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DB  Lifelong Income1 

 

Type levensverzekering 

 

Levensverzekering (tak 23) van NN Insurance Belgium nv waarvan het rendement gekoppeld is aan 
beleggingsfondsen (beschreven verder in deze infofiche), waarbij NN Insurance Belgium nv voorziet in de 
uitbetaling van een gegarandeerde levenslange lijfrente. 

 
Waarborgen 

 
• In geval van leven van de verzekerde: 

Zolang de verzekerde in leven is, betaalt NN Insurance Belgium nv een gegarandeerde levenslange lijfrente 

aan de begunstigde(n) bij leven. De verzekeringnemer kan dit bedrag laten uitbetalen volgens de door hem 
gekozen periodiciteit nl. maandelijks, driemaandelijks, zesmaandelijks of jaarlijks. 

Het bedrag van de gegarandeerde levenslange lijfrente wordt bij aanvang van het contract berekend in functie 
van: 

• het netto gestorte bedrag 2  

• het toegepaste omzettingspercentage. 

Het omzettingspercentage wordt bepaald door de leeftijd van de verzekerde op het moment van onderschrijving 
van het contract. Bij een minimum leeftijd van 50 jaar bedraagt het omzettingspercentage 1,75%. Dit percentage 
stijgt met 0,10% elk jaar dat de verzekerde bij de onderschrijving ouder is dan 50 jaar. Het maximum toegepaste 
percentage is 5,25% bij een verzekerde met de leeftijd van 85 jaar. 

Dit percentage blijft van toepassing gedurende de volledige duurtijd van het contract. 

 

De gegarandeerde levenslange lijfrente wordt op jaarbasis berekend door de basisreserve (bij aanvang van het 
contract is dit het netto gestorte bedrag) te vermenigvuldigen met het toepasselijke omzettingspercentage. Indien 
gekozen wordt voor een andere periodiciteit dan de jaarlijkse, wordt dit bedrag proportioneel herleid in 
overeenstemming met de gekozen periodiciteit. 

 

Elk jaar na de inwerkingtreding van het contract, wordt de dan bekende waarde van de reserve van het contract 
vergeleken met de basisreserve. Indien die waarde hoger is dan de basisreserve, wordt de reserve op het 
vergelijkingsmoment de nieuwe basisreserve en wordt de periodieke gegarandeerde levenslange lijfrente 
opnieuw berekend. Indien de reserve op het ogenblik van de vergelijking lager is dan de op dat moment 
geldende basisreserve, wordt de tot dan geldende basisreserve behouden tot de volgende vergelijkingsdatum. In 
dat geval blijft het niveau van de periodieke gegarandeerde levenslange lijfrente gehandhaafd. 

 

Elke betaling van de periodieke gegarandeerde levenslange lijfrente heeft een vermindering van de reserve tot 
gevolg via verkoop van deelbewijzen (=eenheden van het fonds) in het contract . Indien de reserve hierdoor 
herleid zou worden tot nul, blijft de op dat moment geldende gegarandeerde lijfrente op hetzelfde niveau 
behouden voor de resterende duurtijd van het contract. 

 

In geval van een gedeeltelijke opname (enkel mogelijk na verloop van een periode van 8 jaar) wordt de 
basisreserve proportioneel herleid en wordt de gegarandeerde levenslange lijfrente herrekend. 

De uitbetaling van de levenslange lijfrente stopt bij een volledige opname. De verzekeringnemer kan de 
stopzetting van de betaling van de rente niet vragen. 

 

• In geval van overlijden van de verzekerde: 

Bij het overlijden van de verzekerde wordt de uitbetaling van de gegarandeerde levenslange lijfrente stopgezet. 

NN Insurance Belgium nv zal de tegenwaarde van de resterende eenheden uitbetalen aan de begunstigde(n) bij 
overlijden2 indien deze tegenwaarde niet 0 is. 
De waarde van de eenheden wordt vastgesteld in euro volgens de eerste gekende valorisatie en dat voor zover de 
kennisname van het overlijden door NN Insurance Belgium nv plaatsvindt volgens de modaliteiten bepaald in de 
algemene voorwaarden, ten laatste drie bankwerkdagen voor die valorisatie. Als dat niet het geval is, wordt de 
waarde van de reserve berekend op basis van de eerstvolgende valorisatie. 
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Doelgroepen 

 
DB Lifelong Income is bestemd voor cliënten die een gegarandeerd levenslang inkomen willen ontvangen vanuit hun 
levensverzekering en die bereid zijn om het risico te aanvaarden van vermindering of verlies van het kapitaal. De 
minimum leeftijd van de verzekeringnemer bij de onderschrijving is 18 jaar, de minimumleeftijd van de verzekerde 
bij onderschrijving is 50 jaar, de maximum leeftijd bedraagt 85 jaar3. Onderschrijven is enkel mogelijk voor 

Belgische residenten. Er wordt uitgegaan van de veronderstelling dat de wettelijke verblijfplaats van de 
verzekeringsnemer tevens zijn gewone verblijfplaats is. Indien dit niet het geval zou zijn, dient de verzekeringsnemer 
de verzekeringstussenpersoon, Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel, daarover alvorens het sluiten van het 
verzekeringscontract op de hoogte te brengen door middel van een door de verzekeringsnemer ondertekend 
document. NN Insurance Belgium verleent in principe geen beleggingsdiensten aan US Persons. Daarenboven is DB 
Lifelong Income niet geregistreerd onder de Securities Act. 

 

 
Fondsen 

 

Het door de verzekeringnemer netto gestorte bedrag wordt geïnvesteerd in het door NN Insurance Belgium nv 

voorgestelde fonds NN Life Global Managed Volatility Fund. Het voorgestelde fonds en de onderliggende activa 
worden verder in deze infofiche beschreven. 

 
Rendement 

 

Aangezien het om een tak 23 -  levensverzekering gaat, kan geen enkele garantie worden gegeven over het 

rendement. De doelstelling van het onderliggende fonds is een meerwaarde te realiseren. Ondanks alle 
maatregelen die genomen werden om de doelstellingen te bereiken, blijft de investering in dit fonds onderworpen 
aan bepaalde risico’s. De waarde van het fonds kan schommelen in de tijd. Het financiële risico dat daarmee 
verbonden is, wordt te allen tijde gedragen door de verzekeringnemer, met inbegrip van de bedenktijd van 30 
dagen. 
Er wordt geen winstdeelname toegekend. 

 
Rendement uit verleden 

 
Aangezien dit een nieuw product betreft, kan er daaromtrent geen informatie gegeven worden. 

 
Kosten 

 

• Instapkosten: 1% op de eenmalige storting, na afhouding van alle toepasselijke belastingen en taksen. 

• Uitstapkosten: Zie opnamevergoeding 

• Beheersvergoeding van het fonds: 1,09% op jaarbasis, en worden pro rata temporis maandelijks verrekend in 
de inventariswaarde. Het fonds investeert in een ander onderliggend fonds (Global Managed Volatility Fund, 
beheerd door BlackRock) en deze laatste past ook eigen beheerskosten toe. Deze beheerskosten wordt reeds 
verrekend in de netto inventariswaarde van het fonds Global Managed Volatility Fund. Deze vergoeding varieert in 
functie van het vermogen van het fonds. Hoe groter het vermogen, hoe lager de beheersvergoeding. Tijdens de 
eerste 2 jaar van het bestaan van het Global Managed Volatility Fund bedraagt de beheersvergoeding maximaal 
0,39% op jaarbasis . Na deze periode zal BlackRock de reële beheersvergoeding aanrekenen met een maximum van 
1,49% op jaarbasis. Deze beheersvergoeding wordt pro rata temporis verrekend in de netto inventariswaarde van 
het fonds op basis van het aanwezige vermogen in het fonds op ogenblik van verrekening. Voor meer informatie 
daaromtrent gelieve het beheersreglement te raadplegen. 
In deze beheersvergoeding is een vergoeding voor Deutsche Bank begrepen, zie daarover de samenvatting 
van het belangenconflictenbeleid van  NN Insurance Belgium NV en Deutsche Bank België in bijlage aan deze 

infofiche. 
• Opnamevergoeding: enkel gedurende de eerste 4 jaar van het contract, na de wettelijke bedenktijd van 30 

dagen is er een opnamevergoeding. De eerste maand na deze bedenktijd bedraagt deze 4,80 % en nadien daalt 
deze met 0,10% per maand. Deze opnamevergoeding is ten laste van de verzekeringnemer. Na die 4 jaar  
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bedraagt de opnamevergoeding 0%. 
• Kosten bij overdracht van fondsen: niet van toepassing. 
• Kost waarborg gegarandeerde levenslange lijfrente: 

De kost van de waarborg “gegarandeerde levenslange lijfrente” bedraagt op jaarbasis 1,10 %. 
Deze wordt berekend op de basisreserve of op de nieuwe basisreserve in geval van verhoging van 
de gegarandeerde levenslange lijfrente. 
 
Deze kost wordt voor de eerste keer afgehouden van het aantal verworven eenheden, op het moment van de 

eerste valorisatie. Nadien zal de betaling elke 4 weken gebeuren via annulering van de nodige (delen van) 
eenheden, voor zover er eenheden in het contract zijn. 

 
Toetreding/Inschrijving 

 

Op elk ogenblik. De minimum leeftijd van de verzekeringnemer bij de onderschrijving is 18 jaar, de minimumleeftijd 

van de verzekerde bij onderschrijving is 50 jaar, de maximum leeftijd bedraagt 85 jaar4 

 

Looptijd 

 

Het contract is levenslang en eindigt bij het overlijden van de verzekerde of bij een volledige opname van de 

reserve (op initiatief van de verzekeringnemer). 
 

Inventariswaarde 

 
• Het netto gestorte bedrag wordt omgezet in eenheden van het fonds. De omzetting in eenheden vindt ten 

laatste plaats bij de eerste valorisatie van het fonds volgend op de ontvangstdatum van de storting en dat, 
voor zover het rekeningnummer van NN Insurance Belgium nv gecrediteerd is met het bedrag van de 
storting, ten laatste drie bankwerkdagen vóór die valorisatie. De intekendocumenten (bijzondere 
voorwaarden) getekend ten laatste op dinsdag 16u00 worden behandeld op basis van de netto 
inventariswaarde van de woensdag van de daaropvolgende week. (onder voorbehoud dat de saldo op de 
zichtrekening toereikend is). 

• Als dat niet het geval is, wordt de omzetting in eenheden berekend op basis van de eerstvolgende 
valorisatie. 

• De netto inventariswaarde van een eenheid  wordt verkregen door de waarde van het fondsvermogen, na 
aftrek van de beheersvergoeding, kosten die uit het beheer van het fonds voortvloeien (zoals vermeld in 
het beheersreglement) en eventuele belastingen, rechten en taksen, te delen door het aantal aanwezige 
eenheden op de dag van waardering. 

• De vaststelling van de netto inventariswaarde gebeurt wekelijks op woensdag. 
• NN Insurance Belgium nv deelt deze wekelijks mee aan de pers en vermeldt de netto inventariswaarde 

steeds op de jaarstaat van het contract. 

 
Premie 

 

• Contract met eenmalige premie (geen bijkomende stortingen mogelijk). 

• Eenmalige premie van minimaal 50.000 euro bruto (vóór kosten en taksen). 
 

Fiscaliteit 

 

Conform de huidige fiscale wetgeving: 
De storting van de verzekeringnemer is onderworpen aan een premietaks van 2%. 

 
Gegarandeerde levenslange lijfrente: 
De gegarandeerde levenslange lijfrente wordt belast volgens het fiscaal regime van lijfrentes. Dit betekent dat enkel 
het inkomen (opbrengst) dat in de lijfrente begrepen is een belastbaar roerend inkomen uitmaakt. 

 

Het belastbaar inkomen bedraagt het verschil tussen de verhoogde gegarandeerde levenslange lijfrente (na een 
jaarlijkse verhoging) en de gegarandeerde levenslange lijfrente die aan het begin van het contract vastgesteld 
wordt. 
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Het belastbaar inkomen wordt afzonderlijk belast aan 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). 
NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen op een fiscale fiche 281.40 vermelden. De begunstigde dient dit inkomen 
in zijn aangifte in de personenbelasting op te nemen. 
 
Overlijden van de verzekerde: 
In geval van overlijden van de verzekerde stemt het belastbaar inkomen overeen met het positief verschil tussen de 
reserve van het contract op het ogenblik van overlijden en de gestorte koopsom (na aftrek van taksen doch voor 
instapkosten), verminderd met het niet belaste gedeelte van de reeds vóór het overlijden door NN Insurance 
Belgium nv uitgekeerde gegarandeerde levenslange lijfrentes. 
 
Het belastbaar inkomen wordt afzonderlijk belast aan 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). 
NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen op een fiscale fiche 281.40 vermelden. De begunstigde bij overlijden 
dient dit inkomen in zijn aangifte in de personenbelasting op te nemen. 
De algemene regels inzake successierechten zijn van toepassing. 
 
Opnames: 
Een opname dient beschouwd te worden als de vervroegde uitbetaling van toekomstige lijfrentes. Bijgevolg is het 
fiscaal regime van lijfrentes van toepassing en zal enkel de opbrengst die begrepen is in de opnemingswaarde een 
belastbaar roerend inkomen uitmaken. Dit geldt ook in geval van opname in de wettelijke bedenktijd van 30 
dagen. 

 

Het belastbaar roerend inkomen is gelijk aan het verschil tussen de reserve van het contract en de gestorte 
koopsom (na taksen doch voor instapkosten) verminderd met het niet belaste deel van de reeds betaalde periodieke 
lijfrentes. Bij een gedeeltelijke opname wordt een pro rata toegepast in functie van het deel van de reserve dat 
opgenomen wordt. 

 

Het belastbaar inkomen wordt afzonderlijk belast aan 30% (te verhogen met de gemeentelijke opcentiemen). 
 

NN Insurance Belgium nv zal dit inkomen op een fiscale fiche 281.40 vermelden. De begunstigde dient dit inkomen in 
zijn aangifte in de personenbelasting op te nemen. 
 
Deze regels zijn van toepassing conform de huidige fiscale wetgeving en onder voorbehoud van wijziging in de 
toekomst. In geval van wijziging van deze fiscale regels, kan NN Insurance Belgium NV niet aansprakelijk gesteld 
worden voor de gevolgen. 
De fiscale behandeling hangt af van de individuele situatie van de cliënt en kan in de toekomst wijzigen. Wanneer 
verwezen wordt naar een fiscaal stelsel, dan dient dat te worden begrepen als het fiscaal stelsel van toepassing op 
een gemiddelde retailcliënt in de hoedanigheid van een natuurlijk persoon die Belgisch ingezetene is. 

 
Opname 

 

Gedeeltelijke opname 

• De verzekeringnemer kan na 8 jaar een deel van de reserve van het contract opnemen, op voorwaarde dat deze 

opname minimaal 2.500 euro bedraagt en er na de opname minimaal 2.500 euro in de reserve blijft behouden. 

• Als gevolg van een gedeeltelijke opname zal de gegarandeerde levenslange lijfrente pro rata worden herrekend. 

Volledige opname 

• De verzekeringnemer kan op elk moment een volledige opname doen van de reserve in het contract. 

• De volledige opname maakt een einde aan het contract. 

• Het is mogelijk dat bij volledige opname de waarde van het contract 0 is. 

 
Overdracht van fondsen 

 Niet van toepassing. 

 

Informatie 

 

NN Insurance Belgium nv stuurt de verzekeringnemer jaarlijks een overzicht met de stand van zijn contract. 

We nodigen u uit om de financiële infofiche levensverzekering, de algemene voorwaarden, het beheersreglement en 
het belangenconflictenbeleid van NN Insurance België en Deutsche Bank te lezen  alvorens een contract te 
ondertekenen. Deze documenten zijn opvraagbaar in alle Financial Centers van Deutsche Bank en bij NN Insurance 
Belgium nv. 
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De Belgische wetgeving, is op dit contract van toepassing. U heeft de mogelijkheid om elke klacht over dit contract te 

richten aan: 

• hetzij aan de verzekeringstussenpersoon: dienst Client Solutions van Deutsche Bank AG  Bijkantoor Brussel te 

Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België,  

telefoonnummer 02/551.99.34 - clienten.dienst@db.com, 

• hetzij aan de Ombudsdienst Verzekeringen, De Meeûssquare 35 te 1000 Brussel. 

Dergelijke klacht sluit de mogelijkheid om een gerechtelijke procedure te starten niet uit. 
 

De beleggingsfondsen verbonden aan DB Lifelong Income 

 

Fonds waarin wordt geïnvesteerd: 

NN Life Global Managed Volatility Fund (ISIN code BE6271601666). 
 

Beleggingsdoelstelling: 
NN Life Global Managed Volatility Fund beoogt een meerwaarde via een diversificatie in verschillende financiële 
instrumenten. Om deze beleggingsdoelstelling te behalen, worden de activa van het fonds NN Life Global Managed 
Volatility Fund belegd in het compartiment van de bevek naar Iers recht Global Managed Volatility Fund beheerd 
door BlackRock. 

 

Risicoklasse en profiel: 
                                                              risicoklasse               

NN Life Global Managed Volatility Fund                         5                  
Deze risicoklasse wordt bepaald op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico) op basis van de scoring 
opgesteld op 31/08/2016 door NN Insurance Belgium nv volgens de  SRRI methodologie 
 

Beheerder van het fonds NN Life Global Managed Volatility Fund: NN Insurance Belgium nv. 
Beheerder van het onderliggend fonds Global Managed Volatility Fund: BlackRock Investment Management 
(UK) Limited 
Netto Inventariswaarde: De eerste netto inventariswaarde, berekend op 12/11/2015 bedraagt 100 EUR per 
eenheid. 
 

Onderliggende activa: 
NN Life Global Managed Volatility Fund investeert voor 100% in het fonds Global Managed Volatility Fund. Dit fonds is een 
gediversifieerd fonds dat belegt in wereldwijde aandelen en Europese obligaties. Om de investeerder te beschermen tegen 
grote koersvariaties tijdens onstabiele periodes past het fonds een beheer van de onderliggende waarden toe teneinde de 
volatiliteit te controleren. Voor meer informatie daaromtrent, gelieve het beheersreglement te raadplegen. 
De onderliggende activa zijn voornamelijk gespreid over twee activaklassen:  
-       aandelen: max. 60%  
- vastrentende waarden (obligaties en cash): min 40%.  
Andere financiële instrumenten kunnen worden gebruikt om de beleggingsdoelstelling te respecteren. 
De beheersvergoeding verbonden aan de onderliggende activa is reeds verrekend in de inventariswaarde van het 
fonds. 
 

Het is steeds mogelijk dat het onderliggende beleggingscompartiment vervangen wordt, of de onderliggende activa 
wijzigen of uitgebreid worden, of dat de verhouding tussen de onderliggende activa wijzigt, voor zover de initiële 
beleggingsdoelstelling en -beleid worden nageleefd. De verzekeringnemer wordt van dergelijke wijziging  op de hoogte 
gebracht. Indien hij niet akkoord gaat met de doorgevoerde wijzigingen, heeft hij het recht om kosteloos uit te stappen 
NN Insurance Belgium behoudt zich ook het recht om de onderliggende waarden te wijzigen in geval van dwingende 
redenen. Deze dwingende redenen kunnen onder andere zijn: het duurzaam slecht presteren van een onderliggende 
waarde of het faillissement van de beheerder van de fondsen. Deze voorbeelden zijn niet exhaustief noch limitatief. 

 
 

Verzekeringstussenpersoon:  

Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland, HR Frankfurt am Main HRB nr. 30000. Deutsche 

Bank AG Bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel, België, RPR Brussel, BTW BE 0418.371.094, IBAN BE03 6102 0085 

7284 geregistreerd als tussenpersoon bij IHK Frankfurt am Main (Börsenplatz 4, 60313 Frankfurt am Main, Duitsland) onder het 

nummer IHK DH0AV-L0HOD-14 – Client Solutions: 02/551 99 34 - clienten.dienst@db.com. 

Verzekeraar 

NN Insurance Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten door de NBB onder het nummer 2550. 

Vennootschapszetel: Airport Plaza - Montreal Building, Da Vincilaan 19, B-1831 Diegem - www.nn.be - RPR Brussel - Btw BE 

0890.270.057 -  
BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE28 3100 7627 4220. 

mailto:clienten.dienst@db.com
http://www.nn.be/
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Appendix 1: BELANGENCONFLICTENBELEID VAN NN INSURANCE BELGIUM: SUMMIER 

 
NN Belgium wil zich ten aanzien van haar klanten steeds loyaal, billijk en professioneel gedragen met betrekking tot de 
producten en diensten die zij u mag aanbieden. Dit betreft de verzekeringen leven en niet-leven in haar portefeuille en 
de bijhorende diensten op vlak van advies-,beheers en schadebeheer. Bijkomend hebben wij ook aandacht voor de 
vertrouwelijkheid van informatie, onze politiek met betrekking tot relatiegeschenken.  
 
Daarom werkten wij in lijn met de Assurmifid richtlijnen een belangenconflictenbeleid uit dat er voor moet zorgen dat 
uw belangen steeds primeren en niet geschaad worden omdat ze bijvoorbeeld zouden conflicteren met die van de 
maatschappij zelf, een van haar medewerkers, andere klanten, een verzekeringstussenpersoon- of distributeurs, of 
personen met wie NN een rechtstreeks of onrechtstreeks zeggenschapsverband heeft.  
 

Hieronder een overzicht van de voornaamste punten van het beleid betreffende belangenconflicten bij NN Insurance 
Belgium nv. 
 
Art. 1 – Doel  
NN  Belgium. dienen de nodige maatregelen te nemen om hun activiteiten te laten verlopen op een eerlijke en faire 
wijze en in overeenstemming met de belangen van haar Cliënten. Een van de middelen om dat doel te bereiken is om 
voortdurend aandacht te hebben voor eventuele belangenconflicten die een belemmering zouden kunnen vormen voor 
een optimale dienstverlening. Volgens de Belgische wetgeving zijn NN Insurance Belgium ertoe verplicht al de nodige 
en administratieve maatregelen te nemen teneinde belangenconflicten te identificeren, te voorkomen en te beheren. 
Hierna volgen een samenvatting van het beleid van NN Insurance Belgium betreffende belangenconflicten en de 
nodige informatie die de Cliënt zal toelaten te begrijpen welke maatregelen door NN Insurance Belgium worden 
genomen om de belangen van hun Cliënten optimaal veilig te stellen.  
 
Art. 2 – Wat is een belangenconflict?  
Een belangenconflict is een conflict dat ontstaat op een bepaald ogenblik wanneer er tegenstrijdige belangen zijn 
tussen twee of meer personen of entiteiten, met een mogelijk verlies voor de Cliënt tot gevolg.  
 
Mogelijke belangenconflicten kunnen eveneens ontstaan wegens de wisselwerking tussen de diverse 
verantwoordelijkheden die NN Insurance Belgium opnemen (verzekeraar, distributeur, schadebeheerder, 
dochtermaatschappij NN Groep). 
 
Een dergelijk conflict zou, bij wijze van voorbeeld, kunnen voorkomen tussen de diverse hierna vermelde partijen:  

 Cliënt(en) 
 NN Insurance Belgium (verzekeraar) 
 NN Insurance Services Belgium (verzekeraar, distributeur, schadebeheerder); 
 Medewerker(s) van NN Belgium 
 NN Groep; 
 niet-verbonden tussenperso(o)n(en) 

 
Art. 3 – Mogelijke belangenconflicten en enkele voorbeelden  
De mogelijke belangenconflicten of bronnen van conflicten, met risico op schade aan de belangen van de cliënt(en), 
werden door het management van NN Insurance Belgium in kaart gebracht en opgenomen in een register van 
belangenconflicten. De identificatie zal worden geactualiseerd in functie van veranderingen binnen de departementen 
of van incidenten. 
 
Enkele – niet exhaustieve - voorbeelden waar een belangenconflict zou kunnen ontstaan:  

 de vertegenwoordigers van NN Insurance Belgium zouden vertrouwelijke informatie verworven van de ene 
Cliënt, kunnen gebruiken in het nadeel van een andere Cliënt en/of in het voordeel van enkele uitverkoren 
Cliënten;  

 wanneer geschenken (niet-geldelijke inbegrepen) worden ontvangen door de bedienden en/of managers van 
NN Insurance Belgium waardoor hun gedrag wordt beïnvloed, bv. het verlenen van een voorkeursbehandeling 
aan een of meerdere Cliënten en/of groep(en) van Cliënten  

 Het ontvangen van een andere persoon dan de cliënt voor een ten behoeve van de Cliënt verrichte dienst van 
een inducement in de vorm van gelden, goederen of diensten dat verschilt van de gebruikelijke provisie of 
vergoeding voor deze dienst. 
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Art. 4 – Welke maatregelen nemen NN Insurance Belgium om belangenconflicten te voorkomen?  
NN Insurance Belgium hebben de nodige maatregelen genomen om elk geïdentificeerd conflict te beheren en om de 
mogelijke negatieve gevolgen ervan voor haar Cliënt te voorkomen. Die maatregelen zijn aangepast aan de aard van 
de mogelijke problemen. Voor elk specifiek belangenconflict worden één of, indien nodig, meerdere van de 
hiernavolgende oplossingen geboden:  
 
1. Interne policy/procedures betreffende belangenconflicten  
Een interne policy bestemd voor de medewerkers en procedures nodig voor de afhandeling van belangenconflicten 

werden geïmplementeerd binnen NN Insurance Belgium. 
 
2. Bescherming van de vertrouwelijkheid van de gegevens  
In het arbeidsreglement NN Insurance Belgium wordt het aan al de medewerkers verboden om misbruik te maken van 
hun functies wanneer zij ingrijpen in zaken die, rechtstreeks of onrechtstreeks, hun eigen belangen of de belangen van 
hun verwanten betreffen. 
Met het oog op een vertrouwelijke behandeling van gevoelige informatie, zijn door NN Insurance Belgium 
organisatorische maatregelen genomen. Die maatregelen voorzien in een fysiek gescheiden behandeling van de 
informatie, ook "Chinese Walls" genoemd. 
 
3. Openbaarmaking van belangenconflicten  
Als blijkt dat de getroffen maatregelen niet volstaan om de belangen van een van haar Cliënten met redelijke 
zekerheid te beschermen, dan wordt de betrokken Cliënt duidelijk en uitvoerig op de hoogte van de algemene aard of 
van de oorzaak van deze belangenconflicten gebracht zodat deze een weloverwogen beslissing kan nemen. 
 
4. Expliciete toestemming van de Cliënt  
Wanneer NN Insurance Belgium met de Cliënt een mondeling akkoord hebben betreffende de regeling van een 
eventueel belangenconflict, houden zij daarvan een dossier bij.  
 
5. Bijhouden van register van belangenconflicten 
De belangenconflicten die zich daadwerkelijk hebben voorgedaan en die een wezenlijk risico met zich meebrengen dat 
de belangen van één of meer cliënten worden geschaad, worden opgenomen in een register van belangenconflicten en 
worden meegedeeld aan de betrokken cliënt. De procedures zullen zo nodig aangepast worden om het risico beter 
onder controle te houden. 
 
Art. 5 – Inducements uitbetaald door NN  Belgium 
Indien de Cliënt verdere inlichtingen zou wensen over de inducements, uitbetaald door NN  Belgium, kan hij contact 
opnemen met zijn verzekeringsbemiddelaar. 
 
Art. 6 – Verdere informatie  
Indien de Cliënt bijkomende informatie over het beleid betreffende Belangenconflicten zou wensen te verkrijgen, kan 
hij contact opnemen met zijn verzekeringsbemiddelaar en de uitgebreide Policy NN  Belgium betreffende het 
vermijden/beheersen van belangenconflicten met cliënten opvragen.  
Bijkomende informatie zal op het eerste verzoek aan de cliënt worden bezorgd. Hiertoe kan de cliënt zich richten tot 
Telecel NN  Belgium – tel.:  +32 2 547 77 00, of op www.nn.be/nl/belangenconflicten 
Op eerste verzoek krijgt U deze informatie op papier of via een elektronisch document. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

http://www.nn.be/nl/belangenconflicten
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Appendix 2: SAMENVATTING VAN HET BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN VAN DEUTSCHE 

BANK AG, BIJKANTOOR BRUSSEL. 
 
De gedragsregels van MiFID verplichten de banken de nodige maatregelen te treffen om belangenconflicten die 
betrekking hebben op beleggingsdiensten te voorkomen of te vermijden opdat de banken deze diensten op een 
integere manier aan hun cliënten kunnen aanbieden, zonder mogelijke belangenconflicten. 
 

Deutsche Bank heeft al lang geleden een aantal maatregelen ingevoerd om belangenconflicten op het vlak van 
beleggingsdiensten te identificeren, te voorkomen en te beheersen. De doelstellingen en de wensen van de cliënten 
komen voor Deutsche Bank altijd op de eerste plaats. Belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen de Bank, een 
relevante persoon (een bestuurder, manager, gevolmachtigde, bediende, hierna ‘relevante persoon’), desgevallend de 
verzekeringsmaatschappij en een cliënt of cliënten van de Bank, of zelfs tussen verschillende cliënten van de Bank. 
Het beleid van Deutsche Bank (‘de Bank’) is erop gericht om redelijke en efficiënte organisatorische en procedurele 
maatregelen te treffen voor het identificeren, het voorkomen en het beheersen van de mogelijke belangenconflicten. 
 
Onderkenning belangenconflicten 
Belangenconflicten kunnen zich meer bepaald voordoen (geen alomvattende opsomming) wanneer: 
• de Bank in het kader van beleggingsadvies of discretionair vermogensbeheer beleggingsproducten aanbeveelt of 
verkoopt die uitgegeven zijn door de Bank zelf, de moedermaatschappij of aan haar verbonden bedrijven, 
• de Bank, in het kader van het verlenen van beleggingsadvies of discretionair beheer, aanzienlijke (al dan niet 
geldelijke) voordelen (bv. onderliggende commissies, kortingen op de emissieprijs aangeboden door de emittent en 
andere voordelen) aan derden betaalt of van derden ontvangt, 
• de Bank in het kader van bemiddelingsdiensten in verzekeringen beduidende (al dan niet geldelijke) voordelen van 
derden ontvangt of aan derden betaalt (bv. onderliggende commissies, door de verzekeringsmaatschappij aangeboden 
prijskortingen of andere voordelen); 
• de Bank resultaatgerichte vergoedingen of voordelen toekent aan haar personeel, 
• de Bank vergoedingen ontvangt die afhangen van het verhandelde volume, 
• de Bank beschikt over vertrouwelijke, niet publiek toegankelijke informatie over beleggingsproducten die aan de 
cliënten worden aangeboden relevante personen externe mandaten uitoefenen, 
• de Bank de discretionaire vermogensbeheerder is van verschillende cliënten en in het bijzonder in geval van 
toewijzing van orders. 
 
Beheersing van belangenconflicten 
Een uitgebreide deontologische code, onderschreven door de Bank en haar personeel, moet maximale garanties bieden 
dat belangenconflicten in het kader van beleggingsadvies, orderuitvoering en discretionair vermogensbeheer worden 
onderkend en beheerst.De Bank verwacht van haar personeelsleden te allen tijde toewijding en een integer, correct en 
professioneel gedrag, respect voor de marktrichtlijnen en in het bijzonder voor de belangen van de cliënt Binnen de 
Bank staat de afdeling ‘Compliance’, die onafhankelijk functioneert en onder de rechtstreekse verantwoordelijkheid 
valt van het directiecomité, in voor de identificatie en de beheersing van de belangenconflicten.  
De volgende maatregelen werden o.a. getroffen: 
• het vastleggen van procedures om de belangen van de cliënten te vrijwaren op het vlak van beleggingsadvies en 
bemiddeling in verzekeringen (bv. het bepalen van de beleggingsobjectieven en de ervaring van de cliënt aan de hand 
van een concrete vragenlijst en de periodieke controle door ‘Compliance’ van de geschikt - en gepastheid van de 
beleggingsproducten ten aanzien van het beleggersprofiel van de cliënt), 
• het vastleggen van interne regels i.v.m. de aanvaarding van (al dan niet geldelijke) voordelen, 
• de toewijzing van het beheer en onderhandelen van commissies en aanverwante voordelen verstrekt door derden 
aan een afdeling die onafhankelijk functioneert van de commerciële afdelingen, 
• de toekenning van vergoedingen aan de portefeuillebeheerder op basis van de prestatie van de portefeuille ten 
opzichte van de benchmark, 
• de toewijzing van orders volgens objectieve criteria d.w.z. op basis van een proportionele verdeelsleutel, 
• de onmiddellijke registratie van vertrouwelijke informatie in een beveiligde omgeving (Control Room) om 
belangenconflicten te onderkennen en te voorkomen en de instelling van informatiebarrières (Chinese Walls) conform 

de procedures van de Bank, 
• het opleggen aan relevante personen van een voorafgaandelijk akkoord van de Bank voor het aanvaarden en 
aangaan van externe mandaten, 
• het instellen van een deontologische code voor alle personeelsleden en controle op de naleving ervan door 
onafhankelijke afdelingen als Compliance en interne/externe audit, 
• het instellen van een gepaste onafhankelijkheid van de verschillende afdelingen inclusief de toekenning van 
gescheiden werkplaatsen, 
• het aanleggen van een register met gegevens i.v.m. belangenconflicten of mogelijke belangenconflicten, 
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• de bekendmaking van onvermijdelijke belangenconflicten aan de cliënt vóór het afsluiten van de verrichtingen of het 
verlenen van beleggingsadvies, 
• de constante opleiding van het personeel. 
 
Voordelen (Inducements) 
 
De door de cliënt betaalde instapkosten worden door de verzekeraar doorgestort aan Deutsche Bank. 
 

Daarnaast ontvangt de Bank bij het verhandelen van verzekeringsproducten doorgaans, afhankelijk van het type van 
het product, ofwel recurrente commissies, de zogenaamde “portefeuillecommissies”, ofwel een rappelcommissie.  
Voor het tak-23 product DB Lifelong Income ontvangt de Bank van de verzekeraar een portefeuillecommissie. Deze 
commissie bestaat uit een percentage berekend op de beheerde fondsen, dat kan variëren van 0,25% - 0,65%.  
 
Het niveau van de portefeuillecommissies is marktconform. De onderhandeling over en de follow-up van deze 
portefeuillecommissies gebeuren door een niet-commerciële afdeling.  
 
Meer gedetailleerde informatie is op verzoek verkrijgbaar. 
 
Verder kunt u de ‘Globaal Beleid inzake belangenconflicten’ van Deutsche Bank raadplegen op: www.deutschebank.be. 

 
 


