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1 Definities 

Aanvullende Voorwaarden  

De Aanvullende Voorwaarden Pensioenopbouw, 
Aanvullende Voorwaarden Stamrecht en/of Aan-
vullende Voorwaarden Beleggingsrekening. Deze 
documenten beschrijven de specifieke kenmerken 
van deelnemen in het Bright LifeCycle Fonds voor 
het opbouwen van een pensioenkapitaal onder het 
Lijfrentebeleggingsrecht, het beheren van een 
stamrecht onder het Stamrechtbeleggingsrecht 
en/of box 3 vermogen en maken integraal deel uit 
van dit prospectus. De meest actuele versie is be-
schikbaar in het documentencentrum op 
www.brightpensioen.nl. 

AFM 

Stichting Autoriteit Financiële Markten. 

Bankspaar Participaties 

Participaties die kwalificeren als Lijfrentebeleg-
gingsrecht of als Stamrechtbeleggingsrecht. 

Beheerder 

Bright Pensions N.V., een naamloze vennootschap 
naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Am-
sterdam en ingeschreven bij de kamer van koop-
handel onder nummer 57253269. 

Beleggingsmix 

De verhouding tussen de verschillende financiële 
instrumenten waarin wordt belegd, zoals aande-
len, obligaties, derivaten, vastgoed en overige fi-
nanciële instrumenten. 

Bewaarder 

KAS Trust & Depositary Services B.V., een beslo-
ten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 
naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Am-
sterdam en ingeschreven bij de kamer van koop-
handel onder nummer 33117326. 

BGfo 

Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemin-
gen Wft. 

Bijlage 

Bijlage bij het Prospectus. De Bijlagen bij het 
Prospectus maken integraal onderdeel uit van het 
Prospectus.  

BW 

Burgerlijk Wetboek 

Depositary Agreement 

De overeenkomst beschreven in paragraaf 3.12. 
Deze overeenkomst tussen de Beheerder, de Juri-
disch Eigenaar en de Bewaarder beschrijft de af-
spraken rondom beheer en bewaring van het 
Bright LifeCycle Fonds. 

Duurzaam 

Duurzaam beleggen is een vorm van investeren 
waarbij de gevolgen voor de mens als individu, de 
samenleving en het milieu op zowel de korte als 
lange termijn meewegen bij de selectie van de in-
vesteringen. Dit kan gebeuren op basis van een 
uitsluiting van bedrijven met ongewenste activi-
teiten (“negative approach”) en/of door de beste 
ondernemingen te selecteren per categorie 
(“best-in-class”). 

Fiscale instroom 

Het fiscaal geruisloos overhevelen van opgebouwd 
lijfrentekapitaal naar het Bright LifeCycle Fonds 
door toekenning van Bankspaar Participaties. Het 
lijfrentekapitaal is opgebouwd bij een financiële 
instelling, die volgens de Wft het bedrijf van 
bank, beleggingsinstelling of levensverzekeraar 
mag uitoefenen. 

Fiscale uitstroom 

Het fiscaal geruisloos overhevelen van opgebouwd 
lijfrentekapitaal vanuit het Bright LifeCycle Fonds 
door terugkoop van Bankspaar Participaties. Hier-
bij wordt de opbrengst gebruikt om de opbouw of 
afbouw van lijfrentekapitaal voort te zetten bij 
een financiële instelling, die volgens de Wft het 
bedrijf van bank, beleggingsinstelling of levens-
verzekeraar mag uitoefenen. 

Fonds 

Bright LifeCycle Fonds. Een paraplufonds voor ge-
mene rekening zonder rechtspersoonlijkheid. 

Fondsreglement 

Het Fondsreglement, zoals van toepassing tussen 
de Beheerder en de Juridische Eigenaar, de Be-
heerder en de afzonderlijke Participanten en de 
Juridische Eigenaar en de afzonderlijke Partici-
panten, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. 

Fondsvergadering  

Vergadering van Participanten van het Fonds. 

Fondsvermogen 

Alle activa van het Fonds verminderd met alle ver-
plichtingen van het Fonds. 

https://www.brightpensioen.nl/documentencentrum/
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Greenbond 

Greenbonds worden gebruikt om klimaat vriende-
lijke projecten te financieren en dienen aan de 
Green Bond Principles te voldoen. 

ICBE 

Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effec-
ten. Ook wel UCITS (Undertakings for the Collec-
tive Investment of Transferable Securities) geno-
emd. 

ICBE Regels 

De regels die volgen uit de UCITS richtlijnen, 
waaronder UCITS Richtlijn 2014/91/EU en de in de 
Nederlandse wetgeving geïmplementeerde regel-
geving zoals opgenomen in de Wft en lagere regel-
geving, alsmede enige andere verbindende (Euro-
pese) regel die in dit kader is opgesteld door een 
relevante toezichthouder of autoriteit. 

Juridische Eigenaar 

Stichting Bright LifeCycle Fund, een stichting naar 
Nederlands recht, statutair gevestigd te Amster-
dam en ingeschreven bij de kamer van koophandel 
onder nummer 65992636. De bestuur van Stichting 
Bright LifeCycle Fund ligt bij BrightPensioen Co-
operatief U.A., een coöperatie met uitgesloten 
aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statu-
tair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij 
de kamer van koophandel onder nummer 
65983351. 

Lijfrentebeleggingsrecht 

Geblokkeerde Participaties als bedoeld in artikel 
3:126a Wet Inkomstenbelasting 2001. 

NAV 

De Net Asset Value geeft de intrinsieke waarde 
weer van de Participaties van een Subfonds. De 
NAV wordt gebruikt als koers waartegen een Sub-
fonds Participaties terugkoopt of uitgeeft. 

Nrgfo 

Nadere regeling gedragstoezicht financiële onder-
nemingen Wft. 

Participant(en) 

Houder(s) van Participaties in het Fonds. 

Participaties 

De evenredige delen waarin de economische ge-
rechtigdheid tot een Subfonds is verdeeld met een 
NAV per Participatie.  

Personenvennootschap 

Een maatschap als bedoeld in artikel 7A:1655 Bur-
gerlijk Wetboek, een vennootschap onder firma 
als bedoeld in artikel 16 Wetboek van Koophandel, 
een commanditaire vennootschap als bedoeld in 
artikel 19 Wetboek van Koophandel, of na invoe-
ring van titel 7.13 (vennootschap) Burgerlijk Wet-
boek, een stille vennootschap, een openbare ven-
nootschap of een commanditaire vennootschap (al 
dan niet met rechtspersoonlijkheid), als bedoeld 
in titel 7.13 (zoals na invoering gewijzigd van tijd 
tot tijd). 

Prospectus 

Het prospectus van het Fonds inclusief Bijlagen, 
zoals van tijd tot tijd gewijzigd of aangevuld door 
één of meer supplementen of Bijlagen. 

Spread 

Het verschil tussen bied- en laatkoers van het fi-
nancieel instrument waarin het Subfonds belegt. 

Stamrecht Participaties 

Participaties die kwalificeren als Stamrechtbeleg-
gingsrecht. 

Stamrechtbeleggingsrecht 

Geblokkeerde Participaties als bedoeld in artikel 
11a Wet op de Loonbelasting 1964. 

Standaard Handelsmoment 

Toekenning of terugkoop van Participaties vindt 
maandelijks plaats op de laatste dag van de 
maand. 

Subfonds 

Een administratief afgescheiden gedeelte van het 
totale Fondsvermogen waarvoor een apart beleg-
gingsbeleid wordt gevoerd. 

Subfondsvergadering 

Vergadering van Participanten van een bepaald 
Subfonds. 

Subfondsvermogen 

Alle activa van een Subfonds verminderd met alle 
verplichtingen van het betreffende Subfonds. 

UCITS Richtlijn 

UCITS Richtlijn 2009/65/EC van 13 juli 2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van de Euro-
pese Unie en wijzigingen die hier van tijd tot tijd 
op worden aangebracht.  

http://www.icmagroup.org/Regulatory-Policy-and-Market-Practice/green-bonds/green-bond-principles/
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Werkdag 

Alle dagen, behalve zaterdagen, zondagen en na-
tionale feestdagen, die op de Beheerder van toe-
passing zijn, alsmede andere door de Beheerder 
vast te stellen dagen die op haar website bekend 
zijn gemaakt. 

Wet IB 

Wet op de inkomstenbelasting. 

Wet VPB 

Wet op de vennootschapsbelasting. 

Wft 

Wet op het financieel toezicht. 

2 Belangrijke Informatie 

Dit is het Prospectus van het Bright LifeCycle 
Fonds zoals voorgeschreven door de Wft. Het is 
vastgesteld per 1 februari 2019.  

Partijen die geïnteresseerd zijn in deelname in 
het Fonds, worden er nadrukkelijk op gewezen 
dat: 

- aan een belegging financiële risico’s zijn ver-
bonden;  

- zij dit Prospectus zorgvuldig dienen te lezen en 
kennis dienen te nemen van de volledige in-
houd van dit Prospectus; en 

- zij een eigen verantwoordelijkheid hebben om 
fiscaal en juridisch advies in te winnen over de 
gevolgen van deelname in het Fonds voor hun 
eigen situatie. 

Niemand is door het Fonds gemachtigd informatie 
te verschaffen of verklaringen af te leggen over 
het Fonds die niet in dit Prospectus zijn opgeno-
men. Indien zodanige informatie is verschaft of 
zodanige verklaringen zijn afgelegd, dient op der-
gelijke informatie of dergelijke verklaringen niet 
te worden vertrouwd als zijnde verstrekt of afge-
legd door het Fonds. 

Dit Prospectus houdt als zodanig geen aanbod in 
van enig financieel instrument, of een uitnodiging 
tot het doen van een aanbod tot koop van enig 
financieel instrument aan een persoon in enige ju-
risdictie waar dit volgens de daar geldende regel-
geving niet geoorloofd is. 

De aanbieding en/of verkoop van Participaties of 
verstrekking en verspreiding van dit Prospectus 
kan, in bepaalde andere rechtsgebieden als voor-
noemd, in het bijzonder in Canada onderworpen 
zijn aan juridische beperkingen.  

Personen die ingezetene zijn van de Verenigde 
Staten van Amerika zijn uitgesloten van deelname 
in het Fonds. 

De Beheerder verzoekt een ieder die in het bezit 
komt van dit Prospectus kennis te nemen van en 
zich te houden aan dergelijke beperkingen. De Be-
heerder noch de Bewaarder aanvaarden juridische 
aansprakelijkheid voor welke schending dan ook 
van enige zodanige beperking door wie dan ook, 
ongeacht of het een (potentiële) koper van Parti-
cipaties betreft of niet. 

Participaties kunnen alleen worden terug ver-
kocht aan het Fonds. Het is niet mogelijk de par-
ticipaties in het Fonds te verhandelen met der-
den. 

LET OP: Houd er rekening mee dat de waarde 
van de Participaties kan fluctueren. In het ver-
leden behaalde resultaten bieden géén garan-
tie voor de toekomst. 

Voor elk Subfonds is een document ‘Essentiële Be-
leggingsinformatie’ opgesteld met informatie 
over het desbetreffende Subfonds zoals het beleg-
gingsbeleid, de kosten en de risico’s. Geïnteres-
seerden worden geadviseerd deze te lezen voor-
dat zij overgaan tot het kopen van Participaties. 
Deze documenten zijn terug te vinden op de web-
site van de beheerder: www.brightpensioen.nl.  

Dit Prospectus vervangt alle eerder gepubliceerde 
prospectussen van het Fonds. 

3 Algemene Beschrijving 

3.1 Paraplustructuur 

Het Fonds is een open-end beleggingsinstelling en 
is aangegaan voor onbepaalde tijd op 19 decem-
ber 2014. Het Fonds houdt adres ten kantore van 
de Beheerder.  

Het Fonds is opgezet volgens een zogenaamde pa-
raplustructuur. Dat wil zeggen dat het Fonds is on-
derverdeeld in meerdere Subfondsen. Elk Sub-
fonds heeft een eigen beleggingsbeleid en risico-
profiel.  

Per Subfonds wordt de intrinsieke waarde van een 
Participatie (NAV) bepaald. Voor elk Subfonds 
wordt een eigen administratie gevoerd, zodat on-
der meer alle aan een Subfonds toe te rekenen 
opbrengsten en kosten per Subfonds worden ver-
antwoord. Het op elk Subfonds ingelegd vermogen 
wordt afzonderlijk belegd. Waardestijgingen en 
waardedalingen in de portefeuille van een Sub-
fonds komen uitsluitend ten goede of ten laste van 
de Participanten van het desbetreffende Sub-
fonds. De NAV van een Participatie geeft het 

http://www.brightnl.com/
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evenredige deel weer in het netto fondsvermogen 
van het desbetreffende Subfonds. 

3.2 Fonds voor gemene rekening 

Het Fonds is vormgegeven als een fonds voor ge-
mene rekening. Een fonds voor gemene rekening 
heeft geen rechtspersoonlijkheid, maar kan wor-
den beschouwd als een niet nader te kwalificeren 
overeenkomst van eigen aard tussen de Beheer-
der, de Juridische Eigenaar en de Participanten in 
het fonds. Op deze overeenkomst is het Fondsre-
glement van toepassing. 

3.3 Subfondsen 

Het Bright LifeCycle Fonds bestaat uit twee (2) 
Duurzame Subfondsen, namelijk Bright Duurzaam 
Neutraal en Bright Duurzaam Defensief. Partici-
panten nemen deel in minimaal één (1) maximaal 
twee (2) Subfondsen, afhankelijk van het jaar 
waarin ze over hun opgebouwde vermogen wen-
sen te beschikken. Beide Subfondsen hebben een 
onbepaalde looptijd.  

Bij uitgifte van dit Prospectus bestaat het Fonds 
uit de volgende Subfondsen: 

- Bright Duurzaam Neutraal 
- Bright Duurzaam Defensief  

Er kunnen nieuwe Subfondsen worden geïntrodu-
ceerd. De beleggingsdoelstellingen en het beleg-
gingsbeleid van de Subfondsen zijn opgenomen in 
paragrafen 4.1 en 4.2 van dit Prospectus. 

Het Fonds en haar Subfondsen verstrekken geen 
garanties ten aanzien van Participanten of der-
den. 

3.4 Beheerder 

De Beheerder van het Fonds is Bright Pensions 
N.V., opgericht op 2 mei 2013, statutair gevestigd 
en kantoorhoudende te Amsterdam. De Beheerder 
is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor 
Amsterdam onder nummer 57253269.  

De Beheerder beschikt over een vergunning om in 
Nederland op te treden als beheerder van een 
ICBE.  

De personen die op het moment van verschijnen 
van dit Prospectus binnen de Beheerder – en daar-
mee binnen het Fonds – het dagelijkse beleid be-
palen zijn: 

- Mevr. C.G. Jakobsen 
- Dhr. J. Zonneveld 
- Dhr. P.F. Verhaar 

3.5 Taken van de Beheerder 

De Beheerder is belast met het beheer van het 
Fonds. De Beheerder bepaalt het beleggingsbeleid 
van de Subfondsen.  

De Beheerder voert daarnaast voornamelijk de 
volgende taken uit; 

- administreren van participanten en hun parti-
cipaties;  

- beleggen van de goederen die behoren tot het 
vermogen van het Fonds;  

- aangaan van verplichtingen ten laste van het 
Fonds;  en 

- informatieverschaffing aan Participanten, hou-
den van Fondsvergaderingen en dergelijke. 

3.6 Eigen vermogen Beheerder 

Het eigen vermogen van de Beheerder bedraagt 
ten minste het bedrag dat in de Wft en de UCITS 
Richtlijn wordt vereist op grond van de aan de Be-
heerder toegekende vergunning. 

3.7 Boekjaar en jaarrekening van 
de Beheerder 

Boekjaar 

Het boekjaar van de Beheerder valt samen met 
het kalenderjaar. 

Jaarrekening 

Jaarlijks binnen vier maanden na afloop van elk 
boekjaar maakt de Beheerder een jaarrekening 
op. Deze wordt op haar website (www.brightpen-
sioen.nl) gepubliceerd.  

De jaarrekening wordt ondertekend door de direc-
tie van de Beheerder. Indien de ondertekening 
van één of meer van hen ontbreekt, wordt daar-
van onder opgaaf van de reden melding gemaakt. 

3.8 Beloningsbeleid Beheerder 

BrightPensioen heeft met inachtneming van alle 
toepasselijke wet- en regelgeving een belonings-
beleid opgesteld en schriftelijk vastgelegd. Deze 
is terug te vinden op de website van de beheerder 
(www.brightpensioen.nl/documentencentrum). 

Het beloningsbeleid is van toepassing op alle me-
dewerkers, inclusief het bestuur, ongeacht de 
aard, omvang en duur van arbeidsovereenkomst. 

Het dagelijkse bestuur is verantwoordelijk voor 
het opstellen, beheren, uitvoeren en evalueren 
van het beloningsbeleid. De beloning van het da-
gelijks bestuur wordt vastgesteld door de niet-uit-
voerende bestuursleden en aandeelhouders van 

http://www.brightpensioen.nl/
http://www.brightpensioen.nl/
http://www.brightpensioen.nl/documentencentrum


 Amsterdam Februari 2019 

 

 Prospectus – Bright LifeCycle Fonds Pagina 8 van 25 

 

BrightPensioen. De niet-uitvoerende bestuursle-
den zijn eindverantwoordelijk voor de inhoud van 
het beleid.  

In het beloningsbeleid wordt onderscheid gemaakt 
tussen vaste en variabele beloning in de vorm van 
personeelsopties. De vaste beloning bestuur uit 
een marktconform salaris, vakantiedagen en 
eventuele onkostenvergoedingen. Personeelsop-
ties worden met name toegekend in ruil voor een 
(tijdelijk) loonoffer. 

3.9 Bewaarder 

De Bewaarder van het Fonds is KAS Trust & Depo-
sitary Services B.V. De Bewaarder is ingeschreven 
bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, on-
der nummer 33117326. De Bewaarder treedt op 
als bewaarder van alle goederen die deel uitma-
ken of deel gaan uitmaken van het Fondsver-
mogen. 

De personen die op het moment van verschijnen 
van dit Prospectus binnen de Bewaarder het dage-
lijkse beleid bepalen zijn: 

- Dhr. J.N.P. Laan; en  
- Dhr. S.F. Plesman. 

KAS Trust & Depositary Services B.V. is een 100% 
dochtervennootschap van KAS BANK N.V. 

3.10 Taken van de Bewaarder 

De Bewaarder is belast met de bewaring van alle 
tot het Fondsvermogen behorende goederen zoals 
bedoeld in de ICBE Regels. De Bewaarder voert 
onder andere de volgende taken uit: 

- vaststellen van de NAV in overeenstemming 
met het bepaalde in dit Prospectus, het Fonds-
reglement en toepasselijke wet- en regelge-
ving;  

- bewaarneming van de financiële instrumenten 
van de beleggingsinstelling op een aparte re-
kening(en) op naam van de Juridische Eigenaar 
van het Fonds; 

- vaststellen of de door de Beheerder uitge-
voerde beleggingstransacties passen binnen 
het beleggingsbeleid van het Fonds als voor-
zien in het Prospectus;  

- vaststellen of de mutaties op de dagafschriften 
van de bankrekeningen van het Fonds overeen-
stemmen met beleggingstransacties, ontvan-
gen dividend of rente, toekenning of terugkoop 
van Participaties of betaling van kosten in 
overeenstemming met het dienaangaande in 
het Prospectus bepaalde; 

- vaststellen of de beleggingen in de administra-
tie van de Beheerder en de goederen waar het 
betreffende Subfonds in belegt op elkaar 

aansluiten; 
- controleren dat de tegenwaarde bij transacties 

wordt overgemaakt binnen de gebruikelijke 
termijnen; 

- zorgdragen dat de verkoop of uitgifte en de in-
koop of terugbetaling geschiedt volgens de 
wet, het fondsreglement en de statuten. 

- controleren dat de opbrengsten een bestem-
ming krijgen die strookt met de wet, het fonds-
reglement en de statuten; 

- vaststellen of kostennota’s van de Beheerder 
rechtmatig ten laste van het Fonds zijn geko-
men; en 

- verrichten van alle overige handelingen ten 
behoeve van het Fonds, zoals opstellen van de 
financiële verslaglegging. 

De Bewaarder zal de genoemde taken verrichten 
met inachtneming van de in de Depositary 
Agreement gemaakte afspraken. 

De Bewaarder kan een deel van de bewaring en de 
daaruit voortvloeiende taken onder bepaalde 
voorwaarden overdragen aan een derde. De Be-
waarder heeft de bewaarneming (“custody”) van 
financiële instrumenten waarin via de Subfondsen 
wordt belegd en die geregistreerd kunnen worden 
op een financiële instrumentenrekening overge-
dragen aan KAS BANK N.V. 

Indien de Bewaarder bij uitoefening van de taken 
constateert dat niet conform het bepaalde in het 
Prospectus is gehandeld, kan de Bewaarder de Be-
heerder verzoeken, met het oog op het behartigen 
van de belangen van de Participanten, de trans-
actie op kostenneutrale basis voor het Fonds on-
gedaan te maken. 

3.11 Eigen vermogen Bewaarder 

Het eigen vermogen van de Bewaarder bedraagt 
ten minste het bedrag dat in de Wft wordt vereist 
op grond van de aan de Bewaarder toegekende 
vergunning. 

3.12 Boekjaar en jaarrekening van 
de Bewaarder 

Boekjaar 

Het boekjaar van de Bewaarder valt samen met 
het kalenderjaar.  

Jaarrekening 

Jaarlijks, binnen vier maanden na afloop van elk 
boekjaar, maakt de Bewaarder een jaarrekening, 
jaarverslag en de overige gegevens bedoeld in ar-
tikel 4:52 Wft openbaar. Deze worden op website 
van de Beheerder, www.brightpensioen.nl, gepu-
bliceerd. 

http://www.brightpensioen.nl/
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De jaarrekening wordt ondertekend door de direc-
tie van de Bewaarder. Indien de ondertekening 
van een of meer van hen ontbreekt, wordt daar-
van onder opgaaf van de reden melding gemaakt. 

3.13 Bewaringsovereenkomst 

De Beheerder en de Bewaarder zijn per 30 Sep-
tember 2014 een Bewaringsovereenkomst (“Depo-
sitary Agreement”) aangegaan waarin hun onder-
linge verhouding is vastgelegd. Op verzoek zal de 
Beheerder een afschrift van deze overeenkomst 
tegen kostprijs verstrekken. In deze overeen-
komst zijn de taken van de Bewaarder uitgewerkt 
en is vastgelegd op welke wijze de Beheerder de 
Bewaarder in staat moet stellen om de bewaar-
derstaken naar behoren uit te kunnen voeren. De 
Juridische Eigenaar is ook partij bij de overeen-
komst voor zover de overeenkomst rechten ver-
leent of verplichtingen oplegt aan de Juridische 
Eigenaar.  

De partijen bij de overeenkomst kunnen deze te 
allen tijde opzeggen met inachtneming van een 
opzegtermijn. Voorts kan de overeenkomst op be-
paalde gronden met onmiddellijke ingang worden 
opgezegd, bijvoorbeeld in geval van een materi-
ele tekortkoming in de nakoming van verplichtin-
gen onder de overeenkomst, of indien een partij 
zijn vergunning verliest voor het nakomen van zijn 
verplichtingen onder de overeenkomst. 

Indien de Beheerder voornemens is op te zeggen, 
dient hij de Bewaarder te informeren over de par-
tij die de Bewaarder zal vervangen. Indien er nog 
geen vervangende bewaarder bekend is, dan zal 
de Bewaarder zijn taken onder de overeenkomst 
blijven uitvoeren. De Bewaarder zal zijn volledige 
medewerking verlenen aan de overdracht van zijn 
taken aan de bewaarder die hem vervangt. 

Aansprakelijkheid Bewaarder 

Naar Nederlands recht is de Bewaarder jegens het 
Fonds en de Participanten aansprakelijk voor de 
door hen geleden schade, voor zover de schade 
het gevolg is van verwijtbare niet-nakoming of ge-
brekkige nakoming van zijn verplichtingen, ook 
wanneer de Bewaarder de bij hem in bewaring ge-
geven activa geheel of ten dele aan een derde 
heeft toevertrouwd. 

3.14 Juridisch eigenaar 

De Juridisch Eigenaar heeft als enig statutair doel 
het houden van de juridische eigendom van het 
fondsvermogen in de zin van art. 4:44 Wft. 

De Juridisch Eigenaar is juridisch eigenaar van alle 
activa die tot het Fonds behoren. Alle activa die 
deel uitmaken of zullen uitmaken van het Fonds 

zijn, respectievelijk worden, op eigen naam ver-
kregen door de Juridisch Eigenaar, voor rekening 
en risico van de Participanten. De Juridisch Eige-
naar handelt uitsluitend in het belang van de Par-
ticipanten. 

Verplichtingen die deel uitmaken of deel gaan uit-
maken van het Fonds zijn, respectievelijk worden, 
aangegaan op naam van de Juridisch Eigenaar, 
waarbij de Juridisch Eigenaar optreedt ten be-
hoeve van het Fonds. De Juridisch Eigenaar kan de 
Participanten niet vertegenwoordigen. 

4 Fondsbeschrijving 

4.1 Beleggingsdoelstelling 

Het Fonds is gericht op beleggers die duurzaam 
vermogen over een (middel)lange termijn wensen 
op te bouwen door duurzaam te beleggen. Het 
Fonds heeft als doel de (periodieke) inleg van haar 
Participanten te laten renderen om zo vermogens-
groei te realiseren.  

In de laatste tien (10) jaar voorafgaand aan de ge-
wenste einddatum wordt het risico voor de Parti-
cipant afgebouwd door geleidelijk de Participa-
ties in Bright Duurzaam Neutraal om te zetten 
naar Participaties in Bright Duurzaam Defensief.  

De Participant houdt Participaties in minimaal één 
(1) en maximaal twee (2) Subfondsen. 

Het beleggingsbeleid verschilt per subfonds, om-
dat ieder Subfonds een ander risicoprofiel na-
streeft. Bright Duurzaam Neutraal belegt meer in 
aandelen (en/of -fondsen) dan Bright Duurzaam 
Defensief, dat meer in obligaties (en/of -fondsen) 
belegt. 

Wijzigingen in het beleggingsbeleid van een Sub-
fonds zullen voor het eerst van kracht worden op 
de eerste Werkdag één (1) maand na bekendma-
king van de wijziging op de website van de Be-
heerder. Gedurende deze één (1) maandstermijn 
kunnen Participanten onder nog ongewijzigde 
voorwaarden uittreden. De Beheerder is tezamen 
met de Juridisch Eigenaar bevoegd tot wijziging 
van het Fondsreglement, mits deze het voorne-
men hiertoe aan de Participanten hebben meege-
deeld. 

4.2 Beleggingsbeleid Subfondsen 

De Subfondsen beleggen passief in andere (ICBE) 
(index)fondsen en in Greenbonds welke worden 
aangeboden in de Nederlandse markt en zijn ge-
noteerd aan Euronext Amsterdam. Bij de porte-
feuillesamenstelling van elk van de Subfondsen 
wordt de afweging gemaakt tussen een zo breed 
mogelijke spreiding, het voorkomen al dan niet 
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beperken van eventuele dividend lekkage en zo 
laag mogelijke variabele beleggingskosten die op 
basis van de omvang van het beheerd vermogen 
gerealiseerd kunnen worden. Het uitgebreide be-
leggingsbeleid alsmede een overzicht van de (in-
dex)fondsen waarin belegd wordt, is terug te vin-
den op de website van de Beheerder www.bright-
pensioen.nl. 

Bright Duurzaam Neutraal 

Bright Duurzaam Neutraal heeft een onbepaalde 
looptijd. Dit Subfonds richt zich op duurzame ver-
mogensgroei op de lange termijn voor haar Parti-
cipanten. Het Subfonds streeft een marktconform 
rendement met een neutraal risicoprofiel na.  

Dit Subfonds belegt in een breed gespreide mix 
van obligaties en aandelen door - waar mogelijk - 
te beleggen in (index)fondsen. De portefeuille van 
het Subfonds is als volgt belegd: 

- 20 — 30% in Greenbonds van nationale en su-
pranationale instellingen en in staatsobligaties 
van de meest kredietwaardige en duurzame 
eurolanden; 

- 20 — 30% in obligaties van duurzame bedrijven 
uit de eurozone met een investment grade ra-
ting; 

- 40 — 60% in wereldwijde duurzame aandelen; 
en 

- 0 — 10% in liquide middelen. 

De Beheerder kan op eigen initiatief één of meer-
dere van de (index)fondsen waarin wordt belegd, 
wijzigen. Dit gebeurt uitsluitend indien de Be-
heerder dit in het belang van de Participanten 
acht en het nieuwe (index)fonds qua risicoprofiel 
een goede vervanging al dan niet aanvulling vormt 
op de bestaande portefeuille van het Subfonds, en 
binnen het beleggingsbeleid van het Subfonds 
past. 

Bright Duurzaam Defensief 

Bright Duurzaam Defensief heeft een onbepaalde 
looptijd. Dit Subfonds richt zich op duurzaam ver-
mogensbehoud voor haar Participanten. Het Sub-
fonds streeft een marktconform rendement met 
een defensief risicoprofiel na.  

Dit Subfonds belegt in een breed gespreide mix 
van obligaties en aandelen door - waar mogelijk - 
te beleggen in (index)fondsen. De portefeuille van 
het Subfonds is als volgt belegd: 

- 30 — 40% in Greenbonds van nationale en su-
pranationale instellingen en in staatsobligaties 
van de meest kredietwaardige en duurzame 
eurolanden; 

- 30 — 40% in obligaties van duurzame bedrijven 
uit de eurozone met een investment grade ra-
ting; 

- 20 — 40% in wereldwijde duurzame aandelen; 
en  

- 0 — 10% in liquide middelen. 

De Beheerder kan op eigen initiatief één of meer-
dere van de (index)fondsen waarin wordt belegd, 
wijzigen. Dit gebeurt uitsluitend indien de Be-
heerder dit in het belang van de Participanten 
acht en het nieuwe (index)fonds qua risicoprofiel 
een goede vervanging al dan niet aanvulling vormt 
op de bestaande portefeuille van het Subfonds, en 
binnen het beleggingsbeleid van het Subfonds 
past. 

Beleggingsrestricties van het Fonds 

Het Fonds en haar Subfondsen kunnen geen effec-
ten uitlenen. De fondsen waarin belegd wordt, 
kunnen wel effecten uitlenen. De opbrengsten van 
het uitlenen van effecten worden, na aftrek van 
door beheerder van het fonds waarin wordt be-
legd gemaakte kosten, volledig ten gunste van het 
resultaat van het betreffende Subfonds gebracht. 
Deze opbrengsten worden in het jaarverslag van 
de beheerder van het fonds waarin wordt belegd 
opgenomen. Voor het realiseren van deze extra 
opbrengsten worden geen extra kosten in reke-
ning gebracht. 

Het Fonds en haar Subfondsen kunnen niet beleg-
gen in afgeleide financiële instrumenten en ma-
ken geen gebruik van hefboomfinanciering. 

Het Fonds is gestructureerd als een ICBE en is 
daarbij gebonden aan beleggingsrestricties zoals 
deze zijn opgenomen in de ICBE Regels. Het is een 
ICBE niet toegestaan haar reglement zodanig te 
wijzigen dat zij niet meer voldoet aan de vereis-
ten en beperkingen die van toepassing zijn op 
ICBE’s. 

4.3 Aangaan van leningen namens 
het Fonds 

De Beheerder zal, behoudens een stand-by kre-
dietfaciliteit, namens het Fonds niet als debiteur 
geldleningen, garantiestellingen of borgtochten 
aangaan waardoor een netto schuldpositie van de 
verschillende Subfondsen ontstaat of kan ont-
staan. De Beheerder is bevoegd tot het aangaan 
van een stand-by kredietfaciliteit voor het tijde-
lijk mogelijk maken van debetstanden. Deze faci-
liteit is uitsluitend bedoeld om te kunnen voldoen 
aan actuele verplichtingen tot terugkoop van Par-
ticipaties op momenten dat er binnen een Sub-
fonds onvoldoende liquiditeiten aanwezig zijn en 
het Subfonds niet snel genoeg tot liquidatie van 

http://www.brightnl.com/
http://www.brightnl.com/
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haar activa kan overgaan. Rente wordt in rekening 
gebracht op basis van daadwerkelijk gebruik van 
de faciliteit. De hoogte van deze rente is gelijk 
aan het op het moment van gebruik van deze fa-
ciliteit bij kredietverstrekker voor vergelijkbare 
partijen geldende tarief. Deze eventueel in reke-
ning gebrachte rente komt ten laste van het Sub-
fonds dat het krediet heeft genoten. 

De Beheerder verwacht niet, of slechts in uitzon-
derlijke situaties, van de faciliteit gebruik te hoe-
ven maken. 

4.4 Behaalde rendementen van de 
Subfondsen 

Voor informatie over het behaalde rendement van 
de Subfondsen wordt verwezen naar het jaarver-
slag. De laatste jaarrekening maakt integraal on-
derdeel uit van dit prospectus. Het jaarverslag 
wordt gepubliceerd op de website van de Beheer-
der (www.brightpensioen.nl). 

4.5 Stembeleid en -gedrag 

De Beheerder kan gebruik maken van de bij de 
door het Fonds gehouden aandelen behorende 
stemrechten. Als gebruik wordt gemaakt van het 
stemrecht dan zal de Beheerder dat, met inacht-
neming van de belangen van de Participanten, op 
zodanige wijze doen als hij bevorderlijk acht voor 
het realiseren van de beleggingsdoelstelling van 
het Fonds. 

4.6 Billijke en gelijke behandeling 
van Participanten 

Het Fonds zal Participanten in vergelijkbare ge-
vallen op een gelijke manier behandelen. 

De Beheerder zal bij ieder besluit dat het Fonds 
aangaat steeds afwegen of de gevolgen daarvan 
onbillijk zijn ten opzichte van de Participanten, 
gegeven de inhoud van het Prospectus en wat de 
Participanten op grond daarvan en op grond van 
de toepasselijke regelgeving redelijkerwijs mogen 
verwachten. 

4.7 Best mogelijke resultaat 

De beheerder plaatst uitsluitend orders voor het 
uitvoeren van het beleggingsbeleid bij KAS Bank. 
Deze bank voert de orders uit op de beurs conform 
artikel 4:59d Wft. Het Fonds is qua prijzen van de 
beleggingen afhankelijk van de prestaties van KAS 
Bank bij het uitvoeren van orders. De beheerder 
controleert de prijzen die KAS Bank bij het uitvoe-
ren van orders realiseert. Jaarlijks evalueert de 
beheerder of bij de uitvoering van orders het best 
mogelijke resultaat is behaald. 

5 Samenvatting van het 
Fondsreglement  

Het volledige Fondsreglement is opgenomen als 
Bijlage I en maakt integraal onderdeel uit van dit 
Prospectus.  

De meest actuele versie van het Fondsreglement 
is te raadplegen via de website van de Beheerder. 
Op verzoek stelt de Beheerder het Fondsregle-
ment bovendien kosteloos ter beschikking. 

5.1 Toekenning van Participaties 

Algemeen 

Participaties in het Fonds worden toegekend door 
de Beheerder. Toekenning van Participaties heeft 
plaats op het Standaard Handelsmoment.  

Bij aanvang van een Subfonds heeft een Participa-
tie een NAV van 10 euro. 

Verzoek tot toekenning van Participaties 

Een eerste verzoek tot toekenning van Participa-
ties wordt gedaan door het invullen van aanmel-
dingsgegevens op de website van de Beheerder 
(www.brightpensioen.nl). Indien de Beheerder 
het in het aanmeldingsformulier vervatte aanbod 
aanvaardt, vindt toekenning plaats voor zover het 
door de Participant gestorte bedrag waarvoor toe-
kenning wordt verzocht binnen de door de Beheer-
der vastgestelde termijn op een centrale rekening 
ten name van de Juridisch Eigenaar wordt bijge-
schreven. De stortingen op de centrale rekening 
worden vervolgens volgens opgaaf van de klant 
doorgestort naar het door de klant gewenste Sub-
fonds.  

Een storting dient uiterlijk op de voorlaatste 
Werkdag van de maand te zijn bijgeschreven op 
de centrale rekening van de Juridische Eigenaar, 
voor toekenning van Participaties op de laatste 
Werkdag van de maand.  

Een storting op de centrale rekening ten name van 
de Juridisch Eigenaar dient geen minimale om-
vang te hebben.  

Ontvangen rente op de centrale stortingsrekening 
en op de bankrekeningen van het Subfonds komt 
ten goede aan het desbetreffende Subfonds.  

Het aantal Participaties dat wordt toegekend, 
wordt als volgt berekend: 

Toekenning vindt plaats op basis van de netto 
storting. Dit is het bedrag waarvoor toekenning 
wordt verzocht, na aftrek van de 0,02% bijdrage 
aan de variabele buffer van het Fonds. 

http://www.brightpensioen.nl/
http://www.brightpensioen.nl/
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De koopprijs van een Participatie is gelijk aan de 
laatste berekende NAV van de Participatie(s), ver-
hoogd met de helft van de dan geldende Spread. 

Het toe te kennen aantal Participaties is gelijk aan 
de netto storting gedeeld door de koopprijs van 
een Participatie. 

Opschorten toekenning 

In de in artikel 9.2 van het Fondsreglement ver-
melde omstandigheden, alsmede in het geval 
zich, naar het uitsluitend oordeel van de Beheer-
der, een bijzondere omstandigheid voordoet die 
dat rechtvaardigt, kan de Beheerder de toeken-
ning van Participaties opschorten. Een dergelijke 
bijzondere omstandigheid kan zijn: 

(i) dat in redelijkheid kan worden verwacht dat 
toekenning van Participaties tot gevolg zal 
hebben dat de belangen van de meerderheid 
van de bestaande Participanten onevenredig 
worden geschaad; dan wel;  

(ii) dat belegging van het door toekenning van Par-
ticipaties te ontvangen bedrag, gelet op 
marktomstandigheden, onverantwoord of on-
mogelijk is. 

De Beheerder doet op haar website onverwijld 
mededeling van de opschorting als hiervoor be-
doeld. 

Register van Participanten 

Participaties worden toegekend door inschrijving 
in het Register van Participanten door de Beheer-
der. 

5.2 Overdracht van Participaties 

Algemeen 

Participaties kunnen slechts met voorafgaande 
schriftelijke toestemming van de Beheerder, an-
ders dan hierna beschreven onder 5.3, worden 
overgedragen. 

Verpanding 

Participaties kunnen, voor zover dat niet is ge-
blokkeerd door wettelijke of fiscale restricties en 
uitsluitend na goedkeuring van de Beheerder, 
door een Participant (pandgever) worden verpand 
aan derden (pandhouder). 

Verpanding geschiedt in opdracht van de Partici-
pant waarbij Participant het verzoek tot het ver-
strekken van pandrecht schriftelijk aan Beheerder 
kenbaar maakt. Het verpanden van Participaties 
is slechts geldig na instemming van de Beheerder. 
De Participant kan een verzoek tot terugkoop van 
Participaties als bedoeld in artikel 5.3 slechts 

doen wanneer hiervoor toestemming is verkregen 
van de pandhouder. 

5.3 Terugkoop van Participaties 

Algemeen 

De Beheerder zal op verzoek als gevolmachtigde 
van de Juridisch Eigenaar Participaties ten titel 
van koop verkrijgen ("terugkopen"). Terugkoop 
vindt plaats op de laatste Werkdag van de maand.  

Verzoek tot terugkoop van Participaties 

Een verzoek van een Participant tot terugkoop van 
Participaties dient te worden gedaan aan de Be-
heerder en dient de Beheerder uiterlijk zes (6) 
werkdagen voor het einde van de maand te berei-
ken om de eerste Werkdag van de nieuwe maand 
te worden uitgevoerd. Een dergelijk verzoek dient 
te luiden in euro en dient geen minimale omvang 
te hebben. 

Opschorten terugkoop door Beheerder 

Terugkoop van Participaties wordt opgeschort ge-
durende de periode dat de in artikel 9.2 van het 
Fondsreglement vermelde omstandigheden zich 
voordoen. Terugkoop vindt niet meer plaats na 
opheffing van het desbetreffende Subfonds en na 
ontbinding van het Fonds. 

Koopprijs 

De koopprijs voor een terug te kopen Participatie 
is gelijk aan de laatst berekende NAV, verlaagd 
met de helft van de dan geldende Spread. 

Voldoen koopprijs 

De Beheerder voldoet de koopprijs voor (een) te-
rug te kopen Participatie(s) aan de Participant 
binnen vijf (5) Werkdagen na de verkrijging van de 
desbetreffende Participatie(s). Betaling van de 
koopprijs vindt plaats op de door de Participant 
aangegeven bankrekening. 

Vervallen teruggekochte Participaties 

Door de Beheerder als gevolmachtigde van de Ju-
ridisch Eigenaar ten titel van koop verkregen par-
ticipaties vervallen door die verkrijging. 

Liquiditeit 

Doordat de Subfondsen beleggen in courante, op 
de internationale markt verhandelbare financiële 
instrumenten en het Fonds beschikt over een kre-
dietfaciliteit, bestaat er voldoende zekerheid dat 
– behoudens wettelijke bepalingen en uitzonder-
lijke situaties – aan de verplichting tot terugkoop 
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en terugbetaling van Participaties kan worden vol-
daan. 

5.4 Wijze van verstrekken van op-
drachten 

Opdrachten aan de Beheerder inhoudende een 
verzoek tot verdeling van (het) gestorte be-
drag(en) over de gewenste Subfondsen door de 
(toekomstige) Participant of tot terugkoop van 
Participaties, vinden plaats via de door de Beheer-
der beschikbaar gestelde website, www.bright-
pensioen.nl, dan wel op een andere door Beheer-
der goedgekeurde wijze. 

Alle verstrekte opdrachten luiden in euro en wor-
den door de Beheerder uitgevoerd in euro. 

De Subfondsen kennen in beginsel één handelsmo-
ment per maand. Bedragen die op de centrale re-
kening van de Juridisch Eigenaar zijn ontvangen, 
zullen – nadat deze zijn toebedeeld aan de Sub-
fondsen volgens de door de klant gewenste en bij 
Beheerder bekende verdeling – worden afgewik-
keld tegen de NAV van de participaties van het 
betreffende Subfonds zoals die wordt vastgesteld 
door de Beheerder. 

Opdrachten tot terugkoop kunnen in euro bedra-
gen  worden opgegeven. 

5.5 Waarderingsmethoden en bepa-
ling NAV Participaties 

Algemeen 

Bij de vaststelling van de NAV van de Participaties 
in euro wordt voor de waardering van de activa en 
passiva en de resultaatbepaling uitgegaan van in 
Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor 
waardering en resultaatbepaling, waarbij in be-
ginsel geldt: 

- op gereglementeerde markten en/of handels-
platformen verhandelbare beleggingen worden 
gewaardeerd tegen de slotkoers. Niet op gere-
glementeerde markten en/of handelsplatfor-
men verhandelbare beleggingen worden ge-
waardeerd tegen de benaderde marktwaarde, 
met inachtneming van grondslagen die voor de 
desbetreffende beleggingen gangbaar zijn; 

- de overige activa en passiva worden gewaar-
deerd tegen nominale waarde. Ook de opgelo-
pen nog niet ontvangen rente, de vastgestelde 
nog niet ontvangen dividenden en de kosten 
die ten laste van het Fonds worden gebracht, 
worden gewaardeerd tegen nominale waarde; 

- gerealiseerde en ongerealiseerde waardever-
anderingen op beleggingen worden bepaald 
door op de verkoopopbrengst dan wel de 

balanswaarde aan het einde van de verslagpe-
riode de aankoopwaarde dan wel de balans-
waarde aan het begin van de verslagperiode in 
mindering te brengen. De gemaakte kosten bij 
aankoop of kosten bij verkoop komen recht-
streeks voor rekening van de Beheerder. Gere-
aliseerde en ongerealiseerde waardeverande-
ringen op beleggingen worden in de winst- en 
verliesrekening verantwoord; 

- transacties in vreemde valuta worden naar 
euro omgerekend tegen de koers op transac-
tiedatum. 

Activa en passiva luidende in vreemde valuta wor-
den omgerekend naar euro tegen de ECB wissel-
koers (‘reference rate’) van de betreffende Werk-
dag. 

De Participanten zijn tot een Subfonds gerechtigd 
naar verhouding van het aantal participaties dat 
een Participant houdt van het desbetreffende 
Subfonds. Het resultaat wordt bepaald door de ge-
realiseerde en ongerealiseerde waardeverande-
ringen op beleggingen over de verslagperiode, 
verkregen dividend en interest, alsmede overige 
aan het Subfonds toe te rekenen opbrengsten te 
verminderen met de aan de verslagperiode toe te 
rekenen kosten. 

Op de laatste Werkdag van een kalendermaand zal 
door de Beheerder de NAV per Participatie op 
grond van bovenstaande grondslagen voor waar-
dering en resultaatbepaling worden vastgesteld. 
Ten behoeve hiervan wordt de waarde van de ac-
tiva per Subfonds – inclusief het saldo van baten 
en lasten per Subfonds over het reeds verstreken 
deel van het lopende boekjaar, verminderd met 
de verplichtingen – gedeeld door het aantal uit-
staande Participaties. 

De Beheerder kan besluiten de vaststelling van de 
NAV, overeenkomstig artikel 9.2 van het Fondsre-
glement, tijdelijk op te schorten in onder meer de 
volgende gevallen: 

- Omstandigheden waarbij de middelen van 
communicatie of berekeningsfaciliteiten die 
normaal worden gebruikt voor de bepaling van 
het vermogen van de beleggingsinstelling of 
het vermogen van een beleggingsinstelling 
waarin de desbetreffende beleggingsinstelling 
direct of indirect belegt, niet meer functione-
ren of indien om enige andere reden de waarde 
van een belegging die behoort tot het ver-
mogen van een beleggingsinstelling of het ver-
mogen van een beleggingsinstelling waarin de 
desbetreffende beleggingsinstelling direct of 
indirect belegt, niet met de door de beheerder 
gewenste snelheid of nauwkeurigheid kan wor-
den bepaald; 
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- Omstandigheden waarbij de technische midde-
len van de beleggingsinstelling om rechten van 
deelneming in te kopen of uit te geven door 
een technische storing tijdelijk niet beschik-
baar zijn; 

- Factoren die onder andere verband houden 
met de politieke, economische, militaire of 
monetaire situatie waarop de beheerder geen 
invloed heeft, en die de beheerder verhinde-
ren de waarde voldoende nauwkeurig te bepa-
len van het vermogen van de beleggingsinstel-
ling en het vermogen van een beleggingsinstel-
ling waarin de desbetreffende beleggingsin-
stelling direct of indirect belegt; 

- Omstandigheden waarbij de beleggingsinstel-
ling aan de hoeveelheid verzoeken tot in-
koop/uitgifte van rechten van deelneming fei-
telijk niet onmiddellijk kan voldoen; bijvoor-
beeld omdat het administratief niet mogelijk 
is de verzoeken ordentelijk te verwerken; 

- Omstandigheden waarbij de fiscale status van 
de beleggingsinstelling in gevaar komt. 

Indien de bijzondere omstandigheden zich niet 
meer voordoen, en/of de opschorting van in-
koop/uitgifte niet meer in het belang van deelne-
mers is, zal Beheerder de inkoop/uitgifte hervat-
ten. 

Bekendmaking NAV van Participaties 

De NAV per Participatie wordt zo spoedig mogelijk 
na vaststelling daarvan gepubliceerd op de web-
site van de Beheerder (www.brightpensioen.nl). 
De voorgaande NAV per Participatie kan altijd 
worden opgevraagd bij de Beheerder. 

Banksaldi, rente, dividenden en kosten 

In de vaststelling van de NAV van een Participatie 
worden mede begrepen de banksaldi inclusief de 
rente hierop, alsmede de opgelopen nog niet ont-
vangen rente en de vastgestelde nog niet ontvan-
gen dividenden. Tevens wordt bij de vaststelling 
van de NAV van een Participatie rekening gehou-
den met de kosten en opbrengsten als bedoeld in 
de paragraaf ‘Kosten en vergoedingen’ in dit Pros-
pectus. 

Onjuiste vaststelling NAV 

Indien vastgesteld wordt dat de NAV van een Par-
ticipatie onjuist berekend is en materieel afwijkt 
van de juiste NAV, zal dit onverwijld bekend wor-
den gemaakt op de website van de Beheerder 
(www.brightpensioen.nl). De Beheerder zal na-
gaan in welke mate een of meerdere Participan-
ten of een Subfonds door de fout benadeeld zijn. 
De Beheerder kan besluiten tot aanpassing van 
reeds uitgevoerde terugkopen en toekenningen 
van Participaties op basis van de juiste NAV. 

Indien de fout (na correctie) naar het oordeel van 
de Beheerder heeft geleid tot materiële schade 
voor een Subfonds of een Participant, zal de Be-
heerder, de oorzaak en kosten voor het Fonds 
daarbij mede in aanmerking nemende, onder-
zoeken of de schade gecompenseerd dient te wor-
den, of zich inspannen om deze te verhalen op de 
daarvoor aansprakelijke partij. Indien de Beheer-
der van mening is dat de schade gecompenseerd 
dient te worden, zal de Beheerder de schade aan 
het Subfonds of de Participant vergoeden. Als ma-
terieel wordt een afwijking van ten minste 0,5% 
ten opzichte van de juiste NAV aangemerkt, of 
wanneer een Participant voor meer dan 100 euro 
is bevoordeeld of benadeeld. 

5.6 Wijziging van het Fondsregle-
ment 

Het Fondsreglement kan door de Beheerder en de 
Juridisch Eigenaar samen worden gewijzigd, mits 
deze het voornemen hiertoe aan de Participanten 
hebben meegedeeld. Indien een wijziging van het 
Fondsreglement een wijziging van het beleggings-
beleid of een wijziging van de geografische sprei-
ding van de beleggingen van het Fonds inhouden, 
dient de Bewaarder voorafgaande goedkeuring te 
geven aan het voorstel tot wijziging. Een voorstel 
van wijziging van het Fondsreglement wordt me-
degedeeld aan de Participanten via een adverten-
tie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad 
of aan het (email) adres van iedere Participant, 
alsmede op de website van de Beheerder 
(www.brightpensioen.nl). Op de website wordt 
ook een toelichting op de wijziging geplaatst. 
Voor zover door de wijzigingen rechten of zeker-
heden van Participanten worden verminderd, of 
lasten aan hen worden opgelegd, of wijziging van 
het beleggingsbeleid inhouden, worden deze eerst 
van kracht op de eerste Werkdag nadat een maand 
na bekendmaking van de wijziging is verstreken. 
Participanten kunnen binnen deze periode onder 
de gebruikelijke voorwaarden uittreden. Wanneer 
de werkelijke wijziging van de voorwaarden af-
wijkt van het voorstel tot wijziging, wordt dit me-
degedeeld aan de Participanten via een adverten-
tie in een landelijk verspreid Nederlands dagblad 
of aan het (email) adres van iedere Participant, 
alsmede op de website van de Beheerder 
(www.brightpensioen.nl).  

5.7 Financiële verslaglegging van 
het Fonds 

Jaarverslaggeving 

Het boekjaar van het Fonds is gelijk aan het ka-
lenderjaar.  
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De Beheerder stelt jaarlijks binnen vier maanden 
na afloop van het boekjaar een verslag op over dat 
boekjaar, het jaarverslag. Dit jaarverslag bestaat 
uit een verslag van de Beheerder alsmede de jaar-
rekening. De jaarrekening bestaat uit de balans, 
de winst- en verliesrekening en de toelichting 
hierop. Binnen vier maanden na afloop van het 
boekjaar maakt de Beheerder het opgemaakte 
jaarverslag openbaar, ongeacht of het jaarverslag 
al dan niet is vastgesteld. 

Halfjaarverslaggeving 

Jaarlijks binnen negen weken na afloop van de 
eerste helft van het boekjaar maakt de Beheerder 
een verslag op over de eerste helft van dat boek-
jaar, het halfjaarverslag. Dit halfjaarverslag be-
staat uit een verslag van de Beheerder alsmede de 
halfjaarcijfers. De halfjaarcijfers bestaan uit de 
balans, de winst- en verliesrekening en de toelich-
ting hierop. De Beheerder maakt dit halfjaarver-
slag openbaar. 

Onderzoek jaarrekening 

De Beheerder zal een registeraccountant of een 
andere deskundige, als bedoeld in artikel 2:393 lid 
1 BW, opdracht geven om de jaarrekening van het 
Fonds te onderzoeken. 

De accountant brengt omtrent zijn onderzoek ver-
slag uit aan de Beheerder en geeft de uitslag van 
zijn onderzoek in een verklaring weer. De verkla-
ring van de accountant zal aan de jaarrekening 
worden toegevoegd. 

Ondertekening door Beheerder 

Het jaarverslag en het halfjaarverslag van het 
Fonds worden ondertekend door de Beheerder. 
Ontbreken een of meer handtekeningen, dan 
wordt daarvan onder opgave van de reden melding 
gemaakt. 

Plaats waar de verslagen verkrijgbaar zijn en 
ter inzage liggen 

Binnen vier maanden na afloop van een boekjaar 
en, voor zover het een halfjaarverslag betreft, 
binnen negen weken na de eerste helft van het 
boekjaar stelt de Beheerder aan de Participanten 
exemplaren van het opgemaakte jaarverslag on-
derscheidenlijk halfjaarverslag van het Fonds kos-
teloos beschikbaar via de website van de Beheer-
der (www.brightpensioen.nl) en liggen deze docu-
menten ter inzage ten kantore van de Beheerder. 

5.8 Winstbestemming 

Winstbestemming 

De Beheerder bepaalt of het resultaat van een 
Subfonds zal worden toegevoegd aan de reserves 
van het desbetreffende Subfonds of als dividend 
wordt uitgekeerd aan Participanten. Alle Partici-
paties van een bepaald Subfonds die op het mo-
ment van vaststelling van het jaarverslag uitstaan 
bij Participanten delen in een verhouding van het 
aantal Participaties dat door deze Participanten 
wordt gehouden in de winst van het desbetref-
fende Subfonds over het desbetreffende boek-
jaar. 

Tussentijdse winstuitkeringen 

De Beheerder kan besluiten om, ten laste van een 
Subfonds, tussentijdse uitkeringen te doen in de 
vorm van herbelegging in het Subfonds. 

Betaalbaarstelling en herbelegging 

Herbelegging van de na tussentijdse winstuitke-
ringen resterende winst, voor zover daartoe door 
de Beheerder wordt besloten, vindt plaats op de 
eerste Werkdag van de maand na vaststelling van 
de jaarrekening, tenzij de Fondsvergadering op 
voorstel van de Beheerder een andere datum be-
paalt. 

Indien besloten wordt tot betaalbaarstelling, wor-
den het feit van betaalbaarstelling, alsmede de 
samenstelling en wijze waarop de betaalbaarstel-
ling plaats vindt, bekendgemaakt door middel van 
een publicatie daartoe in een landelijk verspreid 
Nederlands dagblad, of worden bekendgemaakt 
aan het (email) adres van de Participant, alsmede 
op de website van de Beheerder (www.brightpen-
sioen.nl). 

5.9 Fondsvergadering 

Toegang tot de Fondsvergadering 

Binnen vijf (5) maanden na afloop van een boek-
jaar wordt de jaarlijkse Fondsvergadering gehou-
den. Toegang tot de Fondsvergadering hebben 
Participanten, de Juridisch Eigenaar, de Bewaar-
der en de Beheerder, alsmede degenen die door 
de voorzitter tot de Fondsvergadering worden 
toegelaten. 

De agenda 

De agenda voor de Fondsvergadering bevat in ie-
der geval het verslag van de Beheerder over de 
gang van zaken betreffende het Fonds en haar 
Subfondsen in het afgelopen boekjaar en de vast-
stelling van het jaarverslag. In de jaarlijkse 
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Fondsvergadering wordt behandeld hetgeen op de 
agenda is geplaatst. Een (of meer) Participant(en) 
die ten minste 10% van het totale aantal Partici-
paties in het Fonds houd(t)(en) kan/kunnen van 
de Beheerder verlangen dat onderwerpen aan de 
agenda worden toegevoegd, mits het schriftelijk 
verzoek daartoe uiterlijk acht (8) dagen voor de 
Fondsvergadering door de Beheerder is ontvan-
gen. 

Directie 

De directies van de Beheerder, de Juridisch Eige-
naar en de Bewaarder hebben het recht in de 
Fondsvergadering het woord te voeren. 

De accountant 

De accountant van het Fonds kan door de voorzit-
ter tot het bijwonen van de Fondsvergadering 
worden toegelaten. 

De oproeping 

De oproeping tot de Fondsvergadering en de vast-
stelling van de agenda voor de Fondsvergadering 
geschiedt door de Beheerder. De oproeping ge-
schiedt ten minste veertien (14) dagen voor de 
aanvang van de Fondsvergadering. De oproeping 
vermeldt de plaats waar en het tijdstip waarop de 
Fondsvergadering wordt gehouden, alsmede, voor 
zover bekend, de agenda voor de Fondsvergade-
ring. Bovendien wordt in de oproeping aangege-
ven dat Participanten die de Fondsvergadering 
wensen bij te wonen de Beheerder van dat voor-
nemen ten minste vijf (5) dagen vóór de dag van 
de Fondsvergadering schriftelijk in kennis dienen 
te stellen. De oproeping geschiedt door middel 
van een publicatie daartoe in een landelijk ver-
spreid Nederlands dagblad of vindt plaats aan het 
(email) adres van de Participant, alsmede op de 
website van de Beheerder (www.brightpensi-
oen.nl). 

De Beheerder geeft van de onderwerpen die op 
verzoek van een (of meer) Participant(en) die ten 
minste 10% van het totale aantal Participaties in 
het Fonds houd(t)(en) aan de agenda worden toe-
gevoegd, uiterlijk vijf (5) dagen voor de Fondsver-
gadering kennis aan degenen aan wie de oproe-
ping is gedaan. Indien de voorschriften omtrent de 
oproeping en de plaats van de Fondsvergadering 
niet in acht zijn genomen, kunnen niettemin gel-
dige besluiten worden genomen, mits alle Partici-
panten ter Fondsvergadering aanwezig of verte-
genwoordigd zijn en op voorwaarde van eenstem-
migheid. 

Vaststelling van het jaarverslag door de Fondsver-
gadering strekt, voor zover de Fondsvergadering 
geen voorbehoud(en) maakt, zowel de Beheerder 

als de Juridisch Eigenaar tot decharge voor de ver-
vulling van hun taak over het desbetreffende 
boekjaar. Indien de Fondsvergadering niet over-
gaat tot vaststelling van het jaarverslag kan af-
zonderlijk worden besloten over de decharge van 
de Beheerder en/of de Juridisch Eigenaar. 

Binnen acht (8) dagen na vaststelling van een jaar-
verslag wordt daarvan door de Beheerder aan alle 
Participanten mededeling gedaan in een landelijk 
verspreid Nederlands dagblad of aan het (email) 
adres van de Participanten, alsmede op de web-
site van de Beheerder (www.brightpensioen.nl). 
Het jaarverslag ligt ter inzage en is kosteloos ver-
krijgbaar ten kantore van de Beheerder. 

Plaats waar de Fondsvergadering wordt gehou-
den 

De vergaderingen van Participanten worden ge-
houden op een door de Beheerder te bepalen 
plaats, tenzij de Beheerder bepaalt dat de verga-
dering van Participanten via een digitaal commu-
nicatiekanaal, bijvoorbeeld internet, plaatsvindt. 
In dat geval kan iedere Participant deelnemen aan 
deze vergadering met behulp van door de Beheer-
der aangewezen digitale communicatiemiddelen. 

Voorzitter Fondsvergadering 

De Fondsvergaderingen worden geleid door een 
persoon die daartoe door de Beheerder wordt aan-
gewezen. De voorzitter van de Fondsvergadering 
wijst een secretaris aan. 

De voorzitter kan ook derden toestaan om de 
Fondsvergadering of een gedeelte daarvan bij te 
wonen en er het woord te voeren. 

Buitengewone Fondsvergadering 

Indien de Beheerder dit in het belang van de Par-
ticipanten gewenst acht, zal de Beheerder een 
buitengewone Fondsvergadering bijeenroepen. 
Het recht om vergaderingen van Participanten bij-
een te roepen komt niet toe aan individuele of 
groepen participanten. 

Besluitvorming 

Tenzij het Fondsreglement anders bepaalt, wor-
den alle besluiten van de Fondsvergadering geno-
men met volstrekte meerderheid van de stemmen 
verbonden aan alle ter Fondsvergadering verte-
genwoordigde Participaties, waarbij aan elke Par-
ticipatie één stem toekomt. Blanco stemmen en 
ongeldige stemmen worden beschouwd als niet te 
zijn uitgebracht. Bij staking van stemmen heeft 
de voorzitter van de Fondsvergadering een beslis-
sende stem. Besluiten kunnen ook buiten de 
Fondsvergadering worden genomen, mits alle Par-
ticipanten zich schriftelijk voor het besluit 
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hebben uitgesproken. De voorzitter van de Fonds-
vergadering bepaalt de wijze van stemming. 

Subfondsvergaderingen 

De Beheerder is bevoegd vergaderingen per Sub-
fonds bijeen te roepen. 

5.10 Ontbinding en vereffening 

Algemeen 

Een voorstel tot opheffing van het Fonds of een 
bepaald Subfonds vóór de vastgestelde einddatum 
wordt kenbaar gemaakt aan de Participanten. 

Het Fonds of een Subfonds kan worden ontbonden 
bij besluit van de Beheerder. De vereffening ge-
schiedt door de Beheerder. Het Fondsreglement 
blijft tijdens de vereffening voor zover mogelijk 
van kracht. 

Liquidatiesaldo 

Het liquidatiesaldo wordt aan de Participanten 
die gerechtigd zijn tot het desbetreffende Sub-
fonds uitgekeerd in de verhouding van het aantal 
Participaties dat door deze Participanten wordt 
gehouden, waardoor de Participaties vervallen. 
Participanten van een Subfonds met een bij op-
heffing negatief vermogen ontvangen geen uitke-
ring ten gevolge van de liquidatie. 

Pas na het afleggen van rekening en verantwoor-
ding kan tot uitkering aan Participanten worden 
overgegaan. 

Uitkeringen inzake Bankspaar Participaties kun-
nen alleen plaatsvinden, wanneer ze plaats vin-
den in overeenstemming met de Aanvullende 
Voorwaarden. 

De Beheerder maakt een rekening en verantwoor-
ding op die vergezeld gaat van een rapport van de 
accountant van het Fonds. Goedkeuring van de re-
kening en verantwoording door de vergadering 
van Participanten en voor zover het betreft de op-
heffing en vereffening van een Subfonds, goed-
keuring door de vergadering van Participanten van 
het desbetreffende Subfonds, strekt, voor zover 
die vergadering niet een voorbehoud maakt, tot 
decharge van zowel de Beheerder als de Juridisch 
Eigenaar. 

5.11 Informatieverstrekking 

De Beheerder publiceert op zijn website, 
www.brightpensioen.nl, onder meer de volgende 
informatie: 

1. het Prospectus (inclusief bijlagen waaronder 
het Fondsreglement en de Essentiële Beleg-
gersinformatie per Subfonds); 

2. het Fondsreglement; 

3. een afschrift van de Wft-vergunning van de Be-
heerder; 

4. voor zover openbaargemaakt, de jaarrekening, 
de overige gegevens, bedoeld in artikel 2:392 
BW, het jaarverslag van de Beheerder en het 
Fonds en de Halfjaarcijfers van de Beheerder 
en het Fonds; 

5. een opgave als bedoeld in artikel 50 lid 2 Be-
sluit Gedragstoezicht Financiële Ondernemin-
gen; en 

6. de gegevens omtrent de Beheerder, de Juri-
disch Eigenaar en de Bewaarder die ingevolge 
enig wettelijk voorschrift in het handelsregis-
ter moeten worden opgenomen. 

Voornoemde gegevens liggen kosteloos voor een 
ieder ter inzage ten kantore van de Beheerder en 
op verzoek zal hiervan een afschrift worden ver-
strekt. 

6 Fiscale aspecten 

6.1 Algemeen 

Deze paragraaf bevat algemene informatie over 
de Nederlandse fiscale consequenties van deel-
name door Nederlands belastingplichtige Partici-
panten in het Fonds. 

Het onderstaande is opgesteld met inachtneming 
van de fiscale wetgeving per de datum van het 
Prospectus. In zijn algemeenheid geldt dat het be-
lastingregime kan wijzigen gedurende de looptijd 
van het Fonds, waarbij maatregelen met terug-
werkende kracht kunnen worden ingevoerd. Het 
onderstaande vormt een beknopte weergave van 
de relevante fiscale aspecten bij de huidige stand 
van wetgeving en jurisprudentie, en beoogt niet 
een uitputtende beschrijving te geven van alle re-
levante fiscale aspecten voor het Fonds en de Par-
ticipanten in het Fonds. De Participanten wordt 
dan ook aangeraden zichzelf op de hoogte te stel-
len en hun fiscaal adviseur te raadplegen inzake 
hun eigen specifieke fiscale positie. 

6.2 Fiscale positie van het Fonds 

Vennootschapsbelasting 

Het Fonds is een (open) fonds voor gemene reke-
ning. Het Fonds is een fiscaal (besloten) Fonds 
voor gemene rekening. Participaties kunnen uit-
sluitend aan het Fonds worden verkocht of aan 
bloedverwanten in rechte lijn of erfgenamen wor-
den overgedragen. Daardoor wordt het Fonds als 
fiscaal “transparant” aangemerkt. Dit betekent 
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dat het Fonds zelf niet belastingplichtig is voor de 
vennootschapsbelasting, maar dat de behaalde 
resultaten rechtstreeks worden toegerekend aan 
de achterliggende participanten en bij hen in de 
belastingheffing worden betrokken. 

Bronbelastingen 

Dividenden uitgekeerd op beleggingen zullen 
veelal onderworpen zijn aan een bronbelasting in 
het land van herkomst. Ook rentebetalingen kun-
nen onderworpen zijn aan bronbelasting. Dividend 
of rente-ontvangsten van het Fonds worden van-
wege de fiscale transparantie voor de fiscale doel-
einden in beginsel rechtstreeks toegerekend aan 
de participanten en deelnemers in het Fonds. Het 
Fonds kan de dividendbelasting en buitenlandse 
bronbelasting die is ingehouden op dividendont-
vangsten niet voor zichzelf terugontvangen van de 
Nederlandse of buitenlandse fiscus. Dit recht 
komt toe aan de houders van de participaties. 

Voor Participaties die worden gebruikt voor fis-
cale regelingen, zoals lijfrente, geldt in dit kader 
een specifieke regeling waarbij de beheerder de 
bronbelasting namens het fonds kan terugvragen. 

6.3 Fiscale aspecten voor de Parti-
culiere Participanten 

Omdat het Fonds voor de Nederlandse belasting-
wetgeving fiscaal transparant is, worden alle ac-
tiva en passiva van het Fonds en alle winsten 
en/of verliezen van het Fonds voor belastingdoel-
einden direct aan de participanten toegerekend 
voor wat betreft hun pro rata aandeel in het 
Fonds. Derhalve zijn alle relevante belastingen, 
indien van toepassing, voor rekening van de parti-
cipanten in het Fonds. 

Deze beschrijving geeft een overzicht van de be-
langrijkste fiscale aspecten van het Fonds voor de 
Nederlands belastingplichtige Participanten in het 
algemeen. 

Veranderingen in de wettelijke en/of fiscale sta-
tus van participanten of relevante veranderingen 
in de lokale wetgeving en de interpretatie daar-
van kan de fiscale positie van participanten aan-
zienlijk beïnvloeden. Participanten zijn verant-
woordelijk voor hun eigen fiscale positie en wor-
den geadviseerd hierover hun eigen belastingad-
viseur te consulteren. 

6.3.1 Particuliere Participanten  

Inkomstenbelasting 

Inkomsten van natuurlijke personen voor wie de 
Participaties niet vallen onder Bankspaar Partici-
paties, niet behoren tot het vermogen van een 

onderneming of resultaat uit overige werkzaam-
heden, dan wel niet voortvloeien uit aanmerkelijk 
belang, zullen in beginsel in de heffing van inkom-
stenbelasting worden betrokken als inkomen uit 
sparen en beleggen (Box 3). Het belastbaar bedrag 
uit inkomen uit sparen en beleggen wordt bepaald 
op basis van een forfaitaire rendementsheffing. 
De forfaitaire rendementsheffing houdt in dat het 
inkomen uit sparen en beleggen forfaitair wordt 
vastgesteld over het op 1 januari van het jaar aan-
wezige vermogen. Dit forfaitaire rendement 
wordt belast met inkomstenbelasting tegen een 
tarief van 30%. 

Vanaf 1 januari 2017 wordt het forfaitaire rende-
ment variabel en afhankelijk van de rente over de 
afgelopen 5 jaar. 

Per 2018 bedraagt deze: 

• 2,017% voor de eerste € 70.800 aan vermogen; 

• 4,326% voor vermogen boven € 70.800 tot € 
978.000; en 

• 5,38% voor vermogen boven € 978.000. 

Het vermogen waarover de forfaitaire rende-
mentsheffing verschuldigd is, is de waarde van be-
zittingen minus de waarde van eventuele schulden 
aan het begin van het kalenderjaar. De waarde 
van de bezittingen is de waarde in het economisch 
verkeer. Het daadwerkelijk gerealiseerde rende-
ment op het vermogen is derhalve niet relevant 
voor de forfaitaire rendementsheffing. Van de al-
dus berekende grondslag wordt per belasting-
plichtige een deel vrijgesteld van inkomstenbelas-
ting, waarbij op gezamenlijk verzoek van de be-
lastingplichtige en zijn of haar partner het vrijge-
stelde gedeelte van de partner aan de 
belastingplichtige kan worden overgedragen. 

Schenkingsrechten en successierechten 

In Nederland zijn schenkingsrechten en successie-
rechten verschuldigd ter zake van een schenking 
respectievelijk nalatenschap van Participaties in-
dien de schenker dan wel overledene die de Par-
ticipaties in bezit heeft of had in Nederland woon-
achtig is of was, dan wel geacht wordt of werd te 
zijn. De hoogte van het tarief en eventuele toe-
passing van een vrijstelling is onder meer afhan-
kelijk van de mate van verwantschap. Bankspaar 
Participaties zijn vrijgesteld van erfbelasting in-
dien de erfgenamen hiermee binnen een jaar na 
het overlijden van de participant een nabestaan-
denpensioen aankopen met de waarde van de 
Bankspaar Participaties. 

Dividendbelasting 

Het Fonds kan de dividendbelasting en buiten-
landse bronbelasting die is ingehouden op 
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dividendontvangsten niet voor zichzelf terugont-
vangen van de Nederlandse of buitenlandse fiscus. 
Dit recht komt toe aan de houders van de partici-
paties. 

In Bright LifeCycle Fonds kan worden deelgeno-
men middels het opbouwen van een pensioenka-
pitaal onder het lijfrentebeleggingsrecht, het be-
heren van een stamrecht onder het Stamrechtbe-
leggingsrecht en/of box 3 vermogen. De drie op-
ties zullen allen anders uitpakken inzake de 
teruggaaf van dividendbelasting: 

• Box 3 beleggingsrecht 

Op grond van art. 9.2 Wet IB wordt de dividend-
belasting in beginsel als voorheffing verrekend 
met de uiteindelijk verschuldigde belasting en 
premie over het verzamelinkomen van de particu-
lier. 

• Lijfrentebeleggingsrecht 

Op grond van art. 9.2 Wet IB wordt de dividend-
belasting in beginsel als voorheffing verrekend 
met de uiteindelijk verschuldigde belasting en 
premie over het verzamelinkomen. Op grond van 
art. 9.2, lid 4 Wet IB mag niet als voorheffing op 
de inkomstenbelasting worden verrekend de divi-
dendbelasting die is ingehouden op de opbrengst 
die deel uitmaakt van een lijfrentebeleggings-
recht als bedoeld in art. 3.126a Wet IB. In plaats 
daarvan is gekozen voor een mogelijkheid voor de 
beheerder om deze dividendbelasting terug te 
vragen, indien de beheerder een bedrag ter 
grootte van die dividendbelasting aanwendt ter 
verkrijging van een of meer geblokkeerde rechten 
van deelneming in het Fonds ten behoeve van de 
participanten bij wie de dividendbelasting niet als 
voorheffing in aanmerking wordt genomen (art. 
9.2, lid 4 Wet IB jo. art. 25, lid 4, sub b Wet VPB). 

• Stamrechtbeleggingsrecht 

Ten aanzien van stamrechtbeleggingsrechten be-
staande voor 2014 geldt dezelfde uitwerking als 
voor lijfrentebeleggingsrechten, te weten de be-
heerder, Bright Pensions N.V. kan de dividendbe-
lasting terugvragen, mits Bright Pensions N.V. een 
bedrag ter grootte van die dividendbelasting aan-
wendt ter verkrijging van een of meer geblok-
keerde rechten van deelneming in het Fonds ten 
behoeve van de participanten. 

Voor stamrechtbeleggingsrechten vanaf 2014 
geldt dat dividendbelasting als voorheffing is te 
verrekenen met de inkomstenbelasting van de 
particuliere participanten. Derhalve kan de parti-
culiere participant zelf de dividendbelasting te-
rugvragen die ten laste van zijn participaties in 
het Fonds is ingehouden. 

6.3.2 Vennootschapsbelastingplichtige Parti-
cipanten  

Vennootschapsbelasting 

Voor in Nederland vennootschapsbelastingplich-
tige Participanten, alsmede beperkt vennoot-
schapsbelastingplichtige Participanten die de Par-
ticipaties tot hun ondernemingsvermogen dienen 
te rekenen, geldt dat het resultaat op de Partici-
paties onderdeel vormt van de belastbare winst. 
Het aanhouden van een belang in het Fonds kwa-
lificeert niet voor de zogenoemde deelnemings-
vrijstelling. Dit betekent dat ontvangen winstuit-
keringen en winst behaald bij verkoop van Parti-
cipaties belastbaar zijn en dat verliezen ten laste 
van de fiscale winst kunnen worden gebracht. 

Dividendbelasting 

Dividendbelasting kan zowel verschuldigd zijn 
over reguliere winstuitkeringen, over uitkeringen 
in de vorm van Participaties als over (een ge-
deelte van) hetgeen bij terugkoop van de Partici-
paties wordt uitgekeerd aan een Participatiehou-
der. Nederlands vennootschapsbelastingplichtige 
Participanten, indien zij de uiteindelijke gerech-
tigde zijn, kunnen de door het Fonds ingehouden 
dividendbelasting in beginsel verrekenen met de 
in Nederland verschuldigde vennootschapsbelas-
ting, dan wel terugvragen. 

6.4 Fiscale positie van Participan-
ten die deelnemen aan fiscale 
regelingen 

De Participaties kunnen worden gebruikt in het 
kader van fiscale regelingen, zoals lijfrente. Op 
deze wijze kan op fiscaal vriendelijke manier een 
vermogen worden opgebouwd als (aanvullend) 
pensioen, ter aflossing van de eigenwoningschuld 
of als aanspraak op periodieke uitkeringen die die-
nen ter vervanging van gederfd of te derven loon. 
Bankspaar Participaties kunnen alleen belasting-
vrij ten gelde worden gemaakt wanneer wordt 
voldaan aan de hiervoor geldende wettelijke ei-
sen. Voor meer informatie omtrent de belangrijk-
ste fiscale aspecten van het houden van Participa-
ties voor Participanten die aan een fiscale rege-
ling deelnemen wordt verwezen naar de toepas-
selijke Aanvullende Voorwaarden. 

7 Kosten en vergoedingen 

De uitvoeringskosten bedragen maximaal 210 euro 
per jaar per aangehouden rekening en worden 
rechtstreeks door de Beheerder bij de Participant 
in rekening gebracht en geïncasseerd van de door 
de Participant opgegeven bankrekeningnummer.  
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De uitvoeringskosten omvatten een vergoeding 
voor de algemene kosten, die rechtstreeks door 
de Beheerder worden voldaan. Deze kosten wor-
den dus niet separaat ten laste gebracht van het 
resultaat van de Subfondsen, in mindering ge-
bracht op het beheerde vermogen of anderszins 
ten laste van de Participanten gebracht. De in de 
uitvoeringskosten begrepen algemene kosten die 
rechtstreeks door de Beheerder worden voldaan, 
omvatten onder andere: 
a) beheer van de Subfondsen; 
b) het vaste deel van de kosten van de bewaring 

van de activa van het Subfonds door de Be-
waarder; 

c) de minimale transactiekosten van transacties 
gedaan voor de Subfondsen op het Standaard 
Handelsmoment, indien de betaalde Spread 
deze niet volledig dekt; 

d) administratie (zoals de kosten voor het vast-
leggen en opmaken van de financiële docu-
mentatie); 

e) het houden van vergaderingen van Participan-
ten; 

f) uitbesteding (waaronder de kosten van het 
vermogensbeheer); 

g) externe accountants; 
h) oprichting van het Fonds en de Subfondsen; 
i) toezicht door de Autoriteit Financiële Markten 

en De Nederlandsche Bank krachtens de Wft; 
j) externe (juridische en fiscale) adviseurs; 
k) bankkosten; 
l) verplichte publicaties;  
m) marketing & saleskosten; 
n)  eventuele distributiekosten; en 
o) overige indirecte kosten. 

Participanten betalen de uitvoeringskosten recht-
streeks aan de Beheerder. Dit bedrag wordt jaar-
lijks voorafgaand geïncasseerd van de door de 
Participant opgegeven bankrekening. 

De uitvoeringskosten zijn vrijgesteld van BTW op 
basis van art. 11 lid 1 onder i ten derde Wet OB 
1968.  

7.1 Lopende kosten 

De lopende kosten van een Subfonds omvatten de 
kosten die ten laste van het Subfonds worden ge-
bracht (inclusief de lopende fondskosten van de 
onderliggende beleggingsinstellingen), uitgedrukt 
als percentage van de gemiddelde NAV van het 
fonds in het betreffende boekjaar. 

De lopende kosten worden tegen kostprijs verre-
kend met het beheerd vermogen van het Fonds. 
Dit zijn  

- transactiekosten (aan- en verkoopkosten die 
betaald worden op de beurs) die gemaakt wor-
den bij het herbalanceren of als het fonds haar 

beleggingen wijzigt; 
- het variabele deel van de bewaarkosten en 

custody fees;  
- eventuele (her)verzekeringspremies van het 

Fonds; en  
- (eventuele) onderliggende fondskosten bij 

aankoop van participaties in externe beleg-
gingsfondsen.  

De lopende variabele kosten bedragen jaarlijks 
maximaal 0,30% van het beheerd vermogen.  

De transactiekosten worden laag gehouden door 
beursorders zoveel mogelijk te bundelen en op de 
maandelijkse Standaard Handelsmoment uit te 
voeren. Alleen in periodes van hoge volatiliteit zal 
er, indien nodig, ook tussentijds gehandeld wor-
den.  

Het BrightPensioen beleggingsbeleid is erop ge-
richt de totale variabele beleggingskosten zo laag 
mogelijk te houden. Bij het ontbreken van af-
doende schaalgrootte betekent dit dat we initieel 
gebruik maken van externe beleggingsfondsen. 
Meer informatie over de exacte portefeuillesa-
menstelling van de Subfondsen en de variabele 
kosten (lopend en eenmalig) per Subfonds zijn te-
rug te vinden op onze website www.brightpensi-
oen.nl.  

7.2 Eenmalige in- en uitstapvergoe-
ding  

De aan- en verkoopkosten van de beleggingen in 
een fonds worden ten laste van het betreffende 
Subfonds genomen. Om de waarde van de Partici-
paties van Participatiehouders in een Subfonds te 
beschermen, wordt een in- en uitstapvergoeding 
op de NAV berekend voor toe- of uittredende Par-
ticipanten in een Subfonds (ook wel de Spread ge-
noemd). Dit bedrag komt vervolgens volledig ten 
gunste van het betreffende Subfonds.  

Daarnaast wordt er over iedere nieuw ontvangen 
storting een bijdrage aan de variabele buffer van 
0,02% door de Beheerder in rekening gebracht. 

De instapvergoeding bedraagt bijgevolg 0,07% en 
de uitstapvergoeding 0,05%.  

Wanneer marktomstandigheden een hogere of la-
gere vergoeding verlangen wordt hier rekening 
mee gehouden en kan de instapvergoeding ver-
hoogd of verlaagd worden. Dit kan doordat de 
‘spread’ (verschil bied- en laatprijs) hoger of la-
ger uitvalt. Wijzigingen van de instap- en uitstap-
vergoeding worden op de website van de Beheer-
der gepubliceerd. 

http://www.brightnl.com/
http://www.brightnl.com/
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7.3 Kosteloos ‘switchen’ 

Tien jaar voor de gewenste pensioendatum zullen 
de participaties van de deelnemer in Bright Duur-
zaam Neutraal geleidelijk overgezet worden in 
het Bright Duurzaam Defensief.  

Het geleidelijke omwisselen (‘switchen’) van par-
ticipaties in Bright Duurzaam Neutraal voor parti-
cipaties in Bright Duurzaam Defensief gebeurt 
kosteloos.  

8 Risico’s 

De waardeontwikkeling van de Participaties is af-
hankelijk van de ontwikkelingen op de kapitaal, 
effecten-, valuta- en goederenmarkten. De moge-
lijkheid bestaat dat de belegging in waarde stijgt, 
maar het is ook mogelijk dat de belegging weinig 
tot geen inkomsten zal genereren. Ook kan de in-
leg bij een ongunstig koersverloop (deels) verlo-
ren gaan. Participanten krijgen in dat geval mo-
gelijk minder terug dan dat zij hebben ingelegd. 

Hierna worden de risicofactoren vermeld die voor 
Participanten in de Subfondsen relevant zijn in 
het licht van de gevolgen en de waarschijnlijkheid 
ervan. Dit houdt wel in dat niet alle mogelijke ri-
sicofactoren zijn vermeld. 

8.1 Marktrisico 

Marktrisico is het risico dat beleggingen minder 
waard worden door ontwikkelingen in de alge-
mene economische situatie. Een verslechtering 
van de economische groei kan bijvoorbeeld een 
negatief effect hebben op de waarde van een on-
derneming. Het gevolg is dat de aandelen van die 
onderneming minder waard worden.  

8.2 Renterisico 

Renterisico is het risico dat de waarde van beleg-
gingen daalt als de marktrente stijgt. Een stij-
gende rente kan tot minder consumptie leiden en 
hogere rentelasten bij een onderneming. Dit kan 
de winst van ondernemingen onder druk zetten. 
Een renteverhoging kan daarom een negatieve in-
vloed hebben op de waarde van aandelen, obliga-
ties en beleggingsfondsen die in aandelen en obli-
gaties beleggen. 

8.3 Inflatierisico 

Inflatierisico is het risico dat de koopkracht die de 
beleggingen representeren wordt aangetast door 
waardevermindering van de munteenheid als ge-
volg van inflatie. 

8.4 Valutarisico 

Valutarisico is het risico dat ontstaat wanneer in 
een andere valuta dan de euro wordt belegd. Als 
de koers van die andere valuta daalt in vergelij-
king met de euro, dan heeft dit een negatieve in-
vloed op de waarde van de beleggingen die in die 
andere valuta zijn genoteerd. 

8.5 Rendementsrisico 

Rendementsrisico is het risico dat het uiteinde-
lijke rendement van een belegging afhankelijk is 
van het individuele aankoop- en verkoopmoment. 
Dit houdt in dat het rendement niet eerder vast-
staat dan op het moment van verkoop. Met andere 
woorden: het rendement is niet gegarandeerd.  

Dit risico varieert per Subfonds, op grond van de 
verschillen in beleggingsbeleid per Subfonds. 

8.6 Operationeel risico 

Operationeel risico is het risico dat ontstaat als 
gevolg van tekortschietende interne processen en 
systemen, menselijke fouten of door externe ge-
beurtenissen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld de 
onjuiste afwikkeling van transacties, fouten in de 
verwerking van gegevens, het verloren gaan van 
informatie, fraude en dergelijke.  

Deze risico’s worden beheerst door het stellen van 
hoge kwaliteitseisen aan de organisaties die bij de 
uitvoering betrokken zijn. 

8.7 Kredietrisico 

Kredietrisico is het risico dat de onderneming of 
staat waarin wordt belegd niet aan zijn betalings-
verplichtingen kan voldoen of zelfs failliet gaat. 
Dit betekent bijvoorbeeld dat er geen rente kan 
worden betaald, dat de belegging (deels) niet 
wordt terugbetaald of dat de belegging niets meer 
waard is. 

8.8 Concentratierisico 

Concentratierisico is het risico dat is verbonden 
aan de spreiding van beleggingen over een be-
perkt aantal sectoren, landen of in bepaalde soor-
ten effecten. Als deze spreiding niet groot genoeg 
is, kan een (economische) neergang van een be-
paalde sector, regio of effectencategorie een gro-
ter negatief effect hebben dan gewenst. 

ICBE fondsen houden hier rekening mee. Zij moe-
ten zich houden aan strikte spreidingseisen zoals 
vastgelegd in artikelen 130 tot en met 143 BGfo. 

8.9 Inflexibiliteitsrisico 

Inflexibiliteitsrisico is het risico dat er uitsluitend 
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in op de laatste Werkdag van iedere maand wor-
den in- en uitgestapt in het Fonds. 

Daarnaast geldt voor Bankspaar Participaties dat 
het voortijdig beëindigen van de Participatie fis-
cale gevolgen kan hebben. 

8.10 Systeemrisico 

Systeemrisico is het risico dat het mondiale finan-
ciële systeem (de internationale markten) niet 
langer naar behoren functioneert. Hierdoor kun-
nen beleggingen van het Fonds niet langer verhan-
delbaar zijn en zelfs, al dan niet tijdelijk, hun 
waardeverliezen. Net als voor andere marktpar-
tijen, is dit risico voor het Fonds niet beheers-
baar. 

8.11 Tegenpartijrisico 

Het tegenpartijrisico is het risico dat een uitge-
vende instelling of tegenpartij in gebreke blijft 
en/of niet langer aan haar verplichtingen kan vol-
doen. 

8.12 Afwikkelingsrisico 

Het risico dat een afwikkeling via een betalings- 
of handelssysteem niet plaatsvindt (zoals ver-
wacht), omdat de betaling of levering van de fi-
nanciële instrumenten of valuta door een tegen-
partij (van het Subfonds) niet, niet tijdig, of an-
ders dan verwacht plaatsvindt. 

8.13 Verhandelbaarheidsrisico 

Dit kan optreden als de Beheerder de toekenning 
van Participaties opschort, vanwege de in artikel 
9.6 van het Fondsreglement vermelde omstandig-
heden. Dit brengt het risico voor Participanten 
met zich mee dat beleggingen dan niet ten gelde 
kunnen worden gemaakt. 

8.14 Onzekerheid over externe fac-
toren 

Relevante externe factoren, waaronder de finan-
ciële en fiscale wet- en regelgeving, zijn aan ver-
andering en ontwikkeling onderhevig. Deze kun-
nen in ongunstige zin voor het Fonds of de Sub-
fondsen of de Participanten wijzigen, waardoor 
de waarde van de beleggingen negatief wordt be-
invloed. 

8.15 Liquiditeitsrisico  

Liquiditeitsrisico is het risico dat beleggingen niet 
of nauwelijks verhandeld kunnen worden. Beleg-
gingen zijn dan niet ‘liquide’. Hierdoor kunnen 
beleggingen (tijdelijk) niet verkocht worden. Er 

kan dus niet vrij over de waarde van de beleggin-
gen beschikt worden en/of er wordt een slechtere 
prijs voor de beleggingen verkregen bij verkoop. 

Het Fonds belegt in beursgenoteerde indexfond-
sen welke gekenmerkt worden door hun hoge li-
quiditeit. Desalniettemin bestaat, door onvoor-
ziene marktomstandigheden, het risico dat door 
een Subfonds ingenomen posities niet tijdig tegen 
een redelijke prijs kunnen worden verkocht. 

8.16 Bewaarnemingsrisico  

In beginsel bestaat het risico van verlies van in be-
waring gegeven activa als gevolg van insolvabili-
teit, nalatigheid of frauduleuze handelingen van 
de bewaarnemer of van een onder-bewaarnemer. 

8.17 Beleggen met geleend geld 

De Beheerder heeft in haar beleggingsbeleid be-
paald niet te beleggen met geleend geld. Wel kan 
de Beheerder gebruik maken van een stand-by 
kredietfaciliteit tot in totaal maximaal 10% van 
het beheerd vermogen van het Fonds. Deze facili-
teit is bedoeld om terugkoop te faciliteren. De 
stand-by kredietfaciliteit zal telkens per Subfonds 
worden geadministreerd, tot in totaal maximaal 
10% van het per Subfonds geadministreerde ver-
mogen. 

8.18 Insolventie Beheerder 

Een eventueel faillissement van Beheerder heeft 
geen financiële gevolgen voor de Participanten in 
het Fonds. Wanneer een dergelijk geval zich voor-
doet, treedt een curator in de plaats van de Be-
heerder. In geen geval zal het Fondsvermogen be-
trokken zijn in de insolvente boedel van Beheer-
der. 

9 Overige informatie  

9.1 Gelieerde partij 

Het Fonds verricht geen transacties in financiële 
instrumenten met gelieerde partijen. De Beheer-
der of aan de Beheerder gelieerde partijen kun-
nen wel participeren in het Fonds.  

9.2 Klachten en geschillen 

Klachten en geschillen kunnen per email 
(info@brightpensioen.nl) of via de website 
(www.brightpensioen.nl) worden voorgelegd aan 
de directie van de Beheerder. De directie van de 
Beheerder zal klachten en geschillen behandelen 
overeenkomstig de door haar vastgestelde interne 
klachtenprocedure, en de klager van haar oordeel 
of besluit op de hoogte stellen. Indien het besluit 

mailto:info@brightnl.com
http://www.brightnl.com/
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of oordeel van de directie niet bevredigend is voor 
de klager, dan moet de klager binnen drie (3) 
maanden na het indienen van zijn/haar klacht bij 
BrightPensioen, deze klacht ook indienen bij of 
het KiFiD (www.kifid.nl) of de Ombudsman Pensi-
oenen (www.ombudsmanpensioenen.nl). Tot slot 
kan de klager zich ook wenden tot de bevoegde 
rechter te Amsterdam.  

9.3 Vergunning en intrekken ver-
gunning 

De Autoriteit Financiële Markten heeft de Beheer-
der per 19 december 2014 een vergunning inge-
volge artikel 2:69b lid 1 onder a van de Wft ver-
leend. Van een verzoek tot intrekking van de ver-
gunning als bedoeld in de Wft wordt mededeling 
gedaan op de website van de Beheerder 
(www.brightpensioen.nl). Ook worden de Partici-
panten per email op de hoogte gesteld.  

9.4 Algemene Verordening Gege-
vensbescherming 

Beheerder, Juridisch Eigenaar en Bewaarder zor-
gen ervoor dat in het kader van het Fonds verza-
melde en verwerkte persoonlijke gegevens ver-
trouwelijk worden behandeld. Beheerder, Juri-
disch Eigenaar en Bewaarder houden zich aan de 
Algemene Verordening Gegevensbescherming en 
een functionaris voor de gegevensbescherming is 
aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens. 

Persoonlijke gegevens van Participanten en be-
zoekers van de website van de Beheerder worden 
verzameld en verwerkt tijdens de uitvoering van 
het in het Prospectus bepaalde. Wanneer telefo-
nisch contact met de Beheerder plaatsvindt, kun-
nen gesprekken op tape worden vastgelegd, onder 
andere om medewerkers van Beheerder te trai-
nen. Wanneer de website www.brightpensioen.nl 
bezocht wordt en gebruik wordt gemaakt van de 
mogelijkheden die deze biedt, dan wordt in som-
mige gevallen persoonlijke informatie toever-
trouwd. In de privacyverklaring (‘Privacy State-
ment & Cookies’) die beschikbaar is op deze web-
site wordt inzicht gegeven in de wijze waarop met 
deze informatie wordt omgegaan.  

9.5 Nederlands recht 

Op dit Prospectus is Nederlands recht van toepas-
sing. 

10 Verklaringen  

10.1 Verklaring Beheerder 

Bright Pensions N.V. verklaart dat zij, in haar hoe-
danigheid van Beheerder, alsmede het Fonds en 
de Bewaarder voldoen aan de bij of krachtens de 
Wet op het financieel toezicht gestelde regels, zo-
als deze ten tijde van deze verklaring golden. 

Bright Pensions N.V. 

Amsterdam, 1 februari 2019 

10.2 Verklaring Bewaarder 
KAS Trust & Depositary Services B.V., verklaart 
dat zij, als Bewaarder, volgens Nederlands recht 
jegens de beleggingsinstelling en de Participanten 
aansprakelijk is voor door hen geleden schade 
voor zover de schade het gevolg is van verwijtbare 
niet-nakoming of gebrekkige nakoming van haar 
verplichtingen, ook wanneer zij de bij haar in be-
waring gegeven activa geheel of ten dele aan een 
derde heeft toevertrouwd. 

KAS Trust & Depositary Services B.V. 

Amsterdam, 1 februari 2019 

10.3 Assurance rapport van de onaf-
hankelijke accountant 

Aan: de beheerder van Bright LifeCycle Fonds 

Opdracht en verantwoordelijkheden 

Wij hebben onderzocht of het prospectus d.d. 1 
februari 2019 van Bright LifeCycle Fonds te Am-
sterdam ten minste de bij of krachtens de Wet op 
het financieel toezicht (Wft) vereiste gegevens 
voor het prospectus van een beleggingsinstelling 
bevat. 

Tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in het prospec-
tus is vermeld, is op de in het prospectus opgeno-
men gegevens geen assurance verstrekt. 

De beheerder van Bright LifeCycle Fonds is verant-
woordelijk voor het opstellen van het prospectus 
dat ten minste de bij of krachtens de Wft vereiste 
gegevens voor het prospectus van een beleggings-
instelling bevat. Het is onze verantwoordelijkheid 
een assurance-rapport te verstrekken zoals be-
doeld in artikel 4:49 lid 2c Wft. 

Werkzaamheden 

Ons onderzoek is verricht in overeenstemming 
met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse 
Standaard 3000A ‘Assurance-opdrachten anders 
dan opdrachten tot controle of beoordeling van 

http://www.kifid.nl/
http://www.ombudsmanpensioenen.nl/
http://www.brightpensioen.nl/
http://www.brightpensioen.nl/
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historische financiële informatie (attest-opdrach-
ten)’. Dienovereenkomstig dienen wij ons onder-
zoek zodanig te plannen en uit te voeren dat een 
redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat 
het prospectus de bij of krachtens de Wft vereiste 
gegevens voor het prospectus van een beleggings-
instelling bevat. 

Op grond van artikel 4:49 lid 2a Wft bevat het 
prospectus van een beleggingsinstelling de gege-
vens die voor beleggers noodzakelijk zijn om zich 
een oordeel te vormen over de beleggingsinstel-
ling en de daaraan verbonden kosten en risico’s. 
De wet vereist niet van de accountant dat deze 
additionele assurance werkzaamheden verricht 
met betrekking tot artikel 4:49 lid 2a Wft. 

Wij zijn onafhankelijk van Bright LifeCycle Fonds 
zoals vereist in de Verordening inzake de onafhan-
kelijkheid van accountants bij assurance-opdrach-
ten (ViO) en andere relevante onafhankelijkheids-
regels in Nederland. Daarnaast hebben wij vol-
daan aan de Verordening gedrags- en beroepsre-
gels accountants (VGBA). 

Wij passen de ‘Nadere voorschriften kwaliteitssys-
temen (NVKS)’ toe. Op grond daarvan beschikken 
wij over een samenhangend stelsel van kwaliteits-
beheersing inclusief vastgelegde richtlijnen en 
procedures inzake de naleving van ethische voor-
schriften, accountantsstandaarden en andere re-
levante wet- en regelgeving. 

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen as-
surance-informatie voldoende en geschikt is als 
basis voor ons oordeel. 

Oordeel 

Ons oordeel is gevormd op basis van de werkzaam-
heden die hiervoor uiteen zijn gezet. Naar ons 
oordeel bevat het prospectus van Bright LifeCycle 
Fonds ten minste de bij of krachtens de Wet op 
het financieel toezicht vereiste gegevens voor het 
prospectus van een beleggingsinstelling. 

Amstelveen, 1 februari 2019 

BDO Audit & Assurance B.V. 

namens deze, 

  

drs. M.F. Meijer RA 

11 Adressenlijst 

11.1 Beheerder 

Bright Pensions N.V. 

WG-Plein 456, 1054 SH Amsterdam 

Telefoon: +31 20 707 0540 

Email: info@brightpensioen.nl  

Website: www.brightpensioen.nl  

11.2 Bewaarder 

KAS Trust & Depositary Services B.V.  

De Entree 500, 1101 EE Amsterdam 

Postbus 24001, 1000 DB Amsterdam 

Telefoon: +31 20 557 5132  

Email: kas-trust@kasbank.com 

Website: www.kasbank.nl  

11.3 Juridische Eigenaar 

Stichting Bright LifeCycle Fund 

WG-Plein 456, 1054 SH Amsterdam 

Telefoon: +31 20 707 0540  

11.4 Accountant 

BDO Audit & Assurance B.V. 

Krijgsman 9, 1186 DM Amstelveen 

Postbus 71730, 1008 DE Amsterdam 

Telefoon: +31 20 543 2100 

Website: www.bdo.nl  

12 Bijlagen 

De onderstaande bijlagen maken integraal onder-
deel uit van dit Prospectus en zijn terug te vinden 
op de website van de Beheerder: www.brightpen-
sioen.nl. 

mailto:info@brightnl.com
http://www.brightnl.com/
mailto:kas-trust@kasbank.com
http://www.kasbank.nl/
http://www.bdo.nl/
http://www.brightnl.com/
http://www.brightnl.com/
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Bijlage I – Fondsreglement 

Bijlage II – Essentiële Beleggersinformatie 
Bright Duurzaam Neutraal 

Bijlage III - Essentiële Beleggersinformatie 
Bright Duurzaam Defensief  

Bijlage IV - Essentiële-informatiedocument 
Bright Pensioenrekening  

Bijlage V - Aanvullende Voorwaarden Pensi-
oenopbouw 

Bijlage VI - Aanvullende Voorwaarden Beleg-
gingsrekening 

Bijlage VII - Aanvullende Voorwaarden Stam-
rechtrekening 

 


