
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Rekeneenheden (2) Begindatum 

Prestaties op jaarbasis (1) 

Over 1 jaar 
 

Van 31/12/2020 
tot 31/12/2021 

Over 3 jaar 
 

Van 31/12/2018 
tot 31/12/2021 

Over 5 jaar 
 

Van 30/12/2016 
tot 31/12/2021 

Over 8 jaar 
 

Van 31/12/2013 
tot 31/12/2021 

Afer-Sfer 15/02/1995 17,29% 10,70% 5,37% 6,04% 

Afer Patrimoine 07/07/2004 2,84% 0,98% -1,36% -0,14% 

Afer Oblig Monde Entreprises 30/04/2014 -2,03% 2,88% 1,10% - 

Afer Actions Monde 07/07/2004 26,55% 19,34% 10,75% 10,57% 

Afer Actions Amérique 28/02/2013 24,15% 22,10% 13,66% 10,45% 

Afer Marchés Emergents 28/02/2013 10,33% 10,45% 4,90% 5,28% 

Afer Diversifié Durable 08/01/2010 7,13% 6,30% 2,83% 3,65% 

Afer Actions Euro ISR 31/07/1998 23,32% 13,38% 6,11% 6,23% 

Bron : Abeille Assurances Holding via de gegevens geleverd door Abeille Asset Management 
 
In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige prestaties. Voor de rekeneenheden garanderen 
de medeverzekeraars alleen het aantal rekeneenheden, niet de waarde ervan. De waarde van deze rekeneenheden, die de 
waarde van de onderliggende activa weerspiegelt, is niet gegarandeerd, maar is onderworpen aan opwaartse of 
neerwaartse schommelingen, met name afhankelijk van de evolutie van de financiële markten. 

 
(1) Een prestatie op jaarbasis is het resultaat van de omzetting van de waargenomen prestatie over een periode naar het jaarlijkse equivalent over dezelfde 
periode. Een OPC die een prestatie van 5% in 2018, 7% in 2019 en 2% in 2020 behaalde, heeft een prestatie op jaarbasis van: 
(1 + cumulatieve prestatie) ^ (365 / (Einddatum-Startdatum)) -1), ofwel 4,64% over 3 jaar. 
 
(2) Prestaties na aftrek na financiële beheerskosten, exclusief dividenden (toegekend aan de betaling van beheervergoedingen en de kosten van de 
minimumgarantie van het Afer Europe contract), exclusief eventuele sociale en fiscale aftrekposten. Rekeneenheden zijn in het bijzonder onderworpen aan 
discretionair beheersrisico en - afhankelijk van hun beleggingsstrategie - het aandelenrisico, het renterisico en het valutarisico. Rekeneenheden genieten van 
geen enkele garantie of bescherming. De maatstaf waarmee het lid de prestaties van de bovengenoemde rekeneenheden en de risico's kan vergelijken, wordt 
nauwkeuriger beschreven in hun DICI en prospectussen die beschikbaar zijn op www.afer-europe.com, bij uw gebruikelijke adviseur, op schriftelijk verzoek bij 
het Belgische bijkantoor en, voor ICB's, op de AMF-website. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abeille Vie Abeille        Epargne Retraite 
Maatschappelijke zetel: 70, avenue de l’Europe te 92270 Bois-Colombes - 732 020 805 RCS Nanterre Maatschappelijke zetel: 70, avenue de l’Europe te 92270 Bois Colombes - 378 741 722 RCS Nanterre 
Naamloze vennootschap voor levensverzekering en kapitalisatie    Naamloze vennootschap naar Frans recht (Abeille Epargne Retraite) 
Naamloze vennootschap naar Frans recht, (Abeille Vie), hoofdverzekeraar   Onderneming beheerst door het Frans verzekeringswetboek met een kapitaal van € 553.879.451 
Onderneming beheerst door het Frans verzekeringswetboek met een kapitaal van € 1.205.528.532,67. Belgische filiaal: Louizalaan 231, 1050 Brussel - RPR Brussel - KBO 808.197.268. 
Belgisch filiaal: Louizalaan 231, 1050 Brussel - RPR Brussel - KBO 808.167.178 

Overzicht 2021 
Prestaties van de rekeneenheden (Tak 23) 

 


