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De Europese MiFID-wetgeving van 2007 (MiFID I), gewijzigd in 2018 

(MiFID II), en opgenomen in het Belgische recht, vaardigt diverse regels 

uit om de beleggers beter te beschermen en hen transparantere informatie 

over de beleggingsdiensten te verstrekken. 

Deutsche Bank AG, Bijkantoor Brussel (hierna 'de Bank' of 'Deutsche Bank') 

heeft die wetgeving toegepast en deze brochure (hierna 'MiFID-brochure') 

is bedoeld om de cliënten de genomen maatregelen in duidelijke bewoor-

dingen toe te lichten om zo hun belangen optimaal te behartigen. 

De MiFID-brochure is bestemd voor alle cliënten-beleggers van de Bank.

I. 
Doelstellingen en toepassingsgebied 
van deze MiFID-brochure

In deze brochure geeft de Bank haar  
cliënten toelichting bij: 
●  het begrip cliënt en de manier waarop de bank haar cliënten classificeert; 

●  de algemene informatie die de Bank verstrekt; 

●  de vragenlijst 'Financial ID' die de Bank aan haar cliënten voorlegt;

●  de beleggingsdiensten die de Bank kan aanbieden; 

●  de beschrijving van de financiële producten die via de Bank toegankelijk zijn; 

●   de beschrijving van de voornaamste financiële risico's van de beschreven financiële instrumenten;

●  de samenvatting van het beleid inzake belangenconflicten van de Bank; 

●  de informatie over de vergoedingen (inducements) die de Bank ontvangt of betaalt; 

●  de informatie over de vrijwaring van financiële instrumenten en geldmiddelen van cliënten; 

●  het beleid inzake optimale uitvoering van orders van de Bank.
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Begrip cliënt 

Iedere natuurlijke persoon of rechts-
persoon kan cliënt van de Bank zijn. 
Een natuurlijk persoon kan in zijn eigen naam of als 
medehouder samen met andere natuurlijke perso-
nen handelen. Een rechtspersoon kan in zijn eigen 
naam of als medehouder samen met andere rechts-
personen handelen. 

Wanneer een natuurlijke of rechtspersoon één of 
meer contracten voor een rekeningopening met 
de Bank afsluit, ontstaat er een 'bankrelatie' met de 
Bank. Eenzelfde natuurlijke of rechtspersoon kan dus 
houder zijn van een bankrelatie in zijn eigen naam 
en medehouder zijn van meerdere andere bankrela-
ties in medehouderschap met andere natuurlijke of 
rechtspersonen. 

De Bank kent de cliënt één of meerdere CIN's 
(Client Identification Number) toe in het kader van 
elke bankrelatie die tussen de Bank en de betrok-
ken cliënt ontstaat. De CIN is een opeenvolging van  
cijfers waaraan één of meer aan de cliënt toegewe-
zen rekeningen worden gekoppeld.

Wettelijke classificatie

De Europese (MiFID) en Belgische  
financiële wetgeving deelt de cliënten 
van een bank op in drie categorieën. 

Volgens de categorie waartoe de cliënt behoort, kun-
nen er afwijkingen zijn op bepaalde regels, waaron-
der de regels voor de bescherming van de belegger. 
De Bank moet haar cliënten in categorieën indelen. 

Het gaat om de volgende drie categorieën: retail 
cliënten, professionele cliënten en in aanmerking  
komende tegenpartijen.

Ze worden als volgt gedefinieerd:

II. 
Begrip cliënt – classificatie van de 
cliënten van de Bank

●    De retail cliënt is elke natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die niet erkend kan worden 
als professionele cliënt (zie hieronder).

●   De professionele cliënt is iedere natuurlijke 
of rechtspersoon

i)      die wordt opgesomd in de bijlage bij 
het koninklijk besluit van 19 december 
2017 tot bepaling van nadere regels tot 
omzetting van de richtlijn betreffende de 
markten voor financiële instrumenten of,

  ii)  die met inachtneming van de hierop van 
toepassing zijnde wettelijke procedure 
en mits het voldoen aan de in het ko-
ninklijk besluit beschreven criteria de 
Bank heeft verzocht om als professione-
le cliënt te worden behandeld.

Een professionele cliënt wordt verondersteld 
de nodige ervaring, kennis en deskundigheid 
te bezitten om zelf beleggingsbeslissingen 
te nemen en de door hem gelopen risico’s  
adequaat te kunnen inschatten.

●  De in aanmerking komende tegenpartij is 
elke professionele client die, wat de diensten  
betreft die kenmerkend zijn aan deze catego-
rie, beantwoordt aan bijkomende wettelijke 
vereisten.
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Informatie over de  
categorie waarin de Bank  
haar cliënten indeelt 

In toepassing van de MiFID-wetgeving besliste 
de Bank om al haar cliënten-beleggers als retail 
cliënten (niet-professionele cliënten) te beschou-
wen. Die categorie biedt cliënten-beleggers de 
grootste bescherming. 

Een cliënt die gekwalificeerd wordt als retail cliënt, 
beschikt over de mogelijkheid om de Bank te vra-
gen om gekwalificeerd te worden als 'professionele 
cliënt' of 'in aanmerking komende tegenpartij'. 

Daartoe dient de betrokken cliënt een schriftelijk 
verzoek te richten aan Deutsche Bank AG Bijkan-
toor Brussel (adres: Deutsche Bank AG Bijkantoor 
Brussel, Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 
Brussel). 

Na ontvangst van een dergelijk verzoek, zal de Bank 
controleren of de betrokken cliënt voldoet aan alle 
wettelijk bepaalde voorwaarden om de gevraagde 
herkwalificatie toe te kennen. De Bank zal de cliënt 
schriftelijk op de hoogte stellen van haar beslissing 
om het verzoek al dan niet te aanvaarden. Indien de 
Bank beslist een verzoek tot herkwalificatie te aan-
vaarden, dan zal de cliënt gevraagd worden een ver-
klaring te ondertekenen waarin de cliënt bevestigt 
zich bewust te zijn van het lagere beschermingsni-
veau dat op hem van toepassing zal zijn ten gevolge 
van zijn herkwalificatie.

Informatie bij de totstandkoming van de bankrelatie

Wanneer een cliënt (of potentiële cliënt) een bankrelatie met de Bank opent (of wil openen), ontvangt hij van 
de Bank allerlei contractuele documenten op een duurzame drager, waaronder het Algemeen Reglement der 
Verrichtingen, specifieke reglementen en de tarieven van de Bank; en moet hij er uitdrukkelijk mee instemmen. 
Die documenten bevatten alle algemene informatie over de Bank en de bankdiensten die de Bank aanbiedt.

Als de cliënt beleggingen wil doen en/of beleggingsadvies wenst en/of gebruik wil maken van de diensten voor 
discretionair beheer, dan moet hij een vragenlijst 'Financial ID' invullen. In het kader van die vragenlijst stemt 
de cliënt uitdrukkelijk in met het Algemeen Reglement der Verrichtingen en met deze MiFID-brochure, inclusief 
het Beleid inzake de optimale uitvoering van orders van de Bank.

 

III. 
Informatie die de Bank aan de 
cliënten meedeelt
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Al die documenten vormen het contractuele kader waarmee de cliënt toegang krijgt tot de beleggingsdiensten die de 
Bank voorstelt.

Informatie voorafgaand aan een beleggingsbeslissing 

Voordat de cliënt een specifieke beleggingsbeslissing neemt met het oog op de aankoop van een bepaald 
financieel product, bezorgt de Bank hem in de wettelijke vereiste mate: 

●  Informatie over het betrokken product, inclusief de eraan verbonden risico's;

●   De documentatie over het betrokken product, inclusief het document met de essentiële 
beleggersinformatie (KIID voor de fondsen en UCITS en KID voor de financiële producten 
waarop de Europese PRIIPs-richtlijn van toepassing is), het prospectus voor de fondsen en 
gestructureerde producten, en de algemene voorwaarden voor de verzekeringscontracten; 

●   Informatie over de verbonden kosten en lasten die bij de aankoop, bewaring of verkoop van 
het betrokken financiële product worden aangerekend; 

●   Informatie over de verbonden (on)kosten, met inbegrip van de aard en de omvang van de al 
dan niet geldelijke voordelen die de Bank ontvangt of toekent in het kader van de geplande 
transactie op het betrokken financiële product.

Algemeen

Naargelang de diensten die de cliënt van de Bank wil krijgen, moet zij over bepaalde 
gegevens beschikken om te kunnen controleren of: 

● een bepaald product passend is voor de cliënt; 

● een bepaald product geschikt is voor de cliënt. 

Om die gegevens te verzamelen, vraagt de Bank aan haar cliënten om een vragenlijst 
'Financial ID' in te vullen. 
De Bank beschikt over twee types vragenlijsten 'Financial ID', namelijk:

● Financial ID 'Liquiditeiten – Bescherming – Groei';

● Financial ID 'Klassiek'. 

IV. 
Vragenlijst 'Financial ID' 
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De Bank maakt het onderscheid op basis van de volgende criteria: 

De Financial ID 'Liquiditeiten ('Liquidity') – Bescherming ('Protection') – Groei' ('Growth')' –  
hierna Financial ID LPG – wordt door de volgende cliënten ingevuld:

Het 'Klassieke' Financial ID wordt door de volgende cliënten ingevuld: 

A.

B.

●   Cliënten die 'Retail' diensten genieten zoals bepaald door de Bank; 

●   Cliënten die 'DB Personal' diensten genieten zoals bepaald door de Bank; 

●   Cliënten die 'Private Banking' diensten genieten zoals bepaald door de Bank, 
wanneer de Bank deze diensten verleent zonder specifiek contract of wanneer de 
cliënt een contractuele band heeft met een makelaar en de Bank.

●   Cliënten die tot het segment Private Banking behoren en een overeenkomst voor  
discretionair portefeuillebeheer hebben afgesloten; 

●   Cliënten die tot het segment Private Banking behoren en een overeenkomst voor  
'actief' beleggingsadvies hebben; 

●   Cliënten die tot het segment Private Banking behoren en een overeenkomst voor  
'passief' beleggingsadvies hebben gesloten.

Met ‘cliënt’ wordt de persoon die de bankrelatie met de Bank is aangegaan, bedoeld, 
bijvoorbeeld: een natuurlijke persoon die alleen handelt, een groep natuurlijke personen 
of een rechtspersoon.

Een cliënt die een vragenlijst Financial ID 'LPG' invult, krijgt slechts één Financial ID per 
bankrelatie toegekend dat betrekking heeft op de geconsolideerde portefeuille van zijn 
tegoeden. 

Een Private Banking cliënt die een 'Klassieke' Financial ID vragenlijst invult, kan in het 
kader van eenzelfde bankrelatie over meerdere portefeuilles beschikken en krijgt dan 
per portefeuille een Financial ID toegekend.
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Hoe en door wie wordt de Financial ID ingevuld – welke gegevens worden in 
aanmerking genomen?  

De Bank waarborgt uiteraard de strikte vertrouwelijkheid van de informatie die de cliënten aldus meedelen, 
ongeacht het ingevulde type vragenlijst 'Financial ID'.

De cliënt kan een vragenlijst 'Financial ID' op verschillende manieren invullen: 

• De eenvoudigste manier is ongetwijfeld via de beveiligde website Online Banking; 

•  Maar de cliënt kan ook terecht bij zijn financiële adviseur in zijn Financial Center, bij 
zijn Private Banker, of bij Talk & Invest op het nummer 078 153 154.

In overeenstemming met het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de Bank verbindt elke cliënt zich ertoe 
de Bank op de hoogte te brengen van elke wijziging aan de informatie die hij heeft meegedeeld en indien nodig 
zijn 'Financial ID' dienovereenkomstig aan te passen.

Zo nodig kan de cliënt zijn gegevens via dezelfde kanalen bijwerken. De aanpassing van een  
'Financial ID' per telefoon via Talk & Invest, een Financial Center of een Private Banker wordt door de Bank 
bevestigd met een gewone brief, per e-mail of via een andere duurzame drager naar keuze van de Bank. Een 
cliënt die nog geen toegang heeft tot Online Banking, kan altijd naar Talk & Help bellen op het nummer  
078 156 160.



Bankrelatie Kennis en ervaring Beleggingsdoelstellingen  
en financiële toestand

-  In te vullen door: de titularis.
- Leesrecht: de titularis.
- Toepassing: kennis en ervaring van de titularis.

-    In te vullen door: de titularissen vullen de kennis en  
ervaring voor de relatie in rekening houdend met de 
kennis en ervaring van de zwakste. Het Financial ID 
is ondertekend in overeenstemming met de geldende 
ondertekeningsbevoegheden.

-   Leesrecht: ieder voor de kennis en ervaring van de  
relatie.

-   Toepassing: de toegang is beperkt tot instrumenten 
waarvoor alle titularissen over de nodige kennis en  
ervaring beschikken.

-   In te vullen door: wettelijke vertegenwoordiger(s) 
van de vennootschap vult(len) zijn/hun kennis en 
ervaring in.

-  Leesrecht: wettelijke vertegenwoordiger(s) van de 
vennootschap.

-  Toepassing: kennis en ervaring van de wettelijke 
vertegenwoordiger(s). Indien er meerdere wettelij-
ke vertegenwoordigers zijn, zal de toegang echter 
beperkt worden tot die instrumenten waarvoor 
alle wettelijke vertegenwoordigers over de nodige  
kennis beschikken.

-   In te vullen door: naakte eigenaars en vruchtge-
bruikers houden bij het invullen van hun kennis en 
ervaring rekening met de kennis en ervaring van  
de zwakste.

-  Leesrecht: ieder voor de eigen kennis en ervaring 
van de relatie.

-  Toepassing: De toegang is beperkt tot instrumenten 
waarvoor alle naakte eigenaars en vruchtgebruikers 
de nodige kennis en ervaring hebben.

-  In te vullen door: wettelijke vertegenwoordiger(s) van 
de minderjarige vult(len) zijn(hun) kennis en ervaring in.

-  Leesrecht: wettelijke vertegenwoordiger(s) van de 
minderjarige.

-  Toepassing: kennis en ervaring van de wettelijke ver-
tegenwoordiger(s). Indien er meerdere wettelijke ver-
tegenwoordigers zijn, zal de toegang echter beperkt 
worden tot die instrumenten waarvoor alle wettelijke 
vertegenwoordigers over de nodige kennis beschik-
ken. De ervaring van de persoon die de transactie 
uitvoert, wordt in aanmerking genomen.

-  In te vullen door: de titularis(sen) vullen de kennis 
en ervaring voor de relatie in.

- Leesrecht: ieder voor zijn eigen kennis en ervaring.
-  Toepassing: De toegang zal beperkt zijn tot instru-

menten waarvoor alle titularissen over de nodige 
kennis en ervaring beschikken. Wanneer de vol-
machthouder een instructie geeft, zal de kennis en 
de ervaring van de persoon met de zwakste kennis 
en ervaring (tussen die van de houders die in de 
relatie handelen en die van de volmachthouder) in 
overweging worden genomen.

-  In te vullen door: de titularis.
- Leesrecht: de titularis.
-     Toepassing: beleggingsdoelstellingen van de 

titularis.
 

-   In te vullen door: iedere titularis kan de beleg-
gingsdoelstellingen voor de relatie invullen. Het 
Financial ID is ondertekend in overeenstemming 
met de geldende ondertekeningsbevoegheden.

-  Leesrecht: de titularissen hebben een leesrecht op 
de beleggingsdoelstellingen voor de relatie.

-  Toepassing: beleggingsdoelstellingen van de  
titularissen. 

-  In te vullen door: wettelijke vertegenwoor-
diger(s) van de vennootschap vult(len) de 
beleggingsdoelstellingen van de vennoot-
schap in.

-   Leesrecht: wettelijke vertegenwoordiger(s) 
van de vennootschap.

-  Toepassing: beleggingsdoelstellingen van 
de vennootschap.

 

-  In te vullen door: iedere naakte eigenaar en 
vruchtgebruiker kan de beleggingsdoelstellingen 
voor de relatie invullen. Alle naakte eigenaars en 
vruchtgebruikers dienen te ondertekenen. Hierbij 
wordt rekening gehouden met de belangen van 
de naakte eigenaars en vruchtgebruikers.

-  Leesrecht: de naakte eigenaars en vruchtge-
bruikers.

-  Toepassing: beleggingsdoelstellingen van de 
naakte eigenaars en vruchtgebruikers.

-  In te vullen door: wettelijke vertegenwoordi-
ger(s) van de minderjarige vult(len) de finan-
ciële doelstellingen van de minderjarige in.

-  Leesrecht: wettelijke vertegenwoordiger(s) van 
de minderjarige.

-  Toepassing: beleggingsdoelstellingen van de 
minderjarige.

-  In te vullen door: de titularis(sen) vult(len) de 
beleggingsdoelstellingen in.

-  Leesrecht: de titularis(sen) en de volmacht-
houder.

-  Toepassing: beleggingsdoelstellingen van de 
titularis(sen).

1 titularis,
natuurlijke
persoon

Meerdere
titularissen,
natuurlijke
personen

Minderjarige

Algemene
volmachthouder*

*    Een algemene volmachthouder heeft een volmacht op de rekening(en) van de houder(s) van de bankrelatie voor de dagelijkse bankverrichtingen en beleggingen.  
De houder(s) kan (kunnen) die verrichtingen nog altijd zelf uitvoeren, naast de volmachthouder.
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eigendom / 
vruchtgebruik  

Titularis is een 
vennootschap 



Waaruit bestaat de vragenlijst 'Financial ID'?

De vragenlijst 'Financial ID' bestaat, naast een deel dat bedoeld is om identificatiegegevens te verzamelen, uit 
twee delen:

•  Een gedeelte omvat vragen om de beleggingsdoelstellingen van cliënten te beoordelen, inclusief de risicoto-
lerantie, de financiële situatie en de verliescapaciteit van de cliënten.

•  Een deel dat is ontworpen om de kennis en ervaring van cliënten op het gebied van financiële producten te 
evalueren.

Met de vragenlijst kan de Bank de cliënt een 'Financial ID' toekennen en daarmee toegang verlenen tot de be-
leggingsdiensten aangeboden door de Bank.

Een cliënt die geen deel van de vragenlijst 'Financial ID' ('LPG’ of 'Klassiek') invult, kan geen aankooporders 
op financiële instrumenten uitvoeren en heeft geen toegang tot de beleggingsdiensten die de Bank voorstelt. 
De cliënt kan alleen verkooporders uitvoeren indien hij deze MiFID-brochure en het Algemeen Reglement der 
Verrichtingen van de Bank uitdrukkelijk heeft aanvaard. 

Indien de cliënt geen beleggingsadvies (via welk kanaal ook) of discretionair vermogensbeheer vanwege de 
Bank wenst te ontvangen, moet hij enkel het deel van de vragenlijst aangaande zijn kennis en ervaring over 
financiële producten invullen. Die cliënt is 'zonder advies'. 

Voor 'cliënten zonder advies' beperkt de Bank zich tot de uitvoering van de orders die de cliënt doorgeeft, maar 
enkel via de kanalen Equity Desk en Online Banking. Het zal voor de cliënt dan niet meer mogelijk zijn om op 
een product in te tekenen in het Financial Center of via een Private Banker.

Een cliënt die beleggingsadviesdiensten wil ontvangen via de verschillende kanalen die de Bank voorstelt en/of 
van portefeuillebeheerdiensten wil genieten, moet de hem voorgelegde vragenlijst integraal invullen. Die cliënt 
wordt als 'met advies' beschouwd.

'Uw kennis en ervaring' in de Financial ID 

Er zijn vragen met betrekking tot de kennis en ervaring over financiële producten van cliënten in het eerste 
deel van de Financial ID vragenlijst die de Bank aan haar cliënten kan voorstellen ('LPG' en ‘Klassiek').

De cliënt kan alleen transacties voor de aankoop van financiële producten verrichten als hij voldoende kennis 
en ervaring heeft van het overwogen product. In de vragenlijst kan de Bank vragen stellen waarmee ze de 
kennis en ervaring van haar cliënten kan beoordelen, om ze aldus toe te staan (of niet toe te staan) financiële 
producten aan te kopen. De vragen richten zich tot en moeten worden ingevuld door de cliënten-natuurlijke 
personen die de beleggingsbeslissingen nemen, dus ofwel de natuurlijke personen die in het kader van hun 
eigen beslissing handelen, ofwel de natuurlijke personen die ter vertegenwoordiging en/of voor rekening van 
een rechtspersoon of een andere natuurlijke persoon handelen (zie voorgaande tabel). 

De gestelde vragen in het kader van de vragenlijst 'Financial ID' betreffen de algemene kennis van de cliënten 
over financiën, producten en markten.

'Uw beleggingsdoelstellingen’ in de Financial ID vragenlijst

In dit deel van de Financial ID vragenlijst tracht de Bank een beeld te schetsen van de financiële situatie van de 
cliënt en de mate waarin deze mogelijke verliezen kan dragen. Er wordt eveneens gepeild naar de beleggings-
doelstellingen, de mate waarin de cliënt bereid is om risico’s te nemen, en zijn beleggingshorizon.

Een cliënt die een vragenlijst Financial ID 'LPG' invult, krijgt slechts één Financial ID per bankrelatie toegekend. 
De Financial ID biedt de Bank de mogelijkheid om advies op basis van de beleggingsdoelstellingen liquiditeiten, 
bescherming en groei voor te stellen. 

Een Private Banking cliënt die een 'Klassieke' Financial ID vragenlijst invult, krijgt een Financial ID toege-
wezen waarmee de Bank hem een klassieke portefeuillestructurering in activaklassen kan voorstellen. Die  
cliënt kan in het kader van zijn bankrelatie over meerdere portefeuilles beschikken en krijgt dan per portefeuille 
een verschillend Financial ID toegekend.
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V.  
Financial ID 'LPG' -  
Portefeuillestructurering  
'Liquiditeiten – Bescherming – Groei'
Wanneer de cliënt de vragenlijst Financial ID 'LPG' invult, deelt hij de Bank mee hoe hij zijn 'portefeuille' wil 
structureren in drie portefeuilles waarvan de kenmerken drie essentiële doelstellingen nastreven:

• de portefeuille die de liquiditeiten bevat (Liquiditeiten/Liquidity); 

•  de portefeuille met de activa waarvoor de cliënt vooral het kapitaal wil beschermen en waarvoor hij 
eventueel regelmatige inkomsten wenst (Bescherming/rotection); 

•  en tot slot de portefeuille waarmee de cliënt groei wil realiseren en waarvoor hij bereid is meer risico te 
nemen (Groei/Growth). 

Elk financieel product dat de Bank voorstelt, heeft verschillende kenmerken om aan de doelstellingen 
'Liquiditeiten, Bescherming en Groei' te beantwoorden. 

De producten die de Bank voorstelt, een beschrijving en de belangrijkste risico's ervan vindt u verder in deze brochure.

●  De portefeuille Liquiditeiten 
Het gaat om het gedeelte van de tegoeden waarover de cliënt op elk moment wil kunnen beschikken. 
Hij wordt uitgenodigd om een minimumbedrag te bepalen waaronder de portefeuille Liquiditeiten niet 
mag dalen. Deze portefeuille zal hoofdzakelijk bestaan uit producten waarvan de belangrijkste kenmerken  
beschikbaarheid en veiligheid zijn en waarvoor een potentieel rendement niet het belangrijkste criterium is. 

De cliënt kan ook een indicatieve maximumdrempel bepalen voor zijn liquiditeiten, zodat de Bank 
de cliënt kan informeren wanneer deze drempel bereikt is en er zo andere beleggingsmogelijkheden 
overwogen kunnen worden. 

De portefeuille Liquiditeiten kan de volgende producten bevatten: 
Zichtrekeningen, spaarrekeningen, termijnrekeningen en monetaire fondsen in euro en vreemde munt.

●  De portefeuille Bescherming 
Dit is het deel van het vermogen dat de cliënt, met het oog op een hoger rendement dan haalbaar in de por-
tefeuille Liquiditeiten, voor een langere termijn wilt beleggen. De cliënt is hierbij bereid zich bloot te stellen 
aan de risico’s verbonden aan beleggingen, maar het behoud van het kapitaal blijft het voornaamste objectief. 
De portefeuille Bescherming bestaat daarom uit instrumenten die recht geven op een terugbetaling van de 
nominale waarde door de emittent (al dan niet aangevuld met een garantie door een derde) op vervaldag en, 
indien de cliënt opteert voor instrumenten met distributie van de inkomsten, ook op een regelmatig inkomen. 

Niettegenstaande de keuze voor emittenten die door onafhankelijke derden (bv. ratingagentschappen) 
als kwaliteitsvol worden beschouwd of die onderhevig zijn aan een risico-beperkend mechanisme (bv. de  
diversificatieplicht van emittenten), houden deze producten nog steeds risico’s in (bv. in geval van faillis-
sement of risico op faillissement van de emittent), die kunnen leiden tot verlies van kapitaal en inkomsten. 
Deze instrumenten zijn ook tot aan hun vervaldag onderhevig aan waardeschommelingen. De cliënt kan 
een minimumbedrag bepalen dat hij in dit type producten wilt beleggen, waarmee de bank bij haar beleg-
gingsvoorstellen rekening zal houden. 

De portefeuille Bescherming kan de volgende instrumenten bevatten: 
Staatsobligaties in euro, bedrijfsobligaties in euro met een looptijd tot en met 10 jaar en financiële obliga-
ties in euro met een looptijd tot en met 10 jaar in euro, gestructureerde schuldinstrumenten in euro met 
een looptijd tot en met 10 jaar met beschermd of gegarandeerd kapitaal, beleggingsfondsen uitgegeven 
in euro met beschermd of gegarandeerd kapitaal, kasbons en tak 21-verzekeringen. Al deze instrumenten 
verschijnen in de categorie 'Investment Grade'1.

1   Investment Grade obligaties zijn effecten die een rating hebben die gelijk is aan of hoger is dan BBB- bij Standard & Poor’s (S&P) of een gelijkwaardige rating  
hebben bij Moody’s of Fitch.
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Er kunnen vier beleggingsstrategieën worden voorgesteld aan de cliënt, rekening houdend met de beoog-
de risicobereidheid, die de maximale concentratie van risicovolle beleggingen zal bepalen:

> Strategie Low Moderate

Een cliënt die niet wil beleggen in risicovolle activa binnen de groeiportefeuille, kiest voor de  
'Low Moderate' strategie. 

> Strategie Moderate

Een cliënt die aanvaardt dat hij, om een aantrekkelijk rendement te kunnen krijgen, moet beleggen in  
activa met gemiddeld risico en/of risicovolle activa, maar die, in kader van risicobeheersing, dit percentage  
risicovolle activa wil beperken, kiest voor de 'Moderate' strategie. 

Als onderdeel van deze strategie wordt het maximumpercentage aan risicovolle activa* tot 30% van de 
maximumdoelstelling voor de Groei portefeuille beperkt, zodat het overblijvende en dus grootste gedeelte 
van de portefeuille uit activa met gemiddeld risico* bestaat.

> Strategie Dynamic

Een cliënt die de kansen om een positief rendement op lange termijn te behalen wil verhogen, en die wenst 
te kiezen voor beleggingen in risicovolle activa*, terwijl er een veiligheidsnet wordt voorzien door een deel 
van zijn Groei portefeuille te beleggen in activa met gemiddeld risico, kiest voor de strategie 'Dynamic'.

Deze cliënt aanvaardt bijgevolg een verhoogd risico op kapitaalverlies maar probeert de risico’s te  
beperken door het totale percentage risicovolle activa* te limiteren. In deze strategie mogen de risicovolle 
activa* niet meer dan 70% van de maximumdoelstelling voor de Groei portefeuille vertegenwoordigen.

> Strategie Offensive

Een cliënt die streeft naar een hoog rendement op de middellange- of lange termijn, en die zeer grote risi-
co’s aanvaardt, kiest voor de 'Offensive' strategie. 

In deze strategie mogen de risicovolle activa* tot 100% van de maximumdoelstelling voor de Groei  
portefeuille vertegenwoordigen.

* U vindt meer informatie in de tabel op pagina 14.
1  Investment Grade obligaties zijn effecten die een rating hebben die gelijk is aan of hoger is dan BBB- bij Standard & Poor’s (S&P) of een gelijkwaardige rating  

hebben bij Moody’s of Fitch.

2  De SRRI of Synthetic Risk and Reward Indicator is een methode om het risiconiveau van UCITS-fondsen te bepalen, gekoppeld aan de volatiliteit over een bepaalde periode. 
Hoe groter de schommelingen (de volatiliteit in banktermen), hoe hoger de SRRI-waarde van het fonds en dus hoe groter het risico van het fonds. Die waarde kan worden 
teruggevonden in alle brochures over fondsen. De SRRI-schaal gaat van 1 tot 7, en aan fondsen met een SRRI 5, 6 of 7 is een groot risico verbonden. Voor PRIIPS-producten 
hebben we het over SRI of Synthetic Risk Indicator. In de berekening daarvan wordt niet alleen het marktrisico maar ook het kredietrisico in aanmerking genomen.

●  De portefeuille Groei 
In deze portefeuille belegt de cliënt het gedeelte van zijn middelen waarvoor hij meer risico wilt nemen 
om een potentieel hoger rendement te behalen. De portefeuille Groei bevat onder andere producten die 
geen kapitaalbescherming bieden of die een beperkte kapitaalbescherming bieden (minder dan 100%).

De portefeuille Groei kan twee soorten beleggingen bevatten: 'activa met gemiddeld risico' en 'risicovolle activa'

Activa met gemiddeld risico zijn: 

• gestructureerde producten met kapitaalbescherming vanaf 90% maar lager dan 100%; 

•  obligaties uitgegeven door ondernemingen en financiële instellingen in de categorie Investment 
Grade, met een looptijd van meer dan tien jaar; 

• fondsen met een SRRI2 ≤ 4; 

• Tak 23-verzekeringen waarvan het onderliggende fondsen SRRI ≤ 4 heeft 

•  en Tak 23-verzekeringen met een SRI ≤ 4 en waarvan de onderliggende waarde (het onderligfonds) 
geen SRRI heeft. 

Enkel producten in euro maken deel uit van de 'activa met gemiddeld risico'. 

Risicovolle activa zijn: 

• beleggingen in deviezen; 

• aandelen; 

• trackers; 

• fondsen met een SRRI > 4; 

• Tak 23-verzekeringen waarvan het onderliggende fonds een SRRI > 4 heeft; 

•  Tak 23-verzekeringen met een SRI > 4 en waarvan de onderliggende waarde (het onderliggende 
fonds) geen SRRI heeft; 

• gestructureerde producten met kapitaalbescherming van minder dan 90% of zonder kapitaalbescher 

• obligaties van de categorie Non Investment Grade; 

• achtergestelde obligaties 

• en afgeleide producten of beleggingen die ten minste 50% in afgeleide producten beleggen. 
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* De SRRI of Synthetic Risk en Reward Indicator is een methode om het risiconiveau van fondsen te bepalen. Ze is gelinkt aan 
de volatiliteit over een bepaalde periode. Hoe groter de schommelingen (de volatiliteit in bancaire termen), hoe hoger de SRRI-
waarde en dus hoe risicovoller het fonds is. U kunt deze waarde vinden in elke fondsenbrochure. De SRRI-schaal gaat van 1 tot 
7 en fondsen met SRRI 5, 6, 7 zijn beduidend risicovoller.
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De profielen worden toegewezen op basis van een risicotolerantie (uitgedrukt in termen van waardever-
mindering van de portefeuille)  die de cliënt in zijn 'Financial ID' aangeeft. 

Het gaat om de volgende beleggersprofielen:

Capital : risicotolerantie: max 15% Balanced : risicotolerantie: max 45%

Income : risicotolerantie: max 30% Dynamic : risicotolerantie: max 60%

Zodra het beleggersprofiel is gekozen, kan de cliënt een overeenkomst voor discretionair beheer of voor 
beleggingsadvies tekenen, door een beleggingsstrategie te kiezen die met zijn beleggersprofiel strookt.

VI. 
'Klassieke' Financial ID -  
'Klassieke' portefeuillestructurering 
Het 'Klassieke Financial ID' moet worden ingevuld door Private Banking cliënten die per definitie een 
conventionele relatie voor discretionair portefeuillebeheer of voor (actief of passief) beleggingsadvies 
met de Bank onderhouden. 

Op basis van de antwoorden van de cliënt stelt de Bank de beleggersprofielen vast die de cliënt kan 
kiezen. Een cliënt kan dus opteren voor het meest risicovolle beleggersprofiel dat hem werd toegekend 
of voor een ander profiel met minder risico's; hij kan nooit kiezen voor een risicoprofiel met meer risico's 
dan het meest risicovolle profiel dat de Bank hem heeft toegewezen.

Die cliënten krijgen bijstand van een Private Banking adviseur bij alle stappen van de portefeuillestruc-
turering en hun beleggingen. 

Een voorbeeld ter verduidelijking

Een cliënt heeft de vragenlijst ‘Mijn Financial ID’ correct ingevuld. Hij beschikt over een kapitaal 
van 200.000 euro en omdat hij binnen een jaar een nieuwe auto wenst te kopen, wil hij 40.000 tot  
50.000 euro liquiditeiten behouden. 

Verder wenst hij minimum 125.000 euro optimaal te beschermen en wil hij voor dit bedrag zo weinig  
mogelijk risico nemen. De behoefte om dit bedrag te beschermen primeert boven de behoefte om dit  
gedeelte van zijn kapitaal te laten groeien. Dit betekent niet dat deze portefeuille niet mag groeien, maar de 
behoefte aan bescherming primeert op de behoefte aan rendement.

Hij wil het saldo van zijn kapitaal beleggen volgens een eerder defensieve strategie, maar hij stelt minder 
hoge eisen aan de visibiliteit en de voorspelbaarheid van de evolutie van deze portefeuille. Met andere 
woorden, de behoefte aan bescherming voor dit gedeelte van zijn vermogen is niet prioritair en, in ruil 
voor deze hogere onzekerheid, wil hij een hoger rendement behalen. Toch wil hij het bedrag beperken dat 
wordt belegd in een portefeuille die minder zekerheid biedt. Voor het beheer van deze portefeuille opteert 
hij voor een ‘moderate’ strategie die de blootstelling aan risicovolle activa tot maximum 30% van zijn  
maximumdoelstelling voor zijn portefeuille Groei beperkt.
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VII. 
Door de Bank voorgestelde  
beleggingsdiensten 

1. Diensten van beleggingsadvies

Definitie 

We spreken van beleggingsadvies wanneer de Bank de cliënt een persoonlijke aanbeveling (verkopen, 
kopen, enz.) geeft over één of meer transacties op financiële instrumenten, ongeacht of de cliënt de Bank om 
advies heeft gevraagd of de Bank het initiatief heeft genomen om advies te geven. 

Belangrijk daarbij is het persoonlijke karakter van het advies. 

Publieke adviezen of aanbevelingen van de Bank, die iedereen kan lezen op de website bijvoorbeeld, vormen 
geen beleggingsadvies.

Om als 'beleggingsadvies' te worden beschouwd, is het belangrijk dat het advies rekening houdt met de 
persoonlijke situatie van de cliënt en de analyse daarvan.

Aard van het beleggingsadvies dat de Bank voorstelt: niet-onafhankelijk

Volgens de MiFID-wetgeving kan het beleggingsadvies 'onafhankelijk' of 'niet-onafhankelijk' zijn. 

Het beleggingsadvies dat de Bank voorstelt, wordt als niet-onafhankelijk beleggingsadvies beschouwd.

Waarom wordt het beleggingsadvies van de Bank als 'niet-onafhankelijk' beschouwd? 

Gewoonweg omdat de financiële instrumenten waarvoor de Bank beleggingsadvies geeft (zoals gestruc-
tureerde producten, fondsen en verzekeringen) worden uitgegeven door verschillende entiteiten (die deel 
uitmaken van Deutsche Bank Groep of partners die niet met Deutsche Bank Groep zijn verbonden) waarmee 
de Bank samenwerkings- of distributieovereenkomsten heeft ondertekend. 

En in toepassing van die samenwerkings- of distributieovereenkomsten mag de Bank geldelijke of  
niet-geldelijke vergoedingen innen.

Door de inning van die vergoedingen door de Bank wordt het beleggingsadvies dat de Bank voorstelt, auto-
matisch als 'niet-onafhankelijk' beschouwd.

De Bank is volkomen transparant over de vergoedingen die zij int. Zij worden bekendgemaakt en beschreven 
in de specificatie van de kosten en lasten die de Bank haar cliënten overhandigt voordat zij hun beleggings-
beslissing nemen. 

De Bank heeft beslist om voor 'niet-onafhankelijk' advies te opteren en dat heeft absoluut geen gevolgen  
op de kwaliteit van het advies dat de Bank verleent.

De Bank geeft haar advies op basis van de analyse van een waaier aan financiële instrumenten waardoor zij 
al haar advies bij aan- of verkoop kan optimaliseren.



M i F I D  17

Waarover verleent de Bank beleggingsadvies? – in aanmerking genomen  
productengamma 

Het advies van de Bank heeft betrekking op beleggingsfondsen, trackers (ETF), gestructureerde produc-
ten met en zonder kapitaalbescherming en verzekeringen. Private Banking cliënten kunnen ook advies  
ontvangen over individuele aandelen en obligaties. 

Elk van die instrumenten en de risico's ervan worden hierna beschreven.

De financiële instrumenten waarover de Bank advies geeft, kunnen uitgegeven zijn door entiteiten van de 
Deutsche Bank Groep en door derde uitgevers waarmee de Bank een contractuele relatie heeft (distribu-
tie bijvoorbeeld). De Bank hanteert een 'open architectuur', daardoor kan ze haar cliënten een zeer ruim  
productaanbod voorstellen, dat als volgt kan worden beschreven.

Door de Bank aangeboden beleggingsadvies 

De Bank verleent beleggingsadvies via verschillende kanalen: 

●   Beleggingsadviesdiensten voor cliënten die een overeenkomst voor beleggingsadvies  
hebben ondertekend (Private Banking).

Beleggingsadviesdiensten mogen worden verleend aan cliënten die een overeenkomst voor actief of passief 
beleggingsadvies hebben ondertekend.

Private Banking cliënten staan in contact met hun Private Banker en/of hun portefeuillebeheerder, die advies 
verlenen overeenkomstig de bepalingen van de met de cliënt ondertekende overeenkomst. In het kader van 
deze dienst ontvangt de cliënt van de Bank in de maand volgend op elk kwartaal een rapport met daarin een 
overzicht van zijn transacties, de samenstelling van zijn portefeuille, de prestaties van zijn portefeuille, en 
voor de cliënten met een Financial ID 'LPG’, de overeenstemming van zijn portefeuille met zijn Financial ID. 
Die cliënten kunnen vragen om het rapport maandelijks te ontvangen. 

Een jaarverslag met een overzicht van alle kosten en lasten die in de loop van dat jaar aan de cliënt werden 
aangerekend, wordt door de Bank naar de klant gestuurd. 

Beleggingsfondsen: de Bank tekende een distributie-
overeenkomst met een dertigtal partners. Daardoor kan 
ze beleggingsadvies verlenen over ruim 1.800 fondsen. 

Trackers: de Bank biedt de cliënt de mogelijkheid om op 
ruim 450 ETF's in te schrijven.

Gestructureerde producten met en zonder kapitaalbe-
scherming: de Bank werkt samen met een tiental ban-
ken die gestructureerde producten uitgeven. Zo biedt de 
Bank de mogelijkheid om tegelijkertijd op verschillende 
gestructureerde producten van verschillende uitgevers in 
te schrijven. 

Verzekeringen: de Bank tekende een overeenkomst met 
verschillende verzekeringsmaatschappijen, waardoor ze 
haar cliënten diverse Tak 21- en Tak 23-verzekeringen 
kan adviseren.

Aandelen: de aandelen die noteren op de belangrijkste 
aandelenmarkten (zie lijst op pagina 46) zijn toegankelijk 
voor de cliënten van de Bank. 

Obligaties: de Bank biedt haar cliënten de mogelijkheid 
om obligaties te kopen en te verkopen. In principe is dat 
universum niet beperkt, maar het product moet in de  
database van de Bank zitten.
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●   Beleggingsadviesdiensten aan de cliënten verleend via diverse kanalen, zoals telefoon, 
e-mail of Financial Center. 

De beleggingsadviesdiensten kunnen via diverse kanalen, zoals telefoon, e-mail en Financial Center, worden 
verleend aan alle cliënten die de vragenlijst Financial ID integraal hebben ingevuld. 

In het kader van deze dienst ontvangt de cliënt van de Bank, in de maand volgend op elk kwartaal, een  
rapport met daarin een overzicht van zijn transacties, de samenstelling van zijn portefeuille, de prestaties van 
zijn portefeuille en de overeenstemming van zijn portefeuille met zijn Financial ID. 

Een jaarverslag met een overzicht van alle kosten en lasten die in de loop van dat jaar aan de cliënt werden 
aangerekend, wordt door de Bank naar de klant gestuurd. 

●  Portfoliomonitoring.

In geval een portefeuille afwijkt van de doelstellingen die zijn vastgesteld bij het opzetten van het Financial ID 
LPG , geeft het 'Online Portfolio Manager' systeem van de Bank waarschuwingen die voor elke cliënt 
toegankelijk zijn wanneer de cliënt zijn portfolio online raadpleegt. Deze waarschuwingen kunnen ook  
worden besproken tijdens een contactmomenttussen de cliënt en een medewerker van een Financial center, 
of tijdens een telefonisch contant of met een Private Banker.

De Bank zorgt ook voor een zekere follow-up van de aanbevolen producten door middel van waarschuwin-
gen. In het geval van een 'Downgrade' van een product bijvoorbeeld, zal er een waarschuwing getoond 
worden.

2. Diensten van discretionair vermogensbeheer 

Het portefeuillebeheer is een discretionaire en individuele dienst waarbij de Bank een cliëntenportefeuille met 
één of meer financiële instrumenten beheert op basis van een mandaat dat de cliënt haar heeft verleend. De  
ondertekende overeenkomst tussen de Bank en haar cliënt beschrijft de beleggingsregels die de Bank zal 
volgen. In het kader van deze dienst neemt de Bank beleggingsbeslissingen voor de cliënten.

De Bank stelt haar portefeuillebeheerdiensten voor aan twee cliëntensegmenten:

●  overeenkomsten voor discretionair portefeuillebeheer 'Private Banking', bestemd voor de Private 
Banking cliënten van de Bank; 

●  en 'DB Private Solutions' contracten voor DB Personal en Private Banking cliënten van de Bank die de 
vragenlijst Financial ID 'Liquiditeiten - Bescherming - Groei' hebben ingevuld. Deze diensten moeten 
voldoen aan de voorwaarden die in elk van de 'DB Private Solutions' contracten zijn opgenomen.

De 'DB Private Solutions' contracten kunnen in het Financial Center, bij een Private Banker worden afgesloten. 

Discretionnaire beheersovereenkomsten worden aan Private Banking cliënten voorgesteld door hun Private 
Banker. 

Voor de ondertekening van een 'DB Private Solutions' contract bezorgt de Bank de cliënt op een duurzame  
drager de precontractuele informatie met onder meer de kenmerken van het geplande beheer en de (on)
kosten van de dienst voor discretionair portefeuillebeheer. 

Op het ogenblik van het sluiten van het 'Private Solutions' -contract (of in geval van een bijstorting) wordt 
vastgesteld of het beoogde contract in overeenstemming is met het Financial ID van de cliënt. 
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Tijdens de looptijd van het contract, wordt gezorgd voor de opvolging van de overeenstemming van het 
contract met het Financial ID van de cliënt.

Indien op een bepaald moment het contract van discretionair vermogensbeheer niet langer in lijn zou zijn  
met het Financial ID van de betrokken cliënt (bijvoorbeeld na een wijziging van het Financial ID door de  
cliënt), zal de cliënt hierover worden gewaarschuwd.

In de maand na elk kwartaal ontvangt de cliënt een rapport van de Bank waarin hem een overzicht wordt 
gegeven van zijn transacties, de samenstelling van zijn portefeuille, de prestaties van zijn portefeuille en de 
overeenstemming van zijn portefeuille met zijn Financial ID. 

Private Banking-cliënten met contract van discretionair vermogensbeheer kunnen verzoeken dit rapport 
maandelijks te ontvangen.

Een jaarverslag met een overzicht van alle kosten en lasten die in de loop van dat jaar aan de cliënt werden 
aangerekend, wordt door de Bank naar de cliënt gestuurd. 

Cliënten die een contract van discretionair vermogensbeheer hebben gesloten met de Bank, zullen eveneens 
een rapport ontvangen indien de portefeuille onder discretionair vermogensbeheer een verlies van 10%, 
vergeleken met de koers aan het begin van elke rapportageperiode, zou lijden.

3. Ontvangen en doorgeven van orders  

De Bank biedt diensten aan van ontvangen en doorgeven van orders aan cliënten 'zonder advies', d.w.z. cli-
enten die ervoor gekozen hebben om geen diensten van beleggingsadvies of discretionair vermogensbeheer 
te ontvangen, maar die wel minstens het eerste deel van hun 'Financial ID' (inzake kennis en ervaring van de 
cliënt) hebben ingevuld. 

Deze cliënten zullen aan- en verkooporders kunnen doorgeven met betrekking tot alle financiële producten 
binnen het aanbod van de Bank, die in lijn zijn met de doelgroep waartoe de cliënt behoort (dit kan te ma-
ken hebben met kennis en ervaring, de leeftijd van de cliënt, en dergelijke meer), via Equity Desk en Online 
Banking. 

Bij het doorgeven van een aankooporder, zal de Bank wel steeds nagaan of de cliënt over voldoende kennis 
en ervaring beschikt met betrekking tot het financieel product dat hij wenst aan te kopen. Indien dat niet het 
geval zou zijn, zal het order worden geweigerd. 

Cliënten 'zonder advies' ontvangen geen beleggingsadvies van de Bank. Ze hebben dus geen toegang tot de  
Financial Centers of Private Bankers van de Bank voor de beleggingsadviesdiensten.

Bovendien verleent de Bank in beperkte mate diensten voor het ontvangen en doorsturen van orders aan 
bepaalde cliënten van het segment Private Banking (zoals cliënten die een overeenkomst hebben met een 
tussenpersoon en de Bank).



M i F I D  20

VIII. 
De financiële producten waarop 
MiFID van toepassing is
1. Obligaties in euro van het type 'Investment Grade'

Eigenschappen van een obligatie in euro van het type 'Investment Grade'

Een klassieke obligatie in euro is een lening uitgegeven door een nationale overheid of onderneming met  
een bepaalde looptijd. Als obligatiehouder heeft men recht op één of meerdere couponbetalingen en de 
terugbetaling van het nominale bedrag van de lening op eindvervaldag. De prijs van een obligatie wordt 
uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde. 

De obligatie is van het type 'Investment Grade' of is 'kredietwaardig' wanneer deze een rating heeft van 
BBB- of hoger bij het ratingagentschap Standard & Poor's of Baa3 of hoger bij Moody's (cfr. kredietrisico 
hieronder). 

Een obligatie wordt gekocht met het oog op een vast bepaald rendement. Dit rendement is afhankelijk van 
de prijs en de coupon van de obligatie. Wanneer een obligatie gekocht wordt aan pari (= 100% van de no-
minale waarde) dan zal het rendement gelijk zijn aan de coupon. Bij een aankoop onder pari (<100% van 
de nominale waarde) zal het rendement hoger zijn dan de coupon. Met andere woorden, wanneer de prijs  
van een obligatie daalt, wordt het rendement hoger. Omgekeerd doet een stijgende obligatieprijs het  
restrendement dalen.

Bancaire obligaties van het type 'Investment Grade' maken deel uit van de categorie 'bancaire obligaties'  
(zie hieronder).

Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat is om de jaarlijkse coupon of  
het nominale bedrag op eindvervaldag terug te betalen. In dit geval kan de obligatiehouder een deel of  
zelfs het volledige bedrag dat hij geïnvesteerd heeft verliezen. De kwaliteit van een obligatie of de kans  
dat een uitgever zijn verplichtingen niet kan kan afgeleid worden uit de rating die door ratingagent-
schappen zoals Standard & Poor's of Moody's aan de uitgever is toegekend (zie onderstaande tabellen). Hoe  
lager de rating van een uitgever, hoe hoger het kredietrisico en hoe hoger het rendement dat inves-
teerders hiervoor willen als vergoeding. In principe is het zo dat wanneer de rating van een obligatie daalt, 
investeerders het recht hebben om een hoger rendement te eisen waarbij de uitgever van de obligatie  
een hogere couponbetaling moet aanbieden.

Ratings kunnen in twee hoofdcategorieën opgedeeld worden: 'Investment Grade' en 'Speculative Grade'. 
De klassieke obligaties, zoals de Bank deze omschrijft, bevinden zich in de categorie 'Investment Grade' (ra-
tings van AAA tot BBB-) waarvan de financiële soliditeit van de uitgever als stevig beschouwd kan worden:  
men verwacht dat de uitgever probleemloos zijn financiële verbintenissen zal kunnen nakomen. Hoe  
hoger de rating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald.
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Gemiddeld wanbetalingspercentage van de obligaties

Bron: Moody’s, DB Research, gemiddelde sinds 1970, alle obligaties samen
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Standard &

Poor’s (S&P)Verband tussen rendement en prijs van een obligatie

Renterisico

De prijs van een obligatie kan variëren doorheen de tijd in functie van de evolutie van de rentes op de markt. 
Hoe meer de rentes stijgen, hoe meer de prijs van een obligatie zal dalen. Concreet: doordat de coupon van een  
obligatie niet wijzigt, zal een obligatie zijn aantrekkingskracht op de secundaire markt verliezen als de rende-
menten van gelijkaardige obligaties op de markt een hogere coupon aanbieden. Hoe langer de restlooptijd van  
een obligatie is, hoe meer de prijs negatief beïnvloed zal worden. Deze gevoeligheid van de prijs van de obligatie 
aan de evolutie van de rentevoet wordt gemeten door de duratie. Naargelang men de eindvervaldag nadert, zal  
de duratie van de obligatie verminderen en uiteindelijk nul worden aangezien de prijs zal convergeren naar de no-
minale waarde die door de uitgever op de eindvervaldag terugbetaald moet worden.
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2. Obligaties in vreemde munten van het type 'Investment Grade'

Eigenschappen van obligaties in vreemde munten van het type 'Investment grade'

Obligaties in vreemde munten van het type 'Investment Grade' (ratings van AAA tot BBB-) bezitten dezelfde 
eigenschappen als de klassieke obligaties in euro, alleen worden de couponbetalingen en de terugbetaling  
van het nominale bedrag op eindvervaldag in de munt van uitgifte gedaan. In functie van de munt, kunnen  
deze obligaties soms een hogere coupon aanbieden dan de obligaties in euro omwille van een algemeen  
aantrekkelijker renteniveau. De geboden rentevoeten zullen voor elke munt afhankelijk zijn van het niveau  
van de inflatie in het betrokken land, maar ook van het beleid van de centrale banken en de marktwerking  
tussen vraag en aanbod van obligaties in die munten.

Bancaire obligaties in vreemde munten van het type 'Investment Grade' maken deel uit van de categorie  
'bancaire obligaties' (zie hierna). 

1,89% 2,91% 4,00% 5,16% 6,40%

Bron: Deutsche Bank
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Wisselkoersrisico

Naast het kredietrisico en renterisico die een klassieke obligatie kenmerken, is een obligatie die niet is  
uitgegeven in euro maar in een andere munt, ook onderhevig aan het wisselkoersrisico. De coupons en  
het nominale bedrag worden betaald in een buitenlandse munt en hun tegenwaarde in euro zal afhangen  
van de evolutie van die munt in verhouding tot de euro. Wanneer een munt tijdens de looptijd van de 
obligatie devalueert in verhouding tot de euro, zal de investeerder potentieel minder ontvangen dan het 
bedrag initieel betaald in euro. De omvang van het wisselkoersrisico kan geschat worden aan de hand  
van de waargenomen of verwachte volatiliteit van de munt in verhouding tot de euro. Sommige mun-
ten zoals de Noorse en Zweedse kroon of de Zwitserse frank vertonen in normale omstandigheden een  
zwakke volatiliteit in verhouding met de euro. Munten uit de groeilanden zoals de Turkse lira, de Braziliaanse 
real en de Zuid-Afrikaanse rand daarentegen vertonen een hogere volatiliteit. Wanneer de cliënt als  
investeerder een obligatie uitgegeven in een munt uit de groeilanden koopt, loopt hij een hoger wissel-
koersrisico dan bijvoorbeeld een obligatie uitgegeven in (Amerikaanse) dollar. Het rendement dat hij als  
belegger eist, zal dan ook rekening houden met dit hoger risico.

Maximaal verlies op 10 jaar en volatiliteit van vreemde valuta gedurende laatste 5 jaar

Gemiddelde volatiliteit op 60 dagen gedurende laatste 5 jaar

Maximaal verlies over de laatste 10 jaar

Grafiek louter ter illustratie en bij benadering, zonder garantie voor de toekomst.

3. Speculatieve obligaties

Eigenschappen van een speculatieve obligatie

De categorie speculatieve obligaties bevat de obligaties in euro of vreemde munten met een rating  
'speculative grade'. Een 'speculative grade' obligatie (ook High Yield of hoogrentende obligatie genoemd) 
wordt gekenmerkt door een kredietrating BB+ of lager bij Standard & Poor's, of Ba1 of lager bij Moody's.  
In ruil voor deze lage kredietrating bieden deze obligaties een hoger rendement. 

De speculatieve bancaire obligaties maken deel uit van de categorie 'bancaire obligaties' (zie hierna). 
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M i F I D  24

Kredietrisico

Het risico op niet terugbetaling door de uitgever van een 'speculative grade' obligatie is significant hoger  
dan voor obligaties die uitgegeven werden door emittenten met een 'investment grade' rating. Met  
betrekking tot deze obligaties moet de belegger ook bijzondere aandacht schenken aan de liquiditeit,  
die vaak lager is dan deze van de 'investment grade' obligaties. Bovendien kan de waarde die gerecupe-
reerd kan worden in geval van faling van de uitgever laag of zelfs nul zijn.

Ba B Caa en lager

Renterisico

De gevoeligheid van de prijs van speculatieve obligaties aan de rentevoeten is in het algemeen hoger  
dan deze voor klassieke obligaties door de grotere volatiliteit van de rendementen van de 'speculative  
grade' obligaties.

Wisselkoersrisico

Een speculatieve obligatie die niet is uitgegeven in euro maar in een andere munt, is ook onderhevig aan 
het wisselkoersrisico. De coupons en het nominale bedrag worden betaald in een buitenlandse munt en 
hun tegenwaarde in euro zal afhangen van de evolutie van de wisselkoers van die munt in verhouding tot 
de euro. Wanneer een munt tijdens de looptijd van de obligatie deprecieert in verhouding tot de euro, zal 
de investeerder potentieel minder ontvangen dan het bedrag initieel betaald in euro. De omvang van het  
wisselkoersrisico kan geschat worden aan de hand van de waargenomen of verwachte volatiliteit van de 
munt in verhouding tot de euro. 

4. Bancaire obligaties (complex product)

Definitie van een bancaire obligatie

Een bancaire obligatie is een obligatie die uitgegeven werd door een bank of een financiële instelling en  
die onderhevig is aan het 'bail-in' principe. 

Sinds de financiële crisis werden grote inspanningen geleverd om banken veiliger en robuuster te maken, 
met het oog op een betere bescherming van de depositohouders. De regelgeving voor de banken werd 
verscherpt met initiatieven zoals op internationaal niveau het akkoord 'Bazel III', dat een verbetering van  
de solvabiliteit en liquiditeit van de banken beoogt. Op Europees niveau werd de BRRD-richtlijn (BRRD – 
'Bank Recovery and Resolution Directive') uitgevaardigd die het herstel en de afwikkeling van bankin-
stellingen regelt. Deze richtlijn legt een precies kader vast waarin de verschillende stappen beschreven  
worden die gevolgd moeten worden indien een bank in moeilijkheden zou komen. Daarbij dienen eerst  
de beschikbare private middelen (bail-in) aangewend te worden en vervolgens pas overheidsgeld  
(bail-out) om de verliezen te absorberen en de bank te herkapitaliseren. Met andere woorden voorziet  
het 'bail-in' principe dat de aandeelhouders en de schuldeisers van de bank de factuur betalen in geval van 
faling, en niet de belastingbetalers.

Gemiddelde default rate van High Yield obligaties op 5 jaar

Bron: Moody’s, DB Research, gemiddelde sinds 1970, alle obligaties samen
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In een dergelijk scenario, wanneer een bank als leefbaar beschouwd wordt, is voorzien dat de beschik-
bare middelen volgens een vastgestelde volgorde geliquideerd worden: eerst aandelen, daarna achterge-
stelde obligaties en, indien nodig, senior 'non-preferred' obligaties. Deze vormen een beschermingskussen  
voor de andere schuldeisers en voor de depositohouders van de bank, en wordt TLAC of Total Loss  
Absorbing Capitacity genoemd. Hoe robuuster het beschermingskussen van een bank is, hoe meer de  
andere schuldeisers van de bank (waaronder de houders van senior 'preferred' obligaties) en de deposito-
houders profiteren van een hoger beschermingsniveau. Hoe dan ook, de deposito’s tot 100.000 euro per  
bank en per natuurlijk persoon en bepaalde categorieën van rechtspersonen worden gegarandeerd door  
het geharmoniseerde depositobeschermingssysteem op Europees niveau. Deze zijn uitgesloten in geval  
van bail-in.

Het zijn de ratingagentschappen die, via hun ratings, een verschil tussen senior 'preferred' en seni-
or 'non-preferred' obligaties maken. Het is essentieel om te begrijpen dat wanneer het 'bail-in' principe 
wordt toegepast, de houders van obligaties belangrijke verliezen kunnen ondervinden op een gedeelte of 
de totaliteit van het kapitaal dat geïnvesteerd werd (herstructurering van obligaties, omzetting van obliga-
ties naar aandelen). Senior 'preferred' obligaties kunnen enkel impact ondervinden indien aandelen en de  
andere schuldinstrumenten die hoger in de hiërarchie van schuldeisers staan (achtergestelde obligaties, 
senior 'non-preferred' obligaties) onvoldoende zijn om de verliezen te absorberen en de bank in faling te 
herkapitaliseren. 

De obligaties van het type 'Investment Grade' in euro of vreemde munt, de speculatieve en de complexe 
obligaties, die uitgegeven werden door een bank of een financiële instelling, en die onderhevig zijn aan  
het bail-in principe, maken deel uit van de categorie 'Bancaire obligaties'. 

Meer informatie over de bail-in procedure kan u terugvinden op de webpagina deutschebank.be/brrd-nl.  
U kan hier eveneens enkele video's bekijken, die het ingewikkelde onderwerp op een eenvoudige en didac-
tische manier presenteren.

Schematische voorstelling van het bail-in principe

Situatie van toepassing in Duitsland sinds 1 januari 2017, bron Deutsche Bank AG
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Risico's van bancaire obligaties

Bovenop de risico’s verbonden aan de obligaties, indien het bail-in principe toegepast wordt, kunnen  
houders van bail-in obligaties significante verliezen lijden (herstructurering van obligaties, omzetting van 
obligaties naar aandelen). Ze zijn dus minder goed beschermd dan andere schuldeisers zoals de deposito-
houders.

5. Complexe obligaties (complex product) 

Complexe obligaties 

Complexe obligaties (achtergestelde obligaties, eeuwigdurende of perpetuele obligaties, obligaties met een 
zero-coupon en converteerbare obligaties) zijn over het algemeen risicovoller dan klassieke obligaties.

Achtergestelde obligaties

Achtergestelde obligaties zijn over het algemeen risicovoller dan klassieke obligaties. In ruil bieden ze een 
hoger rendement. Indien de emittent financiële problemen heeft, kan een herstructurering van de schuld  
gebeuren of kan het bedrijf zelfs failliet gaan. In het geval van faillissement, zullen de activa van het be-
drijf verkocht worden en zal de opbrengst hiervan aan de schuldeisers uitbetaald worden. Echter, dit is 
soms onvoldoende om alle schuldeisers terug te betalen. De volgorde waarin deze terugbetaald worden, 
is vastgelegd. Hoe lager de cliënt staat op de lijst van schuldeisers, hoe kleiner de kans is om het volle-
dige initieel belegde bedrag terug te vorderen wanneer het bedrijf failliet gaat. Achtergestelde obligaties  
staan zeer laag op de lijst van schuldeisers, en worden terugbetaald na de andere obligatiehouders en net 
voor de laatsten op de lijst, de aandeelhouders. 

Achtergestelde bancaire obligaties maken deel uit van de categorie 'bancaire obligaties' (zie hierboven).

Perpetuele obligaties

In tegenstelling tot klassieke obligaties, hebben perpetuele obligaties geen vaste vervaldag. De enige  
bedragen die u ontvangt zijn de jaarlijkse coupons. De emittent van een perpetuele obligatie kan ervoor 
kiezen om de perpetuele obligatie terug te betalen na enkele jaren (dit noemt met een 'call'). Doordat de 
obligaties geen vervaldag hebben, is de duratie (gevoeligheid aan wijzigingen van de rentevoeten) zeer  
hoog, en de prijs van obligaties kan dus sterker variëren in functie van de marktrente dan bij klassieke  
obligaties. Daarnaast zijn de obligaties eveneens meer gevoelig voor het kredietrisico dan klassieke  
obligaties. Wanneer de emittent financiële problemen heeft, kan beslist worden om de coupon die uit-
betaald wordt te verminderen, of zelfs af te schaffen. Tot slot worden houders van perpetuele obligaties  
bij faillissement van de emittent meestal na alle andere schuldeisers terugbetaald (het zijn dus achterge-
stelde obligaties), en in bepaalde gevallen zelfs niet.

Perpetuele bancaire obligaties maken deel uit van de categorie 'bancaire obligaties' (zie hierboven).

Obligaties met een zero-coupon

Obligaties met een zero-coupon bieden geen inkomsten in de vorm van een jaarlijkse coupon. Het  
rendement wordt gegenereerd door het verschil tussen de aankoopprijs en de waarde op vervaldag. Het 
grote voordeel van obligaties met een zero-coupon is dat het effectieve rendement aan het einde van de 
looptijd gelijk is aan het actuariële rendement bij uitgifte. Er is dus geen herinvesteringsrisico van coupons. 
Daarentegen zijn obligaties met een zero-coupon zeer gevoelig voor rentewijzigingen.

Bancaire obligaties met een zero-coupon maken deel uit van de categorie 'bancaire obligaties' (zie hier-
boven).

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties zijn obligaties die de cliënt, onder bepaalde voorwaarden, kan omwisselen  
tegen aandelen van de emittent. De obligaties bieden over het algemeen een lagere coupon dan klassieke 
obligaties. Opgelet: de emittenten bepalen op voorhand zelf de voorwaarden van de omwisseling (de periode 
waarin omgewisseld kan worden, de pariteit of ruilvoet, etc.). Opgelet: Er bestaan eveneens converteerbare 
obligaties waarvoor de cliënt niet zelf, maar de emittent kan beslissen om de obligaties om te zetten naar 
aandelen. Dit zijn reverse convertible bonds, en maken deel uit van de categorie 'gestructureerde producten 
zonder kapitaalbescherming'.

Converteerbare bancaire obligaties maken deel uit van de categorie 'bancaire obligaties' (zie hierboven).
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Callable (terugbetaalbare) obligaties 

Een obligatie is callable wanneer de emittent van de obligatie het voorrecht behoudt om de obligatie op een 
bepaald moment vóór de vervaldatum af te lossen. Met andere woorden, op de calldatum of calldata heeft de 
emittent het recht, maar niet de plicht, om de obligatie terug te kopen van de obligatiehouders tegen een be-
paalde call-prijs. De emittent heeft dus een optie die hij betaalt door een hogere couponrente aan te bieden. 
Als de marktrente op het moment van de calldatum is gedaald, kan de emittent zijn schuld herfinancieren 
op een goedkoper niveau en wordt hij gestimuleerd om de oorspronkelijk uitgegeven obligaties af te lossen. 

Bancaire callable obligaties maken deel uit van de categorie 'bancaire obligaties' (zie hierboven).

6. Aandelen

Basiskenmerken van een aandeel

Een aandeel is een effect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. De  
eigenaar ervan, de aandeelhouder, is dus mede-eigenaar van de onderneming. Een gewoon aandeel geeft  
de aandeelhouder recht op een dividend (een variabel inkomen afhankelijk van de winst van de vennoot-
schap) en stemrecht in de Algemene Aandeelhoudersvergadering.

Risico's verbonden aan aandelen

De waarde van een aandeel is afhankelijk van de winst(verwachtingen) van een bedrijf. Hoe hoger de ver-
wachte winst, hoe hoger de prijs van een aandeel. Als aandeelhouder deelt u niet enkel in de winst, maar  
ook in het verlies. In geval van faillissement zullen eerst de schuldeisers terugbetaald worden en daarna  
pas de aandeelhouders. Om deze reden is investeren in aandelen risicovoller dan investeren in obligaties.

Het risico van investeren in individuele aandelen kan gemeten worden aan de hand van de volatiliteit. Het is een in-
dicator voor de intensiteit van koersschommelingen. Beleggers associëren een hoge volatiliteit met een hoger risico. 
Een stijging van de volatiliteit kan marktgedreven zijn en daarom niet noodzakelijk bedrijfsgedreven. Naast volatiliteit 
is de maximum drawdown een andere parameter om het risico inherent aan een aandeel weer te geven. Deze duidt 
het verschil aan tussen een top- en bodemkoers in een bepaalde periode, ofwel het verlies dat de aandelenbelegger 
zou geleden hebben wanneer hij op de top aankoopt en de bodem verkoopt. Sommige bedrijven en sectoren zijn 
onderhevig aan grotere schommelingen dan gemiddeld. Dit wordt weerspiegeld door de beta-coëfficiënt, een maat-
staf die weergeeft in welke mate het rendement van een aandeel of sector schommelt ten opzichte van de bench-
mark. De beta van de benchmark is per definitie 1. Een beta van bijvoorbeeld 0,75 betekent dat een stijging van de 
index met 1% in een bepaalde periode gepaard gaat met een stijging van 0,75% van de koers van dat aandeel. Een 
deel van het risico dat eigen is aan elk aandeel kan geëlimineerd worden door het diversifiëren van de portefeuille 
met beleggingen in verschillende aandelen.

Maximaal verlies en volatiliteit van de verschillende Europese sectoren gedurende 
 de laatste 5 jaar
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Gemiddelde volatiliteit op 60 dagen gedurende laatste 5 jaar

Maximaal verlies over 5 jaar 

57,61%

48,10%

40,43% 40,23%

28,78%
25,45% 25,23%

16,94%

27,96% 21,37% 20,80% 22,12% 17,47% 18,46% 16,97% 13,50%

Bron: Bloomberg, Deutsche Bank, data vanaf april 2012 tot april 2017
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Maximaal verlies en volatiliteit van de verschillende regio's gedurende de laatste 5 jaar

7. Beleggingsfondsen en trackers (ETF) 

Basiseigenschappen van beleggingsfondsen 

Een beleggingsfonds (hierna 'fonds') is een juridische entiteit met als enige doel het beheren van geld. Deze 
beheersvennootschap heeft een bestuur dat totaal onafhankelijk opereert van de Bank. 

Een fonds belegt in meerdere financiële instrumenten waardoor het risico van de belegging gespreid  
wordt.

De waarde van het fonds wordt bepaald door de activa waarin belegd wordt. De totale waarde van het  
fonds wordt verdeeld in eenheden wat de netto inventariswaarde wordt genoemd. Bij aankoop verwerft de 
belegger een aantal eenheden, die terzelfdertijd ook recht geven op deelname aan de Algemene Vergadering 
van de vennootschap.

De KIID (Key Investor Information Document) bevat alle essentiële beleggersinformatie waaronder de  
doelstellingen en het beleggingsbeleid. Voorbeelden van de doelstellingen zijn: verwerven van inkomsten, 
kapi taalgroei of beperken van de volatiliteit.

Het beleggingsbeleid beschrijft op welke manier de beleggingsdoelstellingen zullen worden nagestreefd:  
de activaklassen waarin belegd zal worden zoals aandelen en obligaties, de regio’s, de munten, de  
minimale en maximale allocatie in bepaalde activaklassen en of het een actief dan wel passief beheerd  
fonds betreft. Een actief beheerd fonds streeft naar een betere prestatie dan zijn benchmark, wat een  
referentiepunt is om de prestatie van een fonds te meten. Een passief beheerd fonds blijft bij de invulling 
van de activa zo dicht mogelijk bij zijn benchmark.

Fondsen kunnen een kapitalisatie of (en) distributie compartiment(en) hebben. Bij kapitalisatie worden 
de inkomsten van het fonds uit coupons en dividenden opnieuw geïnvesteerd in het fonds, bij distributie  
kan een deel van de inkomsten uitgekeerd worden evenwel zonder enige garantie.

Gemiddelde volatiliteit op 60 dagen gedurende laatste 5 jaar

Maximaal verlies over 5 jaar 
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37,46%

20,17%

27,39%

19,94%

13,55% 10,45% 14,22% 12,64%

Bron: Deutsche Bank, Bloomberg
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Basiseigenschappen van trackers 

Trackers zijn financiële instrumenten waarvan het beleggingsbeleid erin bestaat een beursindex (bv. Dow 
Jones of Bel 20) of een vooraf bepaalde aandelenkorf te volgen ('to track' in het Engels).

Een courante vorm van de tracker is de ETF (Exchange Traded Funds): een fonds dat wordt verhandeld  
op een effectenbeurs. Ze kunnen dus gekocht en verkocht worden gedurende de handelsdag op de beurs, 
zoals een genoteerd instrument. Trackers hebben als doelstelling de evolutie van een vooraf bepaalde  
beursindex zo dicht mogelijk te repliceren. Ze worden passief beheerd, wat hen onderscheidt van actief 
beheerde fondsen.

Er zijn twee grote groepen trackers, elk met een eigen structuur. Het verschil is de reële positie in porte-
feuille. Trackers met fysieke replicatie houden de effecten van de index die ze volgen daadwerkelijk in porte-
feuille. Trackers met synthetische replicatie beleggen niet rechtstreeks in de effecten van de index, maar 
maken gebruik van derivaten waarbij de tegenpartij het rendement van de referentie-index aanlevert.

Risico's van fondsen en trackers 

Opdat een potentiële belegger een beknopt idee zou krijgen van het risicoprofiel van een fonds, volstaat  
het voor een investeerder om het document 'essentiële beleggersinformatie' te lezen. In dit document  
wordt de synthetische risico-indicator opgenomen evenals een beschrijving van de belangrijke risico’s.  
Deze synthetische 'risico-indicator' bestaat uit één cijfer en wordt gepubliceerd met de aanduiding op de 
schaal waarop het grootste (7) en het kleinste (1) risico wordt weergegeven.

7 risiconiveaus voor de SRRI*

Bron: ESMA 

* De synthetische risico- en prestatie-indicator (SRRI) geeft een aanwijzing 
van het risico voor de verschillende types fondsen via volatiliteitsintervallen.

Risico-
niveau

1 0% 0,50%

4 5% 10%

2 0,50% 2%

5 10% 15%

3 2% 5%

6 15% 25%

7 25%

hoger dan 
of gelijk aan

lager dan 
of gelijk aan

Volatiliteitsinterval
De voornaamste risico's verbonden 
aan fondsen en trackers zijn:

Het marktrisico: het risico dat de hele markt of  
een activacategorie daalt, waardoor de prijs en de 
waarde van de activa in portefeuille kunnen dalen.
—
Het liquiditeitsrisico: is het risico dat een positie  
niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden ver-
kocht. Het geeft aan of een fonds al dan niet be-
legt in instrumenten die vlot verhandeld kunnen  
worden. Indien dit niet het geval is, dan brengt dat 
zekere risico’s met zich mee. Zo zou het kunnen dat 
het verkopen van eenheden van een dergelijk fonds 
tijdelijk volledig of gedeeltelijk onmogelijk is door  
gebrek aan liquiditeit in de onderliggende activa.
—
Het wisselkoers- of valutarisico: behelst het risico 
dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed 
door wisselkoersschommelingen.
—
Het concentratierisico: behelst het risico dat ver-
band houdt met een grote concentratie van beleg-
gingen in bepaalde activa of op bepaalde markten. 
Hoe groter de spreiding in het fonds, hoe kleiner  
het concentratierisico.
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8. Complexe fondsen en trackers (ETF) (complexe producten)

Eigenschappen van complexe fondsen/trackers 

Een complex fonds of een complexe tracker volgt een strategie die voornamelijk gebaseerd is op afge-
leide producten. Onder deze zijn de fondsen en de short trackers de populairste. Zij gebruiken afgeleide  
producten om het rendement van een onderliggende index te vergroten. Trackers met een hefboomwer-
king vergroten het positieve rendement van een index, de short trackers genieten van een neerwaartse  
trend van een index. Deze beleggingen worden niet aangeraden voor langetermijn beleggers en zijn eerder 
voorbehouden voor actieve beleggers.

Complexe fondsen omvatten ook fondsen die beleggen in niet-beursgenoteerde activa (Private Equity). Deze 
fondsen beleggen over het algemeen in niet-beursgenoteerde bedrijven die zij begeleiden bij hun expansie 
en transformatie over een periode die in het algemeen varieert tussen 7 en 10 jaar. Gedurende deze periode 
kan de belegger de deelbewijzen die hij van dit type fonds aanhoudt niet doorverkopen. 

Deze fondsen worden daarom niet aanbevolen voor een belegger die zijn geld wil aanwenden vóór 10 jaar.

Risico's van complexe fondsen/trackers 

Een complex fonds of tracker kan belegd zijn in verschillende sectoren, markten en/of munten en zorgen  
voor een netto long of short blootstelling daaraan. Het complexe fonds of tracker kan dus volatieler  
zijn dan een meer gediversifieerd fonds.

Een complex fonds of tracker kan gebruik maken van afgeleide producten voor beleggingsdoeleinden. 
Afgeleide producten kunnen volatiel zijn en kunnen winsten en verliezen inhouden die hoger zijn dan het 
initieel belegde bedrag dat nodig was om een positie in te nemen.

Sommige afgeleide beursgenoteerde producten kunnen illiquide blijken, waardoor men genoodzaakt is  
deze tot vervaldag aan te houden. Dit kan een negatief effect hebben op het rendement van het complexe 
fonds of tracker.

Short selling kan onderworpen zijn aan een evolutie van het reglementaire kader en de verliezen als gevolg  
van deze ingenomen posities kunnen onbeperkt zijn.

De zogenaamde Private Equity fondsen kunnen lage diversificatie vertonen en geconcentreerd zijn richting 
een bepaalde sector of bepaalde soorten ondernemingen. Bovendien zal, gezien de aard van de bedrijven 
waarin het fonds belegt (bedrijven in herstructurering, volle groei, enz.), het risico van dergelijke fondsen 
hoger zijn dan goed gediversifieerde fondsen die beleggen in beursgenoteerde ondernemingen. 

Het bepalen van de waardering van een Private Equity fonds kan moeilijk zijn en wordt beperkt tot enkele 
keren per jaar.

9. Geldmarktfondsen

Basiseigenschappen van een geldmarktfonds

Een geldmarktfonds belegt overwegend in liquide middelen en kortlopende effecten (termijndeposito's, 
schatkistcertificaten, kwalitatieve obligaties,…) met een gemiddelde looptijd van minder dan een jaar. Deze 
fondsen worden gekenmerkt door een lage volatiliteit maar ook een laag rendement, geheel in lijn met 
de interbancaire rentevoeten zoals de Euribor. Ze hebben een grote liquiditeit en bieden de mogelijkheid,  
uitgezonderd in stressperiodes, om dagelijks in of uit te stappen in het fonds.

Risico's van een geldmarktfonds

In tegenstelling tot geld op rekeningen, vallen investeringen in geldmarktfondsen niet onder het deposito-
garantiestelsel. De volatiliteit is bijzonder laag, maar toch is een dergelijke belegging niet helemaal zonder 
risico. Hoewel een geldmarktfonds belegt in schuldpapier van hoge kwaliteit is het niet uitgesloten dat in  
een periode van grote stress op de financiële markten het moeilijk is om bepaalde effecten in de portefeuille 
te verhandelen. Het gevolg is dat men als belegger tijdelijk niet kan verkopen, zelfs niet met verlies.

10. Gestructureerde producten met kapitaalbescherming (complex product)

Eigenschappen van gestructureerde producten met kapitaalbescherming >=90%

Gestructureerde producten kunnen uitgegeven worden in de vorm van een schuldinstrument, een fonds  
of zelfs een verzekeringsproduct. Zij streven meestal naar een terugbetaling van 100% van het geïn-
vesteerde bedrag op een vast bepaalde dag via een bescherming aangeboden door de uitgever of een 
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constructie die kapitaalbescherming beoogt. In sommige gevallen is de kapitaalbescherming 90% of  
meer. Deze bescherming van de nominale waarde op vervaldag met een potentieel rendement afhankelijk  
van de gehanteerde strategie wordt verkregen via de combinatie van een zero-coupon obligatie van  
de uitgever en een optiestrategie. Gestructureerde producten die minder dan 90% kapitaalbescherming  
bieden, vormen een afzonderlijke categorie van instrumenten (zie 'gestructureerde producten zonder  
kapitaalbescherming'). 

Formules van uitbetaling van gestructureerde producten met kapitaalbescherming 
>=90%

Gestructureerde producten laten toe om via verschillende optiestrategieën de mogelijkheid te bieden om 
voordeel te halen uit de stijging van een beursindex of een fonds, of om te genieten van een deelname 
in de stijging van de rentevoeten, over het algemeen allemaal met een recht op terugbetaling van 100%  
(soms 90% of meer) van de nominale waarde door de uitgever op de eindvervaldag van het product. Deze 
producten bieden een vaste of variabele jaarlijkse coupon of slechts een enkele coupon op het einde van de 
looptijd van het product. Deze producten proberen een blootstelling aan verschillende types onderliggen-
de waarden te bieden en zijn over het algemeen gekenmerkt door een grote mate van complexiteit.

Belangrijkste risico’s verbonden aan gestructureerde producten met kapitaalbe-
scherming >=90%

Rekening houdend met de bescherming van 100% (soms 90% of meer) van de nominale waarde, is het 
belangrijkste risico van gestructureerde producten gerelateerd aan het kredietrisico van de uitgever. In  
geval van faling of onmogelijkheid tot betaling zou het verlies een deel of de totale nominale waarde  
vertegenwoordigen, alsook de eventueel nog te betalen coupons. De gestructureerde producten die uit-
gegeven werden door een financiële instelling in de vorm van een schuldinstrument, worden eveneens  
onderworpen aan het bail-in principe. Dit principe werd beschreven in de BRRD-richtlijn (BRRD – 'Bank  
Recovery and Resolution Directive') die het herstel en de afwikkeling van bankinstellingen regelt. Deze  
richtlijn legt een precies kader vast waarin de verschillende stappen beschreven worden die gevolgd  
moeten worden indien een bank in moeilijkheden zou komen. Daarbij dienen eerst de beschikbare priva-
te middelen (bail-in) aangewend te worden en vervolgens pas overheidsgeld (bail-out) om de verliezen te  
absorberen en de bank te herkapitaliseren. Met andere woorden voorziet het 'bail-in' principe dat de  
aandeelhouders en de schuldeisers van de bank de factuur betalen in geval van faling, en niet de belasting-
betalers.

In een dergelijk scenario, wanneer een bank als leefbaar beschouwd wordt, is voorzien dat de beschik-
bare middelen volgens een vastgestelde volgorde geliquideerd worden: eerst aandelen, daarna achter-
gestelde obligaties en, indien nodig, senior 'non-preferred' obligaties (voor meer informatie omtrent bail-in,  
zie categorie bancaire obligaties).

Een ander risico houdt verband met de schommelingen van de prijzen van de producten op de se-
cundaire markt: dit risico komt ook tot uiting in geval van een wijziging van het verwachte kredietrisico, 
schommelingen van de rentevoeten of de onderliggende waarden tijdens de levensduur van het product. 
Een ongunstige evolutie van de onderliggende waarden houdt ook een risico in voor het rendement van  
het product. Alle andere risico's verbonden aan deze producten staan vermeld in de definitieve voor-
waarden en in het Basisprospectus van het product.

SPV producten (Special Purpose Vehicule)

Eigenschappen van SPV's (Special Purpose Vehicles)

Gestructureerde producten uitgegeven door SPV's (Special Purpose Vehicles) behoren eveneens tot deze 
categorie. Een SPV is een filiaal van een financiële instelling die specifiek gecreëerd werd met het doel  
om gestructureerde producten uit te geven. Een SPV is een aparte juridische entiteit die zijn eigen activa 
en passiva bezit, en zelfs in geval van faillissement van de financiële instelling (het moederbedrijf) zijn 
verplichtingen kan voldoen. De kapitaalbescherming van een gestructureerd product uitgegeven door een  
SPV wordt dus niet gewaarborgd door de financiële instelling, maar door één of meerdere onderliggende 
effecten (onder hypotheek of in pand). Het onderpand bestaat gewoonlijk uit één of meerdere klassieke  
obligaties van het type 'Investment Grade'. De SPV sluit financiële contracten (swaps) met de financiële in-
stelling (het moederbedrijf) om een betalingsformule aan te bieden die het gestructureerde product kenmerkt. 
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11. Gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming (complex product)

Risico's van SPV's (Special Purpose Vehicles)

Rekening houdend met de bescherming van de nominale waarde, is het voornaamste risico van SPV's  
gelinkt aan het kredietrisico van de onderliggende instrumenten (onderpand). In het geval van faillissement 
of onvermogen van de emittent van de onderliggende instrumenten te betalen, kan het verlies oplopen 
tot een gedeelte van, of zelfs het volledige, nominale bedrag en de eventueel nog te betalen coupons. Er 
bestaat eveneens een kredietrisico tegenover de financiële instelling (het moederbedrijf) waarmee de SPV 
zijn financiële contracten (swaps) afgesloten heeft. Indien deze financiële instelling zijn verplichtingen  
tegenover de SPV niet of niet volledig kan voldoen, kan dit tot verlies leiden van eventueel nog te beta-
len coupons. Alle andere risico's die gelinkt zijn aan deze producten zijn hernomen in de definitieve  
voorwaarden en in het Basisprospectus van het product.

Eigenschappen van gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming

Gestructureerde producten met minder dan 90% kapitaalbescherming kunnen uitgegeven worden in de 
vorm van een schuldinstrument, een fonds of zelfs een verzekeringsproduct. Het zijn financiële producten 
waarvan de waarde afhangt van één of meerdere variabelen. Een belegging in een gestructureerd product 
dat minder dan 90% kapitaalbescherming biedt beoogt over het algemeen een blootstelling te nemen op  
een onderliggende waarde met als doel te profiteren van een potentieel hefboomeffect op de gunstige 
evolutie van de onderliggende waarde (bij een stijging of een daling) of om hogere coupons aan te bieden 
(potentieel of gegarandeerd) door een risico te accepteren op het kapitaal gelinkt aan de onderliggende 
waarde. Gestructureerde producten zoals Boosters, Opti's (die een hefboom op de potentiële stijging van  
de onderliggende waarde bieden zonder kapitaalbescherming) of structuren met asymmetrische be-
taalstructuren zoals 'Autocallable' en 'Reverse Convertible' (die een grote coupon, vast of variabel, bieden  
zonder kapitaalbescherming) maken deel uit van deze categorie.

Gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming die uitgegeven werden door een financiële  
instelling in de vorm van een schuldinstrument zijn eveneens onderhevig aan het bail-in principe.

Dit principe werd beschreven in de BRRD-richtlijn (BRRD – 'Bank Recovery and Resolution Directive') die 
het herstel en de afwikkeling van bankinstellingen regelt. Deze richtlijn legt een precies kader vast waarin  
de verschillende stappen beschreven worden die gevolgd moeten worden indien een bank in moeilijk-
heden zou komen. Daarbij dienen eerst de beschikbare private middelen (bail-in) aangewend te worden  
en vervolgens pas overheidsgeld (bail-out) om de verliezen te absorberen en de bank te herkapi-
taliseren. Met andere woorden voorziet het 'bail-in' principe dat de aandeelhouders en de schuldeisers  
van de bank de factuur betalen in geval van faling, en niet de belastingbetalers.

In een dergelijk scenario, wanneer een bank als leefbaar beschouwd wordt, is voorzien dat de beschikba-
re middelen volgens een vastgestelde volgorde geliquideerd worden: eerst aandelen, daarna achtergestel-
de obligaties en, indien nodig, senior 'non-preferred' obligaties (voor meer informatie omtrent bail-in, zie  
categorie bancaire obligaties).

Risico's van gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming

De evolutie van de prijs van een gestructureerd product met minder dan 90% kapitaalbescherming kan 
beïnvloed worden door verschillende parameters zoals de huidige prijs van de onderliggende waarde, de 
resterende looptijd, een verandering van de perceptie van het kredietrisico van de uitgever (in het geval  
van een schuldinstrument), de volatiliteit van de onderliggende waarde, de betaling van eventuele divi-
denden gedurende de resterende looptijd en de aanpassing van de rentevoeten. In functie van het  
product, kan het verlies gedeeltelijk of geheel zijn. Alle andere risico's verbonden aan deze producten  
staan vermeld in de definitieve voorwaarden en in het basisprospectus van het product.
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12. Afgeleide producten (complex product)

Basiskenmerken van afgeleide producten

Een afgeleid product is een financieel product waarvan de waarde afhankelijk is van een aantal andere 
variabelen. Er bestaat een waaier aan afgeleide instrumenten zoals termijncontracten (futures), opties,  
warranten maar eveneens hybride producten met een optioneel component, zoals turbo's. Via de aankoop 
van een derivaat wil een investeerder ofwel met een hefboomeffect meegenieten van de evolutie (een  
daling of stijging) van het onderliggend financieel instrument ofwel zijn investering beschermen tegen een 
koersdaling. Deze producten gaan vaak gepaard met een grote mate van complexiteit. 

Warrants 

Een warrant is een financieel instrument dat zijn houder het recht geeft om activa te kopen of te verkopen 
tegen een vooraf bepaalde prijs. Deze activa kunnen aandelen zijn, een korf van waarden, obligaties, munten, 
een handelswaar of een index en worden ook aangeduid als het onderliggende van de warrant. 

Opties 

Een optie is een financieel instrument dat zijn houder het recht geeft, maar niet de verplichting, om onder-
liggende activa te kopen (koopoptie of call) of te verkopen (verkoopoptie of put) tegen een bepaalde prijs 
gedurende een bepaalde periode. 

Futures 

Een future is een termijncontract waarmee twee partijen zich ertoe verbinden om een bepaalde hoeveelheid 
van een onderliggende waarde, met name valuta, obligaties, beursindexen te kopen of te verkopen tegen 
een vaste prijs en op een bepaalde datum in de toekomst. In tegenstelling tot opties houden futures een 
verplichting in voor beide partijen. 

Risico's van afgeleide producten

De evolutie van de prijs van een afgeleid product kan beïnvloed worden door verschillende variabelen  
zoals: de actuele prijs van het onderliggende, de afgesproken prijs in de toekomst, de resterende loop-
tijd, de volatiliteit van het onderliggende, eventuele dividendbetalingen gedurende de resterende looptijd en  
de verandering van interestvoeten. Afhankelijk van het type instrument kan het waardeverlies volledig zijn.

13. Tak 21 verzekeringsproducten

Basiseigenschappen van een Tak 21-product

Een verzekeringsproduct van het type Tak 21 is een levensverzekering die verkocht wordt door een  
verzekeringsmaatschappij. Het rendement bestaat uit een gewaarborgde rente (die 0% kan zijn) en een 
eventuele winstdeling. Wanneer de gewaarborgde rente 0% bedraagt, is het rendement volledig samen-
gesteld uit winstdeling. Deze laatste is afhankelijk van de resultaten van de verzekeringsmaatschappij  
of van de prestatie van een onderliggend fonds, al naargelang het gaat om een gekantonneerd fonds of  
niet. De verzekeringsmaatschappij waarborgt het gekapitaliseerd spaartegoed op einddatum. Voor 
particulieren wordt een premietaks van 2% afgehouden op de stortingen (behalve in het kader van pen-
sioensparen). In principe, en onder bepaalde voorwaarden, is een vrijstelling van de roerende voorheffing  
van toepassing voor elke afhaling die uitgevoerd werd na de eerste 8 jaren van het contract. De waarde  
van het contract wordt de reserve genoemd.

Risico's van een Tak 21-product

Bij een faillissement van de verzekeringsmaatschappij kan het zijn dat het belegde kapitaal niet (volledig) 
wordt terugbetaald. Het gekapitaliseerd spaartegoed op het moment van faillissement van de verzeke-
ringsmaatschappij wordt gedekt door het Beschermingsfonds ten belope van 100.000 euro per persoon  
en per verzekeringsonderneming voor particulieren en bepaalde rechtspersonen, op voorwaarde dat het 
om een verzekeringsproduct naar Belgisch recht gaat. Bovendien bestaat het risico dat vergoedingen en 
belastingen betaald moeten worden bij vervroegde aflossing. Indien de afkoop plaats heeft in de loop van  
de eerste 8 jaar kunnen uitstapkosten aangerekend worden en zal roerende voorheffing in principe  
verschuldigd zijn. 
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14. Tak 23 verzekeringsproducten

Basiseigenschappen van een Tak 23-product

Een verzekeringsproduct van het type Tak 23 is een product dat aangeboden wordt door een ver-
zekeringsmaatschappij en investeert doorgaans in één of meerdere fondsen. Bij dit type product wordt  
doorgaans noch het kapitaal, noch een minimumrendement gegarandeerd door de uitgever. Het rende-
ment hangt af van de prestatie van één of meerdere onderliggende fondsen. De waarde van het contract  
is het aantal eenheden vermenigvuldigd met de netto inventariswaarde (NIW). 

Risico's van een Tak 23-product

Producten van het type Tak 23 genieten geen kapitaalsbescherming van de verzekeringsmaatschappij  
en het rendement hangt af van de evolutie van de fondsen die aan het Tak 23-verzekeringsproduct 
gekoppeld zijn. Deze producten zijn beursgerelateerd en de waarde kan dus schommelen. Tak 23-produc-
ten worden niet gedekt door het Beschermingsfonds ten belope van 100.000 EUR. Beleggen in een Tak  
23-product houdt dus een kapitaalrisico, alsook een insolvabiliteits- en rendementsrisico in. Tot slot is er het 
risico dat kosten en belastingen betaald moeten worden in geval van terugkoop of afhalingen. 

15. Andere producten

Kasbons 

Het gaat om een schuldbrief van een ontlener (de financiële instelling die de kasbon uitgeeft) tegenover een 
lener (de belegger die de kasbon koopt). In ruil voor het kapitaal dat hij toevertrouwt aan de emittent, ontvangt 
de belegger een rente op het toevertrouwde bedrag. Het kapitaal wordt terugbetaald op de eindvervaldag. 
De rente op kasbons is momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing. Er bestaan verschillende 
types van kasbons, die zich hoofdzakelijk onderscheiden door de manier waarop de rente wordt uitgekeerd:

●  Kasbon met gewone distributie: vooraf gekende, vaste rentevoet. 

●  Kapitalisatiebon: de jaarlijkse rente wordt niet uitgekeerd maar gekapitaliseerd tot de eindver valdag. 

●  Kasbon met progressieve rente: die stijgt met de tijd. 

●  Kasbon met facultatieve kapitalisatie of aangroeibon: die biedt de belegger de keuze tussen kapitalisatie 
van de rente (tegen een lager tarief dan het normale rendement) of de uitkering.

●  Kasbon met periodieke rente: maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks.

Wanneer de kasbons kapitaalgarantie bieden en een looptijd hebben van maximum 15 jaar, worden ze  
ondergebracht in uw portefeuille Bescherming. Dat geldt in elk geval voor de kasbons die door Deutsche 
Bank worden uitgegeven.

Staatsbons

De staatsbon is een vastrentend effect met een jaarlijkse coupon (zonder de mogelijkheid tot kapitalisatie)  
die viermaal per jaar door de staat (maart, juni, september en december) wordt uitgegeven in euro. Het 
bijzondere is dat u erop kunt intekenen op de primaire markt en dat het effect genoteerd is op de Beurs van 
Brussel. De rente is momenteel onderworpen aan een roerende voorheffing. Er kunnen diverse formules 
uitgegeven worden: de staatsbon op 3, 5 of 8 jaar, de staatsbon 5-7, de staatsbon 3-5-7 en de staatsbon 
met jaarlijks herzienbare rente. De staatsbons worden altijd in uw portefeuille Bescherming ondergebracht.
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IX.
De belangrijkste types van risico’s
Insolvabiliteitsrisico 
Het insolvabiliteitsrisico van de debiteur is de kans dat de emittent van de roerende waarde niet meer  
in staat is om zijn verbintenissen na te komen. De kwaliteit van de emittent van een roerende waarde is  
zeer belangrijk aangezien hij verantwoordelijk is voor de terugbetaling van het initiële kapitaal. Dit risico  
goed inschatten is dus primordiaal. Hoe zwakker de financiële en economische situatie van de  
emittent, hoe groter het risico om niet terugbetaald te worden (of slechts voor een deel). De door dit  
soort emittent geboden rentevoet zal hoger zijn dan de rentevoet die een debiteur van betere kwaliteit  
zal bieden voor een vergelijkbaar effect. Een belangrijke houvast is de rating: het gaat om een risico- 
evaluatie door een onafhankelijke instelling zoals Standard & Poor’s en Moody’s.

Liquiditeitsrisico
Het kan gebeuren dat de belegger over zijn geld (kapitaal + eventuele intresten) wenst te beschikken voor  
de vervaldag van de belegging, hetzij uit noodzaak, hetzij om in een rendabeler product te herbeleggen. Het 
liquiditeitsrisico is de kans dat de belegger moeilijkheden ondervindt om voor de vastgestelde eindverval-
dag (indien er een is) zijn initieel belegde kapitaal volledig te recupereren. De liquiditeit van een belegging  
wordt beïnvloed door diverse factoren: 

●   Het transactievolume van de markt waar het product verhandeld wordt: de koersen variëren sterker op een 
beperkte markt, waar een omvangrijk order een forse koerswijziging met zich mee kan brengen. Hoe 
omvangrijker de markt, hoe geringer het liquiditeitsrisico.

●    De inherente kosten bij het uitstappen uit een belegging.

●    De tijd die vereist is voor het recupereren van de fondsen (betaalrisico).

Wisselrisico
Door te beleggen in een andere munt dan de euro loopt men onvermijdelijk een wisselrisico of valutarisico.  
Het wisselrisico is de kans dat een ongunstige evolutie van de munt waarin men heeft belegd, op 
het rendement en/of het belegde kapitaal. Indien de munt ongunstig evolueert, zal het rendement negatief  
beïnvloed worden op het moment van de omzetting in euro. Indien de evolutie gunstig is, zal de belegging 
het normale rendement genieten én een meerwaarde dankzij de gunstige wisselkoers. 

Renterisico
Het renterisico is het risico dat verband houdt met een rentewijziging op de markt die leidt tot een  
koersdaling van het effect. Voor vastrentende beleggingen zoals obligaties bestaat het risico erin dat  
een rentewijziging een impact heeft op de beurskoers van de obligatie en dus tot een meerwaarde  
of minderwaarde leidt. Bij een verkoop op de secundaire markt voor de eindvervaldag op een moment  
dat de marktrente hoger is dan de nominale rente van de obligatie, zal de spaarder een minderwaarde  
moeten verwerken. Maar als de marktrente lager is dan de nominale rente, dan zal de spaarder een  
meerwaarde realiseren, terwijl alle andere elementen dezelfde blijven. Voorbeeld: een obligatie op tien  
jaar die wordt uitgegeven in 2011, met een rentevoet van 5%, zal in waarde afnemen indien de marktren-
te in 2012 boven de 6% uitkomt. Als de marktrente daalt onder de 4%, zal ze in waarde toenemen. 
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Risico van de koersvolatiliteit
Het volatiliteitsrisico is de kans dat de koers van een belegging onderhevig is aan min of meer sterke markt-
schommelingen, wat een meer- of minderwaarde van het effect met zich zal meebrengen. De belegger zal  
een minderwaarde verwerken bij een koersdaling en een meerwaarde bij een koersstijging. 

Inkomstenrisico
Het risico op afwezigheid van inkomsten is de kans dat de belegger geen inkomsten haalt uit zijn  
belegging. 

Kapitaalrisico
Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) is de kans dat de belegger op de eindvervaldag of wanneer hij uit  
de belegging stapt, zijn initiële inleg niet volledig recupereert. Wanneer men bijvoorbeeld in aandelen belegt,  
is het kapitaalrisico groot, aangezien het kapitaal schommelt volgens de financiële en economische situatie  
van de onderneming, en volgens de evolutie van de beursmarkten. 
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X. 
Samenvatting van het beleid inzake 
belangenconflicten
De Bank moet redelijke maatregelen nemen om belangenconflicten te vermijden en als ze niet te vermijden 
zijn, maatregelen nemen om ze zodanig te beheren dat ze de belangen van de cliënten van de Bank niet meer 
schaden.

Er kunnen onder meer belangenconflicten ontstaan tussen:

●   de Bank (en alle met de Bank verbonden personen, zoals een bestuurder, manager of werknemer van 
de Bank) en de cliënten van de Bank,

●   een tegenpartij van de Bank en de cliënten van de Bank,

●   de cliënten van de Bank onder elkaar, 

●   de Bank en haar moedermaatschappij (of andere verbonden ondernemingen). 

De Bank heeft zowel op groepsniveau als in het bijkantoor in Brussel efficiënte procedures uitgewerkt en  
redelijke maatregelen genomen om mogelijke belangenconflicten op te sporen, te voorkomen en onder controle 
te houden. Die procedures en maatregelen kunnen kort worden samengevat als volgt:

Identificeren van belangenconflicten 

De Bank beschikt over een overzicht waarin alle potentiële belangenconflicten die zich zouden kunnen  
voordoen bij het verrichten van beleggingsdiensten ten aanzien van cliënten worden bijgehouden. Daarnaast  
beschikt de Bank over een register waarin alle belangenconflicten die zich effectief hebben voorgedaan 
worden opgenomen. 

Belangenconflicten kunnen zich onder andere voordoen wanneer: 

●   De Bank in het kader van beleggingsadvies of discretionair vermogensbeheer beleggingsproducten aan-
beveelt 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 voor delen) aan derden betaalt of van derden ontvangt;

●   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;

●   Werknemers van de Bank externe mandaten uitoefenen.

●   Werknemers van de Bank geschenken aanvaarden die de onpartijdigheid van hun handelingen kunnen 
beïnvloeden.
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Voorkomen en beheren van belangenconflicten

De Bank heeft verschillende maatregelen in het leven geroepen om de geïdentificeerde belangencon-
flicten te voorkomen en te beheren, om het risico op nadelige gevolgen voor de cliënt zoveel mogelijk te 
beperken. 

Enkel indien het niet mogelijk zou zijn om het risico van een bepaald belangenconflict in afdoende  
mate te beperken, zal de Bank de cliënt daarover inlichten alvorens de betrokken beleggingsdienst  
aan hem te verstrekken. Zodoende kan de cliënt alsnog een geïnformeerde beslissing nemen om  
de beoogde beleggingsdienst al dan niet verder te zetten.

De volgende maatregelen werden onder meer getroffen:

●   Het instellen van een deontologische code voor alle personeelsleden en controle op de naleving 
ervan door onafhankelijke afdelingen zoals Compliance en interne/externe audit; 

●   Invoering van interne procedures voor belangenconflicten;

●  Het vastleggen van interne regels i.v.m. de aanvaarding van (al dan niet geldelijke) voordelen;

●   De toewijzing van het beheer en het onderhandelen van commissies en aanverwante voordelen  
verstrekt door derden aan een afdeling die onafhankelijk functioneert van de commerciële afdelingen;

●   De onmiddellijke registratie van vertrouwelijke informatie in een beveiligde omgeving (Control 
Room) om belangenconflicten te onderkennen en te voorkomen en de instelling van informatie-
barrières (Chinese Walls) conform de procedures van de Bank;

●   Het opleggen aan werknemers van een voorafgaandelijk akkoord van de Bank voor het  
aanvaarden en aangaan van externe mandaten;

●   Het instellen van een gepaste onafhankelijkheid van de verschillende afdelingen binnen de  
Bank, inclusief de toekenning van gescheiden werkplaatsen;

●   Invoering van procedures met regels voor de vergoeding van de Bank haar medewerkers;

●  Continue opleiding voor de bankmedewerkers.
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XI. 
Vergoedingen van/aan derden

In het kader van de beleggingsdiensten die zij verleent, ontvangt/verstrekt de Bank bepaalde voordelen  
van/aan derde partijen, zoals fondsbeheerders, emittenten van gestructureerde producten, verzekeringson-
dernemingen, etc.

Het kan daarbij gaan om geldelijke voordelen, zoals een plaatsingsvergoeding voor gestructureerde  
producten, een retrocessie van de beheersvergoeding voor fondsen, een portefeuillevergoeding voor  
verzekeringsproducten, etc. De cliënt wordt alvorens een transactie uit te voeren met betrekking tot een  
financieel product geïnformeerd over de aard en omvang van de voordelen die de Bank ontvangt en  
verstrekt met betrekking tot de voorgenomen transactie inzake het betrokken financieel product. Het  
kan eveneens gaan om niet-geldelijke voordelen, zoals beleggingsonderzoek, financiële analyses, ander  
informatiemateriaal, opleidingen en in zekere mate technische diensten die toegang geven tot  
informatiesystemen van derde partijen. In de mate dat deze niet-geldelijke voordelen een belangrijke  
omvang hebben, zal de cliënt hierover eveneens geïnformeerd worden alvorens hij een transactie  
wenst uit te voeren met betrekking tot een financieel product waarop het desbetreffende niet-geldelijke 
voordeel betrekking kan hebben. 

In het kader van diensten van discretionair vermogensbeheer, ontvangt de Bank geen niet-geldelijk  
voordelen met een belangrijke omvang. Wanneer de Bank geldelijke voordelen ontvangt in het kader  
van haar diensten van discretionair vermogensbeheer, stort de Bank deze geldelijke voordelen door aan  
de cliënt. Meer informatie hierover is beschikbaar in het contract van discretionair vermogensbeheer  
dat wordt getekend door de cliënt. De cliënt kan op eenvoudig verzoek meer informatie verkrijgen over  
de voordelen ontvangen en verstrekt door de Bank.
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XII. 
Informatie over de vrijwaring van  
financiële instrumenten en  
geldmiddelen van cliënten
Voor de vrijwaring van financiële instrumenten en geldmiddelen van cliënten van de Bank gelden de  
volgende principes:

●    De Bank houdt alle gegevens en rekeningen bij die haar ten allen tijde onmiddellijk in staat stellen de  
activa die voor een cliënt worden aangehouden, te onderscheiden van de voor andere cliënten  
aangehouden activa en haar eigen activa. 

●    De Bank houdt haar gegevens en rekeningen op zodanige wijze bij dat deze accuraat zijn, in het  
bijzonder de voor cliënten aangehouden financiële instrumenten en fondsen, zodat deze als  
controlespoor kunnen worden gebruikt. 

●    De Bank gaat regelmatig na of haar interne gegevens en rekeningen overeenstemmen met die van  
derden door wie die activa worden aangehouden.

●    De Bank neemt de nodige maatregelen om te garanderen dat alle bij derde gedeponeerde financiële  
instrumenten van cliënten door middel van verschillende getitelde rekeningen in de boeken van de  
derde of door andere gelijkwaardige maatregelen waarmee hetzelfde beschermingsniveau wordt  
bereikt, kunnen worden onderkend van haar eigen financiële instrumenten, en van de financiële  
instrumenten die aan die derde toebehoren. 

●    De Bank neemt overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen de nodige maatregelen om te ga-
randeren dat geldmiddelen van cliënten die zijn gedeponeerd bij een centrale bank, een kredietinstelling  
of een bank waaraan in een derde land een vergunning is verleend, dan wel bij een erkend geld-
marktfonds, worden aangehouden op een rekening of rekeningen die kan of kunnen worden onderkend 
van rekeningen die worden gebruikt voor het aanhouden van aan haarzelf toebehorende geldmiddelen.

●    De Bank heeft passende organisatorische regelingen getroffen om het risico van verlies of vermindering 
van activa van cliënten dan wel van rechten in verband met die activa, als gevolg van misbruik van de  
activa, fraude, wanbeheer, ontoereikende gegevensbewaring of nalatigheid, tot een minimum te beperken.

Als het toepasselijke recht van het rechtsgebied waar de activa worden aangehouden de Bank belet  
zich naar voormelde principes te voegen dan, brengt de Bank de betrokken cliënt daarvan op de hoogte.

Zakelijke zekerheidsrechten, voorrechten of rechten van verrekening op financiële instrumenten of geld-
middelen van cliënten zijn niet toegestaan, tenzij dit verplicht is bij het toepasselijke recht in een derde  
land waar de financiële instrumenten of geldmiddelen van die cliënten worden aangehouden. Dat is heden 
niet het geval. Mocht dat nodig blijken, dan zal de Bank de betrokken cliënt daarvan op de hoogte brengen. 

De financiële instrumenten die de Bank namens haar cliënten aanhoudt, worden op één of meer rekeningen 
bij een derde (ProCapital nv) gedeponeerd. De bank heeft de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en waak-
zaamheid aan de dag gelegd bij de selectie en de aanwijzing van die derde. De Bank houdt meer bepaald 
rekening met de deskundigheid en marktreputatie van de betrokken derde, alsook met alle wettelijke 
voorschriften voor het aanhouden van die financiële instrumenten en ziet erop toe dat het rechtsgebied is 
onderworpen aan specifieke regelgeving en toezicht voor de deposito's, waaraan de derde is onderworpen. 

De Bank gaat geen overeenkomsten voor effectenfinancieringstransacties aan met betrekking tot  
financiële instrumenten die zij namens een cliënt aanhoudt en gebruikt deze financiële instrumenten  
niet, tenzij aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

●  De cliënt heeft op voorhand uitdrukkelijk toegestemd met een dergelijk gebruik. 

●   Het gebruik van de financiële instrumenten door de Bank is beperkt tot de omschreven voorwaarden  
waarmee de cliënt heeft ingestemd. 
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XIII. 
Beleid inzake optimale  
uitvoering van orders
In dit deel wordt het beleid inzake optimale uitvoering van orders toegelicht dat de Bank in het belang van haar 
clienten heeft uitgestippeld in het kader van MiFID. MiFID streeft naar meer concurrentie en transparantie  
op de financiele markten door het bevorderen van het grensoverschrijdend effectenverkeer en de afschaffing 
van de beursmonopolie.

De Bank voert cliëntenorders uit in overeenstemming met het huidige beleid inzake optimale uitvoering van 
orders (en haar updates). Het beleid inzake optimale uitvoering van orders werd aan de clienten overgemaakt.  
Het beleid inzake optimale uitvoering van orders en haar updates zijn voor cliënten ook beschikbaar op de 
website van de Bank. Een cliënt die bij de Bank een order plaatst wordt geacht ingestemd te hebben met 
het uitvoeringsbeleid beleid inzake optimale uitvoering van orders en de updates, behalve in gevallen waar 
uitdrukkelijke toestemming vereist zou zijn onder de wettelijke bepalingen van kracht.

Principes van toepassing op de uitvoering van orders in financiële instru-
menten
Een van de basisprincipes van MiFID is het principe van 'best execution'. Dat houdt in dat financiële  
tussenpersonen voldoende stappen moeten nemen om bij de uitvoering van orders in financiële  
instrumenten op consistente wijze het best mogelijke resultaat te bereiken voor de cliënten. De Bank  
benadrukt dat 'best execution' een middelenverbintenis inhoudt. Met andere woorden moet de Bank 
niet voor iedere individuele transactie altijd het best mogelijke resultaat bereiken maar wel haar beleid  
inzake optimale uitvoering voor elk order toepassen om zo het best mogelijke resultaat te verkrijgen in  
overeenstemming met haar huidige beleid inzake optimale uitvoering.

Uitgangspunt van het orderuitvoeringsbeleid
Cliëntenorders inzake financiële instrumenten kunnen via verschillende kanalen worden uitgevoerd: op geregle-
menteerde markten3, dus op beurzen in België of in het buitenland, via multilaterale handelsfaciliteiten (MTF4), of via 
onderhandse OTC-transacties ('over the counter'), waarbij beleggingsondernemingen de orders voor eigen rekening 
uitvoeren. Dit hoofdstuk beschrijft de uitvoeringskanalen die de Bank heeft gekozen om voor de verschillende cate-
gorieën van financiële instrumenten uitgedrukt in euro of in deviezen op een consistente wijze het best mogelijke re-
sultaat te bereiken. In voorkomend geval zal de Bank voor iedere betrokken transactie haar cliënteel om uitdrukkelijke 
toestemming vragen om een order buiten een gereglementeerde markt of MTF uit te voeren, door de goedkeuring 
van de bevestiging van de transactie op het ogenblik dat het order bij de Bank wordt geplaatst. Voor het merendeel 
van de financiële instrumenten heeft de Bank een uitvoeringskanaal geselecteerd in haar orderuitvoeringsbeleid. 
Maar het is onmogelijk om alle financiële instrumenten in dat beleid op te nemen. In de gevallen waarvoor geen 
orderuitvoeringsregelingen zijn getroffen, zal de Bank de cliënt om een uitdrukkelijke instructie verzoeken.

Voorts wordt de aandacht gevestigd op het feit dat bepaalde markten onderworpen zijn aan specifieke orderuitvoe-
ringsbepalingen, wetten en/of gebruiken die naargelang de marktomstandighe- den, de markt of het handelsplat-
form waarop het order moet worden uitgevoerd, dwingend bepalen. Bovendien kan de uitvoeringsplaats verschil-
lend zijn van de uitvoeringsplaats zoals vastgelegd in dit beleid inzake optimale uitvoering als de financiële tegenpartij 
(broker) waaraan de Bank het order heeft toevertrouwd (in het bijzonder voor de Amerikaanse, Canadese, Aziatische 
en Engelse instrumenten) dit order uitvoert op een uitvoeringsplaats die is geselecteerd volgens de criteria van haar 
eigen optimale uitvoeringsbeleid in het belang van de cliënt. Dit kan er in bepaalde gevallen toe leiden dat het order 
buiten een gereglementeerde markt of een handelsplatform wordt uitgevoerd of dat het wordt uitgevoerd op een 
andere uitvoeringsplaats dan door de cliënt werd opgegeven. Door het order over te maken aan de Bank verklaart 
de cliënt zich hier uitdrukkelijk mee akkoord.

Vanaf het ogenblik dat conform de bepalingen van dit orderuitvoeringsbeleid een uitvoeringsplaats wordt geselec-
teerd, zal het order van de cliënt integraal op de betrokken plaats worden uitgevoerd. 

Orders worden snel en in volgorde van aankomst behandeld, rekening houdend met de openingsuren van de  
distributiekanalen van de Bank en tegenpartijen (gereglementeerde markten en makelaars), tenzij dat niet mogelijk is 
door de aard van het order of de marktomstandigheden (de liquiditeit inbegrepen), of als de belangen van de cliënt 
een andere behandeling vereisen.

3  Erkend multilateraal verhandelingssysteem, uitgebaat door een beursbedrijf (bv. Euronext), waar verschillende partijen financiële instru-
menten kunnen verhandelen.

4  (Multilateral Trading Facility): multilateraal verhandelingssysteem, georganiseerd door een beleggingsbedrijf, een kredietinstelling of  
een marktbedrijf, dat de uitwisseling van financiële instrumenten tussen verschillende partijen vergemakkelijkt. Deze platformen zijn  
een alternatief voor de gereglementeerde markten.
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Buitengewone marktomstandigheden
In geval van buitengewone marktomstandigheden en/of marktverstoringen kan de Bank genoodzaakt  
zijn om af te wijken van dit orderuitvoeringsbeleid. De Bank zal hierbij steeds rekening houden met de  
belangen van de cliënt.

Uitvoering van orders voor een groot bedrag
Voor grote orders die de markt zouden kunnen verstoren, zal de Bank in samenspraak met de cliënt 
bijzondere zorg besteden aan het order. Dat kan tot gevolg hebben dat wordt afgeweken van het order-
uitvoeringsbeleid zoals hier beschreven (bv. om de waarschijnlijkheid van uitvoering te vergroten en/of om  
een verstoring van de markt te vermijden en/of te beperken).

Maximale geldigheidstermijnen van beursorders
De geldigheidstermijn van de door de cliënt gegeven orders is bepaald door de wetten, reglementen,  
geldende gebruiken en/of overeenkomsten met brokers via wie de Bank toegang heeft tot de markten.

Uitvoering van orders in het kader van discretionair vermogensbeheer
Wanneer de Bank blokorders mag aanwenden in het kader van het discretionair vermogensbeheer, staat  
het de Bank vrij om het uitvoeringskanaal te kiezen, inclusief de uitvoering buiten een gereglementeerde 
markt, voor zover dit in het belang is van de cliënt. De toestemming van de cliënt wordt gevraagd via  
de overeenkomst voor vermogensbeheer.

Herziening van het orderuitvoeringsbeleid
De Bank verbindt er zich toe haar orderuitvoeringsbeleid minstens jaarlijks aan een evaluatie te  
onderwerpen. De Bank zal het orderuitvoeringsbeleid ook herzien telkens wanneer zij kennis krijgt van 
een wezenlijke verandering waardoor ze mogelijk niet langer kan waarborgen om op consistente basis het  
best mogelijke resultaat te behalen via de geselecteerde kanalen. De Bank zal de cliënt informeren over  
elke belangrijke wijziging in dit beleid inzake optimale uitvoering van orders. Voorts is het beleid  
inzake optimale uitvoering van orders beschikbaar in alle Financial Centers van de Bank en op haar website 
www.deutschebank.be. 

Gelieve de website van Deutsche Bank AG te consulteren voor de jaarlijkse publicatie van de informatie 
aangaande de identiteit van de uitvoeringsplatformen en de kwaliteit van de uitvoering.

Orderuitvoeringsbeleid voor de verschillende categorieën van financiële 
instrumenten

Beursgenoteerde aandelen – warrants – certificaten – trackers

Criteria voor de selectie van markten

De Bank gaat ervan uit dat de cliënt vooral geïnteresseerd is in de best mogelijke prijs, rekening  
houdend met alle kosten die verbonden zijn aan de uitvoering van het order. De Bank waakt ook over  
andere relevante criteria, zoals de marktomstandigheden, de waarschijnlijkheid van uitvoering en  
afwikkeling, de snelheid van uitvoering, de omvang en de aard van het order of het veiligheidsniveau voor  
de afwikkeling en uitvoering van de orders.
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Selectie van de uitvoeringsplaats voor de aankoop

Wanneer het effect slechts op één van de markten verhandelbaar is, zal het aankooporder op die markt 
worden geplaatst. Wanneer het effect op meerdere markten verhandelbaar is, dan wordt het aankooporder 
geplaatst op de markt die de grootste liquiditeit biedt, dus het grootste transactievolume verhandelt op  
basis van de dagelijks aangeleverde informatie van onze dataprovider. De data provider van 
de Bank bepaalt één keer per week de meest liquide markten op basis van de grootste hoe-
veelheid transacties die in de afgelopen twee maanden is verzameld. De Bank is van oordeel  
dat globaal genomen de meest liquide markt in principe het meest beantwoordt aan de criteria inzake  
liquiditeit en snelheid van uitvoering van het order. Als de dataprovider geen informatie aanlevert, wordt  
de thuismarkt zoals bepaald op basis van de nationaliteit van het instrument gekozen.

Gezien het beperkte aantal uitvoeringsplaatsen beschikbaar via het Online Banking kanaal is de Bank van 
oordeel dat voor de aankooporders doorgegeven via Online Banking, de meest liquide markt (met andere 
woorden, waar het grootste volume aan transacties wordt verwerkt) diegene is die op regelmatige wijze het 
beste resultaat biedt. Daarom is de per default voorgestelde markt voor de via Online Banking doorgegeven 
aankooporders, de markt die, in het aanbod van de Bank, op dat moment open is en de grootste liquiditeit 
biedt (het grootste volume van transacties van de 4 voorbije weken op basis van de informatie ter beschik-
king gesteld door onze data provider).

De cliënten mogen in principe enkel trackers (ook Exchange Traded Funds (ETF) genoemd) kopen die 
deel uitmaken van de selectie van de Bank. Voor elke tracker in zijn geselecteerde munt van verhandeling  
werd de uitvoeringsplaats voor alle door de Bank toegankelijke kanalen gekozen uit de verschillende be-
schikbare gereglementeerde markten, namelijk Euronext (Brussel, Parijs en Amsterdam), Xetra Duitsland  
en London Stock Exchange. Die selectie werd gemaakt om optimaal aan de criteria voor de optimale uit-
voering te beantwoorden, op basis van een analyse van de transactiekosten, de gemiddelde prijsverschillen  
en de gemiddelde transactievolumes over een periode van drie maanden. Deze analyse wordt jaarlijks her-
zien.

Selectie van de uitvoeringsplaats voor de verkoop

In principe worden via alle kanalen doorgegeven verkooporders automatisch uitgevoerd op de markt waar 
het effect werd aangekocht. Als het effect afkomstig is van een transfer of fysieke afgifte, zal de verkoop 
worden uitgevoerd op de uitvoeringsplaats waaraan het effect werd toegekend. Door het verkooporder  
door te geven, geeft de cliënt dus instructie aan de Bank om het order op voornoemde markt uit te voeren.

Limietorders die niet onmiddellijk kunnen worden uitgevoerd of orders zonder limiet die niet integraal  
kunnen worden uitgevoerd, worden geplaatst op de uitvoeringsplaats die overeenkomstig bovenstaande 
regels is vastgelegd. Zodra deze orders op een uitvoeringsplaats geplaatst zijn, blijven zij daar voor verdere 
uitvoering of tot de geldigheidsdatum van het order is verstreken.

Euronext

De Bank heeft ingetekend op het 'Best of Book'-aanbod van Euronext voor de orders die op die mark-
ten (Parijs, Brussel, Amsterdam en Lissabon) worden verhandeld. 'Best of Book' is een service van 
Euronext die erop gericht is particuliere beleggers de best mogelijke uitvoering van hun orders te garan-
deren. Gespecialiseerde liquidity providers zorgen voor betere prijzen voor de retailstroom en de service is  
onderdeel van het betrouwbare en gereglementeerde Centrale Orderboek van Euronext. De meest liquide 
waarden uit de nationale huisindexen van Euronext (AEX, AMX, BEL 20, CAC 40, Next20, CAC Mid 60, PSI 
20) komen in aanmerking voor Best of Book.

Amerikaanse, Canadese, Aziatische en Engelse markten

De broker waaraan de orders zijn toevertrouwd selecteert de uitvoeringsplaatsen volgens zijn eigen beleid 
inzake optimale uitvoering, rekening houdend met de prijsfactoren, kosten, snelheid, waarschijnlijkheid van 
uitvoering en waarschijnlijkheid van afwikkeling. Over het algemeen is prijs de belangrijkste factor voor het 
behalen van het best mogelijke resultaat.
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Obligaties en andere intrestdragende effecten
De Bank biedt haar cliënten de mogelijkheid om obligaties en andere schuldinstrumenten (inclusief zero-
bonds) te kopen of te verkopen. Informatie over het bestaande productassortiment, de prijs en andere toe-
passelijke voorwaarden kan op aanvraag verkregen worden bij de Bank.

De Bank bepaalt de uitvoeringsplaats voornamelijk in functie van het bereiken van het best mogelijke  
resultaat voor de cliënt. Het best mogelijke resultaat wordt bepaald op basis van de totale tegenprestatie, 
dat wil zeggen de prijs van de obligatie en alle kosten verbonden aan de uitvoering van het order. De obliga-
tiemarkt wordt voornamelijk beïnvloed door de interbancaire markt die de referentieprijs bepaalt. Dat heeft  
als gevolg dat de orders van particuliere cliënten niet noodzakelijk uitvoerbaar of toegankelijk zijn aan 
de prijzen zoals verstrekt door de dataproviders of aan de indicatieve prijzen zoals gepubliceerd op de  
gereglementeerde markten. De prijzen zijn voornamelijk afhankelijk van vraag en aanbod en van de  
beschikbare liquiditeit.

Alle aan- en verkooporders van cliënten op de secundaire markt7 doorgegeven via de verschillende kanalen 
voor de toegang tot de Bank, worden aan de Bond Desk van de Bank overgemaakt. De Bond Desk is een  
orderdesk die de transacties van cliënten voor hun rekening rechtstreeks op de markt uitvoert via het platform  
Bloomberg TOMS (Trade Order Management Solutions) waar de orders naar de Bloomberg Multilateral Trade 
Facility (MTF) kunnen worden geleid, of naar de gereglementeerde markten die via de broker van de Bank 
toegankelijk zijn (zie hierna).

De cliënt zal zijn aan- of verkoopbeslissing nemen op basis van de beschikbare indicatieve prijzen. Elke  
transactie wordt tussen de cliënt en de broker of de gereglementeerde beurs uitgevoerd tegen de marktprijs, 
namelijk de voordeligste prijs op dat moment, op basis van de noteringen van de verschillende brokers en 
de beschikbare gereglementeerde beurzen. In het geval van een verschil van meer dan 2%, ten nadele van 
de klant, tussen de weergegeven indicatieve prijs en de marktprijs, wordt eerst contact opgenomen met de 
klant teneinde zijn bevestiging van de marktprijs te verkrijgen. Het order wordt geannuleerd als de Bank er 
niet in slaagt de klant te bereiken.

Met elk cliëntenorder komt een marktorder overeen. De Bond Desk voert de van de cliënten ontvangen 
orders uit binnen een korte termijn volgens de openingsuren van de desk, de chronologische volgorde van 
aankomst, de liquiditeit en rekening houdend met de openingsuren van de betrokken markten (bijvoorbeeld  
in de Verenigde Staten).

De orders die tijdens de beschikbare uren van de Bond Desk worden ontvangen, worden nog op dezelfde dag 
uitgevoerd als er voldoende liquiditeit is; als er onvoldoende liquiditeit is, zal het order automatisch worden  
geannuleerd aan het einde van de geldigheidsperiode van het order (maximaal één tot vijf werkdagen). Er is 
geen gedeeltelijke uitvoering mogelijk.

De orders die worden ontvangen tijdens de beschikbare uren van de Bond Desk worden op dezelfde  
werkdag uitgevoerd.

Als het effect enkel beschikbaar is op de beurs (bv. Belgische staatslening) of als de Bond Desk bepaalt dat 
de prijs beter is en de liquiditeit voldoende is, wordt het order uitgevoerd op één van de gereglementeerde 
markten die toegankelijk zijn via de broker van de Bank (ProCapital: Euronext Brussel, Parijs en Amsterdam 
of de beurs van Luxemburg (via KBC); ProCapital via Winterflood: Duitse beurzen).

Aankooporders voor eeuwigdurende obligaties (perpetuals), inclusief voorwaardelijk converteerbare 
schuld instrumenten, uitgegeven door banken of verzekeringsinstellingen worden in principe niet aan-
vaard.

Orders met een limietkoers of een limietdatum worden wel aanvaard. De cliënt dient zijn uitdrukkelijke  
toestemming te geven om een transactie die betrekking heeft op een financieel instrument dat noteert aan 
een gereglementeerde markt, buiten deze markt uit te voeren.

7 Secundaire markt: markt voor de aan- en verkoop van bestaande financiële instrumenten.
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Gestructureerde schuldinstrumenten en certificaten (buiten beurs)
De Bank biedt gestructureerde schuldinstrumenten of certificaten van zowel entiteiten van Deutsche Bank Groep  
als van derde uitgevers aan voor inschrijving, verkoop en terugbetaling. Informatie over het bestaande produc-
tassortiment, de prijs en andere toepasselijke voorwaarden kan op aanvraag verkregen worden bij de Bank. De cliënt 
zal zijn verkoopbeslissing nemen op basis van de beschikbare indicatieve prijzen. De Bank komt haar verplichting tot 
optimale uitvoering na door op de secundaire markt de prijs te hanteren die op het moment van de transactie met 
de uitgever wordt overeengekomen.

Op de primaire markt worden de regels van het uitgifteprospectus nageleefd. De cliënt dient zijn uitdrukkelijke  
toestemming te geven om een transactie die betrekking heeft op een financieel instrument dat noteert aan een gere-
glementeerde markt, buiten deze markt uit te voeren.

Deelbewijzen in instellingen voor collectieve belegging
De activaklassen van de fondsen die in het aanbod van de Bank beschikbaar zijn, werden geselecteerd op basis 
van de voorwaarden van het prospectus en de kosten. De Bank voert in- en uitstaporders uit met betrekking tot 
deelbewijzen in fondsen alsook orders voor een wijziging van compartimenten binnen een beleggingsvennootschap 
uit tegen de netto inventariswaarde, desgevallend vermeerderd met de provisie voor de instap/uitstap/wijziging van 
compartimenten. Voor meer informatie daarover wordt verwezen naar het prospectus en de tarievenfiche van het 
betrokken fonds. In- en uitstaporders en orders voor een wijziging van compartimenten worden door de Bank overge-
maakt aan de transferagent van het fonds of indien van toepassing, aan een centraliserende agent die het order naar 
de transferagent van het fonds doorstuurt. Voor elk fonds dat in het aanbod van de Bank beschikbaar is, geldt een 
uiterste tijdstip (op basis van het officiële uiterste tijdstip dat in het prospectus staat en de technische voorwaarden 
voor het doorsturen van het order naar de transfer- of de centraliserende agent). Orders die na het uiterste tijdstip 
worden ontvangen, worden beschouwd als ontvangen voor de volgende verhandelingsdag van de deelbewijzen van 
het betrokken fonds.

Voornaamste uitvoeringskanalen en -plaatsen waar de 
Bank een beroep op doet
De Bank heeft de uitvoering van de orders in bepaalde financiële instrumenten van haar cliënten toevertrouwd aan het  
bedrijf ProCapital nv, dat rechtstreeks of via brokers toegang heeft tot de volgende uitvoeringsplaatsen. 

Deze lijsten kunnen aan veranderingen onderhevig zijn.  
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Lijst van de voornaamste gereglementeerde markten 

Naam van de markt Land
Kenmerken

Opmerking
Type order Geldigheid

AMEX1 VSA Op de markt, met koerslimiet, 
orderlimiet en stop- en losslimiet Dag* - GTD** - GTC*** Order op de markt: 

enkel dag geldigheid 

Athens Stock Exchange Griekenland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

Australian Stock Exchange Australië Op de markt en met koerslimiet GTD* GTC***

Berlin Stock Exchange Duitsland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** - GTC***

Copenhagen Stock Exchange Denemarken Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** - GTC***

Frankfurt Stock Exchange Duitsland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

Helsinki Stock Exchange1 Finland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***  

Hong Kong Stock Exchange Hong Kong Op de markt en met koerslimiet GTD** GTC***

Irish Stock Exchange Ierland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

Johannesburg Stock Exchange Zuid-Afrika Op de markt en met koerslimiet GTD** GTC***

London Stock Exchange1 VK Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

Luxembourg Stock Exchange2 Luxemburg Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** - GTC***

Madrid Stock Exchange Spanje Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

Milan Stock Exchange1 Italië Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

Munich Stock Exchange Duitsland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** - GTC***

NASDAQ1 VSA Op de markt, met koerslimiet, 
orderlimiet en stop- en losslimiet Dag* - GTD** GTC*** Order op de markt: 

enkel dag geldigheid 

New York Stock Exchange1 VSA Op de markt, met koerslimiet, 
orderlimiet en stop- en losslimiet Dag* - GTD** GTC*** Order op de markt: 

enkel dag geldigheid 

NYSE Euronext Amsterdam12 Nederland Op de markt, met koerslimiet, 
orderlimiet en stop- en losslimiet Dag* - GTD** - GTC***

NYSE Euronext Bruxelles12 België Op de markt, met koerslimiet, 
orderlimiet en stop- en losslimiet Dag* - GTD** - GTC***

NYSE Euronext Lisbon Portugal Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

NYSE Euronext Paris12 Frankrijk Op de markt, met koerslimiet, 
orderlimiet en stop- en losslimiet Dag* - GTD** - GTC***

Oslo Stock Exchange Noorwegen Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** - GTC***  

Singapore Stock Exchange Singapore Op de markt en met koerslimiet GTD** GTC***

Stockholm Stock Exchange Zweden Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** - GTC***

Stuttgart Stock Exchange Duitsland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** - GTC***

Tokyo Stock Exchange Japan Op de markt en met koerslimiet GTD* GTC***

Toronto Stock Exchange Canada Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC*** Order op de markt: 
enkel dag geldigheid 

Vienna Stock Exchange Oostenrijk Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** - GTC***

Six Swiss Exchange1 Zwitserland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

Xetra1 Duitsland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** GTC***

* Good for the day (dag)
** Good till date (geldig tot een voorafbepaalde datum)
*** Good till cancel (geldig tot annulatie)

1 markten beschikbaar via onlinebanking
2 markten ook toegankelijk voor obligaties
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Lijst van de voornaamste brokers geselecteerd door ProCapital

•  Amerikaanse en Canadese, Aziatische en Engelse effecten: Pershing

•  Andere: Virtu Financial (ex. KCG), KBC Securities en Winterflood.

Deviezen

Enkel de effecten uitgedrukt in één van de volgende deviezen worden aanvaard:

AUD BRL  (wisselkoers rechtstreeks gelinkt aan EUR of USD)

CAD CHF CZK EUR DKK GBP HKD

HUF JPY NOK NZD PLN SEK SGD

THB TRY USD ZAR
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