproces van verantwoord 
beleggen en ESG-criteria voor dit Sub-
fonds is te vinden op 
https://www.kempen.com/en/asset-
management door het Sub-fonds te 
selecteren en in Bijlage 11 bij het 
Prospectus.  
 

https://www.kempen.com/en/asset-management
https://www.kempen.com/en/asset-management
https://www.kempen.com/en/asset-management
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referentiebenchmark om de duurzame 
doelstelling te bereiken. De 
klimaatveranderingsdoelstelling is 
echter gebaseerd op het traject van de 
op Parijs afgestemde EU-benchmark.  
Meer informatie over de manier 
waarop de Fondsbeheerder 
verantwoord beleggen en ESG 
integreert, met inbegrip van de 
informatie die vereist is uit hoofde van 
de aanstaande Sustainable Finance 
Disclosure Regulation ("SFDR") en 
Taxonomy Regulation ("TR"), is te 
vinden op www.kempen.com/nl/asset-
management/esg. Meer informatie 
over de implementatie van 
verantwoord beleggen en ESG voor 
een specifiek fonds is te vinden op de 
Website door het Fonds te selecteren. 
Dit Fonds belegt in bepaalde financiële 
instrumenten in overeenstemming 
met het Prospectus en streeft daarbij 
de milieudoelstelling na met 
betrekking tot de bevordering van de 
beperking van en/of aanpassing aan de 
klimaatverandering, in 
overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs. Om het 
aandeel van de beleggingen van het 
Fonds in ecologisch duurzame 
economische activiteiten te 
specificeren, moeten de 
ondernemingen waarin wordt belegd 
dergelijke relevante gegevens 
rapporteren. Momenteel zijn 
ondernemingen waarin wordt 
geïnvesteerd echter nog niet verplicht 
alle relevante gegevens openbaar te 
maken om te bepalen in welke mate 
het Fonds is geïnvesteerd in 
activiteiten die in overeenstemming 
zijn met de Taxonomieverordening. 
Daarom is het aandeel van de 
onderliggende beleggingen van het 
Fonds dat zich ertoe verbindt rekening 
te houden met de EU-criteria die uit de 
Taxonomieverordening voortvloeien, 
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vastgesteld op 0%. 
Het Prospectus (met inbegrip van 
bovengenoemde 0%) zal worden 
geactualiseerd zodra het aan de 
taxonomie gerelateerde SFDR-
eindverslag over de ontwerpen van 
technische reguleringsnormen van 
toepassing wordt, en zal verder 
worden aangevuld zodra het mogelijk 
wordt nauwkeurig aan te geven in 
welke mate de beleggingen van het 
Fonds plaatsvinden in op de taxonomie 
afgestemde milieuduurzame 
activiteiten, met inbegrip van de 
verhoudingen van de beleggingen in 
ontsluitende en overgangsactiviteiten 
waarvoor het Fonds heeft gekozen. 
 

Profiel van een 
typische belegger 

Het Fonds kan geschikt zijn voor 
beleggers die aanvaarden dat het 
rendement van het Fonds volatiel is en 
dat er een aanzienlijk neerwaarts risico 
bestaat. 

Het Sub-fonds kan geschikt zijn als 
basisbelegging of als aanvullende 
belegging voor diegenen: 
- geïnteresseerd in blootstelling aan 
beursgenoteerde wereldwijde 
ondernemingen die openstaan voor 
engagement van aandeelhouders en 
ESG-criteria in hun strategie integreren; 
- streven naar vermogensgroei op lange 
termijn (5 jaar of langer); 
- die de mogelijkheid van aanzienlijke 
verliezen, vooral op korte termijn, 
kunnen dragen; en 
- die ervaring hebben met de risico's en 
de opbrengsten van beleggen in 
aandelen. 

Belangrijkste 
risicofactoren 

De Fondsbeheerder is van mening dat 
de volgende risicofactoren relevant zijn 
voor uw belegging. Deze 
risicofactoren, die in meer of mindere 
mate een nadelige invloed kunnen 
hebben op de waarde van en het 
rendement op de Aandelen, worden 
hieronder besproken in volgorde van 
relevantie. 

- Marktrisico; 
- Rendementsrisico; 
- Valutarisico; 

Alle beleggingen houden risico's in; er is 
geen garantie dat het Sub-fonds zijn 
beleggingsdoelstelling zal bereiken. De 
waarde van de Aandelen van het Sub-
fonds kan schommelen en het is mogelijk 
dat de beleggers het in het Sub-fonds 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen, 
vooral op korte termijn. Historische 
gegevens voor gelijkaardige 
beleggingsinstrumenten wijzen erop dat 
het Sub-fonds een agressief risiconiveau 
kan vertonen. Het Sub-fonds zal 



Kenmerken Kempen Global Sustainable Equity 

Fund N.V. 

Kempen (Lux) Global Sustainable 

Equity Fund  

- Concentratierisico; 
- Hefboomrisico; 
- Risico van wijzigingen in 

belastingpositie of 
belastingwetgeving; 

- Marktliquiditeitsrisico; 
- Tegenpartijrisico; 
- Aflossingsrisico; 
- Afwikkelingsrisico; 
- Bewaarnemingsrisico; 
- Inflatierisico; 
- Kapitaalerosie-risico; en 
- Risico's van beleggingen in 

andere beleggingsfondsen 

onderhevig zijn aan landenrisico's en 
aandelenmarktrisico's, die de prestatie 
van het Sub-fonds negatief kunnen 
beïnvloeden. 

Beschikbare 
aandelenklassen 

Gewone aandelen 
Prioriteit aandeel 

Klasse AN-Aandelen (slapend) 
Klasse ANX-Aandelen (slapend) 
Klasse BN-Aandelen  
Klasse BNX-Aandelen (slapend) 
Klasse I-Aandelen  
Klasse IX-Aandelen (slapend) 
Klasse J-Aandelen (slapend) 
Klasse JX-Aandelen (slapend) 
Klasse VLK-A Aandelen (slapend) 
Klasse VLK-B Aandelen 
Klasse VLK-I Aandelen 
Klasse VLK-J Aandelen (slapend) 
Klasse Z-Aandelen (slapend) 
Klasse ZJ-Aandelen (slapend) 

Minimumdeelneming 
in euro 

Intrinsieke waarde van 1 aandeel Klasse AN-Aandelen: 1 
Aandelen van klasse ANX: 1 
Klasse BN-Aandelen: 1 
Klasse BNX-Aandelen: 1 
Klasse I-Aandelen: 50,000 
Klasse IX-Aandelen: 50,000 
Klasse J-Aandelen: 50,000 
Klasse JX Aandelen: 50,000 
Klasse VLK-A-Aandelen: 1 
Klasse VLK-B Aandelen: 1 
Klasse VLK-I Aandelen: 50,000 
Klasse VLK-J Aandelen: 50,000 
Klasse Z-Aandelen: 100,000 
Klasse ZJ-Aandelen: 100,000 
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Minimumbedrag van 
vervolg 
inschrijvingen 

Intrinsieke waarde van 1 aandeel Klasse AN-Aandelen: 1 
Aandelen van klasse ANX: 1 
Klasse BN-Aandelen: 1 
Klasse BNX-Aandelen: 1 
Klasse I-Aandelen: 10,000 
Klasse IX-Aandelen: 10,000 
Klasse J-Aandelen: 10,000 
Klasse JX Aandelen: 10,000 
Klasse VLK-A-Aandelen: 1 
Klasse VLK-B Aandelen: 1 
Klasse VLK-I Aandelen: 10,000 
Klasse VLK-J Aandelen: 10,000 
Klasse Z-Aandelen: 1 
Klasse ZJ-Aandelen: 1 

Distributie-
/kapitalisatieaandele
nklassen 

Distribuerend Aandelen van klasse AN: Kapitalisatie 
Aandelen van klasse ANX: Kapitalisatie 
Klasse BN-Aandelen : Distribuerend 
Klasse BNX-Aandelen: Distribuerend 
Klasse I-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse IX-aandelen: Kapitalisatie 
Klasse J-Aandelen: Distribuerend 
Klasse JX-Aandelen: Distribuerend 
Klasse VLK-A-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse VLK-B Aandelen: Distribuerend 
Klasse VLK-I Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse VLK-J Aandelen: Distribuerend 
Klasse Z-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse ZJ-Aandelen: Distribuerend 

Minimum 
verkoopbedrag 

Nul Nul 

Aankoopvergoeding 
 

Nul Nul 

Verkoopvergoeding Nul Nul 

Beheervergoeding 
 

0,50% per jaar Aandelen van klasse AN, Aandelen van 
klasse ANX, Aandelen van klasse BN, 
Aandelen van klasse BNX: 0,75 % per jaar 
van het gemiddelde totale 
nettovermogen van de Klasse. 
 
Klasse I-Aandelen, Klasse IX-Aandelen, 
Klasse J-Aandelen, Klasse JX-Aandelen: 
0,70% per jaar van het gemiddelde totale 
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nettovermogen van de Klasse. 
 
Klasse VLK-A-Aandelen en Klasse VLK-B-
Aandelen 0,21% van het gemiddelde 
totale nettovermogen van de Klasse. 
 
Klasse VLK-I-Aandelen en Klasse VLK-J-
Aandelen 0,05% van het gemiddelde 
totale nettovermogen van de Klasse. 
 
Klasse Z-Aandelen en Klasse ZJ-
Aandelen: 0% per jaar van het 
gemiddelde totale nettovermogen van 
de Klasse 
 
 

Servicevergoeding Als de netto-intrinisieke waarde van 
het fonds op de laatste dag van het 
vorige boekjaar: 
- lager is dan of gelijk is aan 200 miljoen 
euro, bedraagt de service fee 0,20% 
per jaar; 
- meer dan 200 miljoen euro bedraagt, 
bedraagt de service fee 0,15% per jaar; 
- hoger is dan 700 miljoen euro, 
bedraagt de servicevergoeding 0,10% 
per jaar. 

0,20% per jaar van het gemiddelde totale 
nettovermogen van de Klasse. 

Prestatievergoeding N/A N/A 
Synthetische risico-
opbrengstindicator 
(SRRI) 

6 6 

 



Tabel 3. Vergelijking van de belangrijkste kenmerken die van toepassing zijn op het fusiefonds Kempen 
European Property Fund N.V. en op het Verkrijgende Fonds Kempen (Lux) European Property Fund  

 

Kenmerken Kempen European Property Fund 

N.V. 

Kempen (Lux) European Property 

Fund 

Fonds Kempen European Property Fund N.V. Kempen (Lux) European Property Fund  

Soort Fonds ICBE ICBE 

Juridische structuur beleggingsmaatschappij met 
veranderlijk kapitaal 

société d'investissement à capital  
variable (SICAV)  

Paraplustructuur geen Ja (genoemd Kempen International 
Funds)  

Beursgenoteerd 
fonds 

Ja - genoteerd aan Euronext 
Amsterdam 

nee 

Fondsbeheerder Kempen Capital Management N.V. Kempen Capital Management N.V. 

Bewaarder / 
Administratieve 
Agent en 
Transfer/Registratie 
Agent 

BNP Paribas Securities Services SCA 
(bijkantoor Amsterdam) 

BNP Paribas Securities Services SCA 
(bijkantoor Luxemburg) 

Accountant PricewaterhouseCoopers Accountants 
NV 

PricewaterhouseCoopers Société 
Coopérative 

Datum van afsluiting 
van het boekjaar 

30 september 30 september 

Cut-off voor aan- en 
verkoop 
 

Elke werkdag om 16.00 uur CET  Elke werkdag om 16.00 uur CET 

Werkdag Een dag waarop de banken in 
Luxemburg open zijn voor zaken. 

Een dag waarop Euronext Amsterdam 
open is voor handel 

Referentievaluta Euro Euro 
Berekening 
wereldwijde 
exposure 

Commitment approach  Commitment approach 

Distributiebeleid Beleid inzake winstverdeling 
 
Om te voldoen aan de vereisten die 
aan een FBI worden gesteld, moet het 
Fonds de belastbare winst binnen acht 
maanden na het einde van elk Boekjaar 
uitkeren. Het Fonds kan, met 
inachtneming van de belangen van de 
Aandeelhouders, besluiten om in enig 
boekjaar een hoger dividend uit te 
keren dan de belastbare winst. Het 
bedrag en de frequentie van de 
uitkering kunnen van jaar tot jaar 

DISTRIBUTIEBELEID 
 
Met uitzondering van de hieronder 
vermelde uitkerende Aandelenklassen 
en tenzij anders is bepaald in de Bijlage 
bij het Prospectus voor een andere 
specifieke Aandelenklasse, is de Raad 
van Bestuur niet van plan om de 
toekenning van enig jaarlijks of 
interimdividend op de Aandelen aan te 
bevelen. 
De Aandelen van de klassen B, BN, BNX, 
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verschillen en er kunnen jaren zijn 
waarin de uitkering nihil is. Het staat 
het Fonds vrij om interimdividenden 
uit te keren. 
Een uitkering zal betaalbaar worden 
gesteld op de datum en de wijze zoals 
vastgesteld door het Fonds.  
Meer informatie is te vinden in artikel 
30 van de statuten. 
Informatie over de uitkeringen aan 
Aandeelhouders, de samenstelling van 
de uitkering en de wijze waarop deze 
betaalbaar zal worden gesteld, zal 
worden gepubliceerd in een landelijk 
verspreid Nederlands dagblad en zal 
worden bekendgemaakt 
op de Website. 

BX, J, JX, LID, LRD, VLK-B, VLK-J en ZJ zijn 
uitkerende Aandelen met betrekking tot 
dewelke de Raad van Bestuur 
interimdividenden mag uitkeren binnen 
de enige limieten die in de Wet van 2010 
zijn bepaald. 
Dividenden kunnen echter voortvloeien 
uit een besluit van de aandeelhouders in 
de algemene vergadering, op 
voorwaarde van een meerderheid van 
de aanwezige of vertegenwoordigde 
aandeelhouders en een gelijkluidende 
beslissing bij dezelfde meerderheid in 
het betrokken Sub-fonds. De 
aandeelhouders worden erop gewezen 
dat, wanneer het dividendpercentage 
hoger is dan de beleggingsinkomsten van 
de aandelenklasse, de dividenden 
kunnen worden betaald uit het kapitaal 
dat aan de aandelenklasse is 
toegerekend, alsook uit de gerealiseerde 
en niet-gerealiseerde meerwaarden, 
binnen de door de wet bepaalde 
limieten. Dit kan fiscaal inefficiënt zijn 
voor aandeelhouders in bepaalde 
landen. Aandeelhouders dienen hun 
plaatselijke belastingadviseur te 
raadplegen over hun eigen situatie. 
Interimdividenden kunnen, binnen de 
enige beperkingen die in de Wet van 
2010 en de Statuten zijn vastgesteld, 
maar in overeenstemming met de 
kenmerken van de betrokken 
Aandelenklassen, op besluit van de Raad 
van Bestuur worden uitgekeerd met 
betrekking tot de Aandelen van een Sub-
fonds. 
Dividendaankondigingen (indien van 
toepassing) kunnen worden gedaan door 
kennisgevingen aan de relevante 
aandeelhouders per post te verzenden 
naar hun adres dat is vermeld in het 
aandeelhoudersregister of door middel 
van publicaties in door de raad van 
bestuur vast te stellen dagbladen en op 
de Website. Betaling geschiedt door de 
Depositaris aan het gemandateerde 
adres van de geregistreerde 
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aandeelhouders. 
Dividenden die vijf jaar na de 
declaratiedatum nog niet zijn opgeëist, 
komen te vervallen en vervallen aan het 
Fonds in het betreffende Sub-fonds. 
 

Belastingheffing op 
de fondsen 

Fiscale aspecten die van toepassing zijn 
op het Fonds 
Vennootschapsbelasting 
Het Fonds heeft gekozen voor de status 
van 'fiscaal beleggingsinstelling' 
(hierna ook: FBI) in de zin van artikel 28 
van de Wet op de 
vennootschapsbelasting van 1969. Dit 
houdt in dat het Fonds onderworpen is 
aan 0% vennootschapsbelasting, 
indien en slechts indien aan bepaalde 
voorwaarden wordt voldaan. 
Een van de voorwaarden is dat de 
belastbare winst binnen acht maanden 
na het einde van elk boekjaar aan de 
Aandeelhouders wordt uitgekeerd in 
overeenstemming met het 
Winstuitkeringsbeleid van het Fonds. 
De FBI-status brengt ook met zich mee 
dat aan bepaalde 
"aandeelhoudersvereisten" moet 
worden voldaan. Zo mag een 
natuurlijke persoon geen belang van 
25% of meer in het Fonds houden. 
Daarnaast mag een entiteit (of twee of 
meer gelieerde entiteiten) die 
onderworpen is (zijn) aan de 
vennootschapsbelasting geen belang 
van 45% of meer in het Fonds houden. 
 
Roerende voorheffing op dividenden en 
buitenlandse voorheffingen 
Door het Fonds ontvangen dividenden 
Dividenden die door het Fonds worden 
ontvangen, kunnen onderworpen zijn 
aan dividendbelasting of buitenlandse 
bronbelasting. Indien meer 
buitenlandse bronbelasting is 
ingehouden op ontvangen dividenden 
dan is toegestaan onder een belasting 

Belastingen 
1. Het Fonds  
Volgens de huidige wetgeving en praktijk 
is het Fonds niet onderworpen aan enige 
Luxemburgse inkomstenbelasting, noch 
zijn door het Fonds uitgekeerde 
dividenden onderworpen aan enige 
Luxemburgse bronbelasting. 
Aandelen van de Klassen A, AN, AND, 
ANX, AX, B, BN, BNX, BX, LR, LRD, VLK-A 
en VLK-B zijn in Luxemburg echter 
onderworpen aan een "taxe 
d'abonnement" van 0,05% per jaar van 
hun nettovermogen. Deze belasting is 
betaalbaar per kwartaal en wordt 
berekend over de totale netto-
intrinsieke waarde van elke Klasse op het 
einde van het betrokken kwartaal.  
De Aandelen van de Klassen Classes I, IX, 
J, JX, LI, LID, VLK-I, VLK-J, Z en ZJ zijn in 
Luxemburg onderworpen aan een "taxe 
d'abonnement" van 0,01% per jaar van 
hun nettoactiva. Deze belasting is 
betaalbaar per kwartaal en wordt 
berekend over de totale netto-
intrinsieke waarde van elke Klasse op het 
einde van het betrokken kwartaal.  
In Luxemburg is geen belasting 
verschuldigd op de gerealiseerde of niet-
gerealiseerde waardestijging van de 
activa van het Fonds. De regelmatige 
inkomsten van het Fonds uit sommige 
van zijn effecten, alsmede de rente op 
deposito's in contanten in bepaalde 
landen, kunnen onderworpen zijn aan 
bronbelastingen tegen verschillende 
tarieven, die normaliter niet kunnen 
worden gerecupereerd. 
Door het Fonds ontvangen rente- en 
dividendinkomsten kunnen in de 
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verdrag, kan het Fonds bij de 
buitenlandse belastingautoriteiten een 
verzoek indienen om terugbetaling van 
het teveel ingehouden bronbelasting. 
Dividendbelasting 
In principe zal het Fonds 15% 
dividendbelasting inhouden op de 
dividenden die aan de Aandeelhouders 
worden uitgekeerd. 
Afdrachtvermindering 
De FBI-status geeft het Fonds het recht 
om een afdrachtsvermindering op deze 
dividendbelasting toe te passen. Dit 
betekent dat de door het Fonds 
ingehouden dividendbelasting niet 
(volledig) hoeft te worden afgedragen 
aan de Nederlandse fiscus. Er zou een 
afdrachtvermindering kunnen worden 
geclaimd ter zake van de Nederlandse 
dividendbelasting en de buitenlandse 
bronbelasting die voor rekening van 
het Fonds wordt ingehouden. Het 
bedrag aan buitenlandse bronbelasting 
waarvoor het Fonds de 
afdrachtvermindering kan toepassen is 
echter in eerste instantie beperkt tot 
maximaal 15% van de ontvangen 
buitenlandse inkomsten (dividenden). 
Vervolgens wordt het bedrag aan 
buitenlandse bronbelasting waarvoor 
een afdrachtvermindering kan worden 
gevraagd, kort gezegd, verminderd 
indien en voor zover de 
Aandeelhouders recht hebben op een 
vermindering of vrijstelling van 
Nederlandse dividendbelasting. De 
afdrachtvermindering kan derhalve - 
afhankelijk van het soort 
Aandeelhouders dat deelneemt in het 
Fonds - variëren tussen 0% en 
maximaal 15% van de ontvangen 
(buitenlandse) inkomsten. De 
afdrachtvermindering komt ten goede 
aan de inkomsten van het Fonds.  

bronlanden worden onderworpen aan 
niet-terugvorderbare bronbelasting. Het 
Fonds kan voorts in de landen van 
herkomst worden onderworpen aan 
belasting op de gerealiseerde of niet-
gerealiseerde waardestijging van zijn 
activa. Het Fonds kan profiteren van 
door Luxemburg gesloten 
dubbelbelastingverdragen, die kunnen 
voorzien in vrijstelling van bronbelasting 
of verlaging van het tarief van de 
bronbelasting. 
Uitkeringen door het Fonds zijn in 
Luxemburg niet aan bronbelasting 
onderworpen. 

Belasting van 
aandeelhouders 

Fiscale aspecten van toepassing op 
Aandeelhouders 
 

2. Aandeelhouders 
 
In Luxemburg woonachtige natuurlijke 
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Nederlandse Aandeelhouders 
 
Persoonlijke inkomstenbelasting 
Aandelen gehouden door personen die 
in Nederland wonen, zijn onderworpen 
aan inkomstenbelasting. In de regel 
zullen de Aandelen worden 
opgenomen in het belastbaar inkomen 
uit sparen en beleggen (box 3). Het 
belastbaar inkomen uit box 3 wordt 
bepaald door de heffing van een fictief 
rendement (forfaitair rendement) over 
de rendementsgrondslag verminderd 
met de van toepassing zijnde 
heffingsvrije som. De 
rendementsgrondslag wordt aan het 
begin van het kalenderjaar vastgesteld 
en bedraagt de waarde van de 
vermogensbestanddelen verminderd 
met de waarde van de schulden. De 
rendementsgrondslag wordt jaarlijks 
door de Nederlandse regering 
vastgesteld, waarbij rekening wordt 
gehouden met een gemengd 
rendement voor beleggingen en 
spaargelden. Over het berekende 
fictieve rendement is 
inkomstenbelasting verschuldigd. Als 
zodanig zijn de resultaten op de 
Aandelen niet relevant voor de 
Nederlandse inkomstenbelasting in 
box 3. 
Aandeelhouders die ingezetenen zijn 
van Nederland en Aandelen bezitten 
die tot hun belastbaar inkomen uit 
werk en woning (box 1) of tot hun 
belastbaar inkomen uit aanmerkelijk 
belang (box 2) worden gerekend, 
wordt geadviseerd hun eigen 
belastingadviseur te raadplegen over 
de fiscale aspecten die op hun 
belegging van toepassing zijn. 
 
Vennootschapsbelasting 
Voor in Nederland geregistreerde 
Aandeelhouders die onderworpen zijn 
aan de vennootschapsbelasting, zullen 

personen 
 
Gerealiseerde meerwaarden op de 
verkoop van de Aandelen door 
natuurlijke personen die Luxemburgse 
ingezeten zijn, zijn Aandeelhouders die 
de Aandelen in hun persoonlijke 
portefeuille houden (en niet als 
bedrijfsactiva) en zijn doorgaans niet 
onderworpen aan de Luxemburgse 
inkomstenbelasting, behalve als: 
 

v) de Aandelen worden verkocht 
vóór of binnen 6 maanden na 
hun inschrijving of aankoop; of 

vi) indien de Aandelen in de 
privéportefeuille een 
substantiële deelneming 
vormen. Een deelneming wordt 
als aanzienlijk beschouwd 
wanneer de verkoper, alleen of 
met zijn/haar echtgeno(o)t(e) en 
minderjarige kinderen, op enig 
tijdstip gedurende de vijf jaar 
voorafgaand aan de datum van 
de overdracht, rechtstreeks of 
middellijk, heeft deelgenomen 
aan de eigendom van meer dan 
10% van het kapitaal of de activa 
van de vennootschap.  

 
Uitkeringen door het Fonds zijn 
onderworpen aan inkomstenbelasting. 
 
De Luxemburgse personenbelasting 
wordt geheven volgens een progressieve 
inkomstenbelastingschaal, en verhoogd 
met de solidariteitstoeslag (contribution 
au fonds pour l'emploi). 
  
In Luxemburg gevestigde onderneming 
In Luxemburg ingezeten 
vennootschappelijke Aandeelhouders 
zullen worden onderworpen aan een 
vennootschapsbelasting van 24,92% (in 
2021 voor entiteiten die hun statutaire 
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de werkelijke rendementen die op 
deze Aandelen worden gerealiseerd 
doorgaans worden belast tegen het 
reguliere tarief van de 
vennootschapsbelasting. Deze 
rendementen betreffen doorgaans 
dividenden alsmede 
vermogenswinsten en -verliezen 
gerealiseerd door een (gedeeltelijke) 
vervreemding van de Aandelen in het 
Fonds. De deelnemingsvrijstelling is 
niet van toepassing op deze Aandelen. 
 
Dividendbelasting 
Voor Aandeelhouders die in Nederland 
woonachtig of geregistreerd zijn, dient 
de dividendbelasting die wordt 
ingehouden op door het Fonds 
uitgekeerde dividenden als voorheffing 
voor de inkomstenbelastingen. Dit 
betekent dat belastingplichtige 
Aandeelhouders deze 
dividendbelasting kunnen verrekenen 
met hun te betalen belastingen. 
In Nederland gevestigde 
rechtspersonen die niet aan de 
vennootschapsbelasting zijn 
onderworpen, kunnen de Nederlandse 
belastingdienst om volledige teruggaaf 
van de ingehouden dividendbelasting 
verzoeken, mits aan bepaalde 
voorwaarden is voldaan. 
 
Niet-Nederlandse Aandeelhouders  
Aandeelhouders die niet in Nederland 
woonachtig of geregistreerd zijn, 
wordt geadviseerd hun eigen 
belastingadviseur te raadplegen over 
de fiscale aspecten die op hun 
belegging van toepassing zijn. 

zetel in Luxemburg-Stad hebben) op de 
uitkering die zij van het Fonds ontvangen 
en de winst die zij ontvangen bij de 
vervreemding van de Aandelen. 
 
In Luxemburg gevestigde 
Aandeelhouders met 
rechtspersoonlijkheid die van een 
speciaal belastingregime genieten, zoals 
bijvoorbeeld (i) instellingen voor 
collectieve belegging die onderworpen 
zijn aan de wet van 2010, (ii) 
gespecialiseerde beleggingsfondsen die 
onderworpen zijn aan de wet van 13 
februari 2007 betreffende de 
gespecialiseerde beleggingsfondsen (de 
"wet van 2007"), (iii) gereserveerde 
alternatieve beleggingsfondsen die 
onderworpen zijn aan de wet van 23 juli 
2016 betreffende de gereserveerde 
alternatieve beleggingsfondsen (voor 
zover zij er niet voor hebben geopteerd 
onderworpen te zijn aan de algemene 
vennootschapsbelasting),of (iv) 
familievermogensbeheervennootschapp
en die onderworpen zijn aan de 
gewijzigde wet van 11 mei 2007 met 
betrekking tot 
familievermogensbeheervennootschapp
en, zijn vrijgesteld van 
inkomstenbelasting in Luxemburg, maar 
in plaats daarvan onderworpen aan een 
jaarlijkse inschrijvingstaks (taxe 
d'abonnement) en bijgevolg zijn de 
inkomsten uit de Aandelen, evenals de 
winsten die daaruit voortvloeien, niet 
onderworpen aan Luxemburgse 
inkomstenbelastingen.  
 
De Aandelen maken deel uit van het 
belastbaar nettovermogen van de in 
Luxemburg ingezeten 
vennootschappelijke Aandeelhouders, 
behalve indien de houder van de 
Aandelen (i) een ICB is die onderworpen 
is aan de Wet van 2010, (ii) een vehikel 
dat valt onder de wet van 22 maart 2004 
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betreffende de effectisering, (iii) een 
vennootschap die valt onder de 
gewijzigde wet van 15 juni 2004 
betreffende de beleggingsvennootschap 
in risicokapitaalvehikels, (iv) een 
gespecialiseerd beleggingsfonds dat valt 
onder de wet van 2007 of (v) een 
familievermogensbeheerder die valt 
onder de gewijzigde wet van 11 mei 2007 
met betrekking tot 
familievermogensbeheervennootschapp
en. Het belastbaar nettovermogen 
wordt op jaarbasis belast tegen een 
tarief van 0,5%. Een verlaagd 
belastingtarief van 0,05% is verschuldigd 
voor het gedeelte van het 
nettovermogen dat 500 miljoen euro 
overschrijdt. 
Niet in Luxemburg ingezeten 
Aandeelhouders 
Natuurlijke personen of collectieve 
entiteiten niet-inwoners die geen vaste 
inrichting in Luxemburg hebben waaraan 
de Aandelen kunnen worden 
toegerekend, zijn niet onderworpen aan 
Luxemburgse belasting op 
vermogenswinsten die gerealiseerd 
worden bij de vervreemding van de 
Aandelen, noch op de uitkering die 
ontvangen wordt van het Fonds en de 
Aandelen zullen niet onderworpen zijn 
aan de vermogensbelasting. 

Investeringsbeleid Beleggingsbeleid 
 
Inleiding 
 
Het fonds maakt gebruik van een 
bottom-up strategie om een 
portefeuille van Europese 
vastgoedondernemingen samen te 
stellen. 
 
Het Fonds streeft er hoofdzakelijk naar 
een totaal rendement op lange termijn 
te genereren dat hoger is dan de FTSE 
EPRA Nareit Developed Europe UCITS 

Beleggingsdoelstelling en -beleid 
 
De beleggingsdoelstelling van het Sub-
fonds bestaat erin de Beleggers de 
mogelijkheid te bieden om te beleggen 
in een actief en professioneel beheerde 
portefeuille van beursgenoteerde 
Europese ondernemingen waarvan de 
voornaamste activiteit bestaat in het 
financieren, verhandelen, aanhouden, 
ontwikkelen en beheren van vastgoed. 
 
Het Sub-fonds beoogt hoofdzakelijk een 
rendement op lange termijn te 
genereren dat hoger is dan dat van de 
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Daily Capped Index in euro, bestaande 
uit vermogenswinsten of -verliezen 
plus nettodividend. Het rendement 
voor de Aandeelhouder zal de 
koersontwikkeling van de Aandelen in 
het Fonds omvatten, alsmede de door 
het Fonds eventueel uit te keren 
dividenden. 
Het Fonds neemt de milieu-, sociale en 
governancecriteria ("ESG") van de 
Fondsbeheerder op in het 
beleggingsproces, zoals uiteengezet in 
de paragraaf "Verantwoord beleggen 
(ESG)" van het Prospectus. Meer 
informatie over de implementatie van 
verantwoord beleggen en ESG-criteria 
voor dit beleggingsfonds is te vinden 
op www.kempen.com/nl/asset-
management door het Fonds te 
selecteren. 
 
Beleggingsuniversum 
Het Fonds belegt hoofdzakelijk in 
beursgenoteerde Europese 
ondernemingen die zich hoofdzakelijk 
bezighouden met financiering, handel, 
die onroerend goed in bezit hebben, 
ontwikkelen en beheren en waarvan 
de statutaire zetel of de hoofdactiviteit 
in geografisch Europa gelegen is. Er kan 
worden belegd in alle beschikbare 
vastgoedsectoren. 
Het merendeel van de financiële 
instrumenten waarin het Fonds belegt, 
wordt verhandeld op een 
gereglementeerde markt. Het Fonds 
kan financiële instrumenten kopen en 
verkopen op verschillende 
handelsplatforms, zoals multilaterale 
handelsfaciliteiten. 
Het Fonds kan ook beleggen in 
liquiditeiten en deposito's. 
 
Beleggingsrichtsnoeren 
Het Fonds kan direct of indirect 
beleggen in de geselecteerde 

FTSE EPRA / NAREIT Developed Europe 
UCITS Daily Capped Index (de 
"Benchmark"), bestaande uit 
kapitaalwinsten of -verliezen plus 
nettodividend. 
 
De totale activa van het Sub-fonds 
(exclusief geldmiddelen en 
kasequivalenten) zullen, hetzij 
rechtstreeks, hetzij via het gebruik van 
financiële derivaten, worden belegd in 
aandelen en in aandelen gelijkwaardige 
effecten uitgegeven door 
beursgenoteerde ondernemingen 
waarvan de voornaamste activiteit 
bestaat in het financieren, verhandelen, 
aanhouden, ontwikkelen en beheren van 
vastgoed en die hun statutaire zetel of 
hun voornaamste bedrijfsactiviteiten in 
een Europees land hebben (met inbegrip 
van een aanzienlijk deel van zijn totale 
activa in closed-end REIT's). 
 
Financiële derivaten kunnen worden 
gebruikt voor afdekkingsdoeleinden en 
voor een efficiënt portefeuillebeheer. 
 
Met inachtneming van de in het 
Beleggingsbeleid en de 
beleggingsbeperkingen vastgestelde 
limieten kan het Sub-fonds voor 
thesauriedoeleinden accessoir 
liquiditeiten aanhouden (d.w.z. 
bankdeposito's op zicht, zoals contanten 
op lopende rekeningen bij een bank die 
op elk moment toegankelijk zijn). 
 
Met inachtneming van de in het 
Beleggingsbeleid en de 
beleggingsbeperkingen vastgestelde 
limieten kan het Sub-fonds ook beleggen 
in bankdeposito's, 
geldmarktinstrumenten of 
geldmarktfondsen om zijn 
beleggingsdoelstellingen te 
verwezenlijken, voor 
thesauriedoeleinden en in geval van 
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financiële instrumenten, door te 
beleggen in andere beleggingsfondsen, 
of door middel van derivatenposities 
zoals opties, warrants en futures. 
Deze derivatenposities kunnen worden 
gebruikt voor zowel een efficiënt 
portefeuillebeheer als voor 
afdekkingsdoeleinden. Ingeval deze 
derivaten over-the-counter worden 
verhandeld, zal de op de markt 
gebruikelijke documentatie worden 
gebruikt. 
 
Beleggingsbeperkingen 
De volgende beleggingsbeperkingen 
moeten door de Fondsbeheerder 
worden nageleefd bij de uitvoering van 
het beleggingsbeleid van het Fonds. 
- Het Fonds kan tijdelijk tot 10% van zijn 
totale activa financieren met geleend 
kapitaal; 
- Het Fonds is onderworpen aan de 
eisen en beperkingen die de Wft en 
BGfo stellen aan een ICBE. De 
toepasselijke bepalingen van het BGfo 
per de datum van het Prospectus zijn 
opgenomen in Bijlage 3 bij het 
Prospectus; 

ongunstige marktomstandigheden. 
 
Overeenkomstig de 
beleggingsbeperkingen in het 
hoofdgedeelte van het Prospectus mag 
het Sub-fonds niet meer dan 10% van zijn 
totale activa in ICBE's en andere ICB's 
beleggen. 
 
Het Sub-fonds kan beleggen in activa 
uitgedrukt in om het even welke valuta 
en het valutarisico kan worden afgedekt. 
 
Technieken en instrumenten met 
betrekking tot effecten en 
geldmarktinstrumenten kunnen worden 
gebruikt met het oog op een efficiënt 
portefeuillebeheer. 
 
Aanvullende risicowaarschuwingen met 
betrekking tot beleggingen in onroerend 
goed (met inbegrip van REIT's) zijn 
opgenomen in het hoofdgedeelte van 
het Prospectus. 

Verantwoord 
beleggen 

Verantwoord beleggen (ESG) 
De Fondsbeheerder is een 
verantwoordelijke beheerder met een 
beleggingshorizon op lange termijn en 
gelooft sterk in betrokken 
eigenaarschap en rentmeesterschap. 
De Fondsbeheerder baseert haar 
criteria op het gebied van milieu, 
maatschappij en goed bestuur ("ESG") 
voor verantwoorde beleggingen op 
internationale beginselen en 
verdragen zoals het Global Compact 
van de Verenigde Naties (UNGC), de 
leidende beginselen van de Verenigde 
Naties voor het bedrijfsleven en de 
mensenrechten (UNGP), de beginselen 
voor verantwoord beleggen (UNPRI) en 
de OESO-richtlijnen voor 

Verantwoord beleggen (ESG) 
Dit Sub-fonds neemt de ESG-criteria van 
de Beheerder op in het 
beleggingsproces, zoals uiteengezet in 
het hoofdstuk "Verantwoord beleggen 
(ESG)" in het algemene deel van het 
Prospectus.  
 
Bovendien valt dit Sub-fonds onder het 
toepassingsgebied van artikel 8 van de 
FRR, wat betekent dat het Sub-fonds 
milieu- en/of sociale kenmerken 
bevordert. Dit Sub-fonds zal beleggen in 
een brede waaier van bedrijven, 
waarvan sommige 
duurzaamheidsdoelstellingen zullen 
hebben, met inbegrip van een 
beoordeling van de goede 
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multinationale ondernemingen. De 
ESG-criteria vormen een integraal 
onderdeel van het beleggingsproces 
van de Fondsbeheerder. De 
beleggingsbenadering van de 
Fondsbeheerder houdt rekening met 
ESG-criteria via Uitsluiting, ESG-
integratie en Actief 
aandeelhouderschap. Dit zijn ook 
bindende elementen voor de 
beleggingsselectie en de naleving 
ervan wordt op regelmatige basis 
gecontroleerd. 
 
De Fondsbeheerder beschikt over de 
relevante kwalificaties en 
deskundigheid met betrekking tot ESG-
gerelateerde onderwerpen. ESG-
criteria zijn geïntegreerd in het 
beleggingsproces: de Fondsbeheerder 
voert een grondige analyse uit van 
ESG-risico's en -kansen bij de selectie 
van en het toezicht op beleggingen. De 
wezenlijke ESG-risico's en -kansen van 
ondernemingen waarin wordt belegd, 
worden per geval beoordeeld. Dit 
omvat een beoordeling van goede 
bestuurspraktijken. De 
ondernemingen waarin wordt belegd, 
worden beoordeeld op governance-
aspecten met behulp van extern 
onderzoek en door middel van interne 
beoordelingen. Bij de evaluatie van een 
effect of een emittent op basis van 
ESG-criteria kan de Fondsbeheerder 
ook vertrouwen op informatie en 
gegevens van ESG-adviseurs van 
derden. 
De Fondsbeheerder gelooft in 
engagement met haar ondernemingen 
waarin wordt belegd met als doel 
positieve verandering te 
bewerkstelligen op specifieke ESG-
onderwerpen (actief eigenaarschap). 
In het geval van aandelenbeleggingen 
kan de Fondsbeheerder haar 
stemrecht op de Algemene 

bestuurspraktijken van de bedrijven 
waarin wordt belegd. Dit Sub-fonds 
houdt bij de screening van de 
onderliggende beleggingen rekening 
met de volgende specifieke sociale en 
milieucriteria: beperking van en 
aanpassing aan de klimaatverandering, 
duurzame steden en gemeenschappen 
en de overgang naar een circulaire 
economie (E), fatsoenlijk werk, adequate 
levensstandaarden en welzijn voor 
eindgebruikers, en andere sociale 
thema's zoals gendergelijkheid en 
bredere diversiteitskwesties (S). 
 
De milieukenmerken die door dit Sub-
fonds worden bevorderd, willen 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
klimaatdoelstellingen van de 
Overeenkomst van Parijs en aldus 
bijdragen tot de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen Betaalbare 
en Schone Energie (SDG 7) en Duurzame 
Steden en Gemeenschappen (SDG 11). 
Dit klimaat omvat doelstellingen voor de 
korte termijn (2025), een ambitie voor 
de middellange termijn (2030) en een 
verbintenis voor de lange termijn om 
tegen 2050 netto nul te bereiken. 
 
Meer informatie over de milieu- of 
sociale kenmerken en de gedeeltelijke 
duurzame beleggingen voor dit Sub-
fonds is beschikbaar in Bijlage 14 bij het 
Prospectus. 
 
Het beoordelingsproces van de 
duurzaamheidsrisico's wordt uitgevoerd 
als onderdeel van de beleggingsanalyse 
door rekening te houden met de 
specifieke ESG-criteria voor dit Sub-
fonds zoals uiteengezet in de paragraaf 
"Verantwoord beleggen (ESG)" in het 
algemene deel van het Prospectus. Wij 
beoordelen het ESG-profiel van elk 
bedrijf van geval tot geval, rekening 
houdend met de materiële risico's in een 
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Vergaderingen van Aandeelhouders 
gebruiken als een ander instrument om 
ondernemingen aan te moedigen hun 
ESG-beleid en -praktijken te 
verbeteren. Ondernemingen waarin 
wordt belegd en die onvoldoende 
resultaten en verbetering van hun ESG-
prestaties laten zien, kunnen worden 
uitgesloten. 
Ondernemingen die betrokken zijn bij 
de productie van controversiële 
wapens en tabak zijn uitgesloten van 
het beleggingsuniversum. Ook 
ondernemingen die aanzienlijke 
inkomsten halen uit de distributie, 
detailhandel en levering van 
tabaksproducten zijn uitgesloten. 
Controversiële wapens worden 
gedefinieerd als antipersoonsmijnen, 
clustermunitie, chemische wapens, 
biologische wapens en kernwapens. 
Ondernemingen die internationale 
principes en conventies, zoals de 
UNGC, de UNGP, UNPRI en de OECD 
Guidelines for Multinational 
Enterprises structureel schenden en 
geen bereidheid tonen tot verbetering, 
worden eveneens uitgesloten. 
De Fondsbeheerder past adequate due 
diligence-maatregelen toe bij de 
selectie van de activa en deze due 
diligence-maatregelen houden 
rekening met duurzaamheidsrisico's en 
ESG-gerelateerde risico's. In het 
beleggingsproces wordt ook rekening 
gehouden met duurzaamheidsrisico's 
en ESG-risico's omdat dit kan bijdragen 
tot een verbetering van de 
risicogecorrigeerde 
langetermijnrendementen voor 
beleggers, in overeenstemming met de 
beleggingsdoelstellingen van het 
Fonds. 
Het Fonds valt onder de werkingssfeer 
van artikel 9 van de FRR, wat betekent 
dat het Fonds een duurzame 
beleggingsdoelstelling inzake 

bepaalde sector in combinatie met de 
respectieve risicoblootstelling, 
praktijken en informatieverstrekking van 
het bedrijf. Dit omvat ook een 
beoordeling van goede 
bestuurspraktijken. Voor de 
risicobeoordeling wordt gebruik 
gemaakt van gegevens van externe en/of 
interne leveranciers, waarvan sommige 
gespecialiseerd zijn in ESG-gerelateerde 
gegevens en bijbehorende risicocijfers. 
Voor beleggingen waarvoor er een 
indicatie is van gedrag of activiteiten die 
niet in overeenstemming zijn met de 
geformuleerde criteria voor 
verantwoord beleggen of op basis van 
het risicoprofiel van emittenten als 
gevolg van de integratie van E-, S- en G-
factoren, wordt door de Fondsbeheerder 
een besluit genomen over het aangaan 
van een dialoog met de emittent of over 
het uitsluiten van de emittent uit het 
beleggingsuniversum van dit Sub-fonds. 
De Beheervennootschap gelooft in 
engagement met haar ondernemingen 
waarin wordt belegd met het oog op een 
positieve verandering inzake specifieke 
ESG-onderwerpen (actief 
eigenaarschap). Het uitoefenen van 
actief eigenaarschap maakt deel uit van 
het beleggingsproces van de 
Beheervennootschap en draagt in 
aanzienlijke mate bij tot het 
minimaliseren en beperken van 
duurzaamheidsrisico's, alsook tot het op 
termijn verhogen van de economische 
en maatschappelijke waarde van het 
bedrijf waarin geïnvesteerd wordt.  
 
Door duurzaamheidsrisico's in de 
beleggingsbeslissingen te integreren en 
maatregelen te nemen zoals 
uitsluitingen en actief eigenaarschap 
verwacht het Sub-fonds dat de 
waarschijnlijke impact van 
duurzaamheidsrisico's op het rendement 
van het Sub-fonds zal zijn  
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klimaatverandering heeft. In dat 
opzicht committeert het Fonds zich 
aan de doelstellingen van het Akkoord 
van Parijs. Dit omvat doelstellingen op 
korte termijn (2025), ambitie op 
middellange termijn (2030) en een 
verbintenis op lange termijn om tegen 
2050 netto nul te bereiken. In 2025 wil 
het Fonds op één lijn zitten met een 
traject om de doelstellingen van het 
Parijsakkoord en het Nederlandse 
Klimaatakkoord te bereiken. Het volgt 
het traject in overeenstemming met de 
EU-benchmark van Parijs1 . Daarnaast 
streeft het fonds naar een 
koolstofintensiteit van ten minste 50% 
onder de MSCI World Net TR Index. 
Bij het nastreven van zijn duurzame 
doelstelling inzake klimaatverandering 
kan het Fonds ook beleggen in 
ondernemingen die milieu- of sociale 
kenmerken bevorderen. Het fonds 
bevordert verder milieu- en sociale 
kenmerken via zijn ESG-benadering 
(Environmental, Social and 
Governance). 
Het Fonds past aanvullende 
uitsluitingscriteria toe op basis van 
productbetrokkenheid, ESG-metriek 
en bedrijfsgedrag. Bovendien sluit het 
Fonds ondernemingen met een lage 
ESG-rating uit. Op basis van de 
bovenstaande criteria wordt ten 
minste 20% van de ondernemingen in 
het beleggingsuniversum uitgesloten, 
hetgeen periodiek wordt 
gecontroleerd. 
Er is geen index aangewezen als 
referentiebenchmark om de duurzame 
doelstelling te bereiken. De 
klimaatveranderingsdoelstelling is 
echter gebaseerd op het traject van de 
op Parijs afgestemde EU-benchmark.  
Meer informatie over de manier 
waarop de Fondsbeheerder 
verantwoord beleggen en ESG 
integreert, met inbegrip van de 

gemiddeld tot laag. 
 
 
Meer informatie over de implementatie 
en de bindende elementen van het 
beleggingsproces van verantwoord 
beleggen en ESG-criteria voor dit Sub-
fonds is te vinden op 
www.kempen.com/en/asset-
management door het Sub-fonds te 
selecteren en in Bijlage 14 bij het 
Prospectus. 
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openbaarmakingen die vereist zijn 
krachtens de aanstaande Sustainable 
Finance Disclosure Regulation ("SFDR") 
en Taxonomy Regulation ("TR"), is te 
vinden op www.kempen.com/nl/asset-
management/esg. Meer informatie 
over de implementatie van 
verantwoord beleggen en ESG voor 
een specifiek fonds is te vinden op de 
Website door het Fonds te selecteren. 
Het is niet uitgesloten dat dit Fonds 
belegt in onderliggende beleggingen 
die bijdragen tot de beperking van 
en/of de aanpassing aan de 
klimaatverandering; het Fonds gaat 
echter geen minimale verbintenis aan 
om te beleggen in een of meer 
ecologisch duurzame beleggingen of 
om beleggingen te doen in ecologisch 
duurzame economische activiteiten in 
de zin van de Taxonomie. 
Het beginsel "geen significante schade 
berokkenen" in het kader van de 
Taxonomy-verordening is alleen van 
toepassing op de onderliggende 
beleggingen van het fonds die rekening 
houden met de EU-criteria voor uit 
milieuoogpunt duurzame economische 
activiteiten. De beleggingen die ten 
grondslag liggen aan het resterende 
deel van dit Fonds houden geen 
rekening met de EU-criteria voor uit 
milieuoogpunt duurzame economische 
activiteiten. 
Dit Fonds belegt in bepaalde financiële 
instrumenten in overeenstemming 
met het Prospectus, en streeft daarbij 
de milieudoelstelling na met 
betrekking tot de bevordering van de 
beperking van en/of aanpassing aan de 
klimaatverandering, in 
overeenstemming met de 
Overeenkomst van Parijs. Om het 
aandeel van de beleggingen van het 
Fonds in ecologisch duurzame 
economische activiteiten te 
specificeren, moeten de 
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ondernemingen waarin wordt 
geïnvesteerd dergelijke relevante 
gegevens rapporteren. Momenteel zijn 
ondernemingen waarin wordt 
geïnvesteerd echter nog niet verplicht 
alle relevante gegevens openbaar te 
maken om te bepalen in welke mate 
het Fonds is geïnvesteerd in 
activiteiten die in overeenstemming 
zijn met de Taxonomieverordening. 
Daarom is het aandeel van de 
onderliggende beleggingen van het 
Fonds dat zich ertoe verbindt rekening 
te houden met de EU-criteria die uit de 
Taxonomieverordening voortvloeien, 
vastgesteld op 0%. 
Het Prospectus (met inbegrip van 
bovengenoemde 0%) zal worden 
geactualiseerd zodra het aan de 
taxonomie gerelateerde SFDR-
eindverslag over de ontwerpen van 
technische reguleringsnormen van 
toepassing wordt, en zal verder 
worden aangevuld zodra het mogelijk 
wordt nauwkeurig aan te geven in 
welke mate de beleggingen van het 
Fonds plaatsvinden in op de taxonomie 
afgestemde milieuduurzame 
activiteiten, met inbegrip van het 
aandeel van de beleggingen in 
ontsluitende en overgangsactiviteiten 
die voor het Fonds zijn geselecteerd. 

Profiel van een 
typische belegger 

Het Fonds kan geschikt zijn voor 
beleggers die aanvaarden dat het 
rendement van het Fonds volatiel is en 
die erkennen dat zich perioden met 
een aanzienlijk neerwaarts risico 
kunnen voordoen. 

Het Sub-fonds kan geschikt zijn als 
basisbelegging of als aanvullende 
belegging voor diegenen: 
 
- die geïnteresseerd zijn in een 
gemakkelijke manier om blootstelling 
aan internationale aandelenmarkten te 
verkrijgen; 
- streeft ernaar te investeren in Europese 
ondernemingen in een breed scala van 
vastgoedsectoren en landen; 
- die een langetermijngroei van hun 
belegging nastreven (5 jaar of langer); 
- die de mogelijkheid van aanzienlijke 
verliezen, vooral op korte termijn, 
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kunnen dragen; en 
- die ervaring hebben met de risico's en 
de opbrengsten van beleggen in 
aandelen. 

Belangrijkste 
risicofactoren 

De Fondsbeheerder is van mening dat 
de volgende risicofactoren relevant zijn 
voor uw belegging. Deze 
risicofactoren, die in meer of mindere 
mate een nadelige invloed kunnen 
hebben op de waarde van en het 
rendement op de Aandelen, worden 
hieronder besproken in volgorde van 
relevantie. 

- Marktrisico; 
- Rendementsrisico; 
- Concentratierisico; 
- Valutarisico; 
- Marktliquiditeitsrisico; 
- Hefboomrisico;  
- Aflossingsrisico; 
- Risico van wijzigingen in 

belastingpositie of 
belastingwetgeving; 

- Tegenpartijrisico; 
- Risico's van beleggingen in 

andere beleggingsfondsen 
- Afwikkelingsrisico; 
- Inflatierisico; 
- Bewaarnemingsrisico; en 
- Kapitaalerosie-risico. 

Alle beleggingen houden risico's in; er is 
geen garantie dat het Sub-fonds zijn 
beleggingsdoelstelling zal bereiken. De 
waarde van de Aandelen van het Sub-
fonds kan schommelen en het is mogelijk 
dat beleggers het in het Sub-fonds 
geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen, 
vooral op korte termijn. Historische 
gegevens voor gelijkaardige 
beleggingsinstrumenten wijzen erop dat 
het Sub-fonds een agressief risiconiveau 
kan inhouden. Het Sub-fonds is 
onderhevig aan vastgoedrisico's, 
landenrisico's en aandelenmarktrisico's, 
die de prestatie van het Sub-fonds 
negatief kunnen beïnvloeden. 

Beschikbare 
aandelenklassen 

Gewone aandelen 
Prioriteit aandeel 

Klasse A-Aandelen (slapend) 
Klasse AX-Aandelen (slapend) 
Klasse B-Aandelen (slapend) 
Klasse BX-Aandelen (slapend) 
Klasse AN-Aandelen (slapend) 
Klasse ANX-Aandelen (slapend) 
Klasse BN-Aandelen  
Klasse BNX-Aandelen (slapend) 
Klasse I-Aandelen  
Klasse IX-Aandelen (slapend) 
Klasse J-Aandelen (slapend) 
Klasse JX-Aandelen (slapend) 
Klasse VLK-A Aandelen (slapend) 
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Klasse VLK-B Aandelen 
Klasse VLK-I Aandelen 
Klasse VLK-J Aandelen (slapend) 
Klasse Z-Aandelen (slapend) 
Klasse ZJ-Aandelen (slapend) 

Minimumdeelneming 
in euro 

Intrinsieke waarde van 1 aandeel Klasse A-Aandelen: 1 
Klasse AX-Aandelen: 1 
Klasse B-Aandelen: 1 
Klasse BX-Aandelen: 1 
Klasse AN-Aandelen: 1  
Klasse ANX-Aandelen: 1 
Klasse BN-Aandelen: 1  
Klasse BNX-Aandelen: 1 
Klasse I-Aandelen: 50,000  
Klasse IX-Aandelen: 50,000 
Klasse J-Aandelen: 50,000 
Klasse JX Aandelen: 50,000 
Klasse VLK-A-Aandelen: 1 
Klasse VLK-B Aandelen: 1 
Klasse VLK-I Aandelen: 50,000 
Klasse VLK-J Aandelen: 50,000 
Klasse Z-Aandelen: 100,000 
Klasse ZJ-Aandelen: 100,000 

Minimum bedrag 
vervolg 
inschrijvingen 

Intrinsieke waarde van 1 aandeel Klasse A-Aandelen: 1 
Klasse AX-Aandelen: 1 
Klasse B-Aandelen: 1 
Klasse BX-Aandelen: 1 
Klasse AN-Aandelen: 1  
Aandelen van klasse ANX: 1 
Klasse BN-Aandelen: 1  
Klasse BNX-Aandelen: 1 
Klasse I-Aandelen: 10,000  
Klasse IX-Aandelen: 10,000 
Klasse J-Aandelen: 10,000 
Klasse JX Aandelen: 10,000 
Klasse VLK-A-Aandelen: 1 
Klasse VLK-B Aandelen: 1 
Klasse VLK-I Aandelen: 10,000 
Klasse VLK-J Aandelen: 10,000 
Klasse Z-Aandelen: 1 
Klasse ZJ-Aandelen: 1 
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Distributie-
/kapitalisatieaandele
nklassen 

Distribuerend Klasse A-Aandelen: Kapitalisatie 
Aandelen van klasse AX: Kapitalisatie 
Klasse B-Aandelen: Distribuerend 
Klasse BX-Aandelen: Distribuerend 
Aandelen van klasse AN: Kapitalisatie 
Aandelen van klasse ANX: Kapitalisatie 
Klasse BN-Aandelen : Distribuerend 
Klasse BNX-Aandelen: Distribuerend 
Klasse I-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse IX-aandelen: Kapitalisatie 
Klasse J-Aandelen: Distribuerend 
Klasse JX-Aandelen: Distribuerend 
Klasse VLK-A-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse VLK-B Aandelen: Distribuerend 
Klasse VLK-I Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse VLK-J Aandelen: Distribuerend 
Klasse Z-Aandelen: Kapitalisatie 
Klasse ZJ-Aandelen: Distribuerend 

Minimum 
verkoopbedrag 

Nul Nul 

Aankoopvergoeding 
 

Nul Nul 

Verkoopvergoeding Nul Nul 

Beheersvergoeding 
 

0,63% per jaar Aandelen van klasse A, klasse AX, klasse 
B en klasse BX: tot 1,50 % per jaar van het 
gemiddelde totale nettovermogen van 
de klasse. 
 
Aandelen van klasse AN, klasse ANX, 
klasse BN, klasse BNX: tot 0,75% per jaar 
van het gemiddelde totale 
nettovermogen van de klasse. 
 
Aandelen van klasse I, klasse IX, klasse J, 
klasse JX: tot 0,70% per jaar van het 
gemiddelde totale nettovermogen van 
de klasse. 
 
Klasse VLK-A-Aandelen en Klasse VLK-B-
Aandelen 0,46% van het gemiddelde 
totale nettovermogen van de Klasse. 
 
Klasse VLK-I-Aandelen en Klasse VLK-J-
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Aandelen 0,29% van het gemiddelde 
totale nettovermogen van de Klasse. 
 
Klasse Z-Aandelen en Klasse ZJ-
Aandelen: 0% per jaar van het 
gemiddelde totale nettovermogen van 
de Klasse 
 
 

Service fee Als de intrinsieke waarde van het fonds 
op de laatste dag van het vorige 
boekjaar: 
- lager is dan of gelijk is aan 200 miljoen 
euro, bedraagt de service fee 0,25% 
per jaar; 
- meer dan 200 miljoen euro bedraagt, 
bedraagt de service fee 0,20% per jaar. 

0,20% per jaar van het gemiddelde totale 
nettovermogen van de Klasse. 

Prestatievergoeding N/A N/A 
Synthetische risico-
opbrengstindicator 
(SRRI) 

6 6 

 
 
  



De volgende bijlagen zijn te vinden op:  
https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-fusies 
 
BIJLAGE 2  GEMEENSCHAPPELIJK FUSIEVOORSTEL (‘COMMON MERGER PROPOSAL’) 
BIJLAGE 3  SCHRIFTELIJKE TOELICHTING (‘COMMON EXPLANATORY MEMORANDUM’) 
BIJLAGE 4  ESSENTIËLE BELEGGERSINFORMATIE VERKRIJGENDE FONDSEN 
BIJLAGE 5  PROSPECTUS VAN DE VERKRIJGENDE FONDSEN (KEMPEN INTERNATIONAL  

   FUNDS) 
BIJLAGE 6  NEDERLANDSTALIGE Q&A 
 
 
 

https://www.kempen.com/nl/news-and-knowledge/persberichten-2022/grensoverschrijdende-fusies
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