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

II) en de IDD-richtlĳ n van 2016, waaraan verzekeringstussenpersonen zĳ n 

onderworpen, beiden omgezet in het Belgische recht, vaardigen diverse 

regels uit om de beleggers beter te beschermen en hen transparantere 

informatie over de beleggingsdiensten te verstrekken. 

Deutsche Bank AG, Bĳ kantoor 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 duidelĳ ke bewoordingen 

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 classifi ceert;

•  de algemene informatie die de Bank verstrekt;

•  de vragenlĳ st 'Financial ID' die de Bank aan haar cliënten voorlegt;

•  de beleggingsdiensten die de Bank kan aanbieden;

•  de beschrĳ ving van de fi nanciële producten die via de Bank toegankelĳ k zĳ n;

• de beschrĳ ving van de voornaamste fi nanciële risico's van de beschreven fi nanciële instrumenten;

•  de samenvatting van het beleid inzake belangenconfl icten van de Bank;

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

•  de informatie over de vrĳ waring van fi nanciële instrumenten en geldmiddelen van cliënten;

•  het beleid inzake optimale uitvoering van orders van de Bank.
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II. 
Begrip cliënt - classifi catie van de 
cliënten van de Bank

Begrip cliënt 

Iedere natuurlĳ ke persoon of 
rechtspersoon kan cliënt van de Bank zĳ n.

Een natuurlĳ k persoon kan in zĳ n eigen naam of als 
medehouder samen met andere natuurlĳ ke personen 
handelen. Een rechtspersoon kan in zĳ n eigen naam 
of als medehouder samen met andere rechtspersonen 
handelen. 

Wanneer een natuurlĳ ke of rechtspersoon één of meer 
contracten voor een rekeningopening met de Bank 
afsluit, ontstaat er een 'bankrelatie' met de Bank. 
Eenzelfde natuurlĳ ke of rechtspersoon kan dus 
houder zĳ n van een bankrelatie in zĳ n eigen naam en 
medehouder zĳ n van meerdere andere bankrelaties 
in medehouderschap met andere natuurlĳ ke of 
rechtspersonen. 

De Bank kent de cliënt één of meerdere CIN's (Client 
Identifi cation Number) toe in het kader van elke 
bankrelatie die tussen de Bank en de betrokken cliënt 
ontstaat. De CIN is een opeenvolging van cĳ fers 
waaraan één of meer aan de cliënt toegewezen 
rekeningen worden gekoppeld.

Wettelĳ ke classifi catie

De Europese (MiFID en IDD) en Belgische 
fi nanciële wetgevingen delen de cliënten 
van een bank op in drie categorieen. 

Afhankelĳ k van de categorie kunnen de regels afwĳ ken, 
waaronder de regels m.b.t. het beschermingsniveau van 
de belegger. 

Het gaat om de volgende drie categorieën: retail 
cliënten (niet-professionele cliënten), professionele 
cliënten en in aanmerking komende tegenpartĳ en.

Ze worden als volgt gedefi nieerd:

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

•  De professionele cliënt is iedere natuurlĳ ke 
of rechtspersoon

i)  die aan de voorwaarden voldoet zoals 
opgesomd in de bĳ lage bĳ  het koninklĳ k 
besluit van 19 december 2017 tot bepaling 
van nadere regels tot omzetting van de 
richtlĳ n betreff ende de markten voor 
fi nanciële instrumenten (hierna KB MiFID 
II) of,

ii)  die met inachtneming van de hierop van 
toepassing zĳ nde wettelĳ ke procedure en 
mits het voldoen aan de in het koninklĳ k 
besluit beschreven criteria de Bank heeft 
verzocht om als professionele 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 zoals opgesomd in het 
KB MiFID II. Het betreft onder meer kredie-
tinstellingen, verzekerings- en beleggings-
ondernemingen etc.
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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 beschouwen. Die categorie 
biedt cliënten-beleggers de grootste bescherming. 

Een cliënt die gekwalifi ceerd wordt als retail cliënt, 
beschikt over de mogelĳ kheid om de Bank te vragen 
om gekwalifi ceerd te worden als 'professionele cliënt' 
of 'in aanmerking komende tegenpartĳ '. 

Daartoe dient de betrokken cliënt een schriftelĳ k 
verzoek te richten aan Deutsche Bank AG Bĳ kantoor 
Brussel (adres: Deutsche Bank AG Bĳ kantoor Brussel, 
Client Solutions, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel). 

Na ontvangst van een dergelĳ k verzoek, zal de Bank 
controleren of de betrokken cliënt voldoet aan alle 
wettelĳ k bepaalde voorwaarden om de gevraagde 
herkwalifi catie toe te kennen. De Bank zal de cliënt 
schriftelĳ k op de hoogte stellen van haar beslissing om 
het verzoek al dan niet te aanvaarden en waarschuwen 
over de bescherming die hĳ  zal verliezen. Indien de 
Bank beslist een verzoek tot herkwalifi catie te 
aanvaarden, dan zal de cliënt gevraagd worden een 
verklaring te ondertekenen waarin de cliënt bevestigt 
zich bewust te zĳ n van het lagere beschermingsniveau 
dat op hem van toepassing zal zĳ n ten gevolge van zĳ n 
herkwalifi catie en de gevolgen hiervan.

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 (pre-)contractuele documenten op een duurzame drager, waaronder deze MiFID brochure, het 
Algemeen Reglement der Verrichtingen, specifi eke reglementen en de tarieven van de Bank; en moet hĳ  er 
uitdrukkelĳ k 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 vragenlĳ st 'Financial ID' invullen. In het kader van die vragenlĳ st stemt 
de cliënt uitdrukkelĳ k 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 cli-
enten meedeelt
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Al die documenten vormen het contractuele kader waarmee de cliënt toegang krĳ gt tot de beleggingsdiensten 
die de Bank aanbiedt of waarin ze tussenkomt. Een cliënt die niet uitdrukkelĳ k akkoord kan gaan met deze 
documenten, zal geen beleggingsdienst van de Bank kunnen ontvangen.

Informatie voorafgaand aan een beleggingsbeslissing 

Voordat de cliënt een specifi eke beleggingsbeslissing neemt met het oog op de aankoop van een bepaald 
fi nancieel product, bezorgt de Bank hem in de mate dat die wettelĳ k vereist is:

IV. 
Vragenlĳ st 'Financial ID'

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

•  De documentatie over het betrokken product, inclusief het essentiële-informatiedocument (KID), 
het prospectus voor de fondsen en gestructureerde producten, en de algemene voorwaarden , 
bĳ zondere voorwaarden en het eventuele beheersreglement voor de verzekeringscontracten; 

•  Informatie over de verbonden kosten en lasten die bĳ  de onderschrĳ ving, aankoop, bewaring of 
verkoop van het betrokken fi nanciële product worden aangerekend; 

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

Algemeen

Naargelang de diensten die de cliënt van de Bank wil krĳ gen, moet zĳ  over bepaalde gegevens 
beschikken om te kunnen controleren of: 
• een bepaald product passend is voor de cliënt (bĳ  verkoop zonder advies); 

• een bepaald product geschikt is voor de cliënt (bĳ  verkoop met advies). 

Om die gegevens te verzamelen, vraagt de Bank aan haar cliënten om een vragenlĳ st 
'Financial ID' in te vullen. De antwoorden op deze vragen moeten Deutsche Bank in staat 
stellen een geschiktheidstest (suitability test) uit te voeren als onderdeel van haar dienst 
van beleggingsadvies en vermogensbeheer, of om een passendheid test uit te voeren 
(appropriateness test) als onderdeel van de diensten voor het ontvangen en doorgeven van 
orders om orders zonder advies uit te voeren. Het is daarbĳ  belangrĳ k dat de informatie dat 
u als cliënt aan de Bank geeft accuraat, compleet en up to date is.

De Bank beschikt over twee types vragenlĳ sten 'Financial ID', namelĳ k:
• Financial ID 'Liquiditeiten – Bescherming – Groei';

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

A.  De Financial ID 'Liquiditeiten - Bescherming - Groei' biedt de Bank de mogelĳ kheid om de betrokken cliënten een 
innoverende en globale structurering van hun portefeuille aan te bieden conform hun beleggingsdoelstellingen, 
gespreid over de criteria 'Liquiditeiten - Bescherming - Groei', en hun duurzaamheidsvoorkeuren. Het gaat om 
de volgende cliënten: 

B.  De Financial ID 'Klassiek' biedt de Bank de mogelĳ kheid om de betrokken cliënten een klassieke structurering 
van hun portefeuille in activaklassen aan te bieden. Het gaat om de volgende cliënten: 

Een cliënt die de vragenlĳ st Financial ID 'Liquiditeiten, Bescherming en Groei' invult zal slechts één 
beleggersprofi el of 'Financial ID' per portefeuille toegekend krĳ gen. Het gaat doorgaans om een 
geconsolideerde portefeuille van zĳ n tegoeden, maar de cliënt kan in sommige specifi eke gevallen verzoeken 
om meerdere afzonderlĳ ke portefeuilles voor eenzelfde bankrelatie te creëren. 
Een Private Banking cliënt die een vragenlĳ st Financial ID 'Klassiek' invult, kan in het kader van eenzelfde 
bankrelatie over meerdere portefeuilles beschikken en krĳ gt per portefeuille een beleggersprofi el of 'Financial 
ID' toegekend.

Elke vragenlĳ st 'Financial ID' bestaat uit twee delen.

•  Het eerste deel is hetzelfde voor beide vragenlĳ sten en gaat over de kennis en ervaring van de cliënt. De 
cliënt (die in zĳ n eigen naam of als vertegenwoordiger van een rechtspersoon handelt) beantwoordt vragen 
die de Bank in staat stellen om zĳ n kennis en ervaring te beoordelen. 

•  Het tweede deel van de vragenlĳ st gaat over de fi nanciële situatie, beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de cliënt. Het tweede deel verschilt volgens het type vragenlĳ st dat aan de 
cliënt wordt voorgesteld. Het is bedoeld om iedere cliënt in het kader van een bepaalde bankrelatie een 
'Financial ID' toe te kennen voor de geconsolideerde portefeuille van zĳ n tegoeden. Zo kan de Bank de cliënt 
een structurering van zĳ n portefeuille voorstellen.

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

•  Cliënten die 'DB Personal' - diensten genieten zoals bepaald door de Bank wanneer de cliënt ervoor 
heeft gekozen om te profi teren van beleggingsadviesdiensten; 

•  Cliënten die 'Private Banking' - diensten genieten zoals bepaald door de Bank, wanneer de Bank deze 
diensten verleent in het kader van het reglement "Private Banking Relatie" 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 gesloten; 

•  Cliënten die tot het segment Private Banking behoren en een overeenkomst voor 'klassiek' 
beleggingsadvies hebben gesloten;

•  Cliënten die tot het segment Private Banking behoren en een overeenkomst voor 'passief' 
beleggingsadvies hebben gesloten.
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Hoe en door wie wordt de 'Financial ID' ingevuld - welke gegevens worden in aanmerking 
genomen in het kader van de geschiktheids- en passendheidstest?

De Bank waarborgt uiteraard de strikte vertrouwelĳ kheid van de informatie die de cliënten aldus meedelen, 
ongeacht het ingevulde type vragenlĳ st 'Financial ID'.

Overeenkomstig het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de Bank, verbindt iedere cliënt zich ertoe om 
de Bank op de hoogte te brengen van elke wĳ ziging in de informatie die hĳ  heeft meegedeeld, en om zo nodig 
zĳ n 'Financial ID' hieraan aan te passen.

De cliënt kan zĳ n gegevens via dezelfde kanalen bĳ werken. De aanpassing van een 'Financial ID' per telefoon 
via Talk & Invest, een fi nanciële adviseur of zĳ n persoonlĳ ke adviseur in zĳ n Advisory 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 altĳ d naar Talk & Help 
bellen op het nummer 078 156 160.

De toegangen voor raadpleging en/of wĳ ziging hangen af van de rollen en volmachten die de houder(s) aan 
zichzelf of aan een of meer derden heeft (hebben) toegewezen, zoals bepaald in het Algemeen Reglement der 
Verrichtingen. 

De onderstaande tabel geeft een overzicht van de regels omtrent de invulling van de Financial ID en het 
gebruik van de gegevens in het kader van de geschiktheids- en passendheidstest.

Bĳ zondere gevallen

Alle bĳ zondere gevallen moeten worden geanalyseerd met inachtneming van de hieronder vermelde principes. 
Zo kan bĳ voorbeeld een structuur blote eigendom / vruchtgebruik, naargelang het geval, de regels volgen die 
van toepassing zĳ n in geval van medehouderschap, of medehouderschap met aanwĳ zing van een volmachthouder 
voor beleggingen, of medehouderschap met aanwĳ zing van een vertegenwoordiger voor beleggingen.

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

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

•  Maar de cliënt kan ook terecht bĳ  een fi nanciële adviseur of zĳ n persoonlĳ ke adviseur in zĳ n Advisory 
Center, bĳ  zĳ n Private Banker, of bĳ  Talk & Invest op het nummer 078 153 154.



M i F I D  1 1M i F I D  1 0 *  Een volmachthouder heeft een volmacht op de rekening(en) van de houder(s) van de bankrelatie voor de dagelĳ kse bankverrichtingen en beleggingen. De houder(s) 
kan (kunnen) die verrichtingen nog altĳ d zelf uitvoeren, naast de volmachthouder.

Houder van de bankrelatie
Wie vult de hoofdstukken 

'Kennis en ervaring' van de 
Financial ID in?

Wie vult de hoofdstukken 
'Financiële situatie, beleggings-

doelstellingen en duurzaam-
heidsvoorkeuren' 

van de Financial ID in?

Welke elementen neemt de 
Bank in aanmerking?

Slechts één natuurlijke persoon is 
houder

-  De houder beantwoordt de vragen 
aangaande zijn kennis en ervaring.

-  Hij kan de Financial ID raadplegen 
(deel kennis en ervaring) en wijzigen.

-  De houder vult zijn fi nanciële 
situatie, beleggingsdoelstellingen 
en duurzaamheidsvoorkeuren in.

-  Hij kan de Financial ID raadplegen en 
wijzigen (deel fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren).

De Bank houdt rekening met de kennis 
en ervaring, fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
houder.

Meerdere natuurlijke personen zijn 
medehouder

-  Iedere medehouder beantwoordt de 
vragen aangaande zijn kennis en 
ervaring.

-  Iedere medehouder kan de Financial 
ID (deel kennis en 
ervaring) die betrekking heeft op hem 
raadplegen en wijzigen.

-  Iedere medehouder kan de fi nanciële 
situatie, beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
relatie invullen, maar alle 
medehouders dienen akkoord te gaan 
met de fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
relatie en de Financial ID te 
ondertekenen. 

-  Iedere medehouder kan de Financial 
ID raadplegen.

-  Elke wijziging van de fi nanciële 
situatie, beleggingsdoelstellingen of 
duurzaamheidsvoorkeuren vereist 
het akkoord van alle medehouders. 
Bij wijziging en ondertekening door 
een van de medehouders houdt de 
Bank alleen rekening met die 
wijzigingen als ze in 
overeenstemming zijn met de meest 
conservatieve Financial ID.

-  Alleen beleggingsproducten waarvan 
alle medehouders kennis hebben, zijn 
toegankelijk (het laagste 
kennisniveau wordt in aanmerking 
genomen). 

-  De ervaring van de persoon die de 
transactie uitvoert, wordt in 
aanmerking genomen. 

-  De door de medehouders 
overeengekomen fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren worden in 
aanmerking genomen.

De houder(s) is (zijn) een natuurlijke 
persoon (natuurlijke personen) die 
beschikt (beschikken) over een of meer 
wettelijke vertegenwoordigers. 
Bijvoorbeeld: een minderjarige – een 
beschermde meerderjarige.

-  De wettelijke vertegenwoordiger 
beantwoordt de vragen aangaande 
zijn kennis en ervaring.

-  De wettelijke vertegenwoordiger kan 
de Financial ID raadplegen (deel 
kennis en ervaring) en wijzigen. 

-  Als er meerdere wettelijke 
vertegenwoordigers zijn, heeft elk 
zijn rechten voor het deel dat op hem 
betrekking heeft.

-  De wettelijke vertegenwoordiger vult 
de fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
houder(s) in. 

-  De wettelijke vertegenwoordiger kan 
de Financial ID raadplegen en 
wijzigen (deel fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren).

-  Als er meerdere wettelijke 
vertegenwoordigers zijn, heeft ieder 
het recht om de Financial ID in te 
vullen, te raadplegen en te wijzigen, 
maar alle wettelijke 
vertegenwoordigers moeten akkoord 
gaan met de fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
houder(s) en de Financial ID 
ondertekenen.

-  De kennis en ervaring van de 
wettelijke vertegenwoordiger worden 
in aanmerking genomen. Bij 
meerdere wettelijke 
vertegenwoordigers zijn alleen de 
beleggingsproducten waarvan alle 
wettelijke vertegenwoordigers kennis 
hebben toegankelijk (laagste 
kennisniveau wordt in aanmerking 
genomen). 

-  De ervaring van de wettelijke 
vertegenwoordiger die de transactie 
uitvoert, wordt in aanmerking 
genomen. 

-  De Bank houdt rekening metde 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
houder(s) zoals bepaald door de 
wettelijke vertegenwoordiger(s).

De houder is een vennootschap -  De wettelijke vertegenwoordiger(s) 
van de vennootschap beantwoordt 
(beantwoorden) de vragen over zijn 
(hun) kennis en ervaring.

-  De wettelijke vertegenwoordiger(s) 
van de vennootschap kan (kunnen) 
het deel van de Financial ID 
raadplegen dat op hem (hen) 
betrekking heeft.

-  De wettelijke vertegenwoordiger(s) 
vult (vullen) de fi nanciële 
situatiebeleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
vennootschap in. 

-  De wettelijke vertegenwoordiger(s) 
kan (kunnen) de fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
vennootschap raadplegen en 
wijzigen.

-  De Bank houdt rekening met de 
kennis en ervaring van de wettelijke 
vertegenwoordiger. Bij meerdere 
vertegenwoordigers kan iedere 
wettelijke vertegenwoordiger alleen 
handelen op basis van zijn eigen 
kennis en ervaring. 

-  De ervaring van de persoon die de 
transactie uitvoert, wordt in 
aanmerking genomen.

-  De beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren en 
fi nanciële situatie van de 
vennootschap worden in aanmerking 
genomen zoals bepaald door de 
wettelijke vertegenwoordiger(s).



M i F I D  1 1M i F I D  1 0
**  Behalve voor beleggingen in verzekeringsproducten met betrekking tot tak 21 en 23. De nemer van de verzekeringpolis ontvangt advies op basis van zĳ n / haar 

kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen, duurzaamheidsvoorkeuren en fi nanciële situatie en moet (hĳ /zĳ ) de inschrĳ ving en alle andere administratieve 
documenten met betrekking tot de inschrĳ ving, wĳ ziging en sluiting van de polis ondertekenen. De vertegenwoordiger voor beleggingen zal deelnemen aan 
het ontvangst van het advies.

Houder van de bankrelatie
Wie vult de hoofdstukken 

'Kennis en ervaring' van de 
Financial ID in?

Wie vult de hoofdstukken 
'Financiële situatie, beleggings-

doelstellingen en duurzaam-
heidsvoorkeuren' 

van de Financial ID in?

Welke elementen neemt de 
Bank in aanmerking?

De houder is een vennootschap maar 
er werd een Vertegenwoordiger voor 
beleggingen aangewezen.

-  Alleen de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen beantwoordt de vragen 
over zijn kennis en ervaring.

-  Alleen de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen kan de Financial ID 
wijzigen.

-  De wettelijke vertegenwoordigers 
kunnen de Financial ID raadplegen.

-  Alleen de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen vult de fi nanciële 
doelstellingen, 
duurzaamheidsvoorkeuren en 
fi nanciële situatie in, rekening 
houdend met de fi nanciële situatie van 
de vennootschap die hij 
vertegenwoordigt, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren. 

-  Alleen de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen kan de 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren wijzigen. 

-  De wettelijke vertegenwoordigers 
kunnen de Financial ID raadplegen.

-  De Vertegenwoordiger voor 
beleggingen is als enige gemachtigd 
om orders door te geven. 

-  De kennis en ervaring van de 
Vertegenwoordiger voor beleggingen 
worden in aanmerking genomen 
(zonder rekening te houden met de 
kennis en ervaring van de houders).

-  De bank houdt rekening met de 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren en de 
fi nanciële situatie zoals bepaald door 
de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen.

De houder(s) is (zijn) een natuurlijke 
persoon (natuurlijke personen) die aan 
een of meer volmachthouders* op de 
eff ectenrekeningen contractueel 
volmacht hebben gegeven.

-  De houder(s) en de 
gevolmachtigde(n) beantwoorden 
ieder de vragen over hun kennis en 
ervaring.

-  Ieder heeft het recht om de delen 
kennis en ervaring van de Financial 
ID te raadplegen en te wijzigen voor 
het deel dat op hem betrekking heeft.

-  De houders vullen samen hun fi nanciële 
situatie, beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren in.

-  De houders en gevolmachtigden kunnen 
de fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
Financial ID raadplegen. 

-  De houder(s) kan (kunnen) de Financial 
ID (delen fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren) wijzigen. Bij 
wijziging en ondertekening door een van 
de medehouders houdt de Bank alleen 
rekening met die wijzigin gen als ze in 
overeenstemming zijn met de meest 
conservatieve Financial ID.

-  Alleen beleggingsproducten waarvan 
alle houders en volmachthouders 
kennis hebben, zijn toegankelijk (er 
wordt rekening gehouden met het 
laagste kennisniveau van de houders 
als de transactie wordt uitgevoerd door 
één houder, en met het laagste 
kennisniveau van de houders en 
volmachthouders als de transactie door 
een volmachthouder wordt uitgevoerd).

-  De ervaring van de persoon die de 
transactie uitvoert, wordt in 
aanmerking genomen.

-  De fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
houder(s) worden in aanmerking 
genomen.

 De houder(s) is (zĳ n) een (de) 
natuurlĳ ke persoon (personen) die een 
of meerdere vertegenwoordiger(s) 
voor beleggingen hebben aangeduid

 -  Alleen de vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen antwoordt (antwoorden) 
op de vragen aangaand zĳ n (hun) 
kennis en ervaring. 

-  Alleen de vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen kan (kunnen) de 
Financial ID wĳ zigen. 

-  De houders hebben het recht de 
Financial ID te raadplegen.

 -  Alleen de vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen vult (vullen) de 
fi nanciële situatie, 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren in. 

-  Alleen de vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen kan (kunnen) de 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren wĳ zigen. 

-  De houders hebben het recht de 
Financial ID te raadplegen. 

 -  De vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen is (zĳ n) alleen als 
gemachtigd om orders door te geven**. 

-  De kennis en ervaring van de 
vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen worden in aanmerking 
genomen (zonder rekening te houden 
met de kennis en ervaring van de 
houders).

-  De bank neemt in aanmerking de 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren en de 
fi nanciële situatie bepaald door de 
vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen door rekening te houden 
met de situatie van de titularis(sen).

Naakte eigendom / vruchtgebruik -  De naakte eigenaars en 
vruchtgebruikers beantwoorden 
ieder de vragen over hun kennis en 
ervaring voor wat op hen van 
toepassing is.

-  Ieder kan het deel dat op hem 
betrekking heeft, raadplegen of 
wĳ zigen.

-  De naakte eigenaar(s) heeft (hebben) 
het recht omde 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren van de 
relatie in te vullen, maar ze moeten 
allemaal akkoord gaan met die 
doelstellingen (ieders handtekening 
is vereist). Ieder vult zĳ n eigen 
fi nanciële situatie in.

-  De naakte eigenaar(s) en de 
vruchtgebruiker(s) kunnen de 
Financial ID raadplegen.

-  Alleen beleggingsproducten waarvan 
alle naakte eigenaars kennis hebben, 
zĳ n toegankelĳ k.

-  De ervaring van de persoon die de 
transactie uitvoert, wordt in 
aanmerking genomen.

-  De Bank houdt rekening met de 
fi nanciële situatie, de 
beleggingsdoelstellingen en de 
duurzaamheidsvoorkeuren 
overeengekomen door de naakte 
eigenaars.

Naakte eigendom / vruchtgebruik – er 
werd een vertegenwoordiger voor 
beleggingen aangewezen.

-  Alleen de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen beantwoordt de vragen 
over zĳ n kennis en ervaring.

-  Alleen de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen kan de Financial ID 
wĳ zigen. 

-  De naakte eigenaar en 
vruchtgebruiker kunnen de Financial 
ID raadplegen. 

-  Alleen de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen vult de fi nanciële 
doelstellingen in, rekening houdend 
met de fi nanciële situatie van de groep 
die hĳ  vertegenwoordigt, de 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren in goed 
overleg met de houders.

-  Alleen de Vertegenwoordiger voor 
beleggingen kan de 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren wĳ zigen. 

-  De naakte eigenaar en vruchtgebruiker 
kunnen de Financial ID raadplegen.

-  De Vertegenwoordiger voor 
beleggingen is als enige gemachtigd 
om orders door te geven**. 

-  De kennis en ervaring van de 
Vertegenwoordiger voor beleggingen 
worden in aanmerking genomen. 

-  De bank houdt rekening met de 
fi nanciële situatie, de 
beleggingsdoelstellingen en 
duurzaamheidsvoorkeuren zoals 
bepaald door de Vertegenwoordiger 
voor beleggingen rekening houdend 
met de situatie van de groep.
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De vertegenwoordiger(s) voor beleggingen

De vertegenwoordiger(s) voor beleggingen wordt (worden) aangewezen door alle houders (de volmachtgevers 
genoemd) van de betrokken portefeuille. Die vertegenwoordiging is van toepassing op alle huidige en 
toekomstige rekeningen en CIN's die deel uitmaken van de portefeuille waartoe de voormelde CIN behoren en 
dekt alle beleggingsproducten en -diensten behalve die met betrekking tot verzekeringsproducten van het 
type tak 21 en 23. In het geval van verzekeringsproducten neemt de vertegenwoordiger voor beleggingen deel 
aan de ontvangst van het advies, maar het advies is gericht tot de verzekeringnemer op basis van zĳ n/haar 
eigen kennis en ervaring, beleggingsdoelstellingen, duurzaamheidsvoorkeuren en fi nanciële situatie.

De vertegenwoordiger(s) voor beleggingen is (zĳ n) gemachtigd om:

•  De 'Financial ID' in te vullen en de daarin gestelde vragen te beantwoorden. De antwoorden op deze vragen 
moeten Deutsche Bank in staat stellen om in het kader van haar dienstverlening voor beleggingsadvies en 
vermogensbeheer een geschiktheidstest uit te voeren (suitability test) of, in het kader van haar dienstverlening 
voor het ontvangen en doorgeven van orders met het oog op de uitvoering van orders zonder advies, een 
passendheidstest (appropriateness test) te verrichten.

De vertegenwoordiger(s) voor beleggingen verbindt (verbinden) er zich toe de 'Financial ID' in te vullen, 
rekening houdend met zĳ n (hun) eigen kennis en ervaring, met de fi nanciële situatie van de (groep van) 
natuurlĳ ke personen die hĳ  (zĳ ) vertegenwoordigt (vertegenwoordigen), met de beleggingsdoelstellingen en 
de duurzaamheidsvoorkeuren van de voorzichtigste houder.

Als er meerdere vertegenwoordiger(s) voor beleggingen zĳ n aangewezen, verschilt enkel de kennis en 
ervaring van de respectievelĳ ke vertegenwoordigers. De fi nanciële situatie, de beleggingsdoelstellingen en 
de duurzaamheidsvoorkeuren worden als identiek beschouwd.

De volmachtgever(s) aanvaardt (aanvaarden) dat Deutsche Bank de door de vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen verstrekte informatie gebruikt in het kader van haar huidige en toekomstige beoordeling van de 
geschiktheid en passendheid.

De volmachtgever(s) kan (kunnen) de 'Financial ID' zoals ingevuld door de vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen raadplegen in het onlinesysteem van de bank, maar kan (kunnen) het document niet wĳ zigen.

•  In naam en voor rekening van de houder(s) van de relatie transacties op fi nanciële instrumenten uit te voeren 
(inclusief beslissingen over transacties op eff ecten), overeenkomsten voor beleggingsdiensten aan te gaan 
met Deutsche Bank en alle handelingen te stellen in het kader van die overeenkomsten, met uitzondering van 
geld en eff ectenoverdrachten naar rekeningen buiten de portefeuille. Als in het kader van deze dienst een 
nieuw CIN of nieuwe rekening wordt geopend, zĳ n de rechten en bevoegdheden van de vertegenwoordiger(s) 
voor beleggingen ook van toepassing op dat CIN en/of die rekening.

Als er meerdere vertegenwoordiger(s) voor beleggingen zĳ n aangewezen, volstaat het dat een van hen zĳ n 
akkoord geeft om de betrokken transactie of overeenkomst te laten uitvoeren.

Voor spaar-en beleggingsverzekeringen (tak 21 en tak 23) wordt het advies aan de verzekeringnemer 
verstrekt op basis van zĳ n/haar eigen gegevens. De vertegenwoordiger voor beleggingen neemt deel aan de 
ontvangst van het advies. De transacties (onderschrĳ ving, wĳ ziging of afkoop en elk ander administratief 
document met betrekking tot de polis) worden uitgevoerd door de verzekeringnemer.

De vertegenwoordiger(s) voor beleggingen kan (kunnen) in geen geval de aan hem (hen) toegekende 
volmacht overdragen.

Door een of meer vertegenwoordiger(s) voor beleggingen aan te wĳ zen, verliest (verliezen) de volmachtgever(s) 
en iedere andere gewone volmachthouder voor beleggingen zĳ n (hun) recht om in eigen naam transacties op 
fi nanciële instrumenten uit te voeren en met Deutsche Bank overeenkomsten voor beleggingsdiensten aan te 
gaan. Deutsche Bank behoudt zich echter het recht voor om in alle gevallen waarin zĳ  dat noodzakelĳ k acht, 
het akkoord te vragen van alle betrokken houder(s) alvorens de gevraagde transacties uit te voeren.

De volmachtgever(s) verbindt (verbinden) zich ertoe Deutsche Bank onmiddellĳ k schriftelĳ k op de hoogte te 
brengen van elke wĳ ziging met betrekking tot deze vertegenwoordiger(s). Die wĳ ziging zal, behoudens 
tegenbericht van Deutsche Bank, zo snel mogelĳ k na ontvangst van de schriftelĳ ke melding worden toegepast 
en uitwerking hebben.
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Na stopzetting van deze vertegenwoordiging zal de Bank voor de toekomstige verrichtingen bĳ  haar 
beoordeling van de geschiktheid en passendheid opnieuw rekening houden met de gegevens die de houder(s) 
in het kader van de Financial ID heeft (hebben) meegedeeld. De houder(s) zal (zullen) bĳ  stopzetting van deze 
vertegenwoordiging nagaan of de transacties en overeenkomsten die door de vertegenwoordiger(s) voor 
beleggingen tĳ dens zĳ n (hun) volmachtzĳ n in lĳ n met zĳ n (hun) kennis en ervaring voor toekomstig 
beleggingsadvies.

Er zĳ n verschillende opties mogelĳ k:

Optie 1: de houder(s) wĳ st (wĳ zen) een of meer vertegenwoordiger(s) voor beleggingen aan

De houder(s) kan (kunnen) een of meer vertegenwoordiger(s) voor beleggingen aanwĳ zen. Hĳ  (ze) gebruikt 
(gebruiken) daarvoor het volmachtformulier. Dit formulier moet door alle houders van de betrokken relatie 
worden ingevuld en ondertekend.

De vertegenwoordiger(s) voor beleggingen moet (moeten) vervolgens de 'Financial ID' invullen als volgt:

•  De fi nanciële situatie (inkomsten, uitgaven, vermogen, …) stemt overeen met die van elke houder.

•  De fi nanciële doelstellingen en beleggingsstrategie (beleggingsdoelstellingen en duurzaamheidsvoorkeuren) 
worden bepaald door de vertegenwoordiger(s) voor beleggingen in goed overleg met de houders.

•  Kennis en ervaring: de kennis en ervaring van de aangewezen vertegenwoordiger(s).

Als slechts één vertegenwoordiger voor beleggingen werd aangewezen, heeft die persoon exclusieve 
handtekeningbevoegdheid en is hĳ  dus bevoegd om alle beleggingsbeslissingen alleen te nemen.

Als er meerdere vertegenwoordigers voor beleggingen werden aangewezen, heeft elk van hen individuele 
handtekeningbevoegdheid. Enkel de vertegenwoordiger(s) voor beleggingen is (zĳ n) gemachtigd om advies te 
ontvangen en instructies betreff ende fi nanciële instrumenten te geven voor de betrokken rekeningen.

Optie 2: de houder(s) wĳ st (wĳ zen) geen vertegenwoordiger(s) voor beleggingen aan

In dit geval dienen alle houders van de betrokken relatie samen te handelen. Alle houders moeten de 'Financial 
ID' invullen en ondertekenen. De 'Financial ID' dient als volgt te worden ingevuld:

•  De fi nanciële situatie (inkomsten, uitgaven, vermogen, …) stemt overeen met die van de enige houder, voor 
een koppel, met de som van de fi nanciële situaties van beide partners, en voor een groep van houders, 
uitsluitend met het totale vermogen van de groep dat bĳ  de bank wordt geplaatst.

•  De vastgelegd fi nanciële doelstellingen en beleggingsstrategie (beleggingsdoelstellingen en duurzaamheids-
voorkeuren) hebben betrekking op de houder die de meest voorzichtige beleggingsdoelstellingen heeft.

•  Kennis en ervaring: van elke houder afzonderlĳ k. Bĳ  de suitability test (Geschiktheidstest) wordt rekening 
gehouden met het laagste kennisniveau per beleggingsproduct (bĳ v. als er twee houders zĳ n waarvan 
slechts één aangeeft fondsen te kennen, dan worden de fondsen als niet gekend beschouwd). Er wordt 
rekening gehouden met de ervaring van de persoon die het order doorgeeft.

Waaruit bestaat de 'Financial ID'? 
Naast een deel om de identifi catiegegevens te verzamelen, bestaat de 'Financial ID' uit twee delen:
•  Een deel met vragen voor de beoordeling van de beleggingsdoelstellingen van de cliënten, inclusief de 

risicotolerantie, de fi nanciële situatie van de cliënten, inclusief het vermogen om verliezen te dragen en de 
duurzaamheidsvoorkeuren;

•  Een deel om de kennis en ervaring van de cliënten op het gebied van fi nanciële producten te beoordelen.
Met die vragenlĳ st kan de Bank de cliënt een 'Financial ID' toewĳ zen en daarmee toegang verlenen tot de 
beleggingsdiensten die de Bank aanbiedt. Bĳ  onderschrĳ ving van verzekeringsproducten (tak 21 en tak 23) 
moet het verzekeringsproduct eveneens in overeenstemming zĳ n met de verlangens en behoeften van de cliënt.
Een cliënt die geen vragenlĳ st 'Financial ID' ('Liquiditeiten - Bescherming - Groei' of 'Klassiek') invult, kan geen 
aankooporders op fi nanciële instrumenten uitvoeren voor deze portefeuille en heeft geen toegang tot de 
beleggingsdiensten die de Bank aanbiedt. De cliënt kan alleen verkooporders uitvoeren als hĳ  deze MiFID-
brochure en het Algemeen Reglement der Verrichtingen van de Bank uitdrukkelĳ k heeft aanvaard. 
Als de cliënt geen beleggingsadvies (via welk kanaal ook) of discretionair vermogensbeheer van de Bank wenst te 
ontvangen voor zĳ n portefeuille, moet hĳ  enkel het eerste deel van de vragenlĳ st invullen, namelĳ k: 'Uw kennis en 
ervaring'. De portefeuille van die cliënt wordt dan beschouwd als 'zonder advies'. 
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Voor portefeuilles '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 (na uitvoering van de kennis- en ervaring test voor 
aankooporders). De cliënt kan niet meer inschrĳ ven op een product in een Advisory Center of via een Private 
Banker. Bovendien heeft hĳ  voor die portefeuille geen toegang meer tot de module 'Aanbevelingen' in Online 
Banking.
Een cliënt die beleggingsadviesdiensten wil ontvangen via de verschillende kanalen die de Bank voorstelt en/of van 
portefeuillebeheerdiensten wil genieten, moet de hem voorgelegde vragenlĳ st integraal invullen. Die cliënt wordt 
als 'advisory' beschouwd.
Elke cliënt die een Financial ID heeft ingevuld, verbindt zich ertoe deze onmiddellĳ k aan te passen in geval van 
wĳ ziging van een of meer van de daarin voorkomende informatie. Elk Financial ID moet ook, bĳ  afwezigheid van 
enige wĳ ziging, uiterlĳ k om de drie jaar vanaf de datum van oprichting of laatste update worden bevestigd. Bĳ  
gebrek aan een update/bevestiging behoudt de Bank zich het recht voor om de uitvoering van 
beleggingsadviesdiensten op te schorten, zolang de update/bevestiging niet wordt uitgevoerd.

'Uw kennis en ervaring' in de Financial ID 
Vragen over de kennis en ervaring van de cliënt op het gebied van fi nanciële producten zĳ n opgenomen in het 
eerste deel van de 'Financial ID' die de Bank aan haar cliënten voorstelt (Financial ID LPG en 'Klassiek').
De cliënt kan alleen transacties voor de aankoop van fi nanciële producten verrichten als hĳ  voldoende kennis en 
ervaring heeft voor het overwogen product. 
Deze vragenlĳ st staat de Bank toe om vragen te stellen en dit om de kennis en ervaring van haar cliënten  omtrent 
de karakteristieken van de producten en hun risico's te beoordelen en hen toe te laten om passende fi nanciële 
producten aan te kopen. De vragen richten zich tot en moeten worden ingevuld door de cliënten-natuurlĳ ke 
personen die de beleggingsbeslissingen nemen, dus ofwel de natuurlĳ ke personen die in het kader van hun eigen 
beslissingen handelen, ofwel de natuurlĳ ke personen die ter vertegenwoordiging en/of voor rekening van een 
rechtspersoon of een andere natuurlĳ ke persoon handelen (gelieve voor meer informatie de voorgaande tabel te 
raadplegen).
Bĳ komende gestelde vragen in de 'Financial ID' betreff en de algemene kennis van de cliënten over fi nanciën, 
producten en markten, de mate waarin ze de fi nanciële actualiteit volgen, hun studies en hun beroepservaring. Dat 
eerste deel is voor iedere cliënt van de Bank persoonlĳ k en de Bank houdt er rekening mee voor de globale relatie 
tussen haar en de cliënt.

Uw fi nanciële doelstellingen in de Financial ID
In het deel 'Uw fi nanciële doelstellingen' van de Financial ID beoordeelt de Bank de fi nanciële situatie van de 
cliënt, inclusief de mate waarin hĳ  mogelĳ ke verliezen kan dragen. Er wordt ook gepeild naar de  
beleggingsdoelstellingen van de cliënt, inclusief de mate waarin hĳ  bereid is om risico's1 te nemen, naar zĳ n 
beleggingshorizon en zĳ n duurzaamheidsvoorkeuren. De Bank verricht die beoordeling op de globale 
portefeuille van de tegoeden van de cliënt. Dankzĳ  de Financial ID die de Bank aan de cliënt toewĳ st, kan ze 
een structurering van zĳ n portefeuille voorstellen. 
Een cliënt die een vragenlĳ st Financial ID 'Liquiditeiten, Bescherming en Groei' invult, zal een 'Financial ID' per 
portefeuille toegewezen krĳ gen. De fi nanciële doelstellingen van die cliënt worden bepaald per portefeuille 
van zĳ n tegoeden. De 'Financial ID' biedt de Bank de mogelĳ kheid om de cliënt een innoverende structurering 
van de portefeuille voor te stellen conform zĳ n beleggingsdoelstellingen over liquiditeiten, bescherming en 
groei te spreiden en zĳ n duurzaamheidsvoorkeuren. De cliënt kan in sommige specifi eke gevallen verzoeken 
om meerdere afzonderlĳ ke portefeuilles voor eenzelfde bankrelatie te creëren en de fi nanciële doelstellingen 
per portefeuille te bepalen. 
Een Private Banking cliënt die een vragenlĳ st Financial ID 'Klassiek' invult, krĳ gt een Financial ID toegewezen 
waarmee de Bank hem een klassieke portefeuillestructurering in activaklassen kan voorstellen. Die cliënt kan in het 
kader van zĳ n bankrelatie over meerdere portefeuilles beschikken en krĳ gt dan per portefeuille een verschillende 
Financial ID toegekend.
De Bank verstrekt de cliënt informatie omtrent de duurzaamheidsvoorkeuren die hĳ  kan aangeven, de 
verwerking van zĳ n antwoorden , de processen m.b.t. het beleggingsadvies gerelateerd aan duurzaamheid 
en de aanbevelingen voor beleggingsstrategieën in portefeuillebeheer. Als de cliënt wenst dat er rekening 
wordt gehouden met zĳ n duurzaamheidsvoorkeuren, wordt hierover meer gedetailleerde informatie op basis 
van drie regelgevende categorieën gevraagd: 
(a) Voorkeur om te beleggen in fi nanciële instrumenten die een minimumaandeel beleggen in ecologisch 
duurzame beleggingen in overeenstemming met de Europese Taxonomieverordening (Verordening (EU) 
2020/852 van het Europees Parlement en de Raad van 18 juni 2020). De cliënt kan het minimale aandeel in 
duurzame beleggingen specifi ceren op het niveau van het individuele instrument.

1  De Bank legt de risicotolerantie onder meer vast op basis van de keuze die de klant maakt tussen de  verschillende soorten portefeuilles die zĳ n opgebouwd op 
basis van fi ctieve gegevens en die verschillende profi elen van verdeling van rendementen en verliezen over een horizon van 10 jaar vertegenwoordigen. De 
verschillende portefeuilles beschrĳ ven fi ctieve scenario's, variërend van lage maar stabiele rendementen met kleine tĳ delĳ ke verliezen, tot meer dynamische 
portefeuilles met een hoger dan gemiddeld rendement, maar tevens met veel hogere verliezen.
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b) Voorkeur om te beleggen in fi nanciële instrumenten die een minimumaandeel beleggen in duurzame beleggingen 
in overeenstemming met de SFDR (Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 
november 2019), d.w.z. beleggen in een economische activiteit die bĳ draagt aan de verwezenlĳ king van een 
milieu- of sociale doelstelling, terwĳ l aanzienlĳ ke schade aan een van de doelstellingen die zĳ n gespecifi ceerd in 
de SFDR wordt vermeden en goede bestuurspraktĳ ken worden gevolgd. De cliënt kan het minimale aandeel in 
duurzame beleggingen specifi ceren op individueel instrumentniveau.
c) Voorkeur om te beleggen in fi nanciële instrumenten die rekening houden met de belangrĳ kste ongunstige 
eff ecten op duurzaamheidsfactoren en in het bĳ zonder die deze verminderen of vermĳ den. De belangrĳ kste 
ongunstige eff ecten op duurzaamheidsfactoren zĳ n onderverdeeld in de volgende groepen:
- Broeikasgasemissies,
- Biodiversiteit,
- Waterverontreiniging,
- Afvalbeheer, en
- Sociale- en arbeidsrechten.
De cliënt kan kiezen of, en zo ja met hoeveel (hoeveelheid) en welke (kwaliteit) van de belangrĳ kste ongunstige 
eff ecten op duurzaamheidsfactoren, rekening moet worden gehouden. Groepen van grote ongunstige eff ecten op 
duurzaamheidsfactoren kunnen zelf weer uit verschillende individuele factoren bestaan.
Bĳ  het defi niëren van zĳ n duurzaamheidsvoorkeuren kan de cliënt één, meerdere of alle categorieën selecteren. 
Als algemene regel geldt dat alle fi nanciële instrumenten in het aanbod van de Bank die vallen in een van de door 
de cliënt aangewezen categorieën van duurzaamheidsvoorkeuren dan voor hem geschikt kunnen zĳ n - rekening 
houdend met de overige geschiktheidscriteria. Hiervan kan worden afgeweken indien de cliënt uitdrukkelĳ k 
verzoekt om een andere afweging van de categorieën.
De cliënt kan ook aangeven duurzaamheidsvoorkeuren te hebben maar zonder een voorkeur voor een bepaalde 
categorie. Voor deze cliënten kunnen alle fi nanciële instrumenten in het aanbod van de Bank die onder één, 
meerdere of alle categorieën vallen, geschikt worden geacht, rekening houdend met de andere geschiktheidscriteria.
De Bank vraagt de cliënt ook om een minimaal deel van de te realiseren beleggingen in fi nanciële instrumenten 
binnen de portefeuille te specifi ceren waarvoor de door de cliënt aangewezen duurzaamheidsvoorkeuren 
moeten gelden.
Voor cliënten met duurzaamheidsvoorkeuren biedt de Bank producten of beleggingsstrategieën voor 
vermogensbeheer die hierop aansluiten. De Bank past minimumcriteria toe, waaronder duurzaamheidsfactoren met 
betrekking tot milieu-, sociale en arbeidskwesties, respect voor mensenrechten en kwesties op het gebied van 
corruptiebestrĳ ding en omkoping. Er wordt ook rekening gehouden met specifi eke criteria voor minimumuitsluitingen 
(bĳ v. bewapening, tabak, kolen) en algemeen aanvaarde principes voor verantwoord ondernemen in het belang van 
duurzaamheidsfactoren (bĳ v. lidmaatschap van de United Nations Global Compact United).
Met betrekking tot duurzaamheidsvoorkeuren wordt de volgende procedure gevolgd als onderdeel van de 
geschiktheidstest, rekening houdend met de overige geschiktheidscriteria:
Als de cliënt één van de drie mogelĳ ke duurzaamheidsvoorkeuren heeft gekozen, zal de Bank de cliënt alleen 
fi nanciële instrumenten als zĳ nde geschikt in het kader van beleggingsadvies en beleggingsstrategieën binnen 
portefeuillebeheer aanbevelen indien ze voldoen aan de door de cliënt gekozen duurzaamheidsvoorkeur. Als de 
cliënt twee, meer of alle categorieën selecteert, zal de Bank de cliënt alleen fi nanciële instrumenten als zĳ nde 
geschikt in het kader van beleggingsadvies en beleggingsstrategieën binnen portefeuillebeheer aanbevelen indien 
deze voldoen aan ten minste één van de geselecteerde categorieën.
Dit geldt niet indien de cliënt uitdrukkelĳ k verzoekt om cumulatieve afweging van de door hem gekozen duurzaam-
heidsvoorkeuren. Het is inderdaad mogelĳ k om de voorkeuren voor beleggen in fi nanciële instrumenten die rekening 
houden met de belangrĳ kste ongunstige eff ecten te combineren met een van de twee andere soorten voorkeuren.
In dit geval zal de Bank alleen fi nanciële instrumenten aanbevelen als geschikte fi nanciële instrumenten in het 
kader van beleggingsadvies en portefeuillebeheerstrategieën die de voorkeuren "rekening houdend met de 
belangrĳ kste ongunstige eff ecten" combineren met een van de twee andere duurzaamheidsvoorkeuren.
Met betrekking tot de duurzaamheidsvoorkeur "Rekening houdend met de belangrĳ kste negatieve eff ecten op 
duurzaamheidsfactoren", gaat de Bank als volgt te werk als onderdeel van de geschiktheidscontrole :
In principe moet worden opgemerkt dat de groepen die rekening houden met de negatieve eff ecten op 
duurzaamheidsfactoren zelf gedeeltelĳ k zĳ n samengesteld uit verschillende individuele factoren die de ongunstige 
eff ecten op duurzaamheidsfactoren meten. Als de cliënt een groep selecteert om rekening te houden met de 
belangrĳ kste ongunstige eff ecten op duurzaamheidsfactoren, zal de Bank in het kader van zĳ n beleggingsadvies 
dergelĳ ke fi nanciële instrumenten en dergelĳ ke beleggingsstrategieën in het portefeuillebeheer aanbevelen 
waarvoor er  ten minste aan één van de individuele factoren van de door de cliënt gekozen groep voldaan is. Als de 
Cliënt twee of meer groepen selecteert, zal de Bank de Cliënt alleen fi nanciële instrumenten aanbevelen die alle 
door de cliënt geselecteerde groepen factoren dekken. Voorkeuren voor beleggingen in fi nanciële instrumenten die 
rekening houden met de belangrĳ kste ongunstige eff ecten worden altĳ d cumulatief beschouwd.
Indien de cliënt niet wil dat er rekening wordt gehouden met de duurzaamheidsvoorkeuren, wordt de 
geschiktheidstest uitgevoerd zonder hier rekening mee te houden. Niettemin kunnen aan de cliënt fi nanciële 
instrumenten of beleggingsstrategieën voor vermogensbeheer worden aangeboden die rekening houden met 
duurzaamheidsaspecten, indien deze fi nanciële instrumenten of beleggingsstrategieën voor vermogensbeheer 
geschikt zĳ n op basis van de overige geschiktheidscriteria.
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Wanneer de cliënt de vragenlĳ st Financial ID LPG ('Liquiditeiten - Bescherming - Groei') invult, deelt hĳ  de Bank 
mee hoe hĳ  zĳ n 'portefeuille' wil structureren in drie portefeuilles waarvan elk een essentiële doelstelling 
nastreeft:

• de portefeuille die de liquiditeiten bevat (Liquiditeiten); 

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

•  en ten slotte de portefeuille waarmee de cliënt op groei mikt en waarvoor hĳ  bereid is meer risico te nemen (Groei). 

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

De producten die de Bank aanbiedt, een beschrĳ ving en de belangrĳ kste risico's ervan vindt u verder in 
deze brochure.

V. 
Financial ID 'LPG' - 
Portefeuillestructurering 
'Liquiditeiten - Bescherming - Groei'

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 hoofdzakelĳ k bestaan uit producten waarvan de belangrĳ kste kenmerken beschikbaarheid 
en veiligheid zĳ n en waarvoor een potentieel rendement niet het belangrĳ kste criterium is. 

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

De portefeuille Liquiditeiten kan de volgende producten bevatten: 
Zichtrekeningen, spaarrekeningen, termĳ nrekeningen en monetaire fondsen in euro als in vreemde valuta.

De portefeuille Bescherming
Dit is het deel van het vermogen dat de cliënt, met het oog op een hoger rendement dan haalbaar in de portefeuille 
Liquiditeiten, voor een langere termĳ n wil beleggen. De cliënt is bereid zich bloot te stellen aan de risico's 
verbonden aan beleggingen, maar het behoud van het kapitaal blĳ ft de voornaamste doelstelling. De portefeuille 
Bescherming bestaat daarom uit instrumenten die recht geven op een (gedeeltelĳ ke) terugbetaling van de 
nominale waarde door de uitgever (al dan niet aangevuld met een garantie door een derde) op de vervaldag als 
de cliënt opteert voor instrumenten met uitkering van inkomsten, met regelmatige ontvangsten.

Ondanks de keuze voor uitgevers die door onafhankelĳ ke derden (bv. ratingagentschappen) als kwaliteitsvol 
worden beschouwd of die onderhevig zĳ n aan een risicobeperkend mechanisme (bv. de diversifi ëringsprincipes 
van uitgevers), houden deze producten nog altĳ d risico's in (bv. in geval van faillissement of risico op faillissement 
van de uitgever), die kunnen leiden tot verlies van kapitaal en inkomsten. Die instrumenten zĳ n ook tot aan de 
vervaldag ervan onderhevig aan waardeschommelingen. De cliënt kan een minimumbedrag bepalen dat hĳ  in 
dit type producten wil beleggen, waarmee de Bank bĳ  haar beleggingsvoorstellen rekening zal houden. 
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2   Investment Grade obligaties zĳ n eff ecten die een rating hebben die gelĳ k is aan of hoger is dan BBB- bĳ  Standard & Poor’s (S&P) of een gelĳ kwaardige rating 
hebben bĳ  Moody’s of Fitch.

3  Om een beknopt beeld te krĳ gen van het risicoprofi el van een fonds of tracker, raden we een potentiële belegger aan het 'Essentiële-informatiedocument' lezen. 
Dit document bevat de risico-indicator en een beschrĳ ving van de belangrĳ kste risico's. Deze risico-indicator (SRI = Summary Risk Indicator) geeft een indicatie 
van het risico verbonden aan de belegging in het product. Hiermee kan het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten worden beoordeeld. 
Daarnaast geeft de risico-indicator aan hoe groot de kans is dat dit product verlies zal lĳ den bĳ  bewegingen op de markten of als de fondsbeheerder u niet kan 
betalen. Hĳ  situeert het risico op een schaal van 1 (laagste risico) tot 7 (hoogste risico). De laagste categorie staat niet gelĳ k aan een risicoloze belegging. 
De risico-indicator is gebaseerd op de huidige situatie en karakteristieken van het product en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstig risicoprofi el 
van het product. De indicatie van het risico wordt niet gewaarborgd en kan wĳ zigen doorheen de tĳ d. 

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

Op basis van de antwoorden die de cliënt geeft over zĳ n fi nanciële situatie, zĳ n doelstellingen en zĳ n 
risicotolerantie, bepaalt de Bank het maximumrisico voor de portefeuille van de cliënt. Dat maximumrisico 
bepaalt of de cliënt kan beleggen zonder meer risico te nemen dan hĳ  kan dragen. Dat maximumrisico wordt 
uitgedrukt in een percentage van de totale portefeuille van de cliënt. 

Als de cliënt dat wenst, kan hĳ  voor zĳ n portefeuille Groei een vast maximumbedrag bepalen dat niet mag 
worden overschreden, ongeacht of hĳ  het maximale risico voor zĳ n portefeuille al dan niet heeft bereikt. 

Zo kan de Bank het verschil bepalen tussen het eff ectieve risico van de portefeuille en het maximumrisico dat 
aan de cliënt is toegestaan om nieuwe beleggingen in zĳ n portefeuille Groei te verrichten.

De portefeuille Groei kan 'activa met gemiddeld risico' en 'risicovolle activa' bevatten. 

Activa met gemiddeld risico zĳ n:
• gestructureerde producten in euro met looptĳ d > 10 jaar en met ≥ 90% gegarandeerd of beschermd kapitaal;

•  obligaties uitgegeven door ondernemingen en fi nanciële instellingen in de categorie Investment Grade, met 
een looptĳ d van meer dan tien jaar;

•  fondsen met een SRI3 ≤ 3;

•  Tak 23-verzekeringen waarvan het onderliggende fonds SRI ≤ 3 heeft;

•  en Tak 23-verzekeringen met een SRI ≤ 3 en waarvan de onderliggende waarde (het onderliggende fonds) 
geen SRI heeft.

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

Risicovolle activa zĳ n: 
•  beleggingen in deviezen;

• aandelen; 

• trackers;

• fondsen met een SRI > 3;

• Tak 23-verzekeringen waarvan het onderliggende fonds een SRI > 3 heeft;

•  Tak 23-verzekeringen met een SRI > 3 en waarvan de onderliggende waarde (het onderliggende fonds) geen 
SRI heeft;

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

• obligaties van de categorie Non Investment Grade; 

• achtergestelde obligaties

• en afgeleide producten of beleggingen die ten minste 50% in afgeleide producten beleggen.

De portefeuille Bescherming kan de volgende instrumenten bevatten: 
Staatsobligaties in euro, bedrĳ fsobligaties in euro met een looptĳ d tot en met 10 jaar en fi nanciële obligaties 
in euro met een looptĳ d tot en met 10 jaar in euro, gestructureerde schuldinstrumenten in euro met een 
looptĳ d tot en met 10 jaar met ≥ 90% beschermd of gegarandeerd kapitaal, beleggingsfondsen uitgegeven in 
euro met een looptĳ d tot en met 10 jaar, die ≥ 90% van hun vermogen beleggen in obligaties van de categorie 
"Investment Grade", kasbons en tak 21-verzekeringen. Al deze instrumenten verschĳ nen in de categorie 
'Investment Grade'2.
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De Financial ID 'Klassiek' moet worden ingevuld door cliënten die per defi nitie een conventionele relatie voor 
portefeuillebeheer of voor (actief , klassiek of passief) beleggingsadvies met de Bank onderhouden. 

Op basis van de antwoorden van de cliënt berekent de Bank het toegestane maximumrisico (zie defi nitie op blz 
14) voor de portefeuille van de cliënt en verduidelĳ kt welke beleggersprofi elen de cliënt kan kiezen. Een cliënt 
kan dus opteren voor het meest risicovolle beleggersprofi el dat hem werd toegekend of voor een ander profi el 
met minder risico's; hĳ  kan nooit kiezen voor een risicoprofi el met meer risico's dan het meest risicovolle profi el 
dat de Bank hem heeft toegewezen.

Die cliënten krĳ gen bĳ stand van een Private Banking adviseur bĳ  alle stappen van de portefeuillestructurering 
en hun beleggingen.

Het gaat om de volgende beleggersprofi elen:

De profi elen worden toegewezen op basis van een risicopercentage, namelĳ k het percentage van het maximale 
verlies op het totaal van de portefeuille over een periode van twaalf maanden.

Capital :  het maximum risico 
van dit profi el is 15% 

Income :  het maximum risico 
van dit profi el is 30%

Balanced :  het maximum risico 
van dit profi el is 45%

Dynamic :  het maximum risico 
van dit profi el is 60%

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

VI.
Financial ID 'Klassiek' 
- Portefeuillestructurering
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1. Beleggingsadviesdiensten

Defi nitie 

We spreken van beleggingsadvies wanneer de Bank de cliënt een persoonlĳ ke aanbeveling (onderschrĳ ven, 
verkopen, kopen enz.) geeft over een of meer transacties op fi nanciële instrumenten, ongeacht of de cliënt de 
Bank om advies heeft gevraagd of de Bank het initiatief heeft genomen om advies te geven. 

Belangrĳ k daarbĳ  is het persoonlĳ ke karakter van het advies. 

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

Om als 'beleggingsadvies' te worden beschouwd, is het belangrĳ k dat het advies rekening houdt met de 
persoonlĳ ke situatie van de cliënt en de analyse daarvan.

Aard van het beleggingsadvies dat de Bank voorstelt: niet-onafhankelĳ k

Volgens de MiFID en IDD-wetgeving kan het beleggingsadvies op een al dan niet onafhankelĳ ke basis en 
onpartĳ dige analyse worden verstrekt. 

Het beleggingsadvies dat de Bank voorstelt, wordt als niet-onafhankelĳ k en niet onpartĳ dig beleggingsadvies 
beschouwd.

Waarom wordt het beleggingsadvies van de Bank als 'niet-onafhankelĳ k' en "niet-onpartĳ dig" beschouwd? 

De fi nanciële instrumenten waarvoor de Bank beleggingsadvies geeft (zoals gestructureerde producten, fondsen 
en verzekeringen) worden uitgegeven door verschillende entiteiten (die deel uitmaken van Deutsche Bank 
Groep of partners die niet met Deutsche Bank Groep zĳ n verbonden) waarmee de Bank samenwerkings- of 
distributieovereenkomsten heeft ondertekend: 

(Zie hieromtrent ook naar de hoofdstukken X. Samenvatting van het beleid van de Bank inzake belangencon-
fl icten en XI. Vergoedingen van/aan derden). 

In toepassing van die samenwerkings- of distributieovereenkomsten mag de Bank geldelĳ ke of niet-geldelĳ ke 
vergoedingen innen.

Door de inning van die vergoedingen wordt het beleggingsadvies dat de Bank voorstelt, automatisch als 'niet-
onafhankelĳ k' beschouwd.

De Bank is volkomen transparant over de vergoedingen die zĳ  int. Zĳ  worden bekendgemaakt en beschreven 
in de informatie betreff ende de kosten en lasten die de Bank aan haar cliënten overhandigt voordat zĳ  hun 
beleggingsbeslissing nemen, alsook in de jaarlĳ kse rapportering. 

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

VII. 
Door de Bank voorgestelde 
beleggingsdiensten



M i F I D  2 1M i F I D  2 0

Aanbevolen producten en geschiktheidstest

Het beleggingsadvies heeft uitsluitend betrekking op de producten aanbevolen door de Bank (zoals hierboven 
gedefi nieerd).

Anderzĳ ds maken alle transacties voor een portefeuille met advies deel uit van de geschiktheidstest, en als 
zodanig geeft de Bank een oordeel over de geschiktheid van elk van de transacties, of ze nu rechtstreeks door 
de Bank worden aanbevolen of op initiatief van de klant.

Waarover verleent de Bank beleggingsadvies? In aanmerking genomen productaanbod 

Het advies van de Bank heeft betrekking op beleggingsfondsen, trackers (ETF), gestructureerde producten 
met en zonder kapitaalbescherming en tak 21- en tak 23-levensverzekeringen. Private Banking cliënten die 
een overeenkomst voor beleggingsadvies hebben ondertekend kunnen ook advies ontvangen over individuele 
aandelen en obligaties. 

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

De fi nanciële instrumenten waarover de Bank advies geeft, kunnen uitgegeven zĳ n door entiteiten van de 
Deutsche Bank Groep en door derde uitgevers waarmee de Bank een contractuele relatie heeft (distributie 
bĳ voorbeeld). De Bank hanteert een 'open architectuur', daardoor kan ze haar cliënten een zeer ruim productaanbod 
voorstellen, dat als volgt kan worden beschreven.

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

Trackers: de Bank biedt de cliënt de mogelĳ kheid om op 
ruim 450 ETF's in te schrĳ ven.

Gestructureerde producten met en zonder kapitaalbe-
scherming: de Bank werkt samen met een tiental banken 
die gestructureerde producten uitgeven. Zo biedt de Bank 
de mogelĳ kheid om tegelĳ kertĳ d op verschillende ge-
structureerde producten van verschillende uitgevers in te 
schrĳ ven. 

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

Aandelen: de aandelen die noteren op de belangrĳ kste 
aandelenmarkten (zie lĳ st op pagina 55) zĳ n toegankelĳ k 
voor de cliënten van de Bank. 

Obligaties: de Bank biedt haar cliënten de mogelĳ kheid 
om obligaties te kopen en te verkopen. 

Voor aandelen en obligaties, is het universum in principe 
niet beperkt, maar het product moet in de database van de 
bank zitten.
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De door de Bank uitgevoerde geschikheidstest richt zich op de geschiktheid van de transacties in relatie 
tot de beleggingsdoelstellingen die de cliënt in zĳ n Financial ID heeft gedefinieerd (zie hoofdstuk IV).  Een 
bepalende factor in de test is de impact van de aan- en/of verkooptransactie op het risico van de 
portefeuille van de cliënt, en in het bĳ zonder of het risico van de portefeuille na de transactie nog 
overeenstemt met het maximale risico dat in het Financial ID is gedefinieerd, op basis van de schatting 
van de Bank van  het vermogen van de cliënt om verliezen te dragen en zĳ n risicotolerantie. Wĳ  nodigen u 
uit om de pagina m.b.t. deze risicogebaseerde aanpak op onze website te raadplegen via de volgende 
weblink: https://www.deutschebank.be/nl/financial-id/risicobeheer-portefeuille.html

In de conclusies van de geschiktheidstest wordt onderscheid gemaakt tussen transacties met advies (inclusief 
de uitleg waarom het advies overeenstemt met de beleggingsdoelstellingen van de cliënt) en transacties die 
niet door de Bank worden aanbevolen, rekening houdend met de risico's en diversifi catieregels, afhankelĳ k 
van het type instrument en de partĳ  die de transactie initieert (de bank of de klant).

Met andere woorden, de Bank geeft geen advies over obligaties of aandelen (behalve in het kader van een 
private banking contract) maar voor cliënten met advies wordt de geschiktheid van de transactie ten opzichte 
van de Financial ID en de impact op de portefeuille automatisch geverifi eerd.

In alle gevallen wordt de impact van transacties (aanbevolen of niet) op de portefeuille van de klant beoordeeld 
aan de hand van zĳ n Financial ID.

Periodieke beoordeling

De Bank voert een periodieke beoordeling uit van de geschiktheid van de portefeuille ten opzichte van de 
Financial ID van de klant. De geschiktheidsdiagnose van de portefeuille vindt plaats telkens wanneer de 
klant inlogt op zĳ n Online Banking. Het kwartaalrapport bevat ook de geschiktheidsbeoordeling van de 
portefeuille. Dit komt met name tot uiting in waarschuwingen en kennisgevingen met betrekking tot de 
limieten die de klant heeft opgegeven in zĳ n vragenlĳ st en andere criteria die door de Bank worden 
toegepast.

Er is geen periodieke beoordeling van de geschiktheid van aanbevolen fi nanciële diensten of instrumenten. De 
Bank biedt geen periodieke beoordeling of monitoring van instrumenten die zĳ n verkregen als gevolg van 
adviesdiensten.

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 , klassiek 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 zĳ n transacties, de samenstelling van zĳ n portefeuille, de prestaties van zĳ n portefeuille, en 
voor de cliënten met een Financial ID 'LPG’, de overeenstemming van zĳ n portefeuille met zĳ n Financial ID. Die 
cliënten kunnen vragen om het rapport maandelĳ ks 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.



M i F I D  2 3M i F I D  2 2

•  Beleggingsadviesdiensten aan de cliënten verleend via diverse kanalen, zoals telefoon, 
e-mail of via een Advisory Center of een Private Banker. 

De beleggingsadviesdiensten kunnen via diverse kanalen, zoals telefoon, e-mail een Advisory Center of een 
Private Banker, worden verleend aan alle cliënten die de vragenlĳ st Financial ID integraal hebben ingevuld. 

In het kader van deze diensten ontvangt de cliënt van de Bank, een periodiek rapport met daarin een overzicht 
van zĳ n transacties, de samenstelling van zĳ n portefeuille, de prestaties van zĳ n portefeuille en de overeenstemming 
van zĳ n portefeuille met zĳ n 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.

•  Geautomatiseerde beleggingsadviesdiensten via Online Banking.
De geautomatiseerde beleggingsadviesdiensten zĳ n toegankelĳ k voor cliënten met een Financial ID 'Liquiditeiten 
- Bescherming - Groei' in Online Banking, door de Bank ter beschikking gesteld van haar cliënten. De toegang 
wordt verleend via de modules 'Aanbevelingen' en 'Mĳ n Transacties'. 

Bĳ  de relatieopening met de Bank heeft de cliënt verschillende reglementen en tariefbrochures ontvangen en 
aanvaard, waaronder het 'Specifi ek Reglement Online Banking'. 

Die documenten, het Algemeen Reglement der Verrichtingen en deze MiFID-brochure vormen het contractuele 
kader voor het verlenen van toegang tot het systeem voor geautomatiseerd advies van de Bank via Online Banking.

Wat biedt het systeem voor geautomatiseerd beleggingsadvies 
van de Bank via Online Banking?

Dankzĳ  de tool die de Bank de cliënten ter beschikking stelt, krĳ gt de cliënt toegang tot diverse modules.

•  Module 'Mĳ n portefeuille' 
De cliënt kan zĳ n portefeuille altĳ d raadplegen via twee tabs: 

• De tab 'Overzicht' geeft een globaal beeld van de portefeuille. 

•  De tab 'Details' geeft meer informatie over onder meer de samenstelling, het verloop en de prestatie van 
de portefeuille. 

Via de module 'Mĳ n Portefeuille' ontvangt de cliënt een overzicht van zĳ n beleggingsportefeuille. Dat overzicht 
bevat informatie over onder meer de samenstelling van zĳ n portefeuille, de waardering ervan en de overeenstemming 
ervan met de doelstellingen zoals bepaald in de 'Financial ID'. 

De Bank stuurt de cliënten in de maand volgend op elk kwartaal ook een rapport met daarin een overzicht van 
de transacties, de samenstelling van de portefeuille, de prestaties van de portefeuille, de overeenstemming 
ervan met de 'Financial ID' van de cliënt en eventuele meldingen.

•  Pictogram 'Notifi caties' 
Via het pictogram 'Notifi caties' op alle pagina's van de rubriek 'Beleggingen' in Online Banking, ontvangt de cliënt 
meldingen zodra zĳ n portefeuille afwĳ kt van de doelstellingen zoals bepaald in zĳ n 'Financial ID' of van de 
geldende diversifi ëringsprincipes. 

De meldingen worden aangemaakt door algoritmen. De module 'Aanbevelingen' stelt de cliënt eventueel 
(volgens het type melding) een oplossing voor om die afwĳ king te verhelpen.

•  Module 'Aanbevelingen' 
De module 'Aanbevelingen' is alleen toegankelĳ k voor cliënten die de Financial ID voor hun portefeuille 
'Liquiditeiten - Bescherming - Groei' helemaal hebben ingevuld. 

Via de module 'Aanbevelingen' geeft de Bank haar cliënten geautomatiseerde persoonlĳ ke aanbevelingen 
over de aan- en verkoop van bepaalde fi nanciële producten. 
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Als dat beleggingsadvies betrekking heeft op de aankoop van fi nanciële instrumenten, dan houdt het altĳ d 
rekening met de doelgroep die voor elk van de geadviseerde producten werd bepaald, en ook met de gegevens 
die de cliënt in zĳ n vragenlĳ st 'Financial ID' heeft meegedeeld. Op basis van die informatie kan de Bank de 
beleggingsportefeuille van de cliënt optimaal afstemmen op de vastgelegde doelstellingen, de geldende 
diversifi ëringsprincipes en de overtuigingen van de Chief Investment Offi  cer. 

De volgorde waarin de verschillende beleggingsproducten worden voorgesteld, houdt met name rekening met 
de visie van de Bank op de fi nanciële markten en de ontwikkelingen ervan, en streeft ernaar de portefeuille van 
iedere cliënt op die visie af te stemmen. De automatisering van het aldus verleende beleggingsadvies verloopt 
via het gebruik van algoritmen en scoringmethodes. 

Als een bepaald fi nancieel product niet-passend blĳ kt voor een cliënt, zal de Bank het hem niet aanbevelen.

Het advies dat de Bank verleent, heeft betrekking op het fi nanciële instrument, maar daarna moet de cliënt 
zelf bepalen welk bedrag hĳ  in het aanbevolen fi nanciële product wil beleggen. 

Via de module 'Aanbevelingen' kan de Bank haar cliënten ook geautomatiseerde persoonlĳ ke aanbevelingen 
over de verkoop van bepaalde fi nanciële producten geven. 

Dat verkoopadvies kan betrekking hebben op alle fi nanciële producten in de portefeuille van de cliënten en 
berust op:

de negatieve beoordeling van de Bank over een product of een specifi eke uitgever; 

•  Het feit dat er in het aanbod van de Bank een of meer fi nanciële producten zitten die sterker tot de 
kwaliteit van de portefeuille kunnen bĳ dragen dan het betrokken product; 

•  Het feit dat de beleggingsportefeuille van de cliënt door het betrokken fi nanciële product niet (meer) 
overeenstemt met zĳ n 'Financial ID' of met de diversifi ëringsprincipes.

•  Module 'Mĳ n transacties' 
De module 'Mĳ n transacties' is alleen toegankelĳ k voor cliënten die de Financial ID 'Liquiditeiten - Bescherming - 
Groei' helemaal hebben ingevuld. 

Via de module 'Mĳ n transacties' kan de cliënt een lĳ st weergeven van alle transacties die hĳ  heeft uitgevoerd 
of heeft bewaard zonder uitvoering en ook voorstellen van transacties die een adviseur van de Bank hem heeft 
bezorgd. 

De cliënt kan een voorstel dat hĳ  was gestart en heeft bewaard opnieuw bekĳ ken en afronden. 

Hĳ  kan ook uitgevoerde transacties en de impact ervan op zĳ n portefeuille opnieuw bekĳ ken op het ogenblik 
van de transactie. Met de tab 'Orderbeheer' kan de cliënt onder meer de lopende, uitgevoerde en geannuleerde 
orders raadplegen. 

•  Module 'Producten' 
Via de module 'Producten' kan de cliënt zoeken naar de producten die bĳ  de Bank beschikbaar zĳ n en ook aan- 
en verkooptransacties uitvoeren op fi nanciële producten die in het aanbod van de Bank zitten zonder dat zĳ  de 
cliënt daar op voorhand advies over verleent. 

Er zĳ n alleen aankooptransacties mogelĳ k voor producten die in overeenstemming zĳ n met de doelgroep waar 
de cliënt in zit en die passend zĳ n voor de cliënt (op basis van zĳ n kennis en ervaring). De resultaten van een 
zoekopdracht naar producten worden in die zin gefi lterd. 

De cliënt kan geen producten selecteren die hier niet mee overeenstemmen. Daarna moet de cliënt bepalen 
welk bedrag hĳ  in een fi nancieel product wil beleggen. De Bank kĳ kt nog eens na of de geplande belegging wel 
passend is. De cliënt moet in voorkomend geval de bedragen aanpassen om de belegging te kunnen verrichten. 
Het is immers niet mogelĳ k om een belegging te doen die niet strookt met de 'Financial ID' van de cliënt.
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•  Module 'Financial ID' 
Via de module 'Financial ID' kan de cliënt zĳ n Financial ID invullen of wĳ zigen.

Integratie van de duurzaamheidsrisico’s in het door de Bank aangeboden beleggingsadvies

•  Defi nitie van duurzaamheidsrisico’s
Duurzaamheidsrisico's (“ESG-risico's”) zĳ n incidenten of omstandigheden op het gebied van Milieu, Sociaal of 
Corporate Governance, waarvan het optreden feitelĳ ke of potentieel aanzienlĳ k negatieve eff ecten kan 
hebben op de waarde van de belegging. Deze risico's kunnen zowel afzonderlĳ k als cumulatief optreden; ze 
kunnen individuele bedrĳ ven raken, maar ook hele sectoren / branches of regio's en kunnen zeer verschillende 
kenmerken hebben.

De volgende voorbeelden kunnen helpen om duurzaamheidsrisico's te verduidelĳ ken:

Door het optreden van extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering (bekend als fysieke 
risico's) kunnen bĳ voorbeeld productielocaties van individuele bedrĳ ven of hele regio's worden aangetast of 
vernietigd, wat leidt tot productiestops, herstelkosten om de productielocaties te herstellen en hogere 
verzekeringskosten. Bovendien kunnen extreme weersomstandigheden als gevolg van klimaatverandering, 
zoals lange periodes van laagwater tĳ dens droogtes, het transport van goederen belemmeren of zelfs 
onmogelĳ k maken.

Er zĳ n ook risico's verbonden aan de omschakeling naar een koolstofarme economie (bekend als transitierisico's): 
zo kunnen politieke maatregelen ertoe leiden dat fossiele brandstoff en duurder en / of schaarser worden 
(voorbeelden: uitfasering van fossiele brandstoff en, CO2-belasting) of hoge investeringskosten als gevolg van 
te vereiste om gebouwen en installaties te renoveren. Nieuwe technologieën kunnen bekende technologieën 
verdringen (bv. Elektrische mobiliteit), en veranderingen in de voorkeuren en verwachtingen van klanten in de 
samenleving kunnen de bedrĳ fsmodellen van bedrĳ ven in gevaar brengen als ze niet op tĳ d reageren en 
tegenmaatregelen nemen (bĳ voorbeeld door hun bedrĳ fsmodel aan te passen).

Een substantiële toename van fysieke risico's vereist een meer abrupte omschakeling in de economie, wat 
weer leidt tot grotere transitierisico's.

Sociale risico's komen voort uit aspecten als het niet naleven van arbeidsrechtelĳ ke normen (bĳ voorbeeld 
kinderarbeid en dwangarbeid) en het naleven van voorschriften voor gezondheid en veiligheid op het werk.

Voorbeelden van risico's die zich voordoen binnen de reikwĳ dte van het ondernemingsbestuur als gevolg van 
inadequaat ondernemingsbestuur en die tot hoge boetes kunnen leiden, zĳ n onder meer het niet naleven van 
de eerlĳ kheid van de belastingbetaler en corruptie.

Duurzaamheidsrisico's zĳ n van invloed op de volgende traditionele risico's van beleggingen in eff ecten in het 
bĳ zonder, en als ze zich voordoen, kunnen ze een aanzienlĳ k negatief eff ect hebben op de opbrengsten van 
een belegging in eff ecten:

• Sectorrisico

• Prĳ swĳ zigingsrisico

• Emittent / kredietrisico

• Dividendrisico

• Liquiditeitsrisico

• Valutarisico

• Methode om duurzaamheidsrisico's op te nemen
De bank houdt in het kader van beleggingsadvies als volgt rekening met duurzaamheidsrisico's: Om 
duurzaamheidsrisico's in te schatten maakt Deutsche Bank gebruik van informatie zoals die van externe 
dienstverleners die gespecialiseerd zĳ n in de kwalitatieve evaluatie van ESG-factoren.
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Omdat duurzaamheidsrisico's verschillende eff ecten kunnen hebben op individuele bedrĳ ven, sectoren, 
beleggingsregio's, valuta's en beleggingscategorieën (bĳ voorbeeld aandelen of obligaties), volgt de Bank bĳ  
het aanbevelen van fi nanciële instrumenten in beleggingsadvies de benadering om beleggingen zo breed 
mogelĳ k te spreiden om de eff ecten van het optreden van duurzaamheidsrisico's op portefeuilleniveau te 
verminderen. De Bank beveelt in het algemeen een spreiding aan over verschillende beleggingscategorieën 
om te zorgen voor een individueel kansen- / risicoprofi el voor de cliënt. Daarnaast streeft ons beleggingsadvies 
een brede spreiding van beleggingscategorieën in verschillende branches / sectoren, beleggingsregio's en 
valuta's na.

• Eff ecten van duurzaamheidsrisico's op [potentiële] rendementen
Duurzaamheidsrisico's kunnen niet volledig worden vermeden bĳ  het beleggen in eff ecten. Ze hebben 
doorgaans een aanzienlĳ k negatief eff ect op de marktprĳ s van de investering. De duurzaamheidsrisico's van 
een belegging in eff ecten kunnen leiden tot een materiële verslechtering van het fi nanciële profi el, de 
winstgevendheid of de reputatie van de onderliggende onderneming en hebben een negatief eff ect op de 
marktprĳ s van de belegging. In extreme gevallen is totaal verlies mogelĳ k.

2. Diensten van discretionair vermogensbeheer 

Het portefeuillebeheer is een discretionaire en individuele dienst waarbĳ  de Bank een cliëntenportefeuille met 
één of meer fi nanciële instrumenten beheert op basis van een mandaat dat de cliënt haar heeft verleend. De 
ondertekende overeenkomst tussen de Bank en haar cliënt beschrĳ ft 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 '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 'Private Solutions' contracten zĳn opgenomen.

De 'Private Solutions' contracten kunnen in het Advisory Center of bĳ  een Private Banker worden afgesloten. 
Overeenkomsten voor discretionair vermogensbeheer worden aan Private Banking cliënten voorgesteld door 
hun Private Banker. 

Voor de ondertekening van een overeenkomst voor discretionair vermogensbeheer en een '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 vermogensbeheer. 

Op het ogenblik van het sluiten van het 'Private Solutions' contract (of in geval van een bĳ storting) onderzoekt 
de Bank of het beoogde contract in overeenstemming is met de Financial ID van de cliënt.

Tĳ dens de looptĳ d van het contract ziet de Bank erop toe dat het contract in overeenstemming is met de 
Financial ID 'Liquiditeiten - Bescherming - Groei. 

Als op een bepaald moment de overeenkomst voor discretionair beheer niet langer zou overeenstemmen met 
de Financial ID van de betrokken cliënt (bĳ voorbeeld na een wĳ ziging van de Financial ID door de cliënt), zal 
de cliënt worden gewaarschuwd en met hem zullen de nodige maatregelen worden overeengekomen.

In de maand na elk kwartaal ontvangt de cliënt een rapport van de Bank waarin hem een overzicht wordt 
gegeven van zĳ n transacties, de samenstelling van zĳ n portefeuille, de prestaties van zĳ n portefeuille en de 
overeenstemming van zĳ n portefeuille met zĳ n Financial ID. 
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Private Banking-cliënten met contract van discretionair vermogensbeheer kunnen verzoeken dit rapport 
maandelĳ ks 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 overeenkomst voor discretionair 
vermogensbeheer hebben gesloten met de Bank, zullen op de hoogte worden gebracht wanneer hun 
portefeuille (in discretionair beheer) met minstens 10% is gedaald ten opzichte van de koers in het begin van 
elke rapportageperiode.

Duurzaamheidsrisico's in het kader van fi nancieel portefeuillebeheer

• Defi nitie van duurzaamheidsrisico's
Zie supra Opnemen van duurzaamheidsrisico’s bĳ  het geven van beleggingsadvies voor een defi nitie van 
duurzaamheidsrisico's

• Methode om duurzaamheidsrisico's op te nemen
Wanneer beslissingen worden genomen in het kader van het beheer van fi nanciële portefeuilles, zĳ n de principes 
beschreven supra voor het evalueren van duurzaamheidsrisico's en voor diversifi catie om duurzaamheidsrisico's 
te verminderen analoog van toepassing op portefeuilleniveau.

Naast de maatregelen genoemd supra om rekening te houden met duurzaamheidsrisico's, wordt bĳ  het beheer 
van fi nanciële portefeuilles op verschillende punten tĳ dens het beleggingsproces aandacht besteed aan 
duurzaamheidsrisico's. Met duurzaamheidsrisico's wordt rekening gehouden bĳ  de macro-economische afweging 
en de ontwikkeling van een marktoordeel, bĳ  het toewĳ zen van activa aan individuele beleggingsstrategieën 
en bĳ  het selecteren van individuele fi nanciële instrumenten.

• Eff ecten van duurzaamheidsrisico's op [potentiele] rendementen
Zie supra voor de eff ecten van duurzaamheidsrisico's op potentiële rendementen.
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3. Diensten voor het ontvangen en doorgeven van orders 

De Bank biedt diensten aan m.b.t. ontvangen en doorgeven van orders aan cliënten voor hun portefeuille 
zonder advies, d.w.z. cliënten 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 fi nanciële producten 
binnen het aanbod van de Bank, die in lĳ n zĳ n met de doelgroep waartoe de cliënt behoort (dit kan te maken 
hebben met kennis en ervaring van de cliënt, en dergelĳ ke meer), via Equity Desk, Online Banking of hun 
Private Banker (voor diegene die het reglement "Private Banking Relatie" hebben ondertekend). 

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 fi nancieel product dat hĳ  wenst aan te kopen. Indien dat niet het 
geval zou zĳ n, zal het order worden geweigerd. 

Cliënten ontvangen van de Bank geen beleggingsadvies voor hun portefeuille 'zonder advies'. Ze hebben dus 
geen toegang tot de module 'Aanbevelingen' in Online Banking, noch tot de Advisory 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).
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1. Obligaties in euro van het type 'Investment Grade'

Basiseigenschappen van obligaties 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 looptĳ d. Als obligatiehouder bent u dus schuldeiser van de uitgever van de obligatie, en hebt u recht 
op een of meerdere couponbetalingen en de terugbetaling van het nominale bedrag van de lening op 
eindvervaldag. De prĳ s van een obligatie wordt uitgedrukt als een percentage van de nominale waarde (bv. 
101%). 

Rendement

Een obligatie wordt gekocht met het oog op een vast bepaald rendement. Dit rendement dat u zal ontvangen 
is afhankelĳ k van de prĳ s waaraan de obligatie gekocht wordt (bĳ  uitgifte of op de secundaire markt), de 
coupons die u tĳ dens de looptĳ d van de obligatie ontvangt en de waarde die terugbetaald wordt op vervaldag. 
Hoe hoger de coupon, hoe hoger het rendement (ceteris paribus). Daarnaast wordt het rendement hoger 
wanneer de prĳ s van een obligatie daalt. 

Risico’s van obligaties in euro van het type 'Investment Grade’ 

Kredietrisico

Het kredietrisico is het risico dat de uitgever van de obligatie niet in staat is om de periodieke coupon of het 
nominale bedrag op eindvervaldag terug te betalen. In het geval van faling van de uitgever kunt u als 
obligatiehouder een deel of zelfs het volledige bedrag dat u geïnvesteerd hebt verliezen. De couponbetalingen 
en de terugbetaling van het nominale bedrag op eindvervaldag worden in dit geval niet door een derde partĳ  
gegarandeerd, waardoor de obligatiehouder een kredietrisico loopt op de uitgever.

De kwaliteit van een obligatie of de kans dat een uitgever zĳ n verplichtingen niet kan nakomen, kan afgeleid 
worden uit de kredietrating die door kredietratingagentschappen zoals Standard & Poor's of Moody's aan de 
uitgever is toegekend (zie onderstaande tabellen). Hoe lager de kredietrating van een uitgever, hoe hoger het 
kredietrisico en hoe hoger het rendement dat investeerders hiervoor willen als vergoeding. 

Kredietratings kunnen in twee hoofdcategorieën opgedeeld worden: Investment Grade en Speculative Grade. 
De klassieke obligaties, zoals wĳ  deze omschrĳ ven, bevinden zich in de categorie Investment Grade 
(kredietratings van AAA tot BBB-) waarvan de fi nanciële soliditeit van de uitgever als stevig beschouwd kan 
worden: men verwacht dat de uitgever probleemloos zĳ n fi nanciële verbintenissen zal kunnen nakomen. Hoe 
hoger de kredietrating, hoe groter de kans dat de belegger op de eindvervaldag wordt terugbetaald.

VIII. 
Financiële producten waarop MiFID 
van toepassing is



M i F I D  2 9M i F I D  2 8

NON-INVESTMENT GRADE

INVESTMENT GRADE

Bron: Deutsche Bank, S&P, Moody’s

Gemiddeld wanbetalingspercentage van de obligaties

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

0,1%
4,5%

1 jaar 3 jaar 5 jaar 10 jaar

0,5% 1,1% 2,9%

13,6%

21%

33,2%

Investment Grade High Yield

AAA Aaa Uitstekend 0,10%

Standard &
Poor’s (S&P)

Moody’s Capaciteit van de uitgever om zĳ n 
fi nanciële verplichtingen na te komen

Cumulatieve Default Rate 
op 5 jaar na uitgifte

AA Aa Zeer groot (heel weinig verschil met rating AAA) 0,40%

A A
Groot (maar de uitgever kan de gevolgen van de 
veranderende economische context mogelĳ k sterker 
ondervinden dan hogere ratings)

1,00%

BB Ba Aanzienlĳ k risico op niet-betaling, maar minder 
kwetsbaar dan de andere speculatieve categorieën 10,10%

B B Zeer groot risisco op niet-betaling, zelfs al kan de 
uitgever momenteel zĳ n verplichtingen nog nakomen 23,90%

CCC en lager Caa en lager Nabĳ  de staking van betaling
of reeds in staking van betaling 48,80%

BBB Baa Aanvaardbaar (maar hoger risico op gevolgen van de 
veranderende economische context) 1,90%
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Renterisico

De prĳ s van een obligatie kan variëren doorheen de tĳ d in functie van de evolutie van de rentes op de markt. 
De prĳ s evolueert in de omgekeerde richting van de rente, zowel naar boven als beneden. Bĳ voorbeeld, hoe 
meer de rentes stĳ gen, hoe meer de prĳ s van een obligatie zal dalen. 

Concreet: Als de rentes stĳ gen, zal de uitgever bĳ  de uitgifte van een nieuwe obligatie een hogere coupon 
moeten betalen (in lĳ n met de hogere marktrente), waardoor de vroeger uitgegeven obligaties van diezelfde 
uitgever met een (lagere) vaste coupon aan aantrekkingskracht verliezen. Daarom daalt de prĳ s van die oude 
obligaties (en stĳ gt dus het rendement). Deze gevoeligheid van de prĳ s van de obligatie aan de evolutie van de 
rentevoet wordt gemeten door de duratie.

Liquiditeitsrisico

Een obligatie van het type ‘Investment Grade’ kan in principe steeds verkocht worden. Een tegenpartĳ  moet 
bereid zĳ n om uw obligatie te kopen, wat kan betekenen dat de verkoop soms enkel aan een ongunstige prĳ s 
mogelĳ k is. 

2. Obligaties in vreemde munten van het type 'Investment Grade'

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

Obligaties in vreemde munten van het type 'Investment Grade' (kredietratings 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 aantrekkelĳ ker renteniveau. De geboden rendementen zullen voor elke munt afhankelĳ k zĳ n van het 
niveau van de infl atie 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.

Link tussen het rendement en de prĳ s van een obligatie
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+1,16%

Prijs -5%

120

115

110

105

100

95

90

85

80

P
ri

js

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

Bron: Deutsche Bank
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  Gemiddelde volatiliteit op 60 dagen over de laatste 10 jaar
  Maximaal verlies over de laatste 10 jaar

Grafi ek louter ter illustratie en bij benadering, zonder garantie voor de toekomst.
Bron: Bloomberg, Deutsche Bank, gegevens op 31 augustus 2021

Risico’s van obligaties in vreemde munten van het type 'Investment grade'

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 tĳ dens de looptĳ d van de obligatie 
deprecieert in verhouding tot de euro, zal het rendement uitgedrukt in euro negatief beïnvloed worden. 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 munten 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 u als investeerder een obligatie uitgegeven in een munt uit de 
groeilanden koopt, loopt u een hoger wisselkoersrisico dan bĳ voorbeeld een obligatie uitgegeven in 
(Amerikaanse) dollar. Het rendement dat u als belegger eist, zal dan ook rekening houden met dit hoger risico.

3. Speculatieve obligaties

Basiseigenschappen van een speculatieve obligatie

De categorie speculatieve obligaties bevat de obligaties in euro of vreemde munten met een kredietrating 
'Speculative Grade'. Een 'speculative grade' obligatie (ook High Yield of hoogrentende obligatie genoemd) 
wordt gekenmerkt door een kredietkredietrating BB+ of lager bĳ  Standard & Poor's, of Ba1 of lager bĳ  
Moody's. Ook obligaties zonder kredietrating vallen binnen deze categorie. Deze kredietkredietrating wordt 
bepaald aan de hand van het ingeschatte risico op faling. In ruil voor deze lage kredietkredietrating bieden 
deze obligaties een hoger rendement. 

Maximaal verlies en volatiliteit van de deviezen over de laatste 10 jaar

16,94%

U
S

D

7,54%

18,11%

C
H

F

5,03%

24,63%
C

A
D

7,90%

26,97%

S
E

K

6,19%

38,53%

A
U

D

8,63%

42,01%

N
O

K

7,85%

53,88%

Z
A

R

14,19%

67,77%

B
R

L

15,14%

79,27%

T
R

Y

12,92%

26,17%

7,52%

G
B

P



M i F I D  3 3M i F I D  3 2

Gemiddeld wanbetalingspercentage van de High Yield obligaties op 5 jaar

Risico’s van een speculatieve obligatie

Kredietrisico

Het risico op niet terugbetaling door de uitgever van een 'Speculative Grade' obligatie is signifi cant hoger dan 
voor obligaties met een 'Investment Grade' kredietrating. Met betrekking tot deze obligaties moet de belegger 
ook bĳ zondere aandacht schenken aan de liquiditeit, die vaak lager is dan deze van de 'Investment Grade' 
obligaties. Bovendien kan de waarde die gerecupereerd kan worden in geval van faling vande uitgever laag of 
zelfs nul zĳ n.

Renterisico

De gevoeligheid van de prĳ s 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 tĳ dens de looptĳ d van de obligatie deprecieert in verhouding tot de euro, zal het rendement 
uitgedrukt in euro negatief beïnvloed worden. 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

10,1%

BB

23,9%

B

48,8%

CCC en lager
Bron: Moody's, DB Research, gemiddelden sinds 1970 voor alle obligaties
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Senior 'preferred' obligaties (bv. 
gestructureerde schuldinstrumenten), 
fi scale en pensioenschulden, andere 

deposito’s (grote ondernemingen, 
fi nanciële instellingen, enz).

Particulieren, KMO

Deposito’s > 100.000 euro

Deposito’s ≤ 100.000 euro

Passief van de balans

Eigen vermogen

Achtergestelde obligaties

Senior 'non-preferred' obligaties

Schematische voorstelling van het bail-in principe

4. Bankobligaties

Basiseigenschappen van een bancaire obligatie

Een bancaire obligatie is een obligatie die uitgegeven werd door een bank of een fi nanciële instelling en die 
onderhevig is aan het 'bail-in' principe. De obligaties van het type 'Investment Grade', de speculatieve en de 
complexe obligaties in euro of vreemde munt, die uitgegeven worden door een bank of een fi nanciële instelling, 
en die onderhevig zĳ n aan het bail-in (in het Nederlands vertaald als afwikkelingsmaatregelen) principe, maken 
deel uit van deze categorie. 

Sinds de fi nanciële crisis werden grote inspanningen geleverd om banken veiliger en robuuster te maken, met 
het oog op een betere bescherming van de depositohouders. Op Europees niveau werd de BRRD-richtlĳ n 
(BRRD – “Bank Recovery and Resolution Directive”) uitgevaardigd die het herstel en de afwikkeling van 
bankinstellingen regelt. Deze richtlĳ n legt een precies kader vast waarin de verschillende stappen beschreven 
worden die gevolgd moeten worden indien een bank in moeilĳ kheden 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.

In een dergelĳ k scenario, wanneer een bank niet langer als leefbaar beschouwd wordt, is voorzien dat de 
beschikbare middelen volgens een vastgestelde volgorde geliquideerd worden: eerst aandelen, daarna 
achtergestelde 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 
Capacity 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 depositohouders profi teren van 
een hoger beschermingsniveau. Hoe dan ook, de deposito’s tot 100.000 euro worden gegarandeerd door het 
geharmoniseerde depositobeschermingssysteem op Europees niveau. Deze zĳ n uitgesloten in geval van bail-in.

Situatie van toepassing in Duitsland sinds 1 januari 2017, bron Deutsche Bank AG

Bĳ drage enkel indien TLAC onvoldoende is

Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)

H
iërarchie van de schuldeisers

H
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Kredietratingagentschappen geven een verschillende kredietrating aan senior 'preferred' en senior 'non-
preferred' obligaties. De kredietrating van een obligatie uitgegeven door een fi nanciële instelling is dus niet 
automatisch dezelfde als de kredietkredietrating van de fi nanciële instelling. Het is essentieel om te begrĳ pen 
dat wanneer het 'bail-in' principe wordt toegepast, de houders van obligaties belangrĳ ke verliezen kunnen 
ondervinden op een gedeelte van of de totaliteit van het kapitaal dat geïnvesteerd werd (herstructurering van 
obligaties, omzetting van obligaties naar aandelen). Senior 'preferred' obligaties kunnen enkel impact 
ondervinden indien aandelen en de andere schuldinstrumenten die lager in de hiërarchie van schuldeisers 
staan (achtergestelde obligaties, senior 'non-preferred' obligaties) onvoldoende zĳ n om de verliezen te 
absorberen en de bank in faling te herkapitaliseren. 

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

Risico’s van bancaire obligaties

Indien het bail-in principe toegepast wordt, kunnen houders van bail-in obligaties signifi cante verliezen lĳ den 
(herstructurering van obligaties, omzetting van obligaties naar aandelen). Ze zĳ n dus minder goed beschermd 
dan andere schuldeisers zoals de depositohouders.

5. Complexe obligaties

Basiseigenschappen van complexe obligaties

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

Achtergestelde obligaties

Achtergestelde obligaties zĳ n over het algemeen risicovoller dan klassieke obligaties. In ruil bieden ze een 
hoger rendement. Indien de emittent fi nanciële problemen heeft, kan een herstructurering van de schuld 
gebeuren of het bedrĳ f zelfs failliet gaan. In het geval van faillissement, zullen de activa van het bedrĳ f 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 
je staat op de lĳ st van schuldeisers, hoe kleiner de kans is om het volledige initieel belegde bedrag terug te 
vorderen wanneer het bedrĳ f failliet gaat. Achtergestelde obligaties staan zeer laag op de lĳ st van schuldeisers, 
en worden terugbetaald na de andere obligatiehouders en net voor de laatsten op de lĳ st, de aandeelhouders. 

Perpetuele obligaties

In tegenstelling tot klassieke obligaties, hebben perpetuele obligaties (= eeuwigdurende obligaties) geen vaste 
vervaldag. De enige bedragen die u ontvangt zĳ n de periodieke 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 wĳ zigingen van de 
rentevoeten) zeer hoog, en de prĳ s van obligaties kan dus sterker variëren in functie van de marktrente dan bĳ  
klassieke obligaties. Daarnaast zĳ n de obligaties eveneens meer gevoelig voor het kredietrisico dan klassieke 
obligaties. Wanneer de emittent fi nanciële problemen heeft, kan beslist worden om de coupon die uitbetaald 
wordt te verminderen, of zelfs af te schaff en. Tot slot worden houders van perpetuele obligaties bĳ  faillissement 
van de emittent meestal na alle andere schuldeisers terugbetaald (het zĳ n dus achtergestelde obligaties), en 
in bepaalde gevallen zelfs niet.

Obligaties met een zero-coupon

Obligaties met een zero-coupon bieden geen inkomsten in de vorm van een periodieke coupon. Het rendement 
wordt gegenereerd door het verschil tussen de aankoopprĳ s en de waarde op vervaldag. Obligaties met een 
zero-coupon zĳ n zeer gevoelig voor rentewĳ zigingen (meer dan ander obligaties)



M i F I D  3 5M i F I D  3 4

Converteerbare obligaties

Converteerbare obligaties zĳ n obligaties die de houder, 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.). De koers van de obligatie zal beïnvloed worden door de 
koers van het aandeel, afhankelĳ k van de conversieprĳ s die vastgelegd werd. 

Callable 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 
bepaalde call-prĳ s. 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 zĳ n schuld herfi nancieren 
tegen een goedkoper niveau en wordt hĳ  gestimuleerd om de oorspronkelĳ k uitgegeven obligaties af te lossen. 
In dat geval zal het dus ook moeilĳ ker zĳ n voor de belegger om een interessante herbelegging te vinden, 
waardoor de coupon van een callable obligatie doorgaans hoger is dan een niet-callable obligatie.

6. Aandelen

Basiseigenschappen van een aandeel

Een aandeel is een eff ect dat een deel van het kapitaal van een onderneming vertegenwoordigt. Het kan worden 
uitgedrukt in euro of in een vreemde valuta. 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 
afhankelĳ k van de winst van de vennootschap) en stemrecht in de Algemene Aandeelhoudersvergadering. De 
belegger heeft recht op een dividend wanneer het bedrĳ f ervoor kiest om een dividend uit te keren. Het bedrĳ f 
is echter niet verplicht om regelmatig een dividend uit te keren, en het bedrag ervan kan schommelen. 

Aandelen zĳ n beursgenoteerd, en kunnen dus verkocht worden wanneer de markt waarop het aandeel noteert 
geopend is, behalve in het geval van uitzonderlĳ ke marktomstandigheden of minder liquide aandelen. De 
verkoopprĳ s zal bepaald worden door de koers waaraan het aandeel noteert, de belegger kan dus kapitaalverlies 
lĳ den tegenover het initieel belegde kapitaal.

Risico's verbonden aan aandelen

Kapitaalrisico
De waarde van een aandeel is afhankelĳ k van de winst(verwachtingen) van een bedrĳ f. Hoe hoger de verwachte 
winst, hoe hoger de prĳ s van een aandeel. Als aandeelhouder deelt u niet enkel in de winst, maar ook in het 
verlies. In geval van faillissement zullen eerst de obligatiehouders terugbetaald worden en daarna pas de 
aandeelhouders. Om deze reden is investeren in aandelen risicovoller dan investeren in obligaties, en kan de 
belegger maximaal het volledige geïnvesteerde bedrag verliezen.

Het belangrĳ kste risico van investeren in individuele aandelen kan gemeten worden aan de hand van de 
volatiliteit. Het is een indicator voor de intensiteit van koersschommelingen. Beleggers associëren een hoge 
volatiliteit met een hoger risico. Een stĳ ging van de volatiliteit kan marktgedreven zĳ n en daarom niet 
noodzakelĳ k bedrĳ fsgedreven. Een deel van het risico dat eigen is aan elk aandeel kan geëlimineerd worden 
door het diversifi ëren van de portefeuille met beleggingen in verschillende aandelen. Hierbĳ  ka geopteerd 
worden voor aandelen die niet al te sterk gecorreleerd zĳ n, d.w.z. waarvan de koersen niet allemaal in dezelfde 
richting gaan bĳ  problemen (economische crisis, beurscrisis enz.).
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Maximaal verlies en volatiliteit van de belangrijkste wereldregio's over de laatste 10 jaar

  Gemiddelde volatiliteit op 60 dagen over de laatste 10 jaar
  Maximaal verlies over 10 jaar

Bron: Bloomberg, Deutsche Bank, gegevens op 31 augustus 2021

Maximaal verlies en volatiliteit van verschillende Europese sectoren over de laatste 10 jaar

  Gemiddelde volatiliteit op 60 dagen over de laatste 10 jaar
  Maximaal verlies over 10 jaar

Grafi ek louter ter illustratie en bij benadering, zonder garantie voor de toekomst.
Bron: Bloomberg, Deutsche Bank, gegevens op 31 augustus 2021
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7. Fondsen en trackers

Basiseigenschappen van beleggingsfondsen

Een fonds (ook wel `Instelling voor Collectieve Beleggingen' genoemd) is een instelling die de bedragen van 
een aantal beleggers bĳ eenbrengt en dit totale kapitaal belegt over verschillende  beleggingsproducten zoals 
aandelen, obligaties, fondsen enz.

Het totaal van het belegde kapitaal wordt vervolgens verdeeld in deelbewĳ zen waarop u, als beleger,  kunt 
intekenen. De fondsbeheerder zal dit kapitaal beheren. Hĳ  houdt zich daarbĳ  aan een beleggingsbeleid dat 
voor elk specifi ek fonds werd vastgelegd. Dit beleid wordt onder meer uiteengezet in het document 'Essentiële 
beleggersinformatie (KID)' en in het prospectus dat u voor elk fonds terugvindt op onze website.

De waarde van zo’n deelbewĳ s wordt de netto inventariswaarde (NIW) genoemd. Deze wordt doorgaans 
dagelĳ ks berekend en kan zowel stĳ gen als dalen, in lĳ n met de waarde van de instrumenten waarin het fonds 
belegd is. 

Fondsen kunnen een kapitalisatie of (en) distributie compartiment(en) hebben en noteren in EUR of in een 
andere munt. 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.

Basiseigenschappen van trackers

Een tracker, ook wel ETF (Exchange Traded Fund) genoemd, kan simpelweg aanzien worden als een fonds dat 
op de beurs wordt verhandeld. Dit heeft als doel het verloop van een specifi eke index (bv. Dow Jones of Bel 
20) zo getrouw mogelĳ k nabootsen (ook wel passief beheer genoemd). De evolutie van de koers van een 
tracker zal daarom doorgaans zeer dicht bĳ  de evolutie van de onderliggende beursindex liggen. Trackers 
worden even gemakkelĳ k verhandeld als aandelen. Ze noteren op de beurs en dus kunt u ze gedurende de hele 
beursdag kopen en verkopen.

Naast een ETF (Exchange Traded Fund) bestaat er een andere vorm genaamd ETC (Exchange Traded 
Commodity). In tegenstelling tot ETF’s is deze producttype over het algemeen gestructureerd als een 
schuldinstrument maar net zoals een ETF wordt een ETC ook verhandeld op een beurs.  De waarde van deze 
type tracker volgt de waarde van de grondstoff en waarin het investeert en is dus onderhevig aan prĳ swĳ zigingen 
van die grondstoff en.

Trackers kunnen op twee manier opgebouwd worden zĳ nde fysiek of synthetisch. Terwĳ l trackers met fysieke 
replicatie de eff ecten van de index die ze volgen daadwerkelĳ k in portefeuille aanhouden, beleggen trackers 
met synthetische replicatie niet rechtstreeks in de eff ecten van de index, maar maken ze gebruik van derivaten 
waarbĳ  de tegenpartĳ  het rendement van de referentie-index aanlevert.

Fondsen en trackers vallen niet onder het garantiefonds

Fondsen en trackers vallen niet onder het Garantiefonds wat betekent dat uw geinvesteerd bedrag niet 
gewaarborgd is (met een plafond van 100.000 euro per bank per persoon). Sommige beleggingsoplossingen 
kunnen een bepaalde bescherming ingebouwd hebben en deze zal altĳ d beschreven zĳ n in het KID en het 
prospectus.

Risico’s van beleggingsfondsen en trackers

Risico-indicator SRI 
Opdat een potentiële belegger een beknopt idee zou krĳ gen van het risicoprofi el van een fonds of tracker 
volstaat het voor een investeerder om het document 'essentiële beleggersinformatie' (KID) te lezen. In dit 
document wordt de risico-indicator opgenomen evenals een beschrĳ ving van de belangrĳ ke risico’s. Deze 
'risico-indicator' SRI bestaat uit één cĳ fer en wordt gepubliceerd met de aanduiding op de schaal waarop het 
hoogste (7) en het laagste risico (1) wordt weergegeven.
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De voornaamste risico's verbonden aan fondsen en trackers 

Het marktrisico is het risico dat de hele markt of een activacategorie daalt, waardoor de prĳ s en de waarde van 
de activa in portefeuille kunnen dalen.

Het liquiditeitsrisico is het risico dat een positie niet tĳ dig tegen een redelĳ ke prĳ s kan worden verkocht. Het 
geeft aan of een fonds al dan niet belegt 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 dergelĳ k fonds tĳ delĳ k volledig of gedeeltelĳ k onmogelĳ k is door gebrek aan liquiditeit in de onderliggende 
activa.

Het concentratierisico behelst het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in 
bepaalde activa of op bepaalde markten. Hoe groter de spreiding in het fonds, hoe kleiner het 
concentratierisico.

Het wisselkoers- of valutarisico behelst het risico dat de waarde van een belegging wordt beïnvloed door 
wisselkoersschommelingen.

8.Complexe fondsen en trackers 

Basiseigenschappen van complexe fondsen en trackers

Een complex fonds of een complexe tracker zĳ n producten die op een bepaalde manier gestructureerd zĳ n dat 
het moeilĳ ker kan zĳ n voor u als belegger om de risico’s, de mogelĳ ke return of kosten te begrĳ pen. Dit zĳ n 
vaak beleggingsproducten die ene strategie volgen  die voornamelĳ k gebaseerd is op afgeleide producten. De 
meeste gekende complexe fondsen en trackers zĳ n die een een hefboomwerking toepassen of die short 
kunnen gaan. Trackers met een hefboomwerking vergroten het positieve rendement van een index, de short 
trackers genieten van een neerwaartse trend van een index. Het is hier belangrĳ k om op te merken dat het 
rendement afhankelĳ k is van het gevolgde koersverloop. Een short tracker weerspiegelt immers de dagelĳ kse 
omgekeerde evolutie van de gevolgde index, waardoor het perfect mogelĳ k is om tĳ dens een periode van 
koersdaling van het onderliggende ook een negatieve evolutie te bekomen. Deze beleggingen worden niet 
aangeraden voor langetermĳ n beleggers en zĳ n eerder voorbehouden voor actieve beleggers.

Risico's van complexe fondsen en trackers

Deze mogelĳ ke risico’s komen bovenop de risico’s vermeld bĳ  de categorie fondsen en trackers

Kapitaalrisico
Een complex fonds of tracker kan belegd zĳ n 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 zĳ n dan een 
meer gediversifi eerd fonds.

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

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

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

9. Private Equity

Basiseigenschappen van Private Equity

Dit zĳ n fondsen die over het algemeen beleggen in niet-beursgenoteerde bedrĳ ven (Private Equity) die ze 
ondersteunen bĳ  hun expansie en transformatie over een periode die doorgaans varieert van 7 tot 10 jaar. 
Gedurende deze periode mag de belegger de deelbewĳ zen die hĳ  in dit type fonds houdt niet verkopen.
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Risico’s van Private Equity

Deze mogelĳke risico’s komen bovenop de risico’s vermeld bĳ de categorie Complexe fondsen en trackers.

Het fonds genaamd Private Equity Fund kan een lage diversifi catie hebben en geconcentreerd zĳ n op bepaalde 
sectoren of soorten bedrĳ ven. Bovendien, gezien het type bedrĳ ven waarin het fonds belegt (bedrĳ f in 
herstructurering, groei, enz.), zal het risico van dit type fonds hoger zĳ n dan een gediversifi eerd fonds dat 
belegt in beursgenoteerde bedrĳ ven. Het waarderen van een Private Equity Fonds kan moeilĳ k zĳ n en wordt 
slechts een beperkt aantal keren over een jaar geschat.

10. Geldmarktfonds

Basiseigenschappen van een geldmarktfonds

Een geldmarktfonds is een fonds dat overwegend belegt in liquide middelen en kortlopende eff ecten 
(termĳ ndeposito's, schatkistcertifi caten, kwalitatieve obligaties,…) met een gemiddelde looptĳ d van minder 
dan een jaar. Net zoals bĳ  andere fondsen zal ook het rendement van een geldmarktfonds bepaald worden 
door de evolutie van de onderliggende activa waarin het fonds belegt. Dit zal vrĳ  beperkt zĳ n maar daarnaast 
worden deze fondsen ook gekenmerkt door een lage volatiliteit. Het verwachte potentiële rendement ligt 
geheel in lĳ n met wat je mag verwachten bĳ  interbancaire rentevoeten zoals de Euribor. Geldmarktfondsen 
hebben een grote liquiditeit en bieden de mogelĳ kheid, uitgezonderd in stressperiodes, om dagelĳ ks 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 depositoga-
rantiestelsel. De volatiliteit is bĳ zonder laag, maar toch is een dergelĳ ke 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 fi nanciële markten het moeilĳ k is om bepaalde eff ecten in de portefeuille te verhandelen 
(liquiditeitsrisico). Het gevolg is dat u als belegger tĳ delĳ k niet kunt verkopen, zelfs niet met verlies. Ook moet 
er rekening gehouden worden met marktrisico. Ook deze activacategorie kan dalen, waardoor de prĳ s en de 
waarde van de activa in portefeuille kan dalen. Daarnaast loopt de belegger een wisselkoersrisico indien het 
fonds uitgegeven werd in een munt anders dan de EUR.

11. Gestructureerde producten met kapitaalbescherming

Basiseigenschappen van gestructureerde producten met kapitaalbescherming >=90%

Gestructureerde producten met kapitaalbescherming >= 90% zĳ n schuldinstrumenten, in EUR of in vreemde 
munt, met gedeeltelĳ k (minimum 90%) of volledig (100%) recht op terugbetaling van het kapitaal door de 
emittent op vervaldag. Gestructureerde producten laten toe om via verschillende optiestrategieën de 
mogelĳ kheid te bieden om voordeel te halen uit de stĳ ging van een beursindex of een fonds, of om te genieten 
van een deelname in de stĳ ging van de rentevoeten. Deze producten bieden een vaste of variabele periodieke 
coupon of een enkele coupon op het einde van de looptĳ d van het product. Deze producten proberen een 
blootstelling aan verschillende types onderliggende waarden te bieden en zĳ n over het algemeen gekenmerkt 
door een grote mate van complexiteit.

Risico’s van gestructureerde producten met kapitaalbescherming >=90%

Kredietrisico
Rekening houdend met de bescherming van 100% (soms 90% of meer) van de nominale waarde, is het 
belangrĳ kste risico van gestructureerde producten gerelateerd aan het kredietrisico van de uitgever. In geval 
van faling of onmogelĳ kheid tot betaling van de uitgever zou het verlies een deel of de totale nominale waarde 
vertegenwoordigen, alsook de eventueel nog te betalen coupons. Bĳ  sommige gestructureerde producten is 
het mogelĳ k dat er een garant (vaak een moederbedrĳ f van de emittent) is die de verplichtingen van de 
emittent overneemt in geval van faling of onmogelĳ kheid tot betalen van de emittent. Ook aan de garant is een 
kredietrisico verbonden is.



M i F I D  4 1M i F I D  4 0

Liquiditeitsrisico
Gestructureerde producten kunnen tot eindvervaldag in portefeuille gehouden worden, maar kunnen ook voor 
vervaldag verkocht worden (op de secundaire markt). De prĳ s van het product kan gedurende de looptĳ d 
schommelen, zowel boven als onder het niveau van kapitaalbescherming. In principe kunnen gestructureerde 
producten dagelĳ ks worden verkocht. Het is echter mogelĳ k dat de liquiditeit beperkt is en dat de prĳ s vóór 
vervaldag lager is dan het niveau van de kapitaalbescherming. De liquiditeit in geval van verkoop kan dus 
beperkt zĳ n, wat een negatieve impact kan hebben op de verkoopprĳ s, of in uitzonderlĳ ke gevallen een 
verkoop zelfs onmogelĳ k maken. Indien u voor vervaldag verkoopt, kan dit dus een kapitaalwinst of –verlies 
inhouden. Dit risico komt ook tot uiting in geval van een wĳ ziging van het verwachte kredietrisico, 
schommelingen van de rentevoeten of de onderliggende waarden tĳ dens de levensduur van het product. Een 
ongunstige evolutie van de onderliggende waarden houdt ook een risico in voor het rendement van het product. 

Wisselkoersrisico
Indien de valuta van het product verschilt van de valuta van het land waarin u leeft, loopt u een wisselkoersrisico, 
want de ‘vreemde’ munt kan dalen of stĳ gen in waarde ten opzichte van de ‘thuismunt’. Zowel de eventuele 
couponbetalingen als de terugbetaling van het kapitaal op vervaldag zĳ n onderhevig aan dit risico. Het 
uiteindelĳ ke rendement van het product (uitgedrukt in de munt van het land waarin u leeft) hangt dus af van 
de wisselkoers tussen de valuta van het product en de valuta van het land waarin u leeft.

Alle andere risico's verbonden aan deze producten staan vermeld in de defi nitieve voorwaarden en in het 
Basisprospectus van het product.

12. Gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming

Basiseigenschappen van gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming
Gestructureerde producten met minder dan 90% kapitaalbescherming zĳ n schuldinstrumenten, in EUR of in 
vreemde munt, zonder recht op terugbetaling van het kapitaal door de emittent op vervaldag. Het zĳ n 
fi nanciële producten waarvan de waarde afhangt van een 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 profi teren van een potentieel hefboomeff ect 
op de gunstige evolutie van de onderliggende waarde (bĳ  een stĳ ging 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 
stĳ ging van de onderliggende waarde bieden zonder kapitaalbescherming) of structuren met asymmetrische 
betaalstructuren zoals 'Autocallable' en 'Reverse Convertible' (die een grote coupon, vast of variabel, bieden 
zonder kapitaalbescherming) maken deel uit van deze categorie. Een 'Autocallable' wordt automatisch 
vervroegd terugbetaald door de uitgever van het product als de onderliggende waarde (vb een aandelenindex) 
op een van de vooraf bepaalde observatiedata boven een vooraf bepaalde niveau noteert. In dat geval heeft 
de uitgever dus niet de keuze maar is hĳ  verplicht vervroegd terug te betalen.

Risico’s van gestructureerde producten zonder kapitaalbescherming 
Bovenop de risico’s van gestructureerde producten met minimum 90% kapitaalbescherming

Kapitaalrisico
De evolutie van de prĳ s van een gestructureerd product met minder dan 90% kapitaalbescherming kan 
beïnvloed worden door verschillende parameters zoals de huidige prĳ s van de onderliggende waarde, de 
resterende looptĳ d, 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 dividenden 
gedurende de resterende looptĳ d en de aanpassing van de rentevoeten. In functie van het product, kan het 
verlies gedeeltelĳ k of geheel zĳ n, maar nooit meer dan het belegde bedrag.
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13. Afgeleide producten

Basiseigenschappen van afgeleide producten
Een afgeleid product is een fi nancieel product waarvan de waarde afhankelĳ k is van een aantal andere 
variabelen. Er bestaat een waaier aan afgeleide instrumenten zoals termĳ ncontracten (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 hefboomeff ect meegenieten van de evolutie (een daling of 
stĳ ging) van het onderliggend fi nancieel instrument ofwel zĳ n investering beschermen tegen een koersdaling. 
Deze producten gaan vaak gepaard met een grote mate van complexiteit.

Een warrant is een fi nancieel instrument dat de houder ervan het recht geeft om een actief tegen een vooraf 
bepaalde prĳ s te kopen of te verkopen.

Een call warrant is een fi nancieel instrument dat de houder ervan het recht geeft om een actief tegen een 
vooraf bepaalde prĳ s (de ‘uitoefenprĳ s’) te kopen. Het actief kan een aandeel, korf van aandelen, obligatie, 
valuta of een index zĳ n en geldt als onderliggende waarde van de warrant. Als het onderliggende actief in 
waarde stĳ gt, zal in principe ook de waarde van de call warrant stĳ gen, met een hefboomeff ect. Zelfs een 
kleine daling van het onderliggende actief kan er toe leiden dat de waarde van de call warrant 0 wordt.

Een put warrant is een fi nancieel instrument dat de houder ervan het recht geeft om een actief tegen een 
vooraf bepaalde prĳ s (de ‘uitoefenprĳ s’) te verkopen. Het actief kan een aandeel, korf van aandelen, waardekorf, 
obligatie, valuta of een index zĳ n en geldt als onderliggende waarde van de warrant. Als het onderliggende 
actief in waarde daalt, zal in principe de waarde van de put warrant stĳ gen, met een hefboomeff ect. Zelfs een 
kleine stĳ ging van het onderliggende actief kan er toe leiden dat de waarde van de put warrant 0 wordt.

Risico’s van afgeleide producten

Kapitaalrisico 
De evolutie van de prĳ s van een afgeleid product kan beïnvloed worden door verschillende variabelen zoals: 
de actuele prĳ s van het onderliggende, de afgesproken prĳ s in de toekomst, de resterende looptĳ d, de 
volatiliteit van het onderliggende, eventuele dividendbetalingen gedurende de resterende looptĳ d en 
verandering van interestvoeten. De volatiliteit van deze instrumenten zal doorgaans hoog zĳ n, waardoor 
waardeverschillen op korte termĳ n groot kunnen zĳ n. In functie van het type instrument kan het waardeverlies 
volledig zĳ n. 

14. Tak 21

Basiseigenschappen van een Tak 21-levensverzekering
Een verzekeringsproduct van het type Tak 21 is een levensverzekering onder de vorm van een contract dat 
afgesloten wordt tussen een verzekeringsnemer en een verzekeringsmaatschappĳ . Het rendement bestaat uit 
een gewaarborgde rente (die 0% kan zĳ n) en een eventuele winstdeling. Wanneer de gewaarborgde rente 0% 
bedraagt, is het rendement volledig samengesteld uit winstdeling. Deze laatste is afhankelĳ k 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 pensioensparen). In principe, en onder bepaalde voorwaarden, is een vrĳ stelling van de roerende voorheffi  ng 
van toepassing voor elke opname die uitgevoerd werd na de eerste 8 jaren van het contract. De waarde van het 
contract wordt de reserve genoemd. De stortingen in dit product zĳ n niet beperkt in de tĳ d, behalve voor 
pensioensparen waar u maximaal tot het jaar waarin u 64 jaar wordt kan storten, en tot een wettelĳ k 
maximumbedrag per jaar. Binnen die beperkingen kunt u van een belastingvermindering (gelĳ k aan maximum 
30% van de storting) genieten voor elk storting in uw pensioensparen, volgens bepaalde voorwaarden.
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Risico's van een Tak 21-levensverzekering
Bĳ  een faillissement van de verzekeringsmaatschappĳ  kan het zĳ n dat uw belegde kapitaal niet (volledig) 
wordt terugbetaald. Het gekapitaliseerd spaartegoed op het moment van faillissement van de 
verzekeringsmaatschappĳ  wordt gedekt door het Garantiefonds ten belope van maximum 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 afkoop van het contract. Bĳ  een vroegtĳ dige afkoop 
kunnen er uitstapkosten aangerekend worden en indien de afkoop plaats heeft in de loop van de eerste 8 jaar 
is er in principe roerende voorheffi  ng verschuldigd.

15. Tak 23

Basiseigenschappen van een Tak 23-levensverzekering

Een verzekeringsproduct van het type Tak 23 is een product dat ontwikkeld wordt door een verzekeringsmaat-
schappĳ  en investeert doorgaans in een of meerdere activa (fondsen of andere activaklassen). De verzeke-
ringsnemer gaat hierbĳ  een contract aan met de verzekeringsmaatschappĳ . Bĳ  dit type product wordt 
doorgaans noch het kapitaal, noch een minimumrendement gegarandeerd door de uitgever. Het rendement 
hangt af van de prestatie van een of meerdere onderliggende activa (fondsen of andere activaklassen). 
De waarde van het contract is het aantal eenheden vermenigvuldigd met de netto inventariswaarde (NIW). 
De stortingen in dit product zĳ n niet beperkt in de tĳ d, behalve voor pensioensparen waar u maximaal tot het 
jaar waarin u 64 jaar wordt kan storten, en tot een wettelĳ k maximumbedrag per jaar. Binnen die beperkingen 
kunt u van een belastingvermindering (gelĳ k aan maximum 30% van de storting) genieten voor elke storting in 
uw pensioensparen, volgens bepaalde voorwaarden.

Risico's van een Tak 23-levensverzekering

Producten van het type Tak 23 genieten in principe geen kapitaalsbescherming van de verzekeringsmaatschappĳ  
en het rendement hangt af van de evolutie van de activa die aan het Tak 23-verzekeringsproduct gekoppeld 
zĳ n. Deze producten zĳ n beursgerelateerd en de waarde kan dus schommelen. Tak 23-producten worden niet 
gedekt door het Garantiefonds ten belope van 100.000 EUR. Beleggen in een Tak 23-product houdt dus een 
kapitaalrisico in tot maximaal het belegde bedrag, en houdt ook een insolvabiliteits- en rendementsrisico in. 
Tot slot is er het risico dat kosten en belastingen betaald moeten worden in geval van afkoop.

16. Andere producten

Kasbons

Dat is een schulderkenning van een kredietnemer (de fi nanciële instelling die de kasbon uitgeeft) tegenover 
een kredietverlener (belegger die de kasbon koopt). In ruil voor het kapitaal dat hĳ  aan de uitgever toevertrouwt, 
ontvangt de belegger intresten op dat bedrag. Het kapitaal wordt op de eindvervaldag terugbetaald. Op de 
intresten is momenteel roerende voorheffi  ng verschuldigd. Er zĳ n verschillende soorten kasbons die zich 
vooral onderscheiden door de manier waarop de intresten worden uitgekeerd:

•  Kasbon met gewone uitkering: vooraf vastgelegde vaste jaarlĳ kse rentevoet;

•  Kapitalisatiebon: de jaarlĳ kse rentevoet wordt niet uitgekeerd, maar gekapitaliseerd tot de eindvervaldag.

•  Kasbon met progressieve rentevoet: hierbĳ  neemt de rentevoet in de loop van de tĳ d toe.

•  Kasbon met facultatieve kapitalisatie of groeibon: geeft de inschrĳ ver de keuze tussen de kapitalisatie van de 
intresten (tegen een lagere rentevoet dan het normale rendement) of de uitbetaling ervan;

•  Kasbon met periodieke betaling: driemaandelĳ ks, maandelĳ ks, halfjaarlĳ ks;

Kasbons worden ondergebracht in uw portefeuille Bescherming op voorwaarde dat ze een kapitaalgarantie 
bieden en een looptĳ d hebben van vĳ ftien jaar of minder. Dat is in elk geval zo voor de kasbons die Deutsche 
Bank uitgeeft.
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Staatsbons

De staatsbon is een vastrentend eff ect met jaarlĳ kse coupon (geen kapitalisatie mogelĳ k), viermaal per jaar 
(maart, juni, september en december) uitgegeven in euro door de staat. Particulieren kunnen erop inschrĳ ven 
via de primaire markt en het eff ect noteert aan de beurs van Brussel. Op de intresten is momenteel roerende 
voorheffi  ng verschuldigd. Tot op heden werden er diverse formules uitgegeven: staatsbon op drie, vĳ f of acht 
jaar; staatsbon 5-7; staatsbon 3-5-7 en de staatsbon met elk jaar herzienbare rentevoet.
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Insolvabiliteitsrisico

Het insolvabiliteitsrisico van de debiteur is de kans dat de emittent van de roerende waarde niet meer in staat 
is om zĳ n verbintenissen na te komen. De kwaliteit van de emittent van een roerende waarde is zeer belangrĳ k 
aangezien hĳ  verantwoordelĳ k is voor de terugbetaling van het initiële kapitaal. Dit risico goed inschatten is 
dus primordiaal. Hoe zwakker de fi nanciële 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 
zĳ n dan de rentevoet die een debiteur van betere kwaliteit zal bieden voor een vergelĳ kbaar eff ect. Een 
belangrĳ ke houvast is de rating: het gaat om een risico-evaluatie door een onafhankelĳ ke instelling zoals 
Standard & Poor’s en Moody’s.

Liquiditeitsrisico

Het kan gebeuren dat de belegger over zĳ n 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 moeilĳ kheden ondervindt om voor de vastgestelde eindvervaldag 
(indien er een is) zĳ n 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 omvangrĳ k order een forse koerswĳ ziging met zich mee kan brengen. Hoe omvangrĳ ker 
de markt, hoe geringer het liquiditeitsrisico.

•  De inherente kosten bĳ  het uitstappen uit een belegging.

•  De tĳ d die vereist is voor het recupereren van de fondsen (betaalrisico).

Wisselrisico

Door te beleggen in een andere munt dan de euro loopt men onvermĳ delĳ k 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 rentewĳ ziging op de markt die leidt tot een koersdaling 
van het eff ect. Voor vastrentende beleggingen zoals obligaties bestaat het risico erin dat een rentewĳ ziging 
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, terwĳ l alle andere elementen 
dezelfde blĳ ven. Voorbeeld: een obligatie op tien jaar die wordt uitgegeven in 2011, met een rentevoet van 5%, 
zal in waarde afnemen indien de marktrente in 2012 boven de 6% uitkomt. Als de marktrente daalt onder de 
4%, zal ze in waarde toenemen. 

IX.
Belangrĳ kste risicotypes 
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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 
marktschommelingen, wat een meer- of minderwaarde van het eff ect met zich zal meebrengen. De belegger 
zal een minderwaarde verwerken bĳ  een koersdaling en een meerwaarde bĳ  een koersstĳ ging.

Inkomstenrisico

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

Kapitaalrisico

Het kapitaalrisico (of terugbetalingsrisico) is de kans dat de belegger op de eindvervaldag of wanneer hĳ  uit de 
belegging stapt, zĳ n initiële inleg niet volledig recupereert. Wanneer men bĳ voorbeeld in aandelen belegt, is 
het kapitaalrisico groot, aangezien het kapitaal schommelt volgens de fi nanciële en economische situatie van 
de onderneming, en volgens de evolutie van de beursmarkten. 

Infl atierisico

Het recht op terugbetaling van de nominale waarde op de eindvervaldag biedt op zichzelf geen bescherming 
tegen infl atie. Infl atierisico is het risico dat het reële rendement van het product negatief zou kunnen zĳ n in het 
geval van een economische context van hoge infl atie.

X. 
Samenvatting van het beleid inzake 
belangenconfl icten

1. Verplichting van de Bank op het gebied van belangenconfl icten

De Bank moet redelĳ ke maatregelen nemen om belangenconfl icten te vermĳ den en als ze niet te vermĳ den 
zĳ n, maatregelen nemen om ze zodanig te beheren dat ze de belangen van de cliënten van de Bank niet meer 
schaden.

In het kader van een dienstenaanbod is er een belangenconfl ict wanneer de Bank rechtstreeks of onrechtstreeks 
een belang heeft dat in strĳ d is met de belangen van een andere partĳ . 

Er kunnen onder meer belangenconfl icten 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 bĳ kantoor in Brussel effi  ciënte procedures uitgewerkt en 
redelĳ ke maatregelen genomen om mogelĳ ke belangenconfl icten op te sporen, te voorkomen en onder 
controle te houden. Die procedures en maatregelen kunnen kort worden samengevat als volgt:
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2. Identifi ceren van belangenconfl icten 

De Bank beschikt over een overzicht waarin alle potentiële belangenconfl icten die zich zouden kunnen 
voordoen bĳ  het verrichten van beleggingsdiensten ten aanzien van cliënten worden bĳ gehouden. Daarnaast 
beschikt de Bank over een register waarin alle belangenconfl icten die zich eff ectief hebben voorgedaan 
worden opgenomen.

Belangenconfl icten kunnen zich onder meer voordoen in de volgende situaties 
(niet-beperkende lĳ st):

•  In het algemeen, wanneer de Bank een fi nanciële winst kan boeken of een verlies kan vermĳ den ten 
koste van de cliënt.

•  Wanneer de Bank in het kader van beleggingsadvies of discretionair vermogensbeheer beleggingsproducten 
aanbeveelt of verkoopt die uitgegeven zĳ n door de Bank zelf, de moedermaatschappĳ  of verbonden 
vennootschappen.

•  Wanneer de Bank in het kader van het beleggingsadvies of discretionair beheer, aanzienlĳ ke al dan niet 
geldelĳ ke voordelen (bv. onderliggende commissies, kortingen op de uitgifteprĳ s aangeboden door de 
uitgever of andere voordelen) aan derden betaalt of van derden ontvangt.

•  In het kader van kredietactiviteiten die worden gedekt door het pandrecht van een eff ectenportefeuille, 
kan de Bank worden aangemoedigd om een zo breed mogelĳ k (vergoed) krediet te verlenen dat het 
mogelĳ k maakt de bĳ behorende (vergoede) verpande portefeuille binnen de Bank te houden om het 
krediet te behouden; 

•  In geval van kredietverstrekking met het oog op de fi nanciering van een beleggingsportefeuille die 
vervolgens door de Bank wordt aangehouden, zal de Bank ook inkomsten genereren in verband met 
transacties en het aanhouden van de door het krediet gefi nancierde eff ecten;

•  In het kader van de verzekeringsbemiddeling kan de Bank bĳ  het resultaat van de uitgevoerde transacties 
een ander belang hebben dan haar cliënten. 

•  Wanneer de Bank aan haar personeel vergoedingen of voordelen toekent die verbonden zĳ n aan de 
verkoopresultaten van specifi eke producten.

•  Wanneer de Bank vergoedingen ontvangt die afhangen van het verhandelde volume.

•  Wanneer de Bank beschikt over vertrouwelĳ ke, niet publiek toegankelĳ ke informatie over beleggingsproducten 
die aan de cliënten worden aangeboden.

•   Wanneer de medewerkers van de Bank externe mandaten uitoefenen.

•    Wanneer medewerkers van de Bank persoonlĳ ke en/of externe activiteiten uitoefenen waarvan het 
belang in strĳ d kan zĳ n met dat van de cliënten van de Bank. 

•  Wanneer medewerkers van de Bank persoonlĳ ke relaties aanknopen die bepaalde cliënten nadeel 
kunnen berokkenen.

•  Wanneer medewerkers van de Bank geschenken aanvaarden of geven die de onpartĳ digheid van hun 
handelingen kunnen beïnvloeden.
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3. Voorkomen en beheren van belangenconfl icten

De Bank heeft verschillende maatregelen in het leven geroepen om de geïdentifi ceerde belangenconfl icten te 
voorkomen en te beheren, om het risico op nadelige gevolgen voor de cliënt zoveel mogelĳ k te beperken. 

Enkel indien het niet mogelĳ k zou zĳ n om het risico van een bepaald belangenconfl ict 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 getroff en:

•  Implementatie van een gedragscode die voor alle personeelsleden en controle op de naleving ervan 
door onafhankelĳ ke departementen zoals Compliance en de interne/externe audit;

•  Invoering van interne procedures voor belangenconfl icten; 

•  Opzetten van organisatorische procedures om de belangen van cliënten te beschermen bĳ  beleg-
gingsadvies en portefeuillebeheer, met name door het opzetten van een proces voor het selecteren 
van beleggingen in het belang van cliënten, inclusief duurzaamheidsvoorkeuren, het beoordelen en 
documenteren van de geschiktheid van aanbevelingen, productgoedkeuringsproces , regelmatige be-
oordeling van bestaande productportfolio of monitoring van activiteiten door Compliance, waaronder 
het voorkomen van "greenwashing";

•  Vastleggen van interne regels in verband met de aanvaarding van (al dan niet geldelĳ ke) voordelen; 

• Invoering van een kredietverstrekkingsbeleid;

•  Toewĳ zing van het beheer van en de onderhandeling over commissies en andere door derden 
toegekende voordelen aan een departement dat onafhankelĳ k functioneert van de commerciële 
afdelingen; 

•  Onmiddellĳ ke registratie van vertrouwelĳ ke informatie in een beveiligde omgeving (Control Room) om 
belangenconfl icten of misbruik van voorkennis te onderkennen en te voorkomen en instelling van 
informatiebarrières conform de procedures van de Bank; 

•  Verplichting voor de werknemers om het voorafgaande akkoord van de Bank te verkrĳ gen voor het 
aanvaarden van externe mandaten; 

•  Verplichting voor personeelsleden van de Bank om eigen eff ectenrekeningen aan te geven en om 
voorafgaande toestemming te vragen voor persoonlĳ ke transacties die in de uitoefening van hun taken 
het voorwerp kunnen zĳ n van belangenconfl icten;

•  Instelling van een gepaste onafhankelĳ kheid tussen de verschillende afdelingen, met inbegrip van het 
instellen van informatiebarrières, de scheiding van verantwoordelĳ kheden en de toewĳ zing van 
afzonderlĳ ke werkruimten;

•  Invoering van goedkeuringsprocedures voor ontvangen of aangeboden  geschenken en deelname aan 
evenementen; 

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

•  Continue opleiding over belangenconfl icten voor de bankmedewerkers.

Alle bovengenoemde maatregelen en procedures kunnen worden gecombineerd indien dit noodzakelĳ k en 
passend wordt geacht om belangenconfl icten te beheren en het passende onafhankelĳ kheidsniveau te 
waarborgen. In het geval dat een of meer van de hierboven genoemde maatregelen redelĳ kerwĳ s geen 
passend beheer van belangenconfl icten zou kunnen garanderen, dienen alternatieve en/of aanvullende 
maatregelen, met inbegrip van het juiste gebruik van openbaarmaking, worden ingevoerd om dit doel te 
bereiken.
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In het kader van de beleggingsdiensten die zĳ  verleent, ontvangt/verstrekt de Bank bepaalde voordelen van/aan derde 
partĳ en, zoals fondsbeheerders, emittenten van gestructureerde producten, verzekeringsondernemingen, etc.

De ontvangen vergoeding heeft als doel de kwaliteit van de dienstverlening aan de klant te verbeteren.

Het kan daarbĳ  gaan om geldelĳ ke voordelen, zoals een plaatsingsvergoeding voor gestructureerde producten, 
een retrocessie van de beheersvergoeding voor fondsen, een portefeuillevergoeding voor verzekeringsproducten 
enz. De cliënt wordt alvorens een transactie uit te voeren met betrekking tot een fi nancieel product geïnformeerd 
over de aard en omvang van de voordelen die de Bank ontvangt en verleent met betrekking tot de voorgenomen 
transactie op het betrokken fi nancieel product. 

Het kan eveneens gaan om niet-geldelĳ ke voordelen, zoals informatiemateriaal, opleidingen en in zekere mate 
technische diensten die toegang geven tot informatiesystemen van derde partĳ en. Als deze niet-geldelĳ ke 
voordelen van grote omvang zĳ n, zal de cliënt daar ook over worden geïnformeerd voordat hĳ  een transactie 
uitvoert op een fi nancieel product waarop voormeld niet-geldelĳ k voordeel betrekking heeft.

In het kader van diensten van discretionair vermogensbeheer, ontvangt de Bank geen niet-geldelĳ ke voordelen 
van grote omvang. Wanneer de Bank geldelĳ ke voordelen van derden (inducements) ontvangt in het kader van 
haar diensten van discretionair vermogensbeheer, stort de Bank deze geldelĳ ke voordelen door aan de 
betrokken cliënt. Meer informatie hierover is beschikbaar in de overeenkomst voor discretionair beheer die 
wordt getekend door de cliënt. De cliënt kan op eenvoudig verzoek meer informatie verkrĳ gen over de voordelen 
die de Bank ontvangt en toekent.

XI. 
Vergoedingen van/aan derden
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Voor de vrĳ waring 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 tĳ de onmiddellĳ k 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 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 fi nanciële 
instrumenten van cliënten door middel van verschillende getitelde rekeningen in de boeken van de derde of 
door andere gelĳ kwaardige maatregelen waarmee hetzelfde beschermingsniveau wordt bereikt, kunnen 
worden onderkend van haar eigen fi nanciële instrumenten, en van de fi nanciële instrumenten die aan die 
derde toebehoren. 

•   De Bank neemt overeenkomstig de geldende wettelĳ ke bepalingen de nodige maatregelen om te garanderen 
dat geldmiddelen van cliënten die zĳ n gedeponeerd bĳ  een centrale Bank, een kredietinstelling of een Bank 
waaraan in een derde land een vergunning is verleend, dan wel bĳ  een erkend geldmarktfonds, 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 maatregelen getroff en om het risico van verlies of waardevermindering 
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 toepasselĳ ke 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.

Zakelĳ ke zekerheidsrechten, voorrechten of rechten van verrekening op fi nanciële instrumenten of geldmiddelen 
van cliënten zĳ n niet toegestaan, tenzĳ  dit verplicht is bĳ  het toepasselĳ ke recht in een derde land waar de 
fi nanciële instrumenten of geldmiddelen van die cliënten worden aangehouden. Dat is heden niet het geval. 
Mocht dat nodig blĳ ken, dan zal de Bank de betrokken cliënt daarvan op de hoogte brengen. 

De fi nanciële instrumenten die de Bank namens haar cliënten aanhoudt, worden op een of meer rekeningen bĳ  een 
derde (ProCapital nv) gedeponeerd. De Bank heeft de nodige bekwaamheid, zorgvuldigheid en waakzaamheid 
aan de dag gelegd bĳ  de selectie en de aanwĳ zing van die derde. De Bank houdt meer bepaald rekening met 
de deskundigheid en reputatie van de betrokken derde, alsook met alle wettelĳ ke voorschriften voor het 
aanhouden van die fi nanciële instrumenten en ziet erop toe dat het op die derde toepasselĳ ke rechtsgebied is 
onderworpen aan specifi eke regelgeving en toezicht voor de deposito's. 

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

•  De cliënt heeft op voorhand uitdrukkelĳ k toegestemd met een dergelĳ k gebruik. 

•  Het gebruik van de fi nanciële instrumenten door de Bank is beperkt tot de omschreven voorwaarden waarmee 
de cliënt heeft ingestemd. 

XII. 
Informatie over de vrĳ waring van 
fi nanciële instrumenten en 
geldmiddelen van cliënten
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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 fi nanciele markten door het bevorderen van het grensoverschrĳ dend eff ectenverkeer en de afschaffi  ng 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 zĳ n 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 
uitdrukkelĳ ke toestemming vereist zou zĳ n onder de wettelĳ ke bepalingen van kracht.

Principes van toepassing op de uitvoering van orders in fi nanciële instrumenten

Een van de basisprincipes van MiFID is het principe van 'best execution'. Dat houdt in dat fi nanciële tussenpersonen 
voldoende stappen moeten nemen om bĳ  de uitvoering van orders in fi nanciële instrumenten op consistente 
wĳ ze het best mogelĳ ke resultaat te bereiken voor de cliënten. De Bank wĳ st op het feit dat de optimale uitvoering 
een middelenverbintenis inhoudt. De Bank moet dus niet voor elke individuele transactie altĳ d het best mogelĳ ke 
resultaat bereiken maar wel haar beleid inzake optimale uitvoering voor elk order toepassen om zo het best 
mogelĳ ke resultaat te verkrĳ gen in overeenstemming met haar huidige beleid inzake optimale uitvoering.

Uitgangspunt van het orderuitvoeringsbeleid

Cliëntenorders inzake fi nanciële instrumenten kunnen via verschillende kanalen worden uitgevoerd: op 
gereglementeerde markten4, dus op beurzen in België of in het buitenland, via multilaterale handelsfaciliteiten 
(MTF5), of via onderhandse OTC-transacties ('over the counter'), waarbĳ  beleggingsondernemingen de orders 
voor eigen rekening uitvoeren. Dit hoofdstuk beschrĳ ft de uitvoeringskanalen die de Bank heeft gekozen om 
voor de verschillende categorieën van fi nanciële instrumenten uitgedrukt in euro of in deviezen op een 
consistente wĳ ze het best mogelĳ ke resultaat te bereiken. In voorkomend geval zal de Bank voor iedere 
betrokken transactie haar cliënteel om uitdrukkelĳ ke 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 fi nanciële instrumenten heeft de 
Bank een uitvoeringskanaal geselecteerd in haar orderuitvoeringsbeleid. Maar het is onmogelĳ k om alle 
fi nanciële instrumenten in dat beleid op te nemen. In de gevallen waarvoor geen orderuitvoeringsregelingen 
zĳ n getroff en, zal de Bank de cliënt om een uitdrukkelĳ ke instructie verzoeken.

Voorts wordt de aandacht gevestigd op het feit dat bepaalde markten onderworpen zĳ n aan specifi eke 
orderuitvoeringsbepalingen, wetten en/of gebruiken die naargelang de marktomstandighe- den, de markt of 
het handelsplatform waarop het order moet worden uitgevoerd, dwingend bepalen. Bovendien kan de 
uitvoeringsplaats verschillend zĳ n van de uitvoeringsplaats zoals vastgelegd in dit beleid inzake optimale 
uitvoering als de fi nanciële tegenpartĳ  (broker) waaraan de Bank het order heeft toevertrouwd (in het bĳ zonder 
voor de Amerikaanse, Canadese, Aziatische, Zuid-Afrikaanse 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 

XIII. 
Beleid inzake optimale 
uitvoering van orders

4  Erkend multilateraal verhandelingssysteem, uitgebaat door een beursbedrĳ f (bv. Euronext), waar verschillende partĳ en fi nanciële instrumenten kunnen verhandelen.
5  (Multilateral Trading Facility): multilateraal verhandelingssysteem, georganiseerd door een beleggingsbedrĳ f, een kredietinstelling of itwisseling van fi nanciële 

instrumenten tussen verschillende partĳ en vergemakkelĳ kt. Deze platformen zĳ n en alternatief voor de gereglementeerde markten.
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dan door de cliënt werd opgegeven. Door het order over te maken aan de Bank verklaart de cliënt zich hier 
uitdrukkelĳ k mee akkoord.

Vanaf het ogenblik dat conform de bepalingen van dit orderuitvoeringsbeleid een uitvoeringsplaats wordt 
geselecteerd, 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 tegenpartĳ en (gereglementeerde markten en makelaars), tenzĳ  dat niet 
mogelĳ k is door de aard van het order of de marktomstandigheden (de liquiditeit inbegrepen), of als de belangen 
van de cliënt of de status van de rekeningen van de cliënt (onder andere afhankelĳ k van het feit of ze al dan niet 
zĳ n verpand voor de zekerheid van een DB Investment Loan) een andere behandeling vereisen.

Wanneer de klant een order plaatst met een limietprĳ s die niet verenigbaar is met de marktregels, wordt het 
order in principe geannuleerd. Drempels worden bepaald per type instrument (aandelen, trackers, obligaties) 
en transactie (kopen/verkopen) om abnormaal limietprĳ zen die kunnen worden verworpen te vermĳ den.

Buitengewone marktomstandigheden

In geval van buitengewone marktomstandigheden en/of marktverstoringen kan de Bank genoodzaakt zĳ n om 
af te wĳ ken 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 bĳ zondere 
zorg besteden aan het order. Dat kan tot gevolg hebben dat wordt afgeweken van het order- uitvoeringsbeleid 
zoals hier beschreven (bv. om de waarschĳ nlĳ kheid van uitvoering te vergroten en/of om een verstoring van de 
markt te vermĳ den en/of te beperken).

Maximale geldigheidstermĳ nen van beursorders

De geldigheidstermĳ n 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 jaarlĳ ks aan een evaluatie te onderwerpen. 
De Bank zal het orderuitvoeringsbeleid ook herzien telkens wanneer zĳ  kennis krĳ gt van een wezenlĳ ke 
verandering waardoor ze mogelĳ k niet langer kan waarborgen om op consistente basis het best mogelĳ ke 
resultaat te behalen via de geselecteerde kanalen. De Bank zal de cliënt informeren over elke belangrĳ ke 
wĳ ziging in dit beleid inzake optimale uitvoering van orders. Voorts is het beleid inzake optimale uitvoering van 
orders beschikbaar in alle Advisory Centers van de Bank en op haar website www.deutschebank.be.

Gelieve de website van Deutsche Bank AG te consulteren voor de jaarlĳ kse publicatie van de geconsolideerde 
informatie aangaande de identiteit van de uitvoeringsplatformen en de kwaliteit van de uitvoering.
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Orderuitvoeringsbeleid voor de verschillende categorieën van fi nanciële 
instrumenten

Beursgenoteerde aandelen - certifi caten - trackers

Criteria voor de selectie van markten

De Bank gaat ervan uit dat de cliënt vooral geïnteresseerd is in de best mogelĳ ke prĳ s, rekening houdend met 
alle kosten die verbonden zĳ n aan de uitvoering van het order. De Bank waakt ook over andere relevante criteria, 
zoals de marktomstandigheden, de waarschĳ nlĳ kheid 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.

Selectie van de uitvoeringsplaats voor de aankoop

Wanneer het eff ect slechts op één markt verhandelbaar is, zal het aankooporder op die markt worden uitgevoerd. 
Wanneer het eff ect op meerdere markten verhandelbaar is, dan wordt het aankooporder uitgevoerd op de 
markt die de grootste liquiditeit biedt, dus het grootste transactievolume verhandelt op basis van de dagelĳ ks 
aangeleverde informatie van onze dataprovider. De dataprovider van de Bank bepaalt eenmaal per week de 
meest liquide markten op basis van het grootste transactievolume in de voorbĳ e twee maanden. De Bank is van 
oordeel dat de meest liquide markt over het algemeen het vaakst 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. 

De Bank houdt zich het recht voor om van de door de dataprovider geselecteerde markt af te wĳ ken indien zĳ  
een andere markt onder de toegankelĳ ke markten identifi ceert, die betere voorwaarden biedt wat betreft 
uitvoeringskosten en liquiditeit. 

De keuze van de uitvoeringsmarkt verloopt als volgt naargelang de door de Bank aangeboden diensten en 
kanalen, zoals bepaald in de MiFID-brochure - hoofdstukken IV. 'Vragenlĳ st 'Financial ID' en VII. 'Door de Bank 
voorgestelde beleggingsdiensten': 

Toegang via Online Banking Toegang via Advisory Centers / Equity Desk

Orders doorge-
geven voor een 
portefeuille 
'met advies'

Voor een aankooporder dat wordt doorgegeven 
via het online bankkanaal, worden de 
verschillende markten in hun handelsvaluta die 
beschikbaar zijn in het aanbod van de bank 
weergegeven, inclusief de meest liquide markt 
op basis van de dagelijks aangeleverde 
informatie van onze dataprovider6 (de meest 
liquide markt verschijnt op de eerste plaats en 
wordt aangegeven met een ster).

Als een extra hoeveelheid wordt gekocht voor 
een bestaande positie, wordt de aankoop 
gedaan in de valuta en op de plaats van 
uitvoering waar de positie wordt gehouden.

Als het eff ect slechts op één markt verhandelbaar is, 
wordt het aankooporder op die markt uitgevoerd. 
Wanneer het eff ect verhandelbaar is op verschillende 
markten, wordt het aankooporder standaard uitgevoerd 
op de meest liquide markt die beschikbaar is in de 
aanbod van de bank, op basis van de dagelijks 
aangeleverde informatie van onze dataprovider6.

In afwijking van de regels hierboven toegelicht voor op 
de beursgenoteerde aandelen - certifi caten - trackers, 
kan de cliënt die dat wenst een andere markt selecteren 
op basis van de lijst van plaatsen van uitvoering die de 
bank voor de gegeven ISIN-code aanbiedt. In dit geval 
zal de Bank niet in staat zijn om haar beleid van optimale 
uitvoering toe te passen bij het uitvoeren van het order.

Als een extra hoeveelheid wordt gekocht voor een 
bestaande positie, wordt de aankoop gedaan in de 
valuta en op de plaats van uitvoering waar de positie 
wordt gehouden.

Orders doorge-
geven voor een 
portefeuille 
'zonder advies'

De standaard voorgestelde markt voor de via 
Online Banking doorgegeven aankooporders, 
is de markt die in het aanbod van de Bank op 
dat moment open is en de grootste liquiditeit 
biedt (op basis van de dagelijks aangeleverde 
informatie van onze dataprovider7).

Wanneer het eff ect slechts op één markt verhandelbaar 
is, zal het aankooporder op die markt worden geplaatst. 
Wanneer het eff ect op meerdere markten verhandelbaar 
is, dan wordt het aankooporder geplaatst op de markt 
die de grootste liquiditeit biedt op basis van de dagelijks 
aangeleverde informatie van onze dataprovider6.

In afwijking op de regels die hierboven werden 
toegelicht voor aandelen, en trackers die op de 
beurs noteren, kunnen cliënten die dat wensen, 
een andere markt selecteren op basis van de lijst 
van uitvoeringsmarkten die via Online Banking 
beschikbaar is. De Bank kan dan haar beleid 
inzake optimale uitvoering niet toepassen bij de 
uitvoering van het order.

In afwijking op de regels die hierboven werden 
toegelicht voor de aandelen, certifi caten en trackers 
die op de beurs noteren, kunnen cliënten die dat 
wensen, een andere markt selecteren op basis van de 
lijst van uitvoeringsplaatsen die de Bank voor een 
bepaalde ISIN-code voorstelt. De Bank kan dan haar 
beleid inzake optimale uitvoering niet toepassen bij de 
uitvoering van het order.

6  De dataprovider van de Bank bepaalt eenmaal per week de meest liquide markten op basis van het grootste transactievolume in de voorbĳ e twee maanden.
7  De dataprovider van de Bank bepaalt de meest liquide markt per ISIN-code op basis van het grootste gemiddelde transactievolume in de voorbĳ e vier weken.
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De cliënten mogen in principe enkel trackers (Exchange Traded Funds (ETF) en Exchange Traded Commodities 
(ETC)) kopen die deel uitmaken van de selectie van de Bank. Voor elke tracker, in zĳ n geselecteerde munt van 
verhandeling, werd de uitvoeringsplaats voor alle door de Bank toegankelĳ ke kanalen gekozen uit de verschillende 
beschikbare gereglementeerde markten, namelĳ k Euronext (Brussel, Parĳ s en Amsterdam), Xetra Duitsland en 
London Stock Exchange. Die selectie werd gemaakt om optimaal aan de criteria voor de optimale uitvoering te 
beantwoorden, op basis van een analyse van de transactiekosten, de gemiddelde prĳ sverschillen en de 
gemiddelde transactievolumes over een periode van drie maanden. Deze analyse wordt jaarlĳ ks herzien.

Selectie van de uitvoeringsplaats voor de verkoop

In principe worden via alle kanalen doorgegeven verkooporders automatisch uitgevoerd op de markt waar het 
eff ect werd aangekocht. Als het eff ect afkomstig is van een transfer of fysieke afgifte, zal de verkoop worden 
uitgevoerd op de uitvoeringsplaats waaraan het eff ect 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 onmiddellĳ k 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 zĳ n, blĳ ven 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 markten (Parĳ s, 
Brussel, Amsterdam en Lissabon) worden verhandeld. 'Best of Book' is een service van Euronext die erop gericht 
is particuliere beleggers de best mogelĳ ke uitvoering van hun orders te garanderen. Gespecialiseerde liquidity 
providers zorgen voor betere prĳ zen voor de retailstroom en de service is onderdeel an 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, Zuid-Afrikaanse en Engelse markte

De broker waaraan de orders zĳ n toevertrouwd selecteert de uitvoeringsplaatsen volgens zĳ n eigen beleid 
inzake optimale uitvoering, rekening houdend met de prĳ sfactoren, kosten, snelheid, waarschĳ nlĳ kheid van 
uitvoering en waarschĳ nlĳ kheid van afwikkeling. Over het algemeen is prĳ s de belangrĳ kste factor voor het 
behalen van het best mogelĳ ke resultaat.

Obligaties en andere intrestdragende eff ecten

De Bank biedt haar cliënten de mogelĳ kheid om obligaties en andere schuldinstrumenten (inclusief zero- bonds) 
te kopen of te verkopen. Informatie over het bestaande productassortiment, de prĳ s en andere toepasselĳ ke 
voorwaarden kan op aanvraag verkregen worden bĳ  de Bank.

De Bank bepaalt de uitvoeringsplaats voornamelĳ k in functie van het bereiken van het best mogelĳ ke resultaat 
voor de cliënt. Het best mogelĳ ke resultaat wordt bepaald op basis van de totale tegenprestatie, dat wil zeggen 
de prĳ s van de obligatie en alle kosten verbonden aan de uitvoering van het order. De obliga- tiemarkt wordt 
voornamelĳ k beïnvloed door de interbancaire markt die de referentieprĳ s bepaalt. Dat heeft als gevolg dat de 
orders van particuliere cliënten niet noodzakelĳ k uitvoerbaar of toegankelĳ k zĳ n aan de prĳ zen zoals verstrekt 
door de dataproviders of aan de indicatieve prĳ zen zoals gepubliceerd op de gereglementeerde markten. De 
prĳ zen zĳ n voornamelĳ k afhankelĳ k van vraag en aanbod en van de beschikbare liquiditeit.

8 Secundaire markt: markt voor de aan- en verkoop van bestaande fi nanciële instrumenten.
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Alle aan- en verkooporders van cliënten op de secundaire markt8 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 toegankelĳ k zĳ n (zie hierna).

De cliënt zal zĳ n aan- of verkoopbeslissing nemen op basis van de beschikbare indicatieve prĳ zen. Elke trans-
actie wordt tussen de cliënt en de broker of de gereglementeerde beurs uitgevoerd tegen de marktprĳ s, na-
melĳ k de voordeligste prĳ s 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 prĳ s en de marktprĳ s, wordt eerst contact opgenomen met de klant 
teneinde zĳ n bevestiging van de marktprĳ s te verkrĳ gen. 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 termĳ n volgens de openingsuren van de desk, de chronologische volgorde van aankomst, 
de liquiditeit en rekening houdend met de openingsuren van de betrokken markten (bĳ voorbeeld in de 
Verenigde Staten).

De orders die tĳ dens 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 vĳ f werkdagen). 
Er is geen gedeeltelĳ ke uitvoering mogelĳ k.

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

Als het eff ect enkel beschikbaar is op de beurs (bv. Belgische staatslening) of als de Bond Desk bepaalt dat de 
prĳ s beter is en de liquiditeit voldoende is, wordt het order uitgevoerd op één van de gereglementeerde 
markten die toegankelĳ k zĳ n via de broker van de Bank (ProCapital: Euronext Brussel, Parĳ s en Amsterdam of 
de beurs van Luxemburg (via KBC); ProCapital via Winterfl ood: Duitse beurzen).

Aankooporders voor eeuwigdurende obligaties (perpetuals), inclusief voorwaardelĳ k converteerbare 
schuldinstrumenten, uitgegeven door banken of verzekeringsinstellingen worden in principe niet aanvaard.

Orders met een limietkoers of een limietdatum worden wel aanvaard. De cliënt dient zĳ n uitdrukkelĳ ke toestemming 
te geven om een transactie die betrekking heeft op een fi nancieel instrument dat noteert aan een 
gereglementeerde markt, buiten deze markt uit te voeren.

Gestructureerde schuldinstrumenten en certifi caten (buiten beurs)

De Bank biedt gestructureerde schuldinstrumenten of certifi caten van zowel entiteiten van Deutsche Bank 
Groep als van derde uitgevers aan voor inschrĳ ving, verkoop en terugbetaling. Informatie over het bestaande 
productassortiment, de prĳ s en andere toepasselĳ ke voorwaarden kan op aanvraag verkregen worden bĳ  
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de Bank. De cliënt zal zĳ n verkoopbeslissing nemen op basis van de beschikbare indicatieve prĳ zen. 
De Bank komt haar verplichting tot optimale uitvoering na door op de secundaire markt de prĳ s 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 zĳ n 
uitdrukkelĳ ke toestemming te geven om een transactie die betrekking heeft op een fi nancieel instrument 
dat noteert aan een gereglementeerde markt, buiten deze markt uit te voeren.

Deelbewĳ zen in instellingen voor collectieve belegging

De activaklassen van de fondsen die in het aanbod van de Bank beschikbaar zĳ n, werden geselecteerd 
op basis van de voorwaarden van het prospectus en de kosten. De Bank voert in- en uitstaporders uit 
met betrekking tot deelbewĳ zen in fondsen alsook orders voor een wĳ ziging van compartimenten binnen 
een beleggingsvennootschap uit tegen de netto inventariswaarde, desgevallend vermeerderd met de 
provisie voor de instap/uitstap/wĳ ziging 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 wĳ ziging 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 
tĳ dstip (op basis van het officiële uiterste tĳ dstip 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 tĳ dstip worden ontvangen, worden beschouwd als ontvangen voor de volgende 
verhandelingsdag van de deelbewĳ zen 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 fi nanciële instrumenten van haar cliënten toevertrouwd 
aan het bedrĳ f ProCapital nv, dat rechtstreeks of via brokers toegang heeft tot de volgende uitvoeringsplaatsen. 

Deze lĳ sten kunnen aan veranderingen onderhevig zĳ n.
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Naam van de markt Land
Kenmerken

Opmerking
Type order Geldigheid

American Stock Exchange1 VSA
Op de markt, met koerslimiet, 

orderlimiet en stop- en 
losslimiet

Dag* - GTD** Order op de markt: 
enkel dag geldigheid

Athens Stock Exchange3 Griekenland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Australian Stock Exchange2-3 Australië Op de markt en met koerslimiet GTD* 

Copenhagen Stock Exchange3 Denemarken Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Euronext Amsterdam1-3 Nederland
Op de markt, met koerslimiet, 

orderlimiet en stop- en 
losslimiet

Dag* - GTD** - 
GTC***

Euronext Bruxelles1-3 België
Op de markt, met koerslimiet, 

orderlimiet en stop- en 
losslimiet

Dag* - GTD** - 
GTC***

Euronext Dublin Ierland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Euronext Lisbon3 Portugal Op de markt en met 
koerslimiet Dag* - GTD** 

Euronext Paris1-3 Frankrĳ k
Op de markt, met koerslimiet, 

orderlimiet en stop- en 
losslimiet

Dag* - GTD** - 
GTC***

Euronext Oslo3 Noorwegen Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Frankfurt Stock Exchange3 Duitsland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Helsinki Stock Exchange3 Finland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Hong Kong Stock Exchange2-3 Hong Kong Op de markt en met koerslimiet GTD** 

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

London Stock Exchange3 VK Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Luxembourg Stock Exchange1 Luxemburg Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Madrid Stock Exchange3 Spanje Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Milan Stock Exchange3 Italië Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

NASDAQ3 VSA
Op de markt, met koerslimiet, 

orderlimiet en stop- en 
losslimiet

Dag* - GTD** Order op de markt: 
enkel dag geldigheid

New York Stock Exchange3 VSA
Op de markt, met koerslimiet, 

orderlimiet en stop- en 
losslimiet

Dag* - GTD** Order op de markt: 
enkel dag geldigheid

NYSE Arca3 VSA
Op de markt, met koerslimiet, 

orderlimiet en stop- en 
losslimiet

Dag* - GTD** Order op de markt: 
enkel dag geldigheid

Singapore Stock Exchange2 Singapore Op de markt en met koerslimiet GTD**

Stockholm Stock Exchange3 Zweden Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Tokyo Stock Exchange2 Japan Op de markt en met koerslimiet GTD*

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

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

Vienna Stock Exchange3 Oostenrĳ k Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD** 

Six Swiss Exchange3 Zwitserland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD**

Xetra1-3 Duitsland Op de markt en met koerslimiet Dag* - GTD**

1 Markten ook toegankelĳ k voor obligaties
2  Orders op deze plaatsen van uitvoering die na 21.59 uur door de cliënten via online banking zĳ n geïnitieerd, worden de volgende ochtend vanaf 07.20 uur op de 

betrokken beurzen overgemaakt en worden uitgevoerd volgens de openingstĳ den van de markten en het type order (inclusief geldigheid).
3 Markten toegankelĳ k voor orders die voor een portefeuille zonder advies worden geïnitieerd via online banking

Lĳ st van de voornaamste gereglementeerde markten 

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

*** Good till cancel (geldig tot annulatie)



M i F I D  5 7M i F I D  5 6

Lĳ st van de voornaamste brokers geselecteerd door ProCapital

•  Amerikaanse, Canadese, Aziatische, Engelse en Zuid-Afrikaanse eff ecten: Virtu Financial

•  Andere: Winterfl ood, KBC Securities, ABN Amro Clearing Bank , Société Générale Securities

Deviezen

Enkel de eff ecten 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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