
 
 

Breda, 18 september 2020 

 

Geachte participant, 

 

Wij hebben u de afgelopen periode in diverse mailings geïnformeerd over de opheffing van het 

Trade Finance Handelsfonds en op vrijdag 11 september heeft u een online presentatie kunnen 

bijwonen waarin nadere toelichting werd gegeven op de ontstane situatie, de afwikkeling van het 

fonds en het alternatief in de vorm van het fonds van Wijs & van Oostveen. 

 

Mocht u het webinar niet hebben kunnen bijwonen of het nogmaals willen bekijken dan kunt u 

gebruik maken van deze link (Neemt u gerust contact op met De Veste indien het u niet lukt het 

webinar te openen).  

 

Op 17 september 2020 hebben de directie van de Stichting Juridisch Eigendom De Veste 

Beleggingsfondsen en De Veste, beheerder van het Trade Finance Handelsfonds, het definitieve 

liquidatiebesluit per 1 oktober 2020 genomen.  

 

Daarna zullen gelden, zodra deze vrijkomen, aan participanten beschikbaar worden gesteld. Dat 

zal naar verwachting over een langere periode stapsgewijs plaatsvinden.  

 

In ieder geval zullen de gerealiseerde rendementen over de maand juni en het derde 

kalenderkwartaal tot uitkering komen. 

 

Voor de opbouwende lijfrenten houden wij die bedragen liquide aan en voor de uitkerende 

lijfrenten keren wij alleen het gerealiseerd rendement uit, na inhouding van loonheffing en 

premies. Net als bij de uitkering over het 2e kwartaal hebben wij hiervoor goedkeuring van de 

Belastingdienst. 

 

In het webinar hebben wij aangegeven dat de fiscale ruling door de Belastingdienst is toegezegd 

en inmiddels hebben wij daar ook een schriftelijke bevestiging van ontvangen. Dat is goed nieuws. 

Bijgaand ontvangt u de bevestiging met een toelichting van fiscaal juristen van Taxand. 

 

Op basis van die ruling kunnen de lijfrentebeleggingen fiscaal geruisloos, dus zonder fiscaal te 

moeten afrekenen, overgaan naar het Asset Backed Securities Fund van Wijs & van Oostveen. 

 

Tenzij u anders besluit, gaat u als participant automatisch over naar het Asset Backed Securities 

Fund. De door het Trade Finance Handelsfonds beschikbaar gestelde uitkeringen worden dan 

overgeboekt naar het fonds van Wijs & van Oostveen. 

 

Bij de overgang zullen wij ook de gegevens uit het cliëntendossier overdragen aan Wijs & van 

Oostveen. Dan heeft u daar geen omkijken naar. 

 

Mocht u besluiten niet over te gaan naar het Asset Backed Securities Fund, vraagt u dan een 

antwoordformulier aan via info@deveste.net.  

 

Het ondertekende formulier moet dan uiterlijk op 1 oktober a.s. door De Veste ontvangen zijn. U 

kunt het formulier per post opsturen, maar gemakkelijker is het om een gescande versie via de 

mail te versturen. 

 

https://www.onlineseminar.nl/deveste/webinar/ec8f663c-969d-4d36-8064-2a5786a8d9eb/beeindiging-trade-finance-handelsfonds/#watch-player
mailto:info@deveste.net


 
 

Wij maken u er nogmaals op attent dat de van de Belastingdienst verkregen ruling is afgegeven 

voor de overgang van uw lijfrentekapitaal van het Trade Finance Handelsfonds naar het Asset 

Backed Securities Fund. Indien u besluit gebruik te maken van een andere dienstverlener, laat u 

dan eerst goed adviseren. 

 

Mocht u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen hebben, neem dat contact met ons op. In 

ieder geval zullen wij u op de hoogte blijven houden van de verdere ontwikkelingen m.b.t. het 

Trade Finance Handelsfonds en uw investering daarin. 

 

Vriendelijke groet, 

 

De Veste B.V. 

 

 

 


