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Deze brochure geeft een overzicht van de tarieven van toepassing m.b.t. de voornaamste effectenverrichtingen bij 
Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel. De prijzen zijn inclusief BTW (21%) indien deze verschuldigd is. Het betreft hier 
een basistarief dat indicatief is zonder afbreuk te doen aan speciale afspraken die hun oorsprong vinden hetzij omdat 
het om belangrijke bedragen gaat, hetzij omdat het speciale situaties betreft. De mogelijkheid bestaat dat transacties 
die verband houden met het financiële instrument, nog andere kosten, waaronder belastingen, met zich meebrengen 
die al dan niet via de bank worden betaald. 0
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1. Belgische Staatsleningen, Staatsbons

1.1 Inschrijvingen Staatsleningen en Staatsbons (op de primaire markt)

 ■ Beurstaks: n.v.t.

 ■ Plaatsingscommissie: Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel ontvangt van de Belgische Staat een plaatsingscommis-
sie  bepaald door de Algemene Administratie van de Thesaurie, berekend op basis van het geplaatste bedrag. Het per-
centage van de commissie is voor alle types van staatsbons identiek. Bijkomende details zijn op verzoek  beschikbaar.

1.2 Aan- en verkopen op de beurs (op de secundaire markt)

 ■ Beurstaks: 0,09% max 650 EUR

 ■ Makelaarsloon: 0,50% berekend op de prijs (incl. verlopen intresten indien van toepassing)

1.3 Uitbetalingen van coupons en terugbetalingen op vervaldag: gratis

(tussentijdse of eindvervaldag)

2. Obligaties

2.1 Inschrijvingen (op de primaire markt)

 ■ Beurstaks: n.v.t.

2.2 Aan- en Verkopen (op de secundaire markt)

 ■ Transacties buiten beurs (tegenpartij is steeds Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel) 
 Beurstaks: 0,09% max 650 EUR 
 Commissie: 0,50% berekend op de prijs (incl. verlopen intresten indien van toepassing) 
  Rekening houdend met de indekkingspolitiek van de marktorders, kan de bank een bijkomende winst 

of verlies realiseren /oplopen inzake obligatie-transacties en dit ten belope van het verschil van de prijs 
waartegen de transactie uitgevoerd werd en de effectieve prijs waartegen de bank de transactie kon 
indekken in de markt. Dit verschil situeert zich normaal gezien tussen -0,2% en 0,2%.

 ■ Transacties via de beurs 
 Beurstaks: 0,09% max 650 EUR 
 Makelaarsloon: 0,50% berekend op de prijs (incl. verlopen intresten indien van toepassing)

2.3 Uitbetalingen van coupons:

 ■ Coupons van effecten afgegeven aan het loket 
 Belgische effecten: gratis 
 Vreemde effecten1: 6,05% (min. 12,10 EUR, max. 121 EUR)

 ■ Coupons van effecten onder effectenrekening1: gratis

2.4 Terugbetalingen op vervaldag1: gratis

3. Notes (gestructureerd via Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel)

3.1 Inschrijvingen (op de primaire markt)

 ■ Beurstaks: n.v.t.

 ■ Plaatsingscommissie/Instapkosten: zie prospectus

 ■ Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel geniet een vergoeding berekend op de uitgifteprijs die in het algemeen 
varieert tussen 0,5% en 4% ter dekking van het marktrisico als gevolg van het feit dat de prijs van de notes kan 
varieren tijdens de inschrijvingsperiode. In uitzonderlijke gevallen kan de voornoemde vergoeding hoger zijn 
dan hier vermeld (zie prospectus en technische fiche voor verdere uitleg / details).

3.2 Aan- en verkopen (op de secundaire markt - tegenpartij is steeds Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel)

 ■ Beurstaks: 0,09% max 650 EUR

 ■ Commissie: 0,50 % berekend op de prijs (incl. verlopen intresten indien van toepassing)

 ■ Rekening houdend met de indekkingspolitiek van de marktorders, kan de bank een bijkomende winst of verlies 
realiseren /oplopen inzake notes-transacties en dit ten belope van het verschil van de prijs waartegen de tran-
sactie uitgevoerd werd en de effectieve prijs waartegen de bank de transactie kon indekken in de markt. Dit 
verschil situeert zich normaal gezien tussen -0,2% en 0,2%.

1 Eventueel te verhogen met de door de buitenlandse correspondent aangerekende kosten
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3.3 Uitbetalingen van coupons1: gratis

3.4 Terugbetalingen op vervaldag1: gratis

4. Aandelen, warranten, strips, rechten, vastgoedcertificaten

4.1 Aan- en verkopen

 ■ Beurstaks 
 Primair: n.v.t. 
 Secundair: 0,27% max 800 EUR

 ■ Franse transactietaks: 0,2% berekend op het bruto bedrag 
  Deze taks is van toepassing bij bepaalde transacties in Franse aandelen en andere gelijkgestelde 

 effecten (o.a. aankoop en ruil)  
(Lijst betrokken effecten: http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT
000026178804&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id)

 ■ Italiaanse transactietaks:
-  0,12% berekend op het bruto bedrag voor elke transactie binnen het toepassingsgebied van deze taks 

en uitgevoerd op een gereglementeerde markt
-  0,22% berekend op het bruto bedrag voor elke transactie binnen het toepassingsgebied van deze taks 

en uitgevoerd op een niet-gereglementeerde markt

Deze taks is van toepassing op bepaalde transacties m.b.t. aandelen uitgegeven door bedrijven met 
maatschappelijke zetel in Italië (bijv. verwervingen, dividenden uitbetaald in aandelen) en gelijkgestelde 
effecten. 

 ■ Makelaarsloon 
 Order doorgegeven via internet

 ■ Euronext (Brussel, Parijs, Amsterdam)1 
 Tot en met 2.500 EUR: 6 EUR per verrichting 
 Vanaf 2.500,01 EUR tot en met 5.000 EUR: 8 EUR per verrichting 
 Vanaf 5.000,01 EUR: 16 EUR per verrichting en per schijf van 50.000 EUR (of tegenwaarde)

 ■ Andere (Nyse, Nasdaq, Amex, Xetra, London, Milan, Virt-X, Helsinki)1 
 Tot en met 5.000 EUR: 14,50 EUR per verrichting 
 Vanaf 5.000,01 EUR: 19,50 EUR per verrichting en per schijf van 50.000 EUR (of tegenwaarde)

 Order doorgegeven via een ander kanaal

 ■ Alle beurzen1: 30 EUR per verrichting en per schijf van 10.000 EUR (of tegenwaarde)

 Deeluitvoeringen van een order

 ■ Indien een order niet in een keer uitgevoerd wordt, zullen de orders die op eenzelfde dag uitge-
voerd worden gegroepeerd worden en zal de aanrekening van het makelaarsloon per dag gebeuren

4.2 Uitbetalingen van coupons:

 ■ Coupons van effecten afgegeven aan het loket 
 Belgische effecten: gratis 
 Vreemde effecten2: 6,05% (min. 12,10 EUR, max. 121 EUR)

 ■ Coupons van effecten onder effectenrekening2: gratis

5. Kasbons Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel

5.1 Inschrijvingen3

 ■ Beurstaks: n.v.t.

5.2 Terugkoop door Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel (vóór de eindvervaldag): gratis

5.3 Uitbetalingen van coupons en terugbetalingen op vervaldag: gratis

1 Strips, rechten: 0,80% (min 2,50 EUR)
2 Eventueel te verhogen met de door de buitenlandse correspondent aangerekende kosten 
3  De bank behoudt zich het recht voor om een order / de orders die een totaal maandelijks bedrag van 500.000 EUR per cliënt overschrijden te weigeren.
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6. Fondsen*

6.1 Inschrijvingen

 ■ Toetredingskosten: ngl. de partner doorgaans varierend tussen 0% en 2% 
(zie prospectus en/of tarieventabellen1)

 ■ Beurstaks kapitalisatiedeelbewijzen: n.v.t.

 ■ Beurstaks distributiedeelbewijzen: n.v.t.

 ■ Retrocessies: 
 Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel kan, in haar hoedanigheid van distributeur, vanwege de Beheerder van de 
Instelling voor  Collectieve Belegging een percentage van diens beheersvergoeding2 onder de vorm van retroces-
sies ontvangen op het totaal uitstaande bedrag. Bijkomende details zijn op verzoek beschikbaar bij Deutsche 
Bank AG Bijkantoor Brussel. In het kader van de distributie van deelbewijzen van Private Invest ontvangt Deut-
sche Bank AG Bijkantoor Brussel vanwege de betrokken ICB, op recurrente basis, 100% van de verhandelings-
provisie die in het prospectus vermeld wordt. Daarnaast ontvangt Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel in het 
kader van de distributie van deelbewijzen van Private Invest, vanwege de ICB, retrocessies van een gedeelte 
van de beheersvergoeding gelijk aan maximaal 85% van de beheersvergoeding vermeld in het prospectus. 
Nadere bijzonderheden zijn op verzoek verkrijgbaar bij Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel.

6.2 Inkoop (Terugbetalingen)

 ■ Uittredingsrechten: zie tarieventabellen1

 ■ Beurstaks distributiedeelbewijzen gemeenschappelijke beleggingsfondsen: n.v.t

 ■ Beurstaks kapitalisatiedeelbewijzen gemeenschappelijke beleggingsfondsen: n.v.t

 ■ Beurstaks distributiedeelbewijzen bevek: n.v.t

 ■ Beurstaks kapitalisatiedeelbewijzen bevek: zie tabel

Belgische Bevek Buitenlandse Bevek

Terugbetaling voor eindvervaldag beurstaks 1,32% max 2000 EUR beurstaks 1,32% max 2000 EUR

Terugbetaling op eindvervaldag geen beurstaks geen beurstaks

Vereffening / Vereffening 
van een compartiment  
(vervroegde terugbetaling)

geen beurstaks beurstaks 1,32%

6.3 Aankopen-verkopen via de beurs

 ■ Beurstaks distributiedeelbewijzen gemeenschappelijke beleggingsfondsen: 0,09%3 max 650 EUR of 0,27%4 

max 800 EUR

 ■ Beurstaks kapitalisatiedeelbewijzen gemeenschappelijke beleggingsfondsen: 0,09%3 max 650 EUR of 0,27%4 

max 800 EUR

 ■ Beurstaks distributiedeelbewijzen bevek: 0,09% max 650 EUR

 ■ Beurstaks kapitalisatiedeelbewijzen bevek: 1,32% max 2000 EUR

 ■ Makelaarsloon: zie 4.1

6.4 Conversie Bevek

 ■ Beurstaks kapitalisatie naar kapitalisatie: 1,32% max 2000 EUR

 ■ Beurstaks kapitalisatie naar distributie: 1,32% max 2000 EUR

 ■ Beurstaks distributie naar distributie: 0%

 ■ Beurstaks distributie naar kapitalisatie: 0%

6.5 Uitbetalingen van coupons van distributiedeelbewijzen:

 ■ Coupons van effecten afgegeven aan het loket 
 Belgische effecten: gratis 
 Vreemde effecten5: 6,05% (min. 12,10 EUR, max. 121 EUR)

 ■ Coupons van effecten onder effectenrekening5: gratis

1 Zie https://www.deutschebank.be/nl/beleggen-fondsen.html 
2 In het algemeen varieert dit percentage van de beheersvergoeding tussen 50% en 60%. 
3 Openbaar aanbod in Belgie 
4 Geen openbaar aanbod in Belgie 
5 Eventueel te verhogen met de door de buitenlandse correspondent aangerekende kosten
* De term “fonds” is de gemeenschappelijke benaming voor een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kan bestaan onder het statuut van een ICBE 
(UCITS) of een AICB (niet-UCITS), en die diverse juridische vormen kan aannemen (BEVEK, GBF, enz.). Een ICB kan compartimenten bevatten.
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7.2 Transfereren van effecten onder effectenrekening

 ■ Transfer binnen Deutsche Bank groep (incl. transfer binnen Deutsche Bank AG Bijkantoor Brussel): gratis

 ■ Transfer naar een andere bank 
 Belgische effecten: 10 EUR per effectenpost 
 Vreemde effecten: 25 EUR per effectenpost

8. Verrichtingen op effecten: gratis
(keuzedividend, kapitaalsverhoging, ...)

9. Wisseltransacties

9.1. Contante wisseltransacties

 ■ Commissie: 0,50% berekend op het bedrag van de transactie in de munt van de afrekening

9.2 Effectentransacties met een wisselkoerstransactie

 ■ Elke effectentransactie in een munt die wordt afgerekend in een andere munt is onderhevig aan wisselkosten. 
Het betreft de inschrijvingen op de primaire markt, de aan- en verkoop van effecten op de secundaire markt 
evenals de betaling van coupons en dividenden en de eventuele terugbetaling op vervaldag.

 ■ Referentierente: de wisselkoers die gehanteerd wordt voor deze transacties beantwoordt aan degene die 
dagelijks rond 16h gepubliceerd wordt door de Europese Centrale Bank. Deze wisselskoeren kunnen gecon-
sulteerd worden op: https://www.ecb.europa.eu/stats/exchange/eurofxref/html/index.en.html. Deutsche Bank 
maakt gebruik van de koers gepubliceerd de dag voorafgaand aan de transactie voor transacties op de secun-
daire markt. Voor transacties op de primaire markt wordt de koers gepubliceerd 2 dagen voor de uitgiftedatum 
gebruikt.

 ■ Commissie: 0,50% berekend op het bedrag van de transactie in de munt van de afrekening

 ■ Rekening houdend met de indekkingspolitiek van de wisselkoersen, kan de bank een bijkomende winst of ver-
lies realiseren /oplopen inzake effectentransacties in deviezen en dit ten belope van het verschil van de referen-
tierente waartegen de transactie uitgevoerd werd en de effectieve prijs waartegen de bank de transactie kon 
indekken in de markt. Dit verschil situeert zich normaal gezien tussen -0,1% en 0,1%.

7. Effectenrekening

7.1 Bewaarloon

De tarieven zijn tarieven op jaarbasis. De aanrekening gebeurt jaarlijks, per lijn (d.i. per effectencode) en dit steeds voor 
het daaropvolgende jaar.

Met DB Personal aanbod Zonder DB Personal aanbod

Aandelen Inbegrepen 8 EUR*

Obligaties Inbegrepen 8 EUR*

Sicavs Inbegrepen 8 EUR*

Effecten Deutsche Bank Inbegrepen 8 EUR*

Strips Gratis Gratis

Rechten Gratis Gratis

Vast recht Gratis Gratis

Korting op bewaarloon (degressiviteit) niet van toepassing niet van toepassing
* Max. 80 EUR per effectenrekening
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Wenst u meer inlichtingen betreffende onze diensten of tarieven ? 
Bel onze Clientendienst op 078 156 160

Wenst u meer informatie over de diverse investeringsmogelijkheden ? 
Bel onze beleggingsspecialisten op 078 153 154

10. Verrichtingen in edele metalen (vb. goudstaven)

10.1 Aankoop / verkoop door de cliënt

 ■ Aankoop / Verkoop fysiek 
Commissie: 1,50% op de waarde van het goud aan de dagkoers met een minimum van 100 EUR. 

 ■ Aankoop / Verkoop effectendossier 
Commissie: 1,00% op de waarde van het goud aan de dagkoers met een minimum van 50 EUR.

10.2 Fysieke afgifte voor onderdossierplaatsing

 ■ Commissie: 1,00% op de waarde van het goud aan de dagkoers met een minimum van 50 EUR 

10.3 Terugtrekking uit dossier voor fysieke levering in het Financial Center

 ■ Commissie: 1,00% op de waarde van het goud aan de dagkoers met een minimum van 50 EUR

11. Recuperatie buitenlandse bronheffing
 ■ Recuperatie per dividend in contanten : 60,50 EUR. Het te recupereren bedrag moet minimum 100 EUR bedragen.


