
zelfstandigen

Met stars for life growth kan men op lange termijn sparen en het rendementspotentieel  

van het spaartegoed voor pensioen opkrikken. 

Via stars for life growth heeft men toegang tot meerdere fondsen volgens een risicoklasse 

1 tot 7, waarvan 7 het hoogste risico is.

Een deel van de aangeboden fondsen wordt beheerd door AXA IM, onze eigen gerenommeerde 

‘in house’ beheerder die al tal van erkenningen in de wacht heeft gesleept voor haar uitmun-

tend beheer. Daarnaast bieden we ook fondsen aan van een aantal gekende fondsenbeheer-

ders. U bepaalt zelf, eventueel in overleg met uw verzekeringstussenpersoon, op welke wijze u 

de premies* voor het pensioenplan van uw zelfstandige bedrijfsleider stars for life IPT het best 

verdeelt over de aangeboden fondsen. 

*minimaal 20% van de premie per gekozen fonds

Risicoklasse op 01/01/2017 Fonds

3 stars for life AXA IM Europe High Yield 

4 stars for life AXA IM Optimal Balance

4 stars for life AXA IM Multi Funds

4 stars for life Carmignac Patrimoine

4 stars for life AXA IM Global Optimal Balance

5 stars for life Alienor Optimal New

5 stars for life BlackRock Global Allocation

5 stars for life Carmignac Investissement

5 stars for life AXA IM Talents

6 stars for life Fidelity European Equities

de fondsselectie van stars for life Growth

fondsenfiche stars for life growth

stars for life growth
het groeipotentieel van de markt benutten



stars for life AXA IM Europe High Yield

beleggingsbeleid

De doelstelling van het interne fonds is om op middellange termijn vooreerst een hoog inkomen en bijkomend 
een kapitaalstijging na te streven door voornamelijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve 
beleggingsinstelling, in “High Yield” – obligaties uitgegeven in een Europese wisselkoers.

rendementen van het onderliggend fonds AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield*

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016) op 4 jaar (2013-2016)

4,45% 3,48% 2,55% 3,06%

*   Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life AXA IM Europe High Yield heeft op 1/1/2017 een risicoklasse 3 
(op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code LU0658026512

Beheerder van de onderliggende fondsen AXA Investment Managers UK

Onderliggend fonds AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield EUR

Oprichtingsdatum 08/08/2011

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds

AXA Investment Managers

AXA Investment Managers is een multi-expert vermogensbeheerder, 100% dochteronderneming van de 
AXA Groep en wereldleider in financiële bescherming. Met een beheerd vermogen van 562 miljard eind 
juni 2014 is AXA Investment Managers een van de grootste in Europa gevestigde vermogens- 
beheerders. De groep telt wereldwijd 2.400 medewerkers en biedt zijn cliënten producten en  
beleggingsoplossingen aan in 21 landen.

fondsenfiche stars for life growth - 2



fondsenfiche stars for life growth - 3

stars for life AXA IM Optimal Balance 

beleggingsbeleid

Het interne beleggingsfonds streeft ernaar de belegger te voorzien van een gemiddelde groei met matige koers-
schommelingen door hoofdzakelijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, 
in obligaties en aandelen van Europese landen.

rendementen van het onderliggend fonds AXA World Funds Framlington Optimal Income*

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016) op 4 jaar (2013-2016) op 5 jaar (2012-2016)

1,86% 3,49% 3,46% 4,67% 5,26%

*   Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life AXA IM Optimal Balance heeft op 1/1/2017 een risicoklasse 4 (op 
een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code LU0192137734

Beheerder van de onderliggende fondsen AXA Investment Managers

Onderliggend fonds AXA World Funds Framlington Optimal Income

Oprichtingsdatum 03/02/1999

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds

 



fondsenfiche stars for life growth - 4

stars for life AXA IM Multi Funds 

beleggingsbeleid

Het gemeenschappelijk beleggingsfonds streeft ernaar op lange termijn beter te presteren dan de benchmark 
door de implementatie van een dynamisch en discretionair beheer op basis van een tactische allocatie, met 
behulp van elk type financieel instrument, gebaseerd op de selectie van één of meer activaklassen, waaronder 
effecten van de categorie “Investment Grade”, of een of meer markten of geografische zones, waaronder de 
Europese Economische Ruimte, en verschillende beheerstijlen.

rendementen van het onderliggend fonds Pension plan AXA Multi Funds*

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016)

3,21% 5,10%

*   Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life AXA IM Multi Funds heeft op 1/1/2017 een risicoklasse 4 (op een 
schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code FR0011950674

Beheerder van de onderliggende fondsen AXA Investment Managers

Onderliggend fonds Pension plan AXA Multi Funds

Oprichtingsdatum 07/2014

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds



fondsenfiche stars for life growth - 5

stars for life Carmignac Patrimoine

beleggingsbeleid

De doelstelling van het interne beleggingsfonds is om op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door 
voornamelijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in aandelen en obliga-
ties op financiële markten uit de hele wereld. 

rendementen van het onderliggend fonds Carmignac Patrimoine*

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016) op 4 jaar (2013-2016) op 5 jaar (2012-2016)

3,88% 2,29% 4,42% 4,19% 4,44%

* Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life Carmignac Patrimoine heeft op 1/1/2017 een risicoklasse 4  
(op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code FR0010135103

Beheerder van de onderliggende fondsen Carmignac Gestion

Onderliggend fonds Carmignac Patrimoine

Oprichtingsdatum 27/02/2006

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds

Carmignac Risk Managers

Carmignac Risk Managers is een onafhankelijke, ondernemende vermogensbeheerder, gefocust op één 
enkel kernmetier.
Met een beheerd vermogen van 52 miljard euro bestaat Carmignac Risk Managers al sinds 1989, 
onafhankelijk en vol overtuiging.
Ze tellen 262 medewerkers met een commercialisatie in 13 landen.

 



fondsenfiche stars for life growth -6

stars for life AXA IM Global Optimal Balance 

beleggingsbeleid

Het fonds beoogt op lange termijn een kapitaalstijging door een combinatie van stabiele inkomsten en kapitaal-
groei en dit door te beleggen in een mix van aandelen en vastrentende effecten uitgegeven door overheden en 
bedrijven uit de OESO-landen.

rendementen van het onderliggend fonds AXA World Funds Framlington Global Income*

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016)

0,48% 4,51% 5,99%

*  Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be.

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life AXA IM Global Optimal Balance heeft op 1/1/2017  
een risicoklasse 4 (op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code LU0981359010

Beheerder van de onderliggende fondsen AXA Investment Managers

Onderliggend fonds AXA World Funds Framlington Global Optimal Income

Oprichtingsdatum 15/02/2013

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds

 



fondsenfiche stars for life growth - 7

stars for life Aliénor Optimal new

beleggingsbeleid

De doelstelling van het interne fonds is om op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door voorname-
lijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in aandelen en obligaties op 
financiële markten uit de hele wereld. 

rendementen van het onderliggend fonds Aliénor Optimal* 

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016) op 4 jaar (2013-2016) op 5 jaar (2012-2016)

0,72% 6,94% 2,83% 1,24% 0,02%

* Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life Aliénor Optimal heeft op 1/1/2017 een risicoklasse 5 (op een 
schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code FR0010135103

Beheerder van de onderliggende fondsen Aliénor Capital

Onderliggend fonds Aliénor Optimal

Oprichtingsdatum 19/10/2009

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds

Aliénor Capital

Aliénor Capital is een onafhankelijke vermogensbeheerder, erkend door de AMF sinds 2007.  
De hoofdzetel is gelegen in Bordeaux. Aliénor Capital is actief in het beheer onder mandaat van  
effectenrekeningen en het beheer van fondsen. 
Dankzij haar team van ervaren professionals kan Aliénor Capital rekenen op een uitgebreide  
financiële expertise.



fondsenfiche stars for life growth - 8

Stars for Life Blackrock Global Allocation Fund A2 (EUR)

beleggingsbeleid

Het fonds streeft naar een maximaal rendement op uw beleggingen via een combinatie van kapitaalgroei en in-
komsten uit de activa van het fonds. Het fonds belegt in normale marktomstandigheden wereldwijd ten minste 
70% van zijn totale activa in aandelen en vastrentende effecten. Vastrentende effecten omvatten obligaties en 
geldmarktinstrumenten (schuldeffecten met een korte looptijd). Het kan ook deposito’s en cash aanhouden. 
Onderhevig aan de bovenstaande voorwaarden kunnen de vermogenscategorieën en de mate waarin het fonds 
in deze belegt zonder beperking variëren, afhankelijk van de marktomstandigheden.

rendementen van BlackRock Global Allocation Fund A2 (EUR)* 

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016) op 4 jaar (2013-2016) op 5 jaar (2012-2016)

6,52% 7,71% 10,21% 10% 9,21%

* Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life Blackrock Global Allocation heeft op 1/1/2017 een risicoklasse 5 
(op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code LU0171283459

Beheerder van de onderliggende fondsen BlackRock

Onderliggend fonds BlackRock Global Allocation Fund A2 (EUR)

Oprichtingsdatum 03/01/1997

Munteenheid EUR

BlackRock

BlackRock is een fondsenbeheerder die zich inzet om zowel particuliere klanten als ondernemingen en 
overheden wereldwijd te helpen hun financiële doelen te bereiken. Dat doen ze onder meer via:
•  Een gevarieerd aanbod van innovatieve oplossingen, waaronder beleggingsfondsen, afzonderlijk be-

heerde beleggingsrekeningen, alternatieve beleggingen.
• Wereldwijde markt- en beleggingsinzichten. 
• Geavanceerde systemen voor risico- en portefeuille-analyse.

Met een beheerd vermogen van in totaal USD 4.645 miljard* aan activa is BlackRock de vermogensbe-
heerder waaraan beleggers wereldwijd het meeste geld toevertrouwen.

*Totaal beheerd vermogen (AUM) per 31 december 2015.



stars for life Fidelity European Equities 

beleggingsbeleid

De doelstelling van het interne fonds is op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door voornamelijk te 
beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in aandelen die blootgesteld zijn aan 
de financiële markten van de eurozone.

rendementen van het onderliggend fonds Selection Fidelity European Equity*

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016) op 4 jaar (2013-2016)

-4,36% 4,18% 5,35% 8,72%

*   Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life Fidelity European Equities heeft op 1/1/2017 een risicoklasse 6 
(op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code IE00B4LPJ600

Beheerder van de onderliggende fondsen Fidelity Worldwide Investment

Onderliggend fonds AXA Selection Fidelity European Equity

Oprichtingsdatum 21/03/2012

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds

 

Fidelity International

Fidelity International werd in 1969 opgericht als de internationale tak van Fidelity Investments (opge-
richt in 1946 in Boston) en werd in 1980 onafhankelijk van het Amerikaanse moederbedrijf. Vandaag 
de dag is Fidelity grotendeels in handen van het management en familieleden van de oorspronkelijke 
oprichters

Met een beheerd vermogen van 84 miljard dollar verzorgt Fidelity International beleggings- 
administratie en begeleiding voor pensioenplannen, adviseurs en particulieren in verschillende  
landen.

fondsenfiche stars for life growth - 8



stars for life AXA IM Talents

beleggingsbeleid

De doelstelling van het interne fonds is om op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door voorname-
lijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in aandelen of met aandelen 
vergelijkbare effecten die voornamelijk verhandeld worden op gereglementeerde markten over de hele wereld.

rendementen van het onderliggend fonds AXA World Funds Framlington Talents A*

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016) op 4 jaar (2013-2016) op 5 jaar (2012-2016)

4,31% 8,73% 11,69% 14,42% 13,00%

*   Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life AXA IM Talents heeft op 1/1/2017 een risicoklasse 5 (op een 
schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code LU0223230912

Beheerder van de onderliggende fondsen AXA Investment Managers

Onderliggend fonds AXA World Funds Framlington Talents A

Oprichtingsdatum 27/06/2005

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds

 

fondsenfiche stars for life growth - 9



stars for life Carmignac Investissement

beleggingsbeleid

De doelstelling van het interne beleggingsfonds is om op lange termijn een kapitaalstijging na te streven door 
voornamelijk te beleggen, via een compartiment van een collectieve beleggingsinstelling, in aandelen op finan-
ciële markten uit de hele wereld.

rendementen van het onderliggend fonds Carmignac Investissement*

op 1 jaar (2016) op 2 jaar (2015-2016) op 3 jaar (2014-2016) op 4 jaar (2013-2016) op 5 jaar (2012-2016)

2,13% 1,71% 4,53% 6,88% 7,28%

* Rendementen uit het verleden bieden geen garanties op toekomstige rendementen. Bekijk deze rendementen op de fundfinder  
op www.axa.be. 

risicoklasse

Het interne beleggingsfonds stars for life Carmignac Investissement heeft  op 1/1/2017 een risicoklasse 5 
(op een schaal van 1 tot 7, waarbij 7 het hoogste risico is).

ISIN-code FR0010148981

Beheerder van de onderliggende fondsen Carmignac Gestion

Onderliggend fonds Carmignac Investissement

Oprichtingsdatum 27/02/2006

Munteenheid EUR

Kapitalisatiefonds
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www.axa.be 

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 
04-07-1979, BS 14-07-1979) bij de Nationale Bank van België, gelegen te de Berlaimontlaan 14 te B-1000 Brussel - 
Maatschappelijke zetel: Vorstlaan 5 - B-1170 Brussel (België) - website: www.axa.be - Tel.: 02 678 61 11 -  
Fax: 02 678 93 40 - KBO-nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel
7.06.5821 - 0117 - V.U.: G. Uytterhoeven , AXA Belgium nv, Vorstlaan, 25, 1170 Brussel

hoe kunt u de evolutie van uw belegging volgen?  

AXA vindt het belangrijk dat u goed en regelmatig wordt geïnformeerd over de situatie van uw aanvullend 
pensioen. Uw verzekeringsmakelaar kan u uiteraard de nodige inlichtingen verstrekken.

U kunt ook gebruik maken van andere informatiekanalen:
■  De situatie van uw contract: u ontvangt minstens een keer per jaar een overzicht met de waarde van  

uw contract.
■ Om de rendementen van de fondsen te volgen kunt u de fundfinder op www.axa.be raadplegen.
■ U kunt het beheersreglement stars for life growth ook bekijken op www.axa.be. 

bijkomende bescherming dankzij de Stop Loss Order 

Als de markten negatief evolueren op het eind van het contract, kan dat gevolgen hebben op de 
reserves. 
Dankzij de bijkomende automatische bescherming die is ingebouwd in het contract, de Stop Loss Order, 
worden de opgebouwde pensioenreserves beschermd tegen sterke beurscorrecties. U bepaalt zelf het 
niveau van bescherming per fonds!

En in de praktijk? Wanneer de waarde van de reserve dat in het fonds is belegd gelijk wordt aan of daalt, 
onder de door u vastgelegde drempel, wordt deze automatisch overgedragen naar een cash fonds (het 
fonds ‘stars for life AXA IM cash new’).

De Stop Loss Order verbonden aan een fonds treedt slechts één keer in werking per fonds en alleen 
tijdens de 5 jaar die aan de einddatum van het contract voorafgaan.

De drempel van de Stop Loss Order kan per fonds bepaald worden.

De stars for life growth formule wordt alleen in het kader van de IPT aangeboden en biedt, buiten 
de Stop Loss Order, verder geen kapitaalbescherming. Op middellange termijn en in gunstige 
marktomstandigheden, beoogt ze een hoger rendement. Het betreft een tak 23 levensverzekering,  
waarvan het financiële risico van de verrichting volledig door de intekenaar wordt gedragen.

Raadpleeg het beheersreglement stars for life growth voor meer informatie over onder andere de 
modaliteiten van de Stop Loss Order.


