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A. Algemene bepalingen 

A.1. Structuur en Toepassingsgebied 

De volgende documenten worden geacht integraal deel uit te 
maken van dit cliëntenreglement (hierna ‘het Reglement’): 

- Bijlage 1: Belangenconflictenbeleid 

- Bijlage 2: Orderuitvoeringsbeleid 

- Bijlage 3: Beleggingsinstrumenten (een document met 
een beschrijving van de risico’s gelieerd aan de 
financiële instrumenten waarop de diensten van de Bank 
betrekking hebben) 

Deze documenten zijn beschikbaar op de website van de 
Bank https://privatebanking.societegenerale.be of na 
eenvoudig verzoek op een duurzame drager. 

De bepalingen en voorwaarden van dit Reglement regelen op 
algemene wijze het geheel van de relaties aangeknoopt tussen 
de cliënt en Société Générale Private Banking NV (hierna ‘de 
Bank’). De contractuele relatie tussen de cliënt en de Bank 
vangt aan na de aanvaarding door de hoofdzetel van de Bank 
van de aanvraag van de cliënt tot opening van een dossier. De 
onderhavige bepalingen dienen te worden aangevuld met de 
internationale of de in België algemeen geldende regels en 
gebruiken. 

Het Reglement en de algemeen geldende regels en gebruiken 
zijn van toepassing, onverminderd de overeenkomsten en/of 
bijzondere reglementen die de cliënt zal hebben gesloten met 
de Bank en onder voorbehoud van de dwingende bepalingen 
van de toepasselijke wetgeving. 

In dit Reglement moet onder bankwerkdag worden begrepen, 
een kalenderdag, met uitzondering van zaterdag, zondag, 
feestdagen en andere dagen waarop de hoofdzetel van de Bank 
gesloten is. 

A.2. Inwerkingtreding en wijzigingen aan 
het Reglement 

Elke cliënt ontvangt een exemplaar van het Reglement. Hij 
aanvaardt de bepalingen en voorwaarden ervan bij het 
aangaan van elke zakenrelatie met de Bank, zelfs een 
occasionele. De cliënt kan op elk ogenblik een kopie van het op 
dat ogenblik op hem van toepassing zijnde Reglement 
opvragen. De Bank bezorgt hem dit op een duurzame drager.  

De Bank heeft het recht om de bepalingen van het Reglement 
op elk ogenblik eenzijdig te wijzigen. De cliënt wordt van elke 
wijziging van het Reglement op de hoogte gebracht via een 
bericht dat hetzij bij de rekeninguittreksels van de cliënt, 
hetzij per gewone brief wordt toegestuurd. De cliënt kan op 
eenvoudig verzoek de gewijzigde tekst van het Reglement 
verkrijgen. 

Indien de cliënt de doorgevoerde wijzigingen niet wenst te 
onderschrijven, staat het hem vrij om voor de datum van 
inwerkingtreding zoals hieronder bepaald van de 
voorgestelde wijzigingen schriftelijk onmiddellijk en kosteloos 
een einde te maken aan zijn contractuele betrekkingen met 
de Bank waarop de wijzigingen betrekking hebben. Indien de 
cliënt geen gebruik maakt van dit recht, wordt hij geacht de 
voorgestelde wijzigingen te hebben aanvaard. 

Elke wijziging treedt in werking bij het verstrijken van twee 
(2) maanden, te rekenen vanaf de datum van het verstuurde 

bericht, met uitzondering van de wijzigingen in rentevoet of 
wisselkoers die in principe met onmiddellijke ingang en 
zonder voorafgaande kennisgeving worden toegepast, 
onverminderd andere specifieke bepalingen van dit Reglement 
en de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 23 maart 
1995 betreffende de prijsaanduiding van homogene 
financiële diensten, indien de wijzigingen steunen op 
referentierentevoeten en op een objectief criterium dat 
neutraal wordt toegepast. De wijzigingen in rentevoeten en 
wisselkoersen worden zo spoedig mogelijk aan de cliënt 
meegedeeld middels bericht dat ter beschikking van de cliënt 
wordt gehouden in de agentschappen van de Bank. De cliënt 
heeft het recht schriftelijk en kosteloos de overeenkomsten 
waarop de wijziging in rentevoeten en wisselkoersen betrekking 
hebben op te zeggen in de maand die volgt op de mededeling 
van de wijziging. Bij ontstentenis wordt hij geacht de 
wijzigingen te hebben aanvaard. 

A.3. Identificatie, bekwaamheid en 
vertegenwoordiging 

A.3.a. Identificatie en bekwaamheid 

Met het oog op het aangaan van een zakenrelatie of het uitvoeren 
van een of meerdere verrichtingen, bezorgt de cliënt aan de Bank 
alle inlichtingen, documenten, bewijsstukken of verklaringen 
met betrekking tot zijn identificatie, bekwaamheid, juridisch en 
fiscaal statuut, familiale toestand, risicoprofiel en 
beroepsactiviteit. 

Natuurlijke personen (zijnde fysieke personen) dienen een kopie 
van hun identiteitskaart, paspoort of een ander officieel 
identiteitsbewijs met vermelding van naam en adres alsook een 
specimen van hun handtekening aan de Bank te verschaffen. 
Rechtspersonen dienen een kopie van hun actuele statuten aan 
de Bank te bezorgen, alsook akten, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad waarin de bevoegdheden zijn vastgelegd van de 
personen die hen bij de Bank kunnen vertegenwoordigen. Voor 
rechtspersonen zijn de specimens van de te deponeren 
handtekeningen deze van de personen gemachtigd om hen te 
vertegenwoordigen ten aanzien van de Bank. 

Bovendien stelt de cliënt aan de Bank alle documenten 
ter beschikking die nodig zijn om de personen te identificeren 
die (i) op welke grond dan ook in zijn naam en voor zijn 
rekening optreden, met hem in onverdeeldheid zijn of 
gesplitste rechten hebben, controle op een rechtspersoon of 
een mandaat uitoefenen in het bestuurs- of directieorgaan van 
een rechtspersoon die cliënt is van de Bank. 

De Bank heeft het recht om de opening van een dossier of 
de aanvaarding van een volmacht te weigeren, en kan de 
zakenrelatie met een cliënt opschorten of stopzetten indien zij 
twijfelt aan de juistheid en de waarachtigheid van de 
identificatiegegevens die de cliënt of voormelde personen haar 
hebben verschaft. 

De Bank heeft als enige verplichting de handtekeningen met 
de specimens te vergelijken en is uit dien hoofde alleen 
aansprakelijk wanneer zij een zware fout begaat. 

De cliënt ziet er op toe dat de inlichtingen, documenten, 
bewijsstukken en verklaringen die hij aan de Bank bezorgt, 
duidelijk, betrouwbaar, volledig en in overeenstemming met de 
wetgeving en geldende gebruiken zijn. De Bank kan niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de echtheid, de geldigheid of 
de interpretatie van de documenten die haar worden voorgelegd. 

Iedere cliënt, al dan niet economisch rechthebbende van de 
rekening, verbindt er zich toe, om spontaan en binnen de 
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dertig (30) dagen, de Bank schriftelijk in te lichten bij het 
voorvallen van een gebeurtenis, het voorkomen van 
wijzigingen met betrekking tot de inlichtingen, daarin 
begrepen iedere wijziging van zijn persoonlijke situatie of deze 
van de economisch rechthebbende, in het bijzonder 
aangaande zijn burgerlijke staat, zijn domicilie, zijn nationaliteit 
of zijn fiscale verblijfplaats. 

De verbintenis uit de vorige paragraaf is eveneens van 
toepassing indien de cliëntrechtspersoon een van volgende 
personen als gedelegeerd bestuurder, verantwoordelijke voor 
het dagelijks bestuur of vertegenwoordiger van een dergelijk 
persoon aanduidt: 

- een ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika; 

- een natuurlijke persoon met de Amerikaans nationaliteit; 

- een rechtspersoon die is geregistreerd in de Verenigde 
Staten; 

- een rechtspersoon die zijn voornaamste zakencentrum in 
de Verenigde Staten heeft; of 

- indien een van volgende personen aandeelhouder wordt 
van de cliënt: 

- een ingezetene van de Verenigde Staten van Amerika; 

- een natuurlijke persoon met de Amerikaans nationaliteit; 

- een rechtspersoon die is geregistreerd in de Verenigde 
Staten; 

- een rechtspersoon die zijn voornaamste zakencentrum in 
de Verenigde Staten heeft; 

Een dergelijke gebeurtenis kan aanleiding geven tot de 
beëindiging van de relatie zoals voorzien in artikel A.11. 

Het komt aan de cliënt toe om zijn eigen experts en fiscale 
raadgevers te consulteren ten einde na te gaan welke 
aangifteverplichtingen op hem van toepassing zijn en om zijn 
fiscale verplichtingen te vervullen met betrekking tot zijn 
bezittingen. 

De cliënt dient schriftelijk alle wijzigingen met betrekking tot 
de bezorgde inlichtingen, bewijsstukken, specimens van 
handtekeningen en andere meegedeelde inlichtingen aan de 
Bank mee te delen. De wijzigingen treden in werking de 
derde bankwerkdag na het ontvangen voor de voormelde 
mededeling. 

De cliënt is verantwoordelijk voor alle gevolgen die 
voortvloeien uit het bezorgen of aanmaken van valse, 
bedrieglijke of onjuiste informatie en/of documenten, alsook 
uit het niet meedelen van relevante informatie of wijzigingen 
met betrekking tot zijn juridische of fiscale situatie. 

A.3.b. Volmachten 

Voor het verlenen van een volmacht, dient de cliënt gebruik 
te maken van de formulieren die in alle agentschappen van 
de Bank ter beschikking worden gesteld. Indien door de cliënt 
een volmacht wordt verleend op basis van een ander 
document, draagt de cliënt hiervoor alle verantwoordelijkheid 
en kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld. Deze 
volmachten worden door de Bank bewaard. 

De cliënt kan volmacht geven aan meerdere 
volmachthouders. Deze volmachthouders kunnen in zijn naam 
en voor zijn rekening, individueel en afzonderlijk, alle 
opdrachten, afhalingen, stortingen en alle andere daden van 
beheer en/of beschikking uitvoeren met betrekking tot de 

onder het dossier van de cliënt geplaatste financiële 
instrumenten en contanten. 

De Bank behoudt zich het recht voor een volmacht te 
weigeren, zonder deze weigering te moeten verantwoorden. 

In afwijking van artikel 2006 van het Burgerlijk Wetboek, blijven 
de verleende volmachten geldig tot ze worden herroepen door 
middel van een schrijven (bij voorkeur aangetekend) of een 
formulier dat in een agentschap of op de maatschappelijke 
zetel van de Bank wordt ingevuld en ondertekend. De 
herroeping treedt in werking uiterlijk de derde bankwerkdag 
volgend op de ontvangst van de herroeping. Bij beëindiging 
van de volmacht om wettelijke redenen, treedt deze in werking 
uiterlijk de derde bankwerkdag volgend op de dag waarop de 
Bank op de hoogte werd gebracht van de reden van de 
beëindiging. 

Alle wijzigingen en beperkingen die achteraf aan de 
verleende volmachten worden aangebracht, moeten eveneens 
aan de Bank ter kennis worden gebracht door middel van 
een schrijven (bij voorkeur aangetekend) of een formulier 
dat in een agentschap of op de maatschappelijke zetel van 
de Bank wordt ingevuld en ondertekend. Deze wijzigingen en 
beperkingen treden in werking uiterlijk de derde bankwerkdag 
volgend op de ontvangst van deze kennisgeving. 

Indien de Bank laattijdig op de hoogte werd gebracht van 
de herroeping, de wijziging of de beperking of elke andere 
reden van beëindiging van de volmacht, kan zij niet 
aansprakelijk worden gesteld voor de verrichtingen die 
werden uitgevoerd alvorens zij naar behoren op de hoogte 
werd gebracht. De Bank aanvaardt geen enkele 
aansprakelijkheid voor de gevolgen die zouden kunnen 
voortvloeien uit de onnauwkeurigheid, onvolledigheid of 
onduidelijkheid van de haar voorgelegde volmachten, 
herroepingen, wijzigingen, beperkingen en beëindigingen. 

De Bank behoudt zich het recht voor om bestaande 
volmachten te beëindigen, zonder deze beëindiging te moeten 
verantwoorden. De beslissing van de Bank wordt per 
aangetekend schrijven betekend en wordt van kracht binnen 
de drie (3) kalenderdagen volgend op de ontvangst van de 
kennisgeving. 

A.3.c. Meerdere titularissen en wederzijdse 
volmacht - Minderjarigen 

1. Meerdere titularissen en wederzijdse volmacht 

De dossiers en tegoeden op naam van meerdere titularissen 
worden, onder voorbehoud van eventuele volmachten, 
beheerd onder hun gezamenlijke handtekening. De titularissen 
zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle verrichtingen 
uitgevoerd in hun dossier, alsook voor de terugbetaling van 
een eventueel debetsaldo. 

De titularissen kunnen elkaar wederzijdse volmacht verlenen. 
Als gevolg hiervan kan elke titularis handelen op individuele 
basis en in de ruimste zin van het woord alle opdrachten, 
afhalingen, stortingen en andere daden van beheer en/of 
beschikking uitvoeren met betrekking tot de onder het 
dossier bij de Bank geplaatste financiële instrumenten en 
contanten. 

Elke titularis kan de volmacht herroepen door middel van 
een schrijven (bij voorkeur aangetekend) of een formulier dat 
in een agentschap of op de maatschappelijke zetel van de 
Bank wordt ingevuld en ondertekend. De herroeping van 
een wederzijdse volmacht door één titularis, heeft de 
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annulering van alle andere wederzijdse volmachten tussen de 
titularissen tot gevolg. 

In geval van onenigheid tussen de titularissen over hun 
handelingsbevoegdheid met betrekking tot het dossier, onder 
meer wanneer zij een feitelijke vereniging of een vennootschap 
zonder rechtspersoonlijkheid vertegenwoordigen, behoudt de 
Bank zich het recht voor om het gebruik van het dossier op te 
schorten totdat zij onderling een akkoord hebben bereikt. 

De titularissen geven elkaar steeds volmacht om het 
dossier af te sluiten, zodat de opdracht tot afsluiting 
gegeven door een der titularissen wordt beschouwd als 
gegeven door alle titularissen gezamenlijk. Het afsluiten van 
een dossier door één titularis voor rekening van alle 
titularissen zal geschieden onder de verantwoordelijkheid van 
alle titularissen. De Bank, die niet aansprakelijk kan worden 
gesteld voor de gevolgen van afsluiting, kan, indien zij dat 
nodig acht, de uitvoering van de opdracht tot afsluiten 
afhankelijk maken van de voorafgaande bevestiging van alle 
titularissen en dit in de vorm die zij verkiest. 

2. Minderjarigen 

Dossiers geopend op naam van een minderjarige worden 
beschouwd als zijnde eigendom van de minderjarige en 
worden beheerd door de ouders. De ouders worden geacht 
gezamenlijk de goederen van de minderjarige te beheren, 
hetgeen inhoudt dat het optreden van één ouder de 
instemming van de andere ouder impliceert. De Bank moet 
schriftelijk op de hoogte worden gebracht van het 
onbeschikbaar karakter van de goederen van de minderjarige 
en elke andersluidende regeling of gerechtelijke beslissing die 
het beheer van de goederen van de minderjarige toevertrouwt 
aan een van de ouders. De Bank kan niet aansprakelijk worden 
gesteld voor de gevolgen van de niet-mededeling. 

De ouders beheren de tegoeden op het dossier in het uitsluitend 
belang van de minderjarigen. Opnames en overschrijvingen 
van contanten zijn enkel mogelijk indien verricht in het belang 
van de minderjarige. De ouders verklaren volledig aansprakelijk 
te zijn voor de strikte toepassing van deze regel en vrijwaren 
de Bank tegen alle nadelige gevolgen voortkomend uit de niet-
naleving ervan. De uitvoering van opdrachten mag de Bank, 
zonder hiertoe verplicht te zijn, afhankelijk maken van de 
voorafgaande toestemming van de bevoegde rechtbank 
wanneer zij meent dat dit vormvoorschrift dient vervuld te zijn. 

Ingeval van voogdij zijn de hierboven beschreven regels 
eveneens van toepassing in zoverre er niet wordt van afgeweken 
door de wet of een gerechtelijke beslissing. 

A.4. Documenten van de Bank 

Documenten die voor de Bank verbintenissen inhouden, 
dienen te worden opgemaakt op haar formulieren en de 
handtekening te dragen van een aangestelde van de Bank. 

A.5. Discretie 

De Bank is gehouden tot naleving van de discretieplicht. 
Niettemin kan de Bank inlichtingen betreffende de verrichtingen 
van de cliënt meedelen aan derden met diens uitdrukkelijke 
instemming. De Bank kan dit eveneens wanneer zij daartoe is 
gehouden als gevolg van een Belgische of buitenlandse 
wettelijke of reglementaire bepaling of op verzoek van een 
gerechtelijke of administratieve overheid of van een Belgische 
of buitenlandse controleautoriteit, onder meer krachtens de 
reglementering betreffende de strijd tegen het gebruik van 
het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 

financiering van terrorisme, oplichting en misbruik van 
vertrouwen, handel met voorkennis, en de reglementering 
betreffende belangrijke deelnemingen en openbaar bod tot 
aankoop. 

In dit verband, en voor zover de gegevens niet in het 
toepassingsveld van Hoofdstuk F. van dit Reglement vallen, staat 
de cliënt toe dat: 

- zijn gegevens, geheel of gedeeltelijk, kunnen worden 
overgedragen aan of ter kennis worden gebracht van 
andere vennootschappen die met de Bank verbonden of 
geassocieerd zijn of van vennootschappen met wie de 
Bank een deelnemingsverhouding heeft, zoals bedoeld 
in de artikelen 11 tot 14 van het Wetboek van 
Vennootschappen. De vennootschappen van de Groep 
kunnen, elk voor zich, deze gegevens verwerken voor 
voormelde doeleinden. De lijst met de 
vennootschappen van de Groep kan op eenvoudig 
verzoek van de Bank worden verkregen. 

- de Bank de uitvoering van bepaalde activiteiten van 
verwerking van informatie die op zichzelf betrekking 
heeft, kan toevertrouwen aan gespecialiseerde 
ondernemingen, al dan niet behorend tot de Groep 
Société Générale, gevestigd in landen in of buiten de 
Europese Unie waarvan de regelgeving mogelijks geen 
gepast beschermingsniveau biedt. Deze 
onderaanneming zal uitgevoerd worden met 
inachtneming van de Belgische wetgeving. 

De Bank vestigt uitdrukkelijk de aandacht van de cliënt op 
het feit dat, in toepassing van internationale akkoorden 
aangegaan door België, ondermeer deze geviseerd in artikel 
A.6. van dit Reglement, zijn identiteit en de gegevens 
aangehouden door de Bank in verband met zijn rekeningen 
kunnen worden overgemaakt aan de buitenlandse bevoegde 
overheden, inclusief fiscale instanties, ten gevolge van een 
geldig gedane aanvraag in dit verband. De Bank is geenszins 
aansprakelijk voor de schade die de cliënt kan oplopen omwille 
van de overdracht door de Bank van gegevens met 
betrekking tot zijn juridisch of fiscaal statuut, of omwille van 
het niet naleven door de cliënt van verplichtingen die 
voortvloeien uit zijn juridisch of fiscaal statuut. 

De cliënt geeft aan de Bank toestemming om zijn identiteit en 
alle andere nuttige gegevens mee te delen aan de genoemde 
controle- instanties, wanneer zij hierom verzoeken. De cliënt 
staat de Bank en de vennootschappen van de Groep, het 
versturen van elektronisch post aan het door hem opgegeven 
adres toe. 

De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval 
een cliënt zijn fiscale verplichtingen geheel of gedeeltelijk niet 
is nagekomen in het land van zijn verblijfplaats of ten 
aanzien van elk land dat de cliënt als zijn fiscale resident 
aanziet of meent dat de cliënt verplichtingen van fiscale aard 
dient na te komen. De cliënt verbindt er zich toe om de Bank te 
vergoeden voor elke schade die kan voortvloeien uit het niet 
naleven door de cliënt van de verplichtingen en de garanties 
die deze laatste heeft onderschreven in de zin van het huidig 
artikel of omwille van het feit van het naleven van zijn fiscale 
verplichtingen (engagementen die met name worden genomen 
op grond van de artikelen A.3, A.6 en A.12). 

A.6. Automatische uitwisseling van financiële 
inlichtingen aan het buitenland 

De Bank handelt overeenkomstig de wet van 16 december 
2015 ‘tot regeling van de mededeling van inlichtingen 
betreffende financiële rekeningen, door de Belgische financiële 
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instellingen en de FOD Financiën, in het kader van een 
automatische uitwisseling van inlichtingen op internationaal 
niveau en voor belastingdoeleinden” (de “AEOI-wet”). Deze 
wet is de omzetting naar Belgisch recht van het CRS systeem 
(“Common Reporting Standard”) vastgesteld op het niveau 
van de OESO en het FATCA (“Foreign Account Tax 
Compliance Act”)-akkoord afgesloten tussen België en de 
Verenigde Staten. 

Overeenkomstig deze wet, is de Bank ertoe gehouden om aan 
de Belgische fiscale autoriteiten, bepaalde financiële gegevens 
te communiceren, met betrekking (i) tot iedere natuurlijke 
persoon en entiteit die titularis is van een of meerdere 
rekening(en) geopend in de boeken van de Bank, (ii) alsook tot 
natuurlijke personen die de effectieve begunstigden zijn van 
deze entiteiten, voor zover de fiscale woonplaats van de 
personen geviseerd onder (i) en (ii) zich in een andere Staat 
dan België bevindt, die deelneemt aan het systeem van 
automatische inlichtingenuitwisseling met België. 

De betrokken gegevens worden uiteengezet in artikel 5 van de 
AEOI-wet. Het betreft ondermeer de identiteit van de titularis 
van de rekening of de effectieve begunstigde van de entiteit 
die titularis is van de rekening, de nummers van de door de 
verklaring geviseerde rekeningen, gegevens met betrekking tot 
het saldo en de door deze rekeningen gegenereerde 
opbrengsten. 

De Belgische fiscale autoriteiten maken deze gegevens 
vervolgens over aan de fiscale autoriteiten van de Staten van 
de fiscale woonplaats van de cliënt voor belastingdoeleinden 
(vestiging en inning van belastingen) en strafrechtelijke 
doeleinden (in geval van fiscale fraude). 

Door dit Reglement te aanvaarden, gaat de cliënt uitdrukkelijk 
akkoord met de overdracht van deze informatie 
overeenkomstig de modaliteiten voorzien door dit artikel en de 
AEOI-wet. 

Om na te gaan of een cliënt dient aangeven te worden of niet, 
is de Bank ertoe gehouden om aan zijn cliënt het volgende te 
vragen: 

- mee te delen in welke Staat zijn fiscale woonplaats 
gevestigd is; 

- documenten aan te leveren die de juistheid van deze 
verklaring bevestigen; 

- bepaalde documenten in te vullen en te ondertekenen 
die door de regelgeving worden opgelegd. 

Indien de cliënt weigert of nalaat om over te gaan tot deze 
verklaring en/of formaliteiten, zal de Bank ertoe gehouden zijn 
deze cliënt als “niet-gedocumenteerde persoon” te 
beschouwen en de inlichtingen mee te delen zoals vereist 
door regelgeving van toepassing op de autoriteit die door de 
regelgeving aangewezen is. De Bank is er bovendien toe 
gerechtigd om de relatie met cliënt te beëindigen 
overeenkomstig artikel A.11 van dit Reglement. 

Wanneer de cliënt een natuurlijk persoon is, waarvan de 
gegevens voor de eerste maal het voorwerp zullen uitmaken 
van een communicatie aan fiscale autoriteiten, zal de Bank, 
overeenkomstig de AEOI-wet, de cliënt van deze 
communicatie inlichten overeenkomst artikel 14,§2 van de 
AEOI-wet. 

De Bank zal de cliëntnatuurlijke persoon eveneens inlichten 
indien de volgende wijzigingen voorkomen in de communicatie 
aan de fiscale autoriteiten, en dit in overeenstemming met 
artikel 14,§3 van de AEOI-wet: 

- een van of de enige uiteindelijke begunstigde(n) van de 
persoonsgegevens is gewijzigd; 

- de lijst van aan te geven financiële rekeningen voor 
dewelke persoonsgegevens gecommuniceerd worden is 
gewijzigd; 

- de natuurlijke persoon wordt opnieuw een persoon die 
het voorwerp uitmaakt van een aangifte, na niet langer 
het voorwerp uitgemaakt te hebben van een verklaring 
tijdens een periode van een of meerdere jaren. 

De cliënt ontvangt deze informatie van de Bank ten minste de 
dag die de dag voorafgaat waarop de communicatie aan de 
Belgische fiscale autoriteiten plaatsvindt, overeenkomstig de 
modaliteiten inzake communicatie voorzien onder artikel A.9.a. 

A.7. Centraal aanspreekpunt 

Overeenkomstig het koninklijk besluit van 17 juli 2013 over 
de werking van het centraal aanspreekpunt, zoals bedoeld in 
artikel 

322 § 3 van het Wetboek van inkomstenbelastingen 1992, 
zal de Bank jaarlijks – ten laatste op 31 maart van het 
kalenderjaar volgend op het jaar waarop de meegedeelde 
gegevens betrekking hebben – gegevens meedelen aan het 
Centraal aanspreekpunt (hierna “CAP”) beheerd door de 
Nationale Bank van België. 

De gegevens die de Bank aan het CAP moet meedelen hebben 
betrekking op de kalenderjaren vanaf 2010 en zullen 
worden gebruikt om hetzij het bedrag van de belastbare 
inkomsten van de cliënt vast te stellen, hetzij de 
vermogenssituatie van de cliënt te bepalen. 

Elke cliënt krijgt inzage in de gegevens die op zijn naam 
door het CAP zijn geregistreerd door een schriftelijke, 
gedagtekende en ondertekende aanvraag te richten aan de 
Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14 te 1000 
Brussel. 

Elke cliënt kan kosteloos de rechtzetting of verwijdering vragen 
van onjuiste gegevens die op zijn naam in het CAP zijn 
geregistreerd door een schriftelijk verzoek te richten aan de 
Bank. 

A.8. Registratie en uitvoering van 
opdrachten 

In principe worden de opdrachten door de cliënt gegeven 
(daarin begrepen het ontvangen of doorgeven van orders 
bedoeld in Hoofdstuk C en de opdrachten inzake de 
betalingsopdrachten bedoeld onder hoofdstuk E. hieronder) 
aan de hand van door de Bank ter beschikking gestelde 
formulieren. Deze formulieren worden enkel aanvaard indien 
zij behoorlijk door de cliënt of zijn volmachthouder werden 
ingevuld en ondertekend. 

De Bank behoudt zich het recht voor gevolg te geven aan 
opdrachten die worden doorgegeven via fax, telefoon of een 
andere elektronische drager. Zij kan beslissen een opdracht 
gegeven via deze weg te interpreteren en uit te voeren naar 
best vermogen, op risico van de cliënt en zonder aansprakelijk 
te kunnen worden gesteld indien het door de cliënt beoogde 
resultaat niet werd behaald. De Bank kan de uitvoering van 
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deze opdrachten laten afhangen van een voorafgaande 
bevestiging door de cliënt, in de vorm die zij verkiest. Zij kan 
bovendien de uitvoering weigeren (i) van een opdracht gegeven 
door een persoon van wie de identiteit niet voldoende vaststaat, 
(ii) indien zij twijfelt aan de aard van de verrichtingen waartoe de 
cliënt opdracht gaf of (iii) indien het formulier voor het doorgeven 
van de opdrachten onvolledig werd ingevuld,. Zonder dat de 
Bank voor deze weigeringen aansprakelijk kan worden gesteld. 

Elke opdracht, onder welke vorm ook, bevat een precieze 
omschrijving van het voorwerp en de modaliteiten van de uit te 
voeren verrichtingen. De cliënt waakt over de duidelijkheid, 
betrouwbaarheid en volledigheid van de aan de Bank 
bezorgde documenten, stukken, gegevens, inlichtingen en 
opdrachten. Hij ziet er op toe dat dit alles in overeenstemming is 
met de toepasselijke reglementering en gebruiken. De 
opdrachten met betrekking tot betalingstransacties bevatten 
alle informatie vermeld onder hoofdstuk E. hieronder. 

Om een betere uitvoering van de opdrachten te verzekeren en 
zonder hierbij afbreuk te doen aan artikel A.5 en Hoofdstuk F, 
staat de cliënt de Bank uitdrukkelijk toe de elektronische 
communicatie (en in het bijzonder de telefoongesprekken) om 
bewijsredenen te registreren op band of op enige andere 
gegevensdrager. Deze registratie omvat eveneens de 
gegevens van het elektronische verkeer die verband houden 
met de ontvangst, de uitvoering en de bevestiging van 
opdrachten. De opgenomen communicatie wordt opgeslagen 
voor een periode die gelijk is aan de verjaringstermijn van 
de vordering die uit de communicatie of transactie voortvloeit. 

De cliënt erkent hierbij uitdrukkelijk op duidelijke wijze op 
de hoogte gebracht te zijn geweest van de mogelijkheid van 
deze registratie, de doeleinden ervan en de duur van de opslag 
van de eventuele registratie. 

De instemming van de cliënt met de registratie van de 
gegevens zal echter niet vereist zijn in de mate waarin deze 
registratie ofwel nodig is voor het bewijs van transacties of 
zakelijke communicatie, ofwel verplicht wordt door de wet. 

De registraties door de Bank fungeren als bewijs van de 
opdrachten en de inhoud van afspraken of contacten tussen 
de cliënt en de Bank en hebben dezelfde bewijskracht als een 
geschrift. 

De per fax doorgegeven opdrachten worden beschouwd als 
geschreven opdrachten. 

A.9. Communicatie 

A.9.a. Wijze van communicatie 

De Bank communiceert met de cliënt volgens de wijze van 
communicatie aangeduid door de cliënt of bij gebrek hieraan 
op een papieren drager per post.  

In dit laatste geval wordt alle correspondentie verstuurd naar 
de woonplaats van de cliënt of naar het door hem opgegeven 
postadres. Dit adres kan naderhand door de cliënt gewijzigd 
worden na kennisgeving door middel van een schrijven (bij 
voorkeur aangetekend) of een formulier dat in een 
agentschap of op de maatschappelijke zetel van de Bank 
wordt ingevuld en ondertekend. De wijziging geldt uiterlijk 
vanaf de derde bankwerkdag na ontvangst van de 
kennisgeving. De verzending van de correspondentie aan de 
cliënt wordt rechtsgeldig bewezen door overlegging van de 
kopie ervan, of op basis van de informaticabestanden van de 
Bank. De datum van het document wordt tevens geacht de 
datum van de verzending ervan te zijn. De cliënt aanvaardt 

uitdrukkelijk en zonder voorbehoud dat de 
informaticabestanden van de Bank als bewijs zullen gelden in 
geval van eventuele betwistingen tussen partijen. De cliënt 
heeft het recht om met alle middelen het tegenbewijs te 
leveren. 

De briefwisseling over verrichtingen uitgevoerd in een dossier op 
naam van meerdere titularissen, alsook over een gezamenlijk 
dossier, wordt verstuurd naar het adres dat door de 
betrokkenen in gezamenlijk overleg werd opgegeven. De 
briefwisseling wordt geacht bij elke betrokkene te zijn 
aangekomen wanneer ze naar voormeld adres werd verstuurd. 
De titularissen kunnen de Bank vragen op hun kosten een kopie 
van de correspondentie naar een ander adres te versturen. 

Indien geen adres werd opgegeven, wordt elke mededeling 
geacht geldig te zijn gedaan aan alle titularissen indien ze tot 
één van hen is gericht. 

A.9.b. Domiciliëring in een agentschap van 
de Bank 

De cliënt kan op uitdrukkelijk verzoek, zijn correspondentie 
domiciliëren in een agentschap van de Bank. De Bank behoudt 
zich echter het recht voor om telkens zij dit nodig acht of in 
het geval het wettelijk verplicht is, de gedomicilieerde 
correspondentie en een of meerdere rekeninguittreksel(s) of 
overzicht(en) naar het adres van de cliënt te versturen. Het ter 
beschikking stellen van de correspondentie in een agentschap 
van de Bank geldt als ontvangst en de Bank kan niet 
aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele gevolgen van 
het niet of laattijdig afhalen van de bij haar gedomicilieerde 
documenten. De cliënt verbindt zich ertoe om geregeld zijn 
correspondentie en rekeninguittreksels af te halen en kan zich 
in geen geval beroepen op het niet afhalen van de ter 
beschikking gestelde correspondentie. De datum van 
correspondentie is de datum van de terbeschikkingstelling. De 
niet afgehaalde correspondentie wordt gedurende 6 maanden 
bewaard. Na deze periode heeft de Bank de mogelijkheid de 
correspondentie te versturen naar het adres van de cliënt of naar 
het laatste door haar gekende adres, of de correspondentie te 
vernietigen, en dit op kosten van de cliënt. 

De cliënt kan de domiciliëring van de correspondentie herroepen 
door middel van een schrijven (bij voorkeur aangetekend) of 
een formulier dat in een agentschap of op de 
maatschappelijke zetel van de Bank wordt ingevuld en 
ondertekend. Deze herroeping treedt in werking uiterlijk de 
derde bankwerkdag volgend op de ontvangst van de 
kennisgeving van de herroeping. 

De cliënt is zich er terdege van bewust dat de Bank hem elk type 
informatie kan versturen naar zijn gedomicilieerde 
correspondentie bij de Bank (en met inbegrip van de 
waarschuwingen ter advisering dat een beleggingsdienst niet 
wordt geacht geschikt te zijn voor hem, met dien verstande 
dat de Bank redelijke inspanningen zal leveren om op de 
meest geschikte manier te communiceren rekening houdend 
met de situatie). 

De Bank behoudt zich het recht voor om de kosten 
verbonden aan de domiciliëring van de correspondentie in 
een van haar agentschappen aan de cliënt te factureren. 
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A.9.c. Informatie aan de cliënt 

Elke overeenkomstig het Reglement of krachtens de 
toepasselijke wetgeving aan de cliënt te bezorgen informatie 
wordt geleverd overeenkomstig de wijze van communicatie 
aangeduid door de cliënt, of bij gebrek hieraan op een papieren 
drager per post. 

De cliënt stemt er uitdrukkelijk mee in dat de Bank hem de 
vereiste informatie bezorgt via haar internetsite. 

De Bank zal bijgevolg de vereiste informatie bezorgen via 
haar internetsite voor zover ze zich ervan heeft verzekerd 
dat de cliënt een regelmatige toegang heeft tot internet (wat 
zal worden verondersteld indien de cliënt aan de Bank een e-
mailadres heeft doorgegeven dat hem toelaat te 
corresponderen met de Bank alsook indien de cliënt toegang 
heeft verkregen tot het systeem van internetbankieren van de 
Bank). 

De Bank zal de cliënt op elektronische wijze (via e-mail, via 
het systeem van internetbankieren van de Bank of op een 
andere wijze) de plaats op de site doorgeven waar de 
overeenkomstig het Reglement of krachtens de toepasselijke 
wetgeving te bezorgen informatie kan worden gevonden. 

A.10. Nalatenschappen 

Bij het overlijden van een cliënt of van zijn (haar) 
echtgeno(o)t(e) dient de Bank hiervan onverwijld, schriftelijk 
op de hoogte te worden gesteld door de erfgenamen en/of 
rechthebbenden of door de eventuele volmachthouders van de 
overledene. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor de verrichtingen die werden uitgevoerd voor zij naar 
behoren werd geïnformeerd over het overlijden, noch voor 
verrichtingen die door de medehouders of volmachthouders 
van de overledene sinds het overlijden nog werden 
uitgevoerd. 

De erfgenamen, rechthebbenden of alle personen die het volledige 
of een deel van de nalatenschap, dat in bewaring is bij de 
Bank, wensen op te nemen, leggen hiertoe op vraag van de Bank 
een akte van bekendheid voor, opgesteld door een notaris en 
met aanduiding van de erfopvolging, en/of elk ander document 
waarvan de Bank acht dat het noodzakelijk of nuttig is. 

Bij het overlijden van een van de titularissen van een dossier 
op naam van meerdere titularissen, wordt dit dossier 
geblokkeerd. Daden van beschikking zijn enkel mogelijk met 
instemming van de erfgenamen en/of rechthebbenden van de 
overledene. Indien een van de rekeningen van het gezamenlijke 
dossier op datum van overlijden een debetsaldo vertoont, dan 
zijn de erfgenamen en/of rechthebbenden hoofdelijk en 
ondeelbaar en op dezelfde wijze als de overledene gehouden tot 
de aanzuivering ervan. 

De Bank behoudt zich het recht voor om de tegoeden van de 
overledene, evenals de inhoud van zijn safe, slechts vrij te 
geven en ter zake handelingen toe te staan, nadat ze de haar 
opgelegde fiscale verplichtingen heeft vervuld, en op 
voorlegging van de officiële stukken die melding maken van 
de erfopvolging en van alle stukken die zij onmisbaar acht, 
met name, onder andere, een geschreven gezamenlijk 
akkoord van alle erfgenamen, rechthebbenden of hun 
gezamenlijke lasthebber of elke andere persoon die het 
volledige of een deel van het erfrechtelijke vermogen dat in 
bewaring is bij de Bank wenst op te nemen, betreffende 
alle verrichtingen die betrekking hebben op het vermogen 
van de overledene. De Bank sluit elke aansprakelijkheid uit met 

betrekking tot de echtheid, geldigheid of interpretatie van de 
voorgelegde documenten. 

Wanneer een gehuwde of wettelijk samenwonende cliënt 
overlijdt, kan de langstlevende echtgenoot of wettelijk 
samenwonende partner een opvraging doen van de tegoeden 
die gedeponeerd zijn op een gemeenschappelijke of 
onverdeelde rekening-courant of spaarrekening waarvan de 
overledene of de langstlevende echtgenoot/wettelijke 
samenwonende houder of medehouder is, en dit zonder de 
voorlegging van documenten die melding maken van de 
erfopvolging. De opvraging mag in principe het beschikbare 
creditsaldi niet overschrijden en maximaal 5.000 EUR 
bedragen. De langstlevende die een opvraging heeft gedaan die 
hoger is dan de helft van het beschikbare creditsaldo of 5.000 
EUR, verliest ter waarde van de som die boven dat bedrag is 
afgehaald enig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen, 
de onverdeelheid of de nalatenschap. In de laatste hypothese, 
verliest daarenboven de langstlevende de bevoegdheid om de 
nalatenschap te verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van 
boedelbeschrijving, en in voorliggend geval, zal de 
langstlevende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner 
de Bank vrijwaren voor alle aansprakelijkheden omtrent het 
bevrijdende karakter van de betaling. 

De erfgenamen, rechtsopvolgers en rechthebbenden zijn 
hoofdelijk en ondeelbaar gehouden tot alle vorderingen, uit welke 
hoofde dan ook, die de Bank op de overleden cliënt heeft. 

Zonder afbreuk te doen aan de voorgaande bepalingen, worden 
de overeenkomsten tussen de overledene en de Bank voortgezet 
met de erfgenamen en/of rechthebbenden voor hun 
gemeenschappelijke rekening, behoudens aanwending door 
een van de partijen van het recht om hieraan een einde te 
maken, overeenkomstig de modaliteiten voorzien in artikel A.11. 

Als gevolg van het overlijden van de titularis of van een van 
de titularissen, wordt een einde gemaakt aan de door hem of 
door een van de cotitularissen gegeven doorlopende opdracht 
of domiciliëring. Na akkoord van de erfgenamen en/of de 
(eventuele) cotitularissen kan een doorlopende opdracht of een 
domiciliëring verder worden uitgevoerd, voor zover de wet dit 
toelaat. 

Alle door de Bank gemaakte kosten als gevolg van het openvallen 
van de nalatenschap en de overmaking van de tegoeden van de 
nalatenschap aan de rechthebbenden, kunnen door haar 
hoofdelijk en ondeelbaar ten laste worden gelegd aan de 
personen die het geheel of een gedeelte van de nalatenschap 
verkrijgen. 

In geval van overlijden van een cliënt kan de Bank de 
correspondentie in verband met de tegoeden van de 
overledene, behoudens andersluidende instructies van alle 
erfgenamen en rechthebbenden van de overledene, versturen 
naar het laatst gekende adres van de overledene. 

A.11. Beëindiging van de relaties 

De Bank kan op ieder ogenblik en zonder haar beslissing te 
moeten rechtvaardigen, na een voorafgaande kennisgeving van 
twee maanden, aan de relatie met een cliënt een einde stellen of 
weigeren om sommige types van verrichtingen voor zijn 
rekening nog uit te voeren. De niet-verstreken vaste kosten 
(waaronder de beheerskosten van de betaalrekening) worden aan 
de cliënt terugbetaald, tenzij bijzondere contractuele bepalingen 
het anders voorzien. 
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Deze beslissing wordt meegedeeld bij een ter post 
aangetekende brief en treedt in werking na het verstrijken van 
de opzegtermijn. Bij beëindiging als gevolg van een 
dringende reden zoals een vertrouwensbreuk met de cliënt 
of zijn vertegenwoordigers, of grove nalatigheid of bedrog 
van de cliënt, wordt de relatie echter onmiddellijk stopgezet. 
De Bank kan eveneens de relatie met de cliënt beëindigen, 
voor zover geen enkele dwingende bepaling of een bepaling 
van openbare orde zich hiertegen verzet, zonder opzegtermijn 
en zonder voorafgaande ingebrekestelling indien de 
onmiddellijke beëindiging ingegeven is door 
gerechtvaardigde motieven van de veiligheid van de 
systemen van de Bank of van haar financiële belangen, of 
indien de cliënt, de gegevens vereist door de AEOI-wet 
aangeduid onder artikel A.6. niet aanlevert, in een staat 
verkeert van kennelijk onvermogen, staking van betaling, 
faillissement of, binnen de grenzen toegestaan door de wet, het 
voorwerp uitmaakt van een procedure in het kader van de wet 
betreffende de continuïteit van de ondernemingen, of elke 
gelijkaardige procedure. 

Zodra deze termijn verstreken is, worden alle eventuele 
verbintenissen van de cliënt, waar geen overeengekomen of 
wettelijke termijn aan verbonden is, onmiddellijk en zonder 
ingebrekestelling van rechtswege opeisbaar. De partijen zullen 
de lopende verrichtingen vereffenen en hun wederzijdse 
rekeningen zo spoedig mogelijk afsluiten, onder voorbehoud 
van de termijnen of vervaldata die conventioneel, wettelijk of 
reglementair zijn en die niet kunnen worden verbroken of 
gewijzigd, alsook van de naleving van de verbintenissen 
aangegaan met derden. De bepalingen van het Reglement en alle 
andere overeenkomsten en reglementen die van kracht zijn 
tussen de partijen, blijven van toepassing tot alle 
verrichtingen en verplichtingen zijn uitgevoerd. 

Indien de cliënt na terugbetaling van alle verschuldigde 
bedragen, schuldeiser van de Bank is, dan zal de Bank het 
creditsaldo, daarin begrepen de eventuele intresten, ter 
beschikking stellen op de manier die zij het meest geschikt 
acht. 

De cliënt kan te allen tijde zijn dossier kosteloos afsluiten. Voor 
het afsluiten van zijn dossier gebruikt de cliënt de formulieren 
die door de Bank in elk van haar agentschappen ter 
beschikking worden gesteld. Uitzonderlijk kan een dossier 
worden afgesloten op basis van een door de cliënt verstuurde 
brief, fax of elektronisch bericht. De cliënt draagt niettemin 
alleen alle risico’s met betrekking tot de echtheid en 
waarheidsgetrouwheid van de gebruikte 
communicatiemiddelen alsook met betrekking tot de 
identificatie van hun auteur. De Bank kiest welk gevolg zij zal 
geven aan deze communicatiemiddelen. In voorkomend geval 
kan zij de afsluiting van een dossier afhankelijk maken van 
een bevestiging van de cliënt, in de vorm die zij verkiest. Bij 
gebrek aan een reactie vanwege de cliënt binnen de tien (10) 
bankwerkdagen vanaf het verzoek tot bevestiging, wordt hij 
geacht opdracht te hebben gegeven tot het afsluiten van het 
dossier. 

Behoudens andersluidende verklaring op het formulier dat 
de cliënt kan gebruiken om zijn dossier af te sluiten of via elk 
ander communicatiemiddel dat voor de afsluiting wordt 
gebruikt, erkent de cliënt dat hij alle rekeninguittreksels met 
betrekking tot zijn dossier heeft ontvangen en dat geen enkele 
titularis nog beschikt over een vordering in geld en/of effecten 
op de Bank voortvloeiend uit het betreffende dossier. 
Tegelijkertijd bevestigt de cliënt, voor zover als nodig, dat de 
Bank alle verrichtingen vermeld op de rekeninguittreksels 
correct en in overeenstemming met zijn instructies of die 
van zijn volmachthouders heeft uitgevoerd. 

De Bank heeft het recht om, middels een opzeg van twee (2) 
maanden, de dossiers zonder deposito’s of met een debetsaldo 
af te sluiten indien met betrekking tot deze dossiers gedurende 
één (1) jaar geen verrichtingen meer werden uitgevoerd. In 
voorkomend geval, heeft de afsluiting van een dossier de 
stopzetting van alle diensten tot gevolg. In geval van een 
debetsaldo kan de Bank de terugbetaling van het saldo eisen in 
de vorm die zij verkiest. 

Dossiers die niet het voorwerp uitmaken van enige 
tussenkomst door de houders, rechthebbenden of wettelijke 
vertegenwoordigers sinds minstens vijf jaar, worden 
gekwalificeerd als ‘slapende rekeningen’ overeenkomstig de 
wet van 24 juli 2008. 

De Bank zal in voorkomend geval, een opsporingsprocedure 
starten naar de houders van de slapende rekeningen. Indien, 
ondanks de opsporingsprocedure, de slapende rekening niet 
het voorwerp heeft uitgemaakt van een tussenkomst door de 
houder, worden de tegoeden door de Bank overgemaakt aan de 
Deposito- en Consignatiekas vóór het einde van het zesde jaar 
volgend op de laatste tussenkomst overeenkomstig de 
wettelijke bepalingen. De Bank is gerechtigd de kosten 
voortvloeiend uit de bovenstaande procedure aan te rekenen 
op de door de cliënt aangehouden tegoeden. 

A.12. Reglementering tot voorkoming van 
witwaspraktijken en 
terrorismefinanciering, de 
verplichtingen van de cliënt inzake 
fiscale zaken en de verklaringen van 
de cliënt inzake sancties en 
embargo’s 

A.12.a. Reglementering tot voorkoming van 
witwaspraktijken en 
terrorismefinanciering en de 
verplichtingen van de cliënt inzake 
fiscale zaken 

De cliënt verbindt zich ertoe om in zijn relatie met de Bank 
nooit enige handeling te stellen die verband houdt met het 
witwassen van geld of de financiering van terrorisme in de 
zin van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van 
het gebruik van het financiële systeem voor het witwassen 
van geld of de financiering van terrorisme, zijn 
uitvoeringsbesluiten, reglementen en eventuele wijzigingen. 

De Bank kan eisen dat de cliënt een door hem getekende 
verklaring voorlegt met betrekking tot de oorsprong van de 
haar toevertrouwde tegoeden. 

De cliënt verbindt er zich toe om zich te schikken naar de 
fiscale wetten en regelgevingen voor het geheel van 
rechtsgebieden waar hij onder valt. Het niet naleven van 
deze fiscale verplichtingen kan aanleiding geven tot zowel 
administratieve, financiële, als strafrechtelijke sancties, 
afhankelijk van de toepasselijke wetgeving. 

De cliënt is geïnformeerd dat de Bank van rechtswege zal 
overgaan tot het afhouden van alle wettelijk of reglementair 
verschuldigde sommen, in toepassing van de Belgische of iedere 
andere buitenlandse regelgeving.  

In het geval op een cliënt een internationaal akkoord / een 
wetgeving van toepassing is, die hem een voorheffing oplegt, 
komt het hem toe de Bank op exhaustieve wijze te voorzien 
van alle pertinente gegevens, waarvan hij de juistheid 
garandeert. 
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Indien de cliënt geen maatregelen heeft getroffen om een 
voorheffing te vermijden door de Bank toe te staan om gegevens 
over te maken op grond van de van toepassing zijnde akkoorden, 
zal de Bank zich genoodzaakt zien te handelen als uitbetalende 
instantie en de voorheffing toe te passen op de inkomsten die 
worden aanzien als belastbaar. Teneinde uit te maken op welke 
waarden de voorheffing dient te worden toegepast, baseert de 
Bank zich op de gegevens overgemaakt door de cliënt zelf, 
alsook door erkende aanbrengers van gegevens. 

Indien de cliënt en de economisch rechthebbende van een 
rekening verschillende personen of entiteiten zijn, komt het de 
cliënt toe om de economisch rechthebbende in te lichten omtrent 
zijn verplichtingen, verantwoordelijkheden en de waarschuwingen 
opgenomen in het huidig artikel. 

A.12.b.Verklaringen van de cliënt inzake 
sancties en embargo’s 

1. Toepasselijke bepalingen inzake 
cliëntennatuurlijke personen 

De cliënt verklaart en garandeert aan de Bank, dat hij niet 
onderworpen is, geen woonplaats heeft in, geen gebruik maakt 
van deviezen of geen financiële instrumenten aanhoudt, van een 
staat die onderworpen is aan economische of financiële sancties 
volgend of voorkomend uit gesanctioneerde activiteiten, 
handelsembargo’s of vergelijkbare maatregelen, genomen, 
afgekondigd of in plaats gesteld door de Verenigde Naties, de 
Verenigde Staten van Amerika, de Europese Unie of iedere 
lidstaat ervan (hierna de “Sancties”). 

Gedurende de hele contractuele relatie dient de cliënt de Bank in 
te lichten over iedere wijziging die een invloed heeft op de hierbij 
gedane verklaringen en met name deze die betrekking hebben op 
de Sancties. 

In het geval dat de verklaringen van de cliënt aangetast zijn door 
het bestaan van Sancties, kan de Bank, volgens het betrokken 
geval: 

- het betrokken product of de betrokken dienst of de 
verrichting geïnitieerd door de cliënt, niet uitvoeren of 
opschorten, of 

- aan de relatie met een cliënt een einde stellen voor zover 
geen enkele dwingende bepaling of een bepaling van 
openbare orde zich hiertegen verzet. Deze opzeg zal leiden 
tot de automatische beëindiging van de overeenkomsten 
aangegaan door de cliënt met de Bank. 

2. Toepasselijke bepalingen inzake 
cliëntenrechtspersonen 

De cliënt, al dan niet effectief begunstigde van de zakenrelatie, 
alsook, in voorkomend geval, de mandataris, verklaart en 
garandeert aan de Bank dat zij niet onderworpen zijn, of niet 
aangehouden of direct of indirect gecontroleerd worden door een 
natuurlijke persoon of rechtspersoon, niet ingeschreven is in een 
onderworpen staat, geen gebruik maakt van deviezen of 
financiële instrumenten aanhoudt van een land dat onderworpen 
is aan een Sanctie. 

Indien de cliënt en de effectieve begunstigde van een zakenrelatie 
verschillende personen/entiteiten zijn, komt het aan de cliënt toe 
om de effectief begunstigde van de zakenrelatie te informeren 
over diens verplichtingen en verantwoordelijkheden die 
voortvloeien uit de Sancties die hierin worden beschreven. 

Gedurende de hele contractuele relatie dient de cliënt, effectief 
begunstigde of niet van de zakenrelatie, alsook in voorkomend 
geval de mandataris, de Bank in te lichten over iedere wijziging 

die een invloed heeft op de hierbij gedane verklaringen en met 
name deze die betrekking hebben op de Sancties. 

In het geval dat de verklaringen van de cliënt, effectief 
begunstigde of niet van de zakenrelatie, alsook in voorkomend 
geval de mandataris aangetast zijn door het bestaan van 
Sancties, kan de Bank, volgens het betrokken geval: 

- het betrokken product of de betrokken dienst of de 
verrichting ingeleid door de cliënt, niet uitvoeren of 
opschorten; of 

- aan de relatie met een cliënt een einde stellen voor zover 
geen enkele dwingende bepaling of een bepaling van 
openbare orde zich hiertegen verzet. Deze opzeg zal 
leiden tot de automatische beëindiging van de 
overeenkomsten aangegaan door de cliënt met de Bank. 

A.13. Aansprakelijkheid van de Bank en 
overmacht 

Onder voorbehoud van andersluidende wettelijke of 
reglementaire bepalingen en zonder afbreuk te doen aan de 
bepalingen van hoofdstuk E., is de Bank enkel aansprakelijk 
voor de opzettelijke fouten die zij of haar aangestelden bij het 
uitoefenen hun beroepsactiviteiten begaan. 

De Bank is niet aansprakelijk voor de schade die een cliënt 
rechtstreeks of onrechtstreeks zou kunnen lijden bij gehele 
of gedeeltelijke ontwrichting van haar diensten ten gevolge 
van overmacht, zoals onder meer, in geval van oorlog, oproer, 
staking, brand, gewapende overval, overstroming, ernstig 
technisch defect, een informaticaramp (o.a. het zich voordoen 
van virussen die het informaticasysteem van de Bank in 
belangrijke mate aantasten), een elektriciteitsonderbreking of 
andere rampen alsook ten gevolge van tussenkomsten of 
beslissingen van Belgische, buitenlandse of internationale 
autoriteiten. Dit geldt in het bijzonder in het geval dat haar 
informatieverwerkende diensten om een van deze redenen 
geheel of gedeeltelijk worden uitgeschakeld. De Bank is 
evenmin aansprakelijk voor schade die het gevolg is van 
vergissingen of onderbrekingen van de activiteit van post- en 
koeriersbedrijven, telecommunicatiebedrijven of providers, 
het Bestuur der Postcheques of van andere gelijkaardige 
feiten in binnen- of buitenland. Wanneer de beursvolumes in 
uitzonderlijke mate of op onvoorzienbare wijze toenemen of 
wanneer er een overbelasting van een of meerdere beurzen is, 
kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele 
schade. 

A.14. Dienstverlening en tarifering 

De Bank behoudt zich het recht voor de kosten van alle 
diensten en verrichtingen aan de cliënt door te rekenen, in 
overeenstemming met de tarievenfolder waarvan de cliënt 
bevestigt een exemplaar te hebben ontvangen bij het aangaan 
van zijn zakenrelatie met de Bank. 

De cliënt kan op elk ogenblik in elk agentschap inzage nemen 
van deze tarievenfolder en de tarievenlijst. De toegepaste 
tarieven worden periodiek meegedeeld aan de cliënt. 
Tariefwijzigingen worden meegedeeld via een bericht dat hetzij 
bij de rekeninguittreksels, hetzij per gewone brief wordt 
toegestuurd. De tariefwijzigingen treden slechts in werking 
twee (2) maanden na de datum van het verstuurde bericht, 
onverminderd de bepalingen van artikel A.2. 
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Indien de cliënt niet akkoord gaat met de tariefwijzigingen, staat 
het hem vrij om voor het verstrijken van de periode van twee (2) 
maanden te rekenen vanaf de datum van het verstuurde bericht, 
onmiddellijk en kosteloos een einde te maken aan zijn relatie met 
de Bank. Indien de cliënt geen gebruik maakt van dit recht, wordt 
hij geacht de nieuwe tarieven definitief te hebben aanvaard. 

A.15. Klachten en vergissingen 

Onverminderd het hierna bepaalde en onder voorbehoud van 
andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, worden 
eventuele klachten en opmerkingen enkel in aanmerking 
genomen wanneer zij ten laatste binnen de zes (6) maanden te 
rekenen vanaf de datum waarop de feiten zich hebben 
voorgedaan, schriftelijk worden gericht aan het 
Klachtenmanagement van de Bank op het volgende adres: 
Klachtenmanagement Société Générale Private Banking NV, 
Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, per fax 
+32 (0)9 242 22 62, per e-mail customercare@sgpriv.be of via de 
website www.privatebanking.societegenerale.be. Informatie over 
deze dienst kan verkregen worden via elk agentschap of de 
website van de Bank. De Klachtendienst van de Bank bevestigt 
de ontvangst van de klacht binnen de vijf (5) bankwerkdagen na 
ontvangst. In de mate dat de klacht duidelijk en volledig is, 
poogt de Bank een eerste antwoord te geven binnen een 
termijn van één (1) maand te rekenen vanaf de ontvangst van de 
klacht. Indien de Bank deze termijn niet kan naleven, zal zij 
de cliënt hiervan spoedig informeren (bij voorbeeld indien de 
vraag complex is of indien de Bank niet in het bezit is van 
relevante informatie). Indien geen afdoend antwoord werd 
bekomen kan elke cliënt, natuurlijk persoon en handelend voor 
eigen rekening, zich wenden tot de Ombudsfin, Ombudsman 
in financiële geschillen, Belliardstraat 15-17 bus 8, 1040 
Brussel, telefoon +32 2 545 77 70, fax +32 2 545 77 79, e-mail: 
Ombudsman@Ombudsfin.be. Klachten betreffende 
betalingstransacties kunnen eveneens gericht worden aan de 
Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de Federale 
Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand & Energie. 
NG III, Koning Albert II-laan 16, 3de verdieping, 1000 Brussel, 
telefoon +32 2 277 51 11, fax +32 2 277 54 51, e-mail: 
eco.inspec@ economie.fgov.be. 

Onverminderd de specifieke bepalingen van toepassing op de 
betalingstransacties vermeld onder hoofdstuk E., dient de 
cliënt bij vaststelling van eventuele vergissingen in de hem 
toegezonden rekeninguittreksels, borderellen en documenten 
met betrekking tot het uitvoeren of niet uitvoeren van 
beursorders of andere opdrachten, deze vergissingen aan de 
Bank te melden binnen de vijf (5) bankwerkdagen die volgen 
op het versturen of het ter beschikking stellen van het 
betreffende document. 

Indien de cliënt niet tijdig klacht indient of een vergissing 
meldt, wordt hij geacht definitief akkoord te gaan met de 
verrichtingen en de gegevens vermeld op het betreffende 
document. Hij doet hierbij eveneens afstand van elke 
verhaalmogelijkheid. 

De Bank heeft het recht om op elk ogenblik en eenzijdig de 
vergissingen recht te zetten die begaan werden bij de 
uitvoering van een verrichting, bij het opstellen van een 
document, of het doorgeven van een order. De Bank kan op 
ieder moment, zonder ingebrekestelling, de ten onrechte 
gecrediteerde of uitbetaalde waarden debiteren of invorderen. 
De rechtzetting wordt onmiddellijk aan de cliënt meegedeeld 
via een bericht dat hetzij bij de rekeninguittreksels, hetzij per 
gewone brief wordt toegestuurd. 

Indien de cliënt, als gevolg van de rechtzetting van een 
vergissing, schuldeiser wordt van de Bank, dan kan de Bank 
dit creditsaldo ter beschikking stellen op de manier die zij 
verkiest. 

A.16. Bewijskracht 

Onder voorbehoud van andersluidende bepalingen in dit 
Reglement, overeenkomsten afgesloten tussen de cliënt en de 
Bank en bijzondere reglementen, aanvaardt de cliënt 
uitdrukkelijk dat de Bank gebruik kan maken van alle door de 
wet toegestane bewijsmiddelen. 

De cliënt erkent dat alle door hem via welke drager dan ook 
gegeven opdrachten en alle elektronische gegevens, 
registraties van telefoongesprekken, berichten, borderellen, 
faxberichten, en elektronische berichten uitgaande van de 
Bank, dezelfde bewijskracht hebben als een geschrift. 

Ongeacht de aard of het bedrag van de te bewijzen 
rechtshandeling kan de Bank in burgerlijke of handelszaken 
altijd het bewijs leveren door voorlegging van een kopie of een 
reproductie van het originele document. Behoudens door de 
cliënt aangevoerd tegenbewijs, heeft een kopie of een 
reproductie van het document dezelfde bewijskracht als het 
origineel. 

Het bewijs van de uitvoering van elke betalingstransactie 
wordt geldig geleverd door de inschrijving van de transactie in 
het dagboek van de Bank. Onverminderd het recht van de 
cliënt om het tegendeel te bewijzen, bewijst de Bank zowel 
dat de transactie geauthentiseerd is en dat er zich geen 
technische storing voordeed, zodat men er mag van uitgaan 
dat de verrichting correct werd geregistreerd en geboekt. 

A.17. Zekerheden 

A.17.a. Eenheid van rekening 

De diverse rekeningen waarvan de cliënt titularis is bij de Bank 
of bij een van haar agentschappen of bij een vennootschap 
van de Groep, vormen, behoudens andersluidende 
overeenkomst, en voor zover de werkingsmodaliteiten of de 
aard van de rekening het toelaten, de rubrieken van één 
enkele en ondeelbare rekening. De omstandigheid dat deze 
rubrieken in verschillende deviezen worden gedefinieerd of 
geen aanleiding geven tot dezelfde intrestvoet doet geen 
afbreuk aan de eenheid van de rekening. De Bank mag op elk 
moment en op haar eenvoudig verzoek bijgevoegd aan de 
rekeninguittreksels, overdrachten doorvoeren van één rubriek 
naar de andere, van een creditsaldo naar een debetsaldo en 
omgekeerd, of van debetsaldo naar debetsaldo, om één saldo 
te bekomen, niettegenstaande het bestaan van een 
insolvabiliteitprocedure, een beslag of enig ander geval van 
samenloop. 

A.17.b.Verrekening - netting 

De Bank is gemachtigd, zonder ingebrekestelling of 
voorafgaande gerechtelijke beslissing, om op elk moment alle 
schuldvorderingen die zij bezit ten laste van de cliënt, al dan 
niet opeisbaar en ongeacht hun oorsprong, te verrekenen met 
alle schuldvorderingen van de cliënt ten aanzien van de Bank, 
al dan niet opeisbaar en ongeacht hun oorsprong, 
niettegenstaande enige overdracht, beslag of enige andere 
handeling van vervreemding of beschikking van de rechten 
waarop de verrekening betrekking heeft.  
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De Bank zal de verrichting aan de cliënt bevestigen door 
middel van een eenvoudig bericht toegevoegd aan de 
rekeninguittreksels. De verrekening zal tegenstelbaar zijn, 
niettegenstaande het bestaan van enige 
insolvabiliteitprocedure, enig beslag of enige situatie van 
samenloop. 

A.17.c. Pand 

1. Geld ingeschreven op een rekening 

Alle bedragen ingeschreven op de rekeningen van de cliënt 
worden in pand gegeven ten voordele van de Bank, als 
waarborg voor de uitvoering van zowel de actuele als de 
toekomstige verplichtingen van elke aard van de cliënt ten 
aanzien van de Bank. 

Ingeval van gebrek aan uitvoering door de cliënt van eender 
welke van zijn verplichtingen, is de Bank gemachtigd om, mits 
eenvoudige kennisgeving, zonder ingebrekestelling of 
voorafgaande gerechtelijke beslissing, het aldus op de bedragen 
ingeschreven op de rekeningen genomen pand te verzilveren 
door deze, overeenkomstig artikel 1254 van het Burgerlijk 
Wetboek, toe te rekenen op haar schuldvordering in hoofdsom, 
intresten en kosten, niettegenstaande een 
insolvabiliteitprocedure, het beslag of enig ander geval van 
samenloop. 

2. Financiële instrumenten 

Alle financiële instrumenten die om welke reden dan ook door de 
cliënt of voor zijn rekening werden toevertrouwd aan de Bank, 
zelfs indien deze werden gedeponeerd in een koffer, worden in 
pand gegeven in het voordeel van de Bank, als waarborg voor de 
uitvoering van zowel de actuele als de toekomstige verplichtingen 
van welke aard dan ook van de cliënt ten aanzien van de Bank. 

Ingeval van gebrek aan uitvoering door de cliënt van eender 
welke van zijn verplichtingen, is de Bank gemachtigd om, mits 
eenvoudige kennisgeving, zonder ingebrekestelling of 
voorafgaandelijke gerechtelijke beslissing, de in pand genomen 
financiële instrumenten te realiseren of zich deze toe te 
eigenen, niettegenstaande een insolvabiliteitprocedure, het 
beslag of enig ander geval van samenloop. 

Ingeval van toe-eigening, zullen de als waarborg gegeven 
financiële instrumenten het voorwerp uitmaken van een 
evaluatie te goeder trouw door een deskundige van de Bank, 
op de dag van de toe-eigening, in functie van de koersen op 
de markten op die datum. Voor wat betreft de aandelen die 
het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen van niet 
beursgenoteerde vennootschappen, zal hun waarde gelijk zijn 
aan de intrinsieke waarde van de betreffende vennootschap te 
goeder trouw en overeenkomstig de regels van de kunst 
vastgesteld door een deskundige van de Bank, gedeeld door 
het aantal aandelen die het kapitaal van deze vennootschap 
vertegenwoordigen. 

De opbrengst van de realisatie van de in pand gegeven 
financiële instrumenten of het bedrag dat voortvloeit uit hun 
evaluatie ingeval van toe-eigening zal, overeenkomstig artikel 
1254 van het Burgerlijk Wetboek, worden toegerekend op de 
schuldvordering van de Bank in hoofdsom, intresten en 
kosten. 

De Bank is bovendien gemachtigd om de in pand gegeven 
financiële instrumenten op om het even welke manier te 
gebruiken. Op de datum van opeisbaarheid van de 
gewaarborgde schuld zal de Bank, naar keuze, ofwel 
gelijkwaardige financiële instrumenten in de plaats stellen, 
ofwel de waarde ervan, berekend overeenkomstig de vorige 

alinea, toerekenen op haar schuldvordering in hoofdsom, 
intresten en kosten. 

3. Schuldvorderingen van welke aard dan ook 

Alle schuldvorderingen van welke aard dan ook, andere dan 
deze besproken in punt 1 van onderhavig artikel, waarvan de 
cliënt titularis is ten aanzien van de Bank of ten aanzien van 
een derde, worden eveneens in pand gegeven als waarborg 
voor de uitvoering van zowel de actuele als de toekomstige 
verplichtingen van welke aard dan ook van de cliënt ten 
aanzien van de Bank. 

4. Handelseffecten en goederen die worden vertegenwoordigd 
door handelseffecten of eender welk goed, hierin begrepen 
liquide geld gedeponeerd in een koffer 

Alle handelseffecten en goederen die worden 
vertegenwoordigd door handelseffecten die om eender welke 
reden door de cliënt of voor zijn rekening worden toevertrouwd 
aan de Bank, zelfs indien deze werden gedeponeerd in een 
koffer, worden in pand gegeven als waarborg voor de uitvoering 
van zowel de actuele als de toekomstige verplichtingen van 
welke aard dan ook van de cliënt ten aanzien van de Bank. 

De handelseffecten en goederen die worden 
vertegenwoordigd door handelseffecten worden, voor de 
doeleinden van onderhavig pand, in het bezit gesteld, of 
beschouwd als zijnde in het bezit gesteld bij wijze van 
zekerheid, van de Bank of van een derde aangeduid door de 
partijen. 

5. Op algemene wijze, voor het geheel van hierboven 
beschreven vormen van pand 

De Bank mag de cliënt vragen hem alle stukken over te leggen 
die zij nodig heeft om, in voorkomend geval, het bestaan, de 
tenuitvoerlegging of de tegenstelbaarheid van het pand of de 
overdracht te kunnen verzekeren of inroepen. 

De cliënt verbindt zich ertoe alle hiertoe vereiste documenten 
en aktes te ondertekenen. 

De Bank is eveneens gemachtigd, zonder daartoe verplicht te 
zijn, om elk pand afzonderlijk te laten bevestigen door de 
cliënt. 

A.17.d.Retentierecht 

De Bank kan alle bedragen, handelseffecten, alsook de goederen 
die door de handelseffecten vertegenwoordigd worden, 
financiële instrumenten of andere schuldvorderingen, ongeacht 
hun aard, door de cliënt of voor diens rekening aan de Bank om 
welke reden ook toevertrouwd, zelfs deze neergelegd in een 
koffer of onder gesloten of open bewaargeving, inhouden 
zolang de cliënt niet al zijn verbintenissen ten aanzien van de 
Bank is nagekomen. Deze retentie is tegenstelbaar 
niettegenstaande elk geval van samenloop. 

Bovendien is de Bank gemachtigd om de voormelde tegoeden 
aan te wenden op welke manier dan ook, alsof zij er eigenaar 
van is, op voorwaarde dat zij uiterlijk voor de datum van de 
opeisbaarheid van de gewaarborgde schuld gelijkwaardige 
tegoeden in de plaats stelt van de tegoeden die aanvankelijk 
in pand werd gegeven. 
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A.17.e. Zekerheden en voorrechten 
ingeroepen door een derde 
bewaarnemer 

De cliënt wordt ervan op de hoogte gesteld dat een derde 
bewaarnemer, in voorkomend geval, het voordeel zal kunnen 
inroepen van een zekerheid, een voorrecht, of een recht van 
verrekening op de activa die hij onder zich houdt voor 
rekening van de cliënt. 

A.18. Toepasselijk recht en bevoegde 
rechtbank 

Alle rechten en verplichtingen tussen de Bank en de cliënt 
worden beheerst door het Belgische recht. Behoudens 
andersluidend beding of wanneer de wet op dwingende wijze 
voorziet in de al dan niet uitsluitende bevoegdheid van een 
andere rechtbank, worden eventuele betwistingen ter 
beslechting voorgelegd aan de rechtbanken van het 
rechtsgebied waar de maatschappelijke zetel van de Bank op 
het ogenblik van het inleiden van het geding is gevestigd. 

A.19. Bescherming van de deposito’s en 
van de financiële instrumenten 

De Bank is aangesloten bij het Beschermingsfonds voor 
deposito’s en financiële instrumenten, ingericht door de wet 
van 17 december 1998 die de bescherming organiseert van 
houders van deposito’s en financiële instrumenten bij 
kredietinstellingen. 

Het Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële 
instrumenten zal bepaalde depositohouders en beleggers 
schadeloos stellen volgens de voorwaarden en modaliteiten 
voorzien in zijn Tegemoetkomingreglement ingeval van 
deficiëntie door de Bank (faillissement, of onbekwaamheid om 
een opeisbaar tegoed terug te betalen, te leveren of terug te 
geven). De toegestane tegemoetkoming loopt op tot een 
bedrag van maximum 100.000 EUR in het kader van de 
bescherming van deposito’s en tot een bedrag van maximum 
20.000 EUR in het kader van de bescherming van financiële 
instrumenten. Deze bedragen zijn cumuleerbaar in hoofde van 
éénzelfde persoon. 

Elke bijkomende informatie kan worden verkregen bij het 
Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële 
instrumenten (www.protectionfund.be). 

A.20. Taal van de communicatie 

Mededelingen tussen de cliënt en de Bank gebeuren in de taal 
die wordt overeengekomen tussen de cliënt en de Bank. 

B. REKENING 

B.1. Algemeen 

Na aanvaarding door de hoofdzetel van de Bank van de 
aanvraag van de cliënt tot opening van een dossier, opent de 
Bank een dossier waaraan een of meerdere rekeningen 
kunnen zijn verbonden. Per dossier is er minstens één 
rekening-courant. 

In functie van de geleverde diensten opent de Bank 
rekeningen- courant, termijnrekeningen, spaarrekeningen, 
effectenrekeningen, enz. Elke rekening is onderworpen aan het 
Reglement. 

B.2. Rekeninguittreksels 

De Bank bezorgt de cliënt rekeninguittreksels die het saldo bij 
aanvang, alle uitgevoerde verrichtingen en boekingen, alsook 
het saldo na uitvoering van deze verrichtingen en boekingen 
van de aangegeven periode weergeven. De rekeninguittreksels 
bevatten de informatie zoals onder artikel E.4. beschreven. 

De rekeninguittreksels worden per post verstuurd of ter 
beschikking gehouden in het agentschap van de Bank waar 
de cliënt zijn correspondentie heeft gedomicilieerd. 

B.3. Rekeningen 

B.3.a. Rekeningen-courant 

Alle door de Bank geopende rekeningen brengen, behoudens 
andersluidende overeenkomst, debet- of creditintresten op 
volgens het tarief, de modaliteiten en de valutadata vermeld in 
de Tarievenfolder en de tarievenlijst van de Bank, die in elk 
agentschap van de Bank geafficheerd en ter beschikking van 
de cliënten zijn. 

Om veiligheidsredenen kan de Bank niet permanent grote 
hoeveelheden bankbiljetten in haar agentschappen bewaren. 
Opvragingen in contanten zijn uitsluitend mogelijk in bepaalde 
agentschappen. Cliënten die contanten wensen op te nemen 
dienen dit voornemen vijf bankwerkdagen op voorhand 
kenbaar te maken aan het agentschap waar het dossier wordt 
gehouden. 

Behoudens een bijzondere overeenkomst moet elke rekening 
op elk ogenblik een creditsaldo vertonen. De Bank kan 
daarom de uitvoering van een onvoldoende gedekte opdracht 
weigeren of uitstellen (behalve in het geval van betaling door 
middel van kredietkaart zolang de uitgavenlimiet niet wordt 
bereikt). Opdrachten worden nooit gedeeltelijk uitgevoerd. De 
eventuele toestemming van de Bank voor een debetsaldo of 
een kredietoverschrijding kan nooit, ook niet indien zij 
meermaals vernieuwd wordt, resulteren in een recht tot het 
behoud of de vernieuwing van die toestemming. 

Alle debetstanden, van welke aard ook (het gebruik van 
een toegestaan krediet dat niet in overeenstemming is met de 
kredietovereenkomst; de overschrijding van een toegestane 
kredietlijn; de aanwending van een krediet op een wijze die 
niet in de kredietovereenkomst voorzien is; een rekening van 
een cliënt die niet over een kredietfaciliteit bij de Bank 
beschikt), brengen, behoudens andersluidende 
overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, 
intresten op tegen een rentevoet die in de agentschappen van 
de Bank is geafficheerd en die schriftelijk wordt meegedeeld 
aan de cliënt zodra een debetstand in de zin van dit artikel 
ontstaat. 

Zonder afbreuk te doen aan artikel A.17.a. kunnen gedeeltelijke 
aanzuiveringen van debetsaldi steeds, niettegenstaande elke 
vorm van samenloop en ongeacht hun oorzaak, naar 
goeddunken van de Bank worden toegerekend op dat gedeelte 
van de schuld dat de Bank wenst vereffend te zien. Deze 
keuze blijft van kracht zolang de rekening-courant bestaat. 
Indien de Bank ter zake geen voorkeur laat blijken, zullen de 
aanzuiveringen in de eerste plaats worden aangerekend op de 
kosten, daarna op de intresten van de betrokken debetsaldi en 
pas vervolgens op het kapitaal of de hoofdsom. 
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B.3.b. Deviezenrekeningen 

Indien de tegoeden van de cliënt in vreemde munten hun 
tegenpost vinden in de tegoeden van de Bank bij haar 
correspondenten in het land van de munt in kwestie, zijn alle 
fiscale of andere bepalingen die in het land van de 
rekeningmunt van kracht zijn, alsook alle door de overheid 
van dat land genomen maatregelen van rechtswege van 
toepassing op deze rekeningen. De Bank kan niet aansprakelijk 
worden gesteld indien die bepalingen of maatregelen voor de 
cliënt nadelige gevolgen zouden hebben. 

De titularis van een rekening in vreemde munt kan van de Bank 
niet eisen dat zijn opvragingen in vreemde munten of 
bankbiljetten gebeuren. 

Zonder afbreuk te doen aan artikel A.17.a. kan de Bank, wanneer 
de cliënt titularis is van een of meerdere rekeningen in verschillende 
munten, de aanvullende tegoeden die nodig zijn voor een 
verrichting in een of meerdere van die munten, debiteren van elk 
van deze rekeningen. De Bank dient de cliënt hiervan niet vooraf 
op de hoogte te brengen. 

Alle stortingen, overschrijvingen of afgiften bij een van de 
correspondenten van de Bank ten gunste van een titularis 
worden pas definitief op diens rekening geboekt nadat de 
Bank werkelijk in het bezit is van de door de correspondent 
overgemaakte tegoeden, zelfs indien de Bank een bericht van 
uitvoering van de correspondent heeft ontvangen. 

Behoudens andersluidende instructies worden de 
stortingen, overschrijvingen en afgiften in een vreemde munt 
ten gunste van een cliënt, op de onder die munt gekende 
rekening geboekt. 

B.3.c. Termijnrekeningen 

De Bank kan termijnbeleggingen aanvaarden. De duur van 
de termijn wordt bepaald bij de sluiting van het contract. 

Behoudens tegenbericht van de cliënt wordt elk 
termijndeposito automatisch voor eenzelfde duur vernieuwd 
tegen de voorwaarden die bij de vernieuwing van kracht zijn. 
Wanneer de cliënt het termijndeposito niet wenst te 
vernieuwen moet hij dit aan de Bank meedelen ten minste één 
bankwerkdag voor de vervaldag voor termijndeposito’s in euro 
en ten minste twee bankwerkdagen voor de vervaldag voor 
termijndeposito’s in vreemde munten. 

Een termijnbelegging vergt een minimumbedrag, dat door de 
Bank wordt vastgelegd, geafficheerd en ter beschikking 
gesteld van de cliënt in elk agentschap van de Bank. 

De rentevoet van een termijnbelegging is onveranderlijk tijdens 
de duur van de belegging. Behoudens andersluidende 
overeenkomst worden de door de termijnbeleggingen 
voortgebrachte intresten geboekt op de rekening-courant van 
de cliënt na het verstrijken van de overeengekomen termijn 
en, bovendien, op de datum van verjaring van de belegging 
wanneer de termijn meer dan een jaar bedraagt. De aldus voor 
de cliënt beschikbaar gestelde bedragen brengen geen intresten 
meer op. 

B.3.d. Spaarrekeningen 

1. Wetgeving 

De spaarrekeningen aangeboden door de Bank vallen onder 
het toepassingsgebied van artikel 21, 5° van het Wetboek 
der Inkomstenbelastingen en artikel 2 van het Koninklijk 
Besluit van 27 augustus 1993 tot uitvoering van het Wetboek 
der Inkomstenbelastingen (onder voorbehoud van eventuele 
latere wijzigingen). Deze bepalingen vullen, in voorkomend 
geval, de artikelen van dit Reglement met betrekking tot de 
spaarrekeningen aan. 

2. Munteenheid 

De spaarrekeningen dienen in euro te worden uitgedrukt. 

3. Verrichtingen 

De spaarrekening kan worden gecrediteerd, ofwel door 
stortingen in contanten, ofwel door overschrijvingen van gelijk 
welke andere bankrekening. De stortingen in contanten worden 
uitgevoerd via de rekening-courant van de titularis van de 
spaarrekening. 

Opvragingen van de spaarrekening kunnen uitsluitend voor 
de uitvoering van de volgende verrichtingen: 

- des opvraging in contanten; 

- transfers of overschrijvingen die niet krachtens een 
doorlopende opdracht worden uitgevoerd, naar een 
rekening op naam van de titularis van de spaarrekening; 

- transfers naar een spaarrekening geopend bij de Bank 
op naam van de echtgenoot/echtgenote of van een 
familielid tot in de tweede graad van de titularis van de 
spaarrekening; 

- de betaling aan de Bank: 

o van sommen in hoofdsom, intresten en 
bijhorigheden, verschuldigd wegens om het even 
welk krediet of lening toegestaan door de Bank 
aan de titularis van de spaarrekening; 

o van verzekeringspremies en kosten verbonden 
met de spaarrekening; 

o van de prijs voor aankoop van of inschrijving op 
financiële instrumenten; 

o van de huur van safes die door de titularis van de 
spaarrekening bij de Bank worden gehuurd; 

o van het bewaarloon van financiële instrumenten in 
open bewaargeving bij de Bank. 

Alle debetverrichtingen worden uitgevoerd via de rekening-
courant van de titularis van de spaarrekening. 

De Bank behoudt zich het recht voor de opvragingen te 
beperken tot 2.500 EUR per halve kalendermaand en de 
opvragingen boven de 1.250 EUR te onderwerpen aan een 
opzegtermijn van vijf (5) kalenderdagen. 

4. Afsluiting op initiatief van de Bank 
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De Bank behoudt zich het recht voor om de spaarrekening af 
te sluiten middels een opzeg van twee (2) maanden, indien 
voldaan is aan de volgende cumulatieve voorwaarden: 

- er werden geen creditverrichtingen of opvragingen 
verricht door de houder van de spaarrekening gedurende 
het laatste jaar voorafgaand aan de datum van 
sluiting van de rekening; 

- het saldo op de rekening is kleiner dan 25 EUR. 

Indien de spaarrekening wordt afgesloten op initiatief van de 
Bank, wordt het saldo na rente- en kostenafrekening zonder 
supplementaire kosten geboekt op de rekening-courant van 
de titularis van de spaarrekening. 

5. Basisrente en getrouwheidspremie 

De vergoeding van de spaarrekeningen bestaat uit: 

- een basisrente; 

- een getrouwheidspremie. 

De basisrente en de getrouwheidspremie worden berekend 
tegen een rentevoet uitgedrukt op jaarbasis en worden bepaald 
conform artikel 2 van het Koninklijk Besluit tot uitvoering van 
het Wetboek van de Inkomstenbelasting van 27.08.1993. 

De basisrente en de getrouwheidspremie zijn opgenomen in 
de tarievenlijst van de Bank, die in alle agentschappen van de 
Bank wordt geafficheerd en ter beschikking gesteld van de 
cliënt. 

Basisrente 

Per spaarrekening is, op een bepaald ogenblik, één basisrentevoet 
van toepassing. 

De spaarrekeningen brengen rente op vanaf de kalenderdag die 
volgt op de creditverrichting en brengen geen rente meer op 
vanaf de kalenderdag van de opvraging. Bij opvraging na een 
creditverrichting, worden het gecrediteerde en het 
opgevraagde bedrag gecompenseerd voor de berekening van de 
rente indien de dag vanaf wanneer de creditverrichting rente 
opbrengt zich situeert na de dag vanaf wanneer de opvraging 
geen rente meer opbrengt. 

Het boeken van de basisrente gebeurt op 31 december van 
ieder jaar om middernacht. De basisrente wordt jaarlijks 
uitgekeerd op de spaarrekening uiterlijk op de tweede 
werkdag van januari van het jaar volgend op het jaar waarin 
de basisrente werd geboekt, met als valutadatum voor de 
betaling van de interesten op de rekening, 1 januari van 
hetzelfde jaar. 

Aan de titularis van de spaarrekening wordt geen debetrente 
aangerekend. 

Getrouwheidspremie 

De getrouwheidspremie wordt toegekend, ofwel voor de 
bedragen die gedurende twaalf (12) opeenvolgende maanden op 
dezelfde rekening ingeschreven bleven, ofwel per kalenderjaar, 
voor de bedragen die gedurende ten minste elf (11) 
opeenvolgende maanden van datzelfde kalenderjaar op 
dezelfde rekening ingeschreven bleven. 

De getrouwheidspremie begint te lopen ten laatste vanaf de 
kalenderdag die volgt op de kalenderdag van de storting. 
Opvragingen worden aangerekend op de sommen waarvoor 
de premieverwerving het minst ver gelopen is (LIFO-methode). 

De getrouwheidspremie die op een bepaald ogenblik wordt 
toegekend, is dezelfde voor nieuwe stortingen en voor 
spaarrekeningen waarvoor een nieuwe getrouwheidsperiode 
begint te lopen. De getrouwheidspremie die van toepassing 
is op het ogenblik van de storting of bij het begin van een 
nieuwe getrouwheidsperiode blijft van toepassing voor de 
volledige getrouwheidsperiode. 

De intrestpercentages voor de basisrentevoet en de 
getrouwheidspremie kunnen: 

- gewijzigd worden ten gevolge van een wijziging van de 
wettelijk toegelaten maximumpercentages; 

- gewijzigd worden – in op- of neerwaartse zin – door 
de Bank naargelang de marktvoorwaarden. 

De nieuwe intrestpercentages worden aan de titularis van 
de spaarrekening meegedeeld door middel van een bericht, dat 
hetzij bij de rekeninguittreksels van de titularis wordt 
gevoegd, hetzij per gewone brief wordt verstuurd. Bovendien 
worden de nieuwe intrestpercentages opgenomen in de 
tarievenlijst van de Bank, die in alle agentschappen van de 
Bank wordt geafficheerd en ter beschikking gesteld van de 
cliënten. 

In geval van wijziging van de rentevoeten, wordt de vergoeding 
van de spaarrekeningen als volgt berekend: 

- Wijziging van de basisrentevoet: 

Treedt in werking vanaf de datum vermeld in de 
kennisgeving aan de titularis. 

- Wijziging van het percentage van de 
getrouwheidspremie:  

Treedt in werking vanaf een nieuwe getrouwheidsperiode 
en niet tijdens de lopende getrouwheidsperiode. 

6. Vrijstelling van roerende voorheffing – 
aangifteplicht 

De titularis van een spaarrekening heeft de plicht en de 
verantwoordelijkheid om zijn inkomsten uit spaarrekeningen 
aan te geven indien de totale som van rente op al zijn 
spaarrekeningen de vrijgestelde wettelijke limiet zou 
overschrijden en de roerende voorheffing niet geheven is op 
dit bedrag boven de limiet. Hij heeft deze plicht en 
verantwoordelijkheid eveneens indien, in voorkomend geval, 
de totale som van rente op al zijn spaarrekeningen en op 
deze op naam van zijn gezinsleden, als de inkomsten van 
roerende goederen en kapitalen van de ouders en de kinderen 
worden samengevoegd, de vrijgestelde wettelijke limiet zou 
overschrijden en de roerende voorheffing niet geheven is op dit 
bedrag boven de limiet. 
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C. Verrichtingen in financiële 
instrumenten 

C.1. Voorwerp 

Dit hoofdstuk is gewijd aan de verrichtingen in financiële 
instrumenten in de zin van artikel 2, 1° van de wet van 2 
augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en 
de financiële diensten. Op vraag van de cliënt, voert de Bank 
orders uit op alle financiële markten, waartoe zij rechtstreeks of 
onrechtstreeks (via tussenpersonen) toegang heeft. Binnen 
de grenzen van de naleving van haar verplichting van goede 
uitvoering, heeft de Bank het recht eender welk order of de 
uitvoering ervan te weigeren, op voorwaarde dat zij de cliënt 
hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengt, in de vorm die 
overeengekomen werd in de Overeenkomst aanvraag tot opening 
dossier. 

C.2. Informatie aangaande financiële 
instrumenten 

Wanneer de Bank de wettelijke verplichting heeft om informatie 
aangaande financiële instrumenten ter beschikking te stellen van 
de cliënt (zoals het document met ‘Essentiële beleggersinformatie 
met betrekking tot een ICB, zijnde een fonds), zal de Bank dit 
document op haar website publiceren of het ter beschikking 
houden van de cliënt op eenvoudig verzoek. In ieder geval wordt 
deze informatie gratis overgemaakt aan de cliënt of potentiële 
cliënt. 

Indien de klant voornemens is over te gaan tot een verrichting 
met betrekking tot een financieel instrument, verbindt deze zich 
er toe om, voorafgaandelijk aan deze verrichting, kennis te nemen 
van deze documentatie, alsook van het document 
“beleggingsinstrumenten”, geannexeerd aan het Reglement dat 
een beschrijving bevat van de risico’s gelieerd aan de financiële 
instrumenten, teneinde geïnformeerd te worden over inherente 
karakteristieken en risico’s van deze financiële instrumenten, 
alsook van de rechten en verplichtingen in dit verband. 

De cliënt heeft de verplichting om actief een beroep te doen 
op de Bank in het geval waarin hij bijkomende informatie 
nodig heeft aangaande de financiële instrumenten die het 
voorwerp uitmaken van de beleggingsdiensten aangeboden 
door de Bank. 

Het doorgeven van een order door een cliënt houdt een 
erkenning in van zijn kant dat hij het geheel van vereiste 
informatie aangaande de karakteristieken en de risico’s 
verbonden aan de betrokken financiële instrumenten heeft 
ontvangen, voorafgaandelijk aan het doorgeven van zijn order 
(productfiche en/of prospectus en/of document ‘Essentiële 
beleggerinformatie’ voor de ICB’s en/of alle andere wettelijke 
documentatie). 

C.3. Doorgeven van orders aan één of 
meerdere tussenpersonen ter uitvoering 

De Bank zal de orders aangaande financiële instrumenten 
doorgegeven door haar cliënten, toevertrouwen aan één of 
meerdere door de Bank geselecteerde tussenpersonen 
volgens het principe van “best selection”, overeenkomstig 
haar Orderuitvoeringsbeleid zoals geannexeerd aan dit 
Reglement. De Bank kan niet aansprakelijk worden gehouden 
voor de fouten verricht door deze tussenpersonen bij het 
uitvoeren van de orders aangaande financiële instrumenten. 
Orders aangaande financiële instrumenten die betrekking 
hebben op financiële instrumenten waartoe noch de Bank, 

noch de tussenpersonen met wie zij werkt toegang toe 
hebben, zullen worden geweigerd. De Bank houdt zich 
eveneens het recht voor om het doorgeven of uitvoeren van 
orders te weigeren die betrekking hebben op financiële 
instrumenten waarvoor ze niet in staat voor de bewaring. 

In geval van weigering van uitvoering van een transactie, zal 
de Bank de cliënt inlichten overeenkomstig de wijze van 
communicatie aangeduid door de cliënt, of bij gebrek hieraan 
op een papieren drager per post. 

C.4. Dekkingsvereisten 

De Bank behoudt zich het recht voor verkooporders slechts 
door te geven of uit te voeren wanneer de te verkopen 
financiële instrumenten in het bezit zijn van de cliënt, en 
aankooporders slechts door te geven of uit te voeren in de 
mate dat er liquiditeiten aanwezig zijn op de rekening 
verbonden aan het dossier van de cliënt. Er dient steeds 
voldoende dekking aanwezig te zijn op de rekening 
verbonden aan het dossier van de cliënt. De cliënt verbindt 
zich ertoe om, op eerste verzoek van de Bank, extra dekking 
te storten in het geval de dekking aanwezig in het dossier 
onvoldoende is om de gevraagde verrichtingen uit te 
voeren. Indien de cliënt binnen vierentwintig (24) uur niet 
voldoet aan deze vraag tot storting van extra dekking, kan de 
Bank de eventuele uitgevoerde verrichtingen op risico van de 
cliënt annuleren. In dat geval dient de cliënt de hiertoe 
gemaakte kosten integraal aan de Bank te betalen. 

C.5. Orders – Geldigheidsduur 

De geldigheidsduur van orders gegeven door de cliënt, 
wordt bepaald door de wetten, reglementen en gebruiken die 
van kracht zijn op de plaats en in de markt waar de orders 
moeten worden uitgevoerd. De orders doorgegeven door de 
cliënt kunnen door de Bank, naar eigen goeddunken, worden 
geannuleerd of opgeschort, met inachtneming van de 
belangen van de cliënt, bij bekendmaking of het zich voordoen 
van bepaalde gebeurtenissen in hoofde van de betreffende 
emittent en die van aard zijn om een aanzienlijke invloed op 
de koers van het betreffende financiële instrument te hebben 
(bij wijze van voorbeeld: de betaalbaarstelling van een 
dividend, fusies, aandelensplitsing,…). In voorkomend geval 
kan de cliënt zijn orders hernieuwen. 

C.6. Doorgave van orders:wijze en tijdstip 

De Bank zal de orders doorgegeven door de cliënt 
overeenkomstig artikel A.8. en zo snel mogelijk doorgeven aan 
de geselecteerde tussenpersoon overeenkomstig haar 
Orderuitvoeringsbeleid. De tussenpersoon voert deze orders 
uit van zodra het praktisch mogelijk is om deze in te geven 
in de geselecteerde financiële markten in functie van haar 
Orderuitvoeringsbeleid, rekening houdend met de wetten, 
reglementen en gangbare gebruiken die in de betreffende 
markten en landen van toepassing zijn. 

C.7. Intrekking, wijziging en klachten met 
betrekking tot orders 

Elke intrekking of wijziging van een order dient op een 
duidelijke, volledige en precieze manier te verwijzen naar het 
order in kwestie. De cliënt ziet erop toe om de Bank hiervan 
tijdig op de hoogte te brengen, zo niet zal de Bank hiermee geen 
rekening kunnen houden en het order zoals het aanvankelijk 
werd gegeven op geldige wijze uitvoeren of doorgeven. 
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Iedere klacht aangaande een vraag tot rechtzetting van eventuele 
vergissingen in de toegezonden rekeninguittreksels, borderellen 
en documenten met betrekking tot het uitvoeren of het niet 
uitvoeren van beursorders of andere orders, dient te worden 
ingediend en zullen worden behandeld overeenkomstig de 
modaliteiten en voorwaarden voorzien in artikel A.15 van dit 
Reglement. 

De aansprakelijkheid van de Bank kan niet worden in vraag 
gesteld indien zij kan aantonen dat redelijke middelen werden 
aangewend om de vraag van de cliënt in overweging te nemen. 

C.8. Gebrek aan levering of laattijdige 
levering 

Indien de cliënt in het kader van een uitgevoerd 
verkoopsorder, niet tijdig de financiële instrumenten die het 
voorwerp uitmaakten van dit verkoopsorder a a n levert, 
behoudt de Bank zich het recht voor deze waarden in te 
kopen. Het eventuele koersverschil valt ten laste van de cliënt. 
Indien de beursautoriteit of tussenpersoon overgaat tot een 
inkoopverrichting als gevolg van het niet of laattijdig leveren van 
de verkochte waarden door de cliënt dan zal de Bank de 
rekening(en) van de cliënt debiteren ten belope van het 
aankoopbedrag vermeerderd met de opgelegde boete en alle 
door de Bank gedragen kosten. 

C.9. Feestdagen 

Op wettelijke feestdagen in België is het mogelijk dat de 
Bank en/of de tussenpersoon gesloten is terwijl sommige 
plaatsen of markten (onder andere Euronext Parijs, 
Amsterdam en Lissabon) geopend zijn. De cliënt kan geen 
schadevergoedingen of verwijlintresten van de Bank eisen 
omdat hij tijdens een van die dagen geen orders heeft 
kunnen ontvangen, doorgeven, wijzigen, uitvoeren of 
annuleren. 

C.10. Informatie met betrekking tot het 
uitvoeren van orders buiten het kader 
van vermogensbeheer  

Na het order van de cliënt uitgevoerd te hebben, verstrekt de 
Bank hem, op de duurzame drager gekozen in het kader van 
de Overeenkomst aanvraag tot opening dossier, de 
belangrijkste informatie over de uitvoering van dit order en een 
kennisgeven met de bevestiging van de uitvoering, uiterlijk de 
eerste werkdag na uitvoering ervan of na ontvangst van de 
bevestiging van deze uitvoering van een derde. Deze 
kennisgeving bevat alle informatie die wordt voorzien in de van 
toepassing zijnde regelgeving. 

De Bank is evenwel vrijgesteld van deze kennisgeving ter 
bevestiging, indien de cliënt onmiddellijk van een derde, een 
andere bevestiging dient te ontvangen met daarin dezelfde 
informatie. 

Zonder afbreuk aan het voorgaande, kan de cliënt eveneens 
steeds op eenvoudig verzoek informatie ontvangen over het 
uitvoeren van de orders doorgegeven aan de Bank. 

C.11. Informatie met betrekking tot het 
uitvoeren van orders in het kader van 
vermogensbeheer 

Wanneer zij een vermogensbeheerdienst verrichten voor de 
cliënt, zal de Bank aan de cliënt, eens in de drie maanden, op 
een duurzame drager zoals overeengekomen in de 
Overeenkomst aanvraag tot opening dossier, een periodiek 
overzicht toesturen van alle activiteiten die namens hem zijn 
uitgevoerd en die alle informatie bevat die wordt voorzien in de 
van toepassing zijnde regelgeving, tenzij een dergelijk 
overzicht al door een andere persoon wordt verstrekt. 

In afwijking van wat voorafgaat, 

- zal het hierboven vermeld periodiek overzicht 
maandelijks worden toegestuurd, indien de verrichtingen 
betrekking hebben op financiële instrumenten die geen 
effecten, geldmarktinstrumenten of deelbewijzen van 
instellingen voor collectieve belegging zijn; 

- zal de Bank er niet toe gehouden zijn om het periodiek 
overzicht toe te sturen, indien de cliënt zich minsten 
éénmaal in het laatste trimester toegang heeft verschaft 
tot het systeem van internetbankieren en er geen 
uitdrukkelijke andersluidende overeenkomst bestaat. 

De cliënt heeft eveneens het recht om informatie te vragen per 
uitgevoerde transactie met betrekking tot het uitvoeren van 
orders in het kader van vermogensbeheer, overeenkomstig de 
modaliteiten voorzien onder artikel C.10. In dat geval dient het 
hierboven vermeld periodiek overzicht slechts eens in de 
twaalf maanden te worden toegestuurd. 

De Bank is evenwel vrijgesteld van het toesturen van 
bovenvermelde informatie indien de cliënt deze van een 
andere persoon dient te ontvangen. 

De Bank breng de cliënt bovendien op de hoogte bij een 
verlies van 10% van de totale waarde van de portefeuille, 
zoals bepaald aan het begin van elke rapportageperiode, en 
daarna bij verliezen van veelvouden van 10%, uiterlijk aan het 
einde van de werkdag waarop deze drempel wordt 
overschreden of, wanneer deze drempel op een niet-werkdag 
wordt overschreden, aan het einde van de eerstvolgende 
werkdag. 

Wanneer de Bank vaststelt dat een rekening van een niet-
professionele cliënt posities aanhoudt in leveraged financiële 
instrumenten of transacties waarbij een voorwaardelijke 
verplichting wordt aangegaan omvat, brengt zij de cliënt op de 
hoogte bij een verlies van 10% van de initiële waarde van elk 
instrument en daarna bij verliezen van veelvouden van 10%. 
De rapportage uit hoofde van deze paragraaf vindt plaats per 
instrument en geschiedt uiterlijk aan het einde van de werkdag 
waarop deze drempel wordt overschreden, of wanneer deze 
drempel op een niet-werkdag wordt overschreden, aan het 
einde van de eerstvolgende werkdag. 

C.12. Belangenconflicten 

De Groep Société Générale heeft een administratief en 
organisatorisch dispositief voorzien dat er op gericht is om 
belangenconflicten te identificeren, te controleren en te 
behandelen. In dit verband en wanneer aan de cliënt een 
beleggingsdienst, een nevendienst of iedere combinatie van 
deze diensten wordt geleverd, neemt de Bank alle passende 
maatregelen om situaties van belangenconflicten die mogelijks 
schade kunnen berokkenen aan de belangen van de cliënt, 
daarin begrepen deze die zouden voortvloeien uit het 
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ontvangen of het storten van voordelen, rechten of 
commissies, te detecteren, te voorkomen of te behandelen. 

Indien evenwel de maatregelen genomen door de Bank 
ontoereikend blijken te zijn om een situatie van 
belangenconflict te voorkomen, zal de Bank de cliënt hierover 
inlichten, alvorens in zijn naam op te treden. 

Het beleid inzake belangenconflicten van de Bank is 
geannexeerd aan dit Reglement en wordt geacht er integraal 
deel van uit te maken. Dit beleid inzake belangenconflicten is 
eveneens beschikbaar op de website van Bank of op een 
duurzame drager op eenvoudig verzoek. Bijkomende 
informatie inzake dit beleid kan eveneens worden voorzien op 
vraag van de cliënt. 

C.13. Inducements 

Vóór de verlening van iedere beleggings- of nevendienst, met 
uitzondering van een dienst van vermogensbeheer, wordt de 
cliënt geïnformeerd over het bestaan, de aard en het bedrag 
van de ontvangen of betaalde provisie of commissie, alsook 
van de niet-geldelijke tegemoetkoming ontvangen of geleverd 
door Bank in verband met deze dienst. Wanneer het bedrag 
niet kan worden achterhaald, word de cliënt geïnformeerd over 
de wijze van berekening en wordt het exacte bedrag hem a 
posteriori meegedeeld. 

Een keer per jaar informeert de Bank de cliënt, in voorkomend 
geval, over het reële bedrag van de ontvangen of betaalde 
provisies of commissies, alsook over de ontvangen of 
geleverde niet-geldelijke tegemoetkomingen, in de loop van 
het jaar, in verband met de beleggings- en nevendiensten die 
aan de cliënt worden verstrekt. Per gegeven beleggings- of 
nevendienst, kan de Bank bijgevolg volgende provisies, 
commissies of tegemoetkomingen ontvangen: 

- een commissie ter betaling van de dienst aan de cliënt; 

- transactiekosten; 

- vergoedingen gelinkt aan de inschrijving op of de 
aankoop van deelbewijzen of aandelen van ICB’s of 
AICB’s beheerd door beheervennootschappen; 

- vergoedingen gelinkt aan de inschrijving op of de 
aankoop van gestructureerde producten; 

- vergoedingen gelinkt aan transacties op afgeleide 
producten; en 

- een vergoeding gelinkt aan de overeenkomst inzake 
delegatie van de beleggingsdienst geleverd aan de 
cliënt, aangegaan tussen de dienstverlener en de Bank. 

C.14. Orderuitvoeringsbeleid 

Overeenkomstig haar orderuitvoeringsbeleid, verzekert de 
Bank zich van de orderuitvoering van de cliënt aan de voor 
deze cliënt meest gunstige voorwaarden. Dit beleid preciseert 
ondermeer welke entiteiten gekozen werden door Bank 
teneinde de orders van haar cliënten uit te voeren. 

Het orderuitvoeringsbeleid is geannexeerd aan dit Reglement 
en wordt geacht er integraal deel van uit te maken. Het is 
bovendien beschikbaar op de website van de Bank via het 
volgend adres: https://privatebanking.societegenerale.be of in 
de agentschappen op papier. De cliënt erkent kennis 
genomen te hebben van de inhoud van dit beleid alsook van 
haar modaliteiten. Door een uit te voeren order aan de Bank door 
te geven, bevestigt de cliënt dat hij instemt met het 
orderuitvoeringsbeleid. 

C.15. Toetsing van geschiktheid en 
passendheid 

Wanneer de Bank diensten inzake het doorgeven en ontvangen 
van orders aanbiedt, vraag zij aan de cliënt of aan de potentiële 
cliënt om informatie te geven over zijn kennis en ervaring met 
betrekking tot beleggen inzake het specifieke voorgestelde of 
gevraagde product of dienst, teneinde in staat te zijn om na te 
gaan of de vooropgestelde dienst of beleggingsproduct 
afgestemd is op de cliënt. 

Indien de Bank, op basis van de ontvangen informatie meent dat 
het product of de dienst niet afgestemd is op de cliënt of de 
potentiële cliënt, dan licht zij deze daarover in.  

Als de cliënt nalaat om de Bank de vereiste informatie te 
verstrekken over zijn kennis en ervaring met betrekking tot een 
specifiek beleggingsproduct of –dienst, of indien de verstrekte 
informatie hierover onvoldoende is, kan de Bank hierdoor 
niet bepalen of deze passend is voor de cliënt. Wanneer de Bank 
van oordeel is dat een beleggingsproduct of –dienst niet 
passend is voor de cliënt, waarschuwt zij hem hiervoor.  

De Bank is echter gemachtigd, zonder daartoe evenwel 
verplicht te zijn, om het order onmiddellijk uit te voeren na het 
versturen van de waarschuwing. In deze omstandigheden kan 
de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor de schade die 
de cliënt zou kunnen lijden als gevolg van de uitvoering van het 
order. 

De cliënt is ertoe gehouden de Bank spontaan te informeren 
over elke verandering in zijn financiële situatie en/of kennis en 
ervaring op beleggingsgebied en, in het bijzonder, over de 
veranderingen die een invloed kunnen hebben op de beoordeling 
van de geschiktheid of het passend karakter van een 
beleggingsproduct of –dienst die de Bank hem zou kunnen 
aanbieden. Indien de cliënt nalaat om de Bank op de hoogte te 
houden van dergelijke veranderingen, kan zij niet aansprakelijk 
worden gesteld voor de schade die de cliënt zou kunnen lijden 
als gevolg daarvan. 

C.16. Loutere uitvoering (execution only) 

Ter uitzondering van artikel C.15, wanneer de cliënt enkel wenst 
te genieten van de diensten inzake de uitvoering en/of het 
ontvangen en doorgeven van orders, gaat de Bank niet over tot 
enige geschiktheids- of passendheidstoets van de vooropgesteld 
dienst, indien de volgende voorwaarden vervuld zijn: 

- De dienst wordt verstrekt op het initiatief van de cliënt of 
potentiële cliënt; 

- De dienst heeft betrekking op een niet complex 
financieel instrument in de zin van artikel 25, §4, a) van 
Richtlijn 2014/65/UE (MiFID II). 

De cliënt wordt ingelicht over het feit dat de Bank in dergelijk 
geval niet nagaat of de voorgestelde dienst passend is en dat 
bijgevolg de cliënt niet geniet van de bescherming van de 
toepasselijke gedragsregels. 
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C.17. Aansprakelijkheid in het kader van de 
ontvangst en het doorgeven of de 
uitvoering van orders 

In het kader van de ontvangst en het doorgeven van orders en de 
uitvoering van orders, is de aansprakelijkheid van de Bank, door 
toedoen van haar eigen gedrag of dat van haar aangestelden in 
het kader van haar opdracht, beperkt tot zware fouten, 
opzettelijke fouten of bedrog. 

De eventuele aansprakelijkheid van de Bank is gelimiteerd tot de 
directe schade. De Bank kan nooit aansprakelijk worden gesteld 
voor enige vorm van indirecte schade, kansderving inbegrepen. 

Indien de Bank een tussenpersoon belast met de uitvoering van 
een Order, kan de Bank niet aansprakelijk worden gesteld voor 
fouten die door deze tussenpersoon worden begaan bij de 
uitvoering van Orders. 

Meer algemeen kan de bank niet aansprakelijk gesteld worden 
voor: 

(i) overmacht, zoals bijvoorbeeld, doch niet gelimiteerd tot: 

- storingen in het trading- en/of clearingsysteem die de 
goede werking van de markt aantasten; 

- de schorsing van de noteringen, de opschorting of de 
sluiting van de markten; 

- Gebreken in het elektronisch verkeer (email, server, 
telefoonverbinding, andere communicatiemiddelen, 
enz..); 

- Tekort aan of afwezigheid van menselijke en/of 
technische middelen (zoals, maar niet beperkt tot, 
staking, buitenwerkinstelling van computers, verlies van 
gegevens etc.). 

(ii) fouten van een derde, wie dan ook, die tussenkomt in het 
kader van het doorgeven en het ontvangen of in het uitvoeren van 
orders van een cliënt. 

C.18. Reporting van transacties 

Teneinde zich in overeenstemming te stellen met de 
reglementaire verplichtingen inzake financiële marktentoezicht, 
is de Bank ertoe gehouden om informatie te bewaren 
aangaande de doorgegeven orders en de uitgevoerde 
transacties voor rekening van haar cliënten, aangaande 
bepaalde financiële instrumenten die worden aangeduid in de 
reglementering, en deze dagelijks aan de FSMA door te 
geven. In dit verband wordt de cliënt geïnformeerd dat 
bepaalde van zijn persoonlijke gegevens, alsook 
karakteristieken van zijn orders of van zijn transacties hierdoor 
aan de FSMA worden overgemaakt. 

C.19. Jaarlijkse reporting 

De Bank stelt jaarlijks voor iedere categorie financiële 
instrumenten, een overzicht op van de vijf belangrijkste 
beleggingsondernemingen in termen van handelsvolume 
waaraan zij in het voorafgaande jaar orders van cliënten ter 
uitvoering heeft doorgegeven, alsook beknopte informatie over 
de ervaren kwaliteit van de uitvoering. 

De Bank publiceert jaarlijks op zijn website voor elke categorie 
financiële instrumenten een overzicht van de belangrijkste vijf 
plaatsen van uitvoering in termen van handelsvolumes waar zij 
tijdens het voorgaande jaar orders van cliënten hebben 
uitgevoerd en beknopte informatie over de ervaren kwaliteit 
van de uitvoering. 

C.20. Beleggingsadvies en 
vermogensbeheer 

Behoudens wanneer een geschreven overeenkomst in die zin 
bestaat tussen de Bank en de cliënt, verstrekt de Bank geen 
enkel beleggingsadvies of dienst van vermogensbeheer. 
Behoudens anders overeengekomen, zal het dossier van de 
cliënt beschouwd worden als een dossier van ontvangst en 
doorgifte of uitvoering van orders, volgens het aanbod en de 
tarificatie van de tarievenfolder “Execution only ”. 

D. Bewaarneming van financiële 
instrumenten 

D.1. Bewaarneming van financiële 
instrumenten 

De Bank kan financiële instrumenten voor rekening van de cliënt 
in bewaring nemen op een of meerdere effectenrekeningen. 

De Bank behoudt zich echter het recht voor om de 
bewaarneming van bepaalde financiële instrumenten te 
weigeren, zonder dat zij deze weigering dient te rechtvaardigen. 

Vanaf het inboeken van de financiële instrumenten rekent de 
Bank een bewaarloon aan. Dit bewaarloon wordt berekend 
volgens het tarief dat in alle agentschappen van de Bank is 
geafficheerd en ter beschikking is gesteld van de cliënten. 

D.2. Stelsel van de fungibiliteit 

De financiële instrumenten die in bewaring zijn gegeven of 
zijn ingeschreven op de effectenrekening, worden in de 
mate dat hun kenmerken dit toelaten onderworpen aan het 
stelsel van de fungibiliteit van financiële instrumenten. 
Derhalve aanvaardt de cliënt uitdrukkelijk dat de Bank in 
geval van opvraging van de financiële instrumenten zich kan 
beperken tot het afleveren van financiële instrumenten van 
dezelfde soort en waarde, zonder dat de nummers van de 
financiële instrumenten moeten overeenkomen met die van 
de oorspronkelijk in bewaring gegeven financiële 
instrumenten. 

D.3. Onregelmatigheden en verzet op 
financiële instrumenten 

De Bank kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor 
de schade die de cliënt kan lijden in gevolge de gebreken 
van en de onregelmatigheden aan financiële instrumenten of 
in gevolge verzet op financiële instrumenten. Enkel de cliënt 
draagt hiervan de gevolgen. 

Op het moment dat de Bank een gebrek, onregelmatigheid 
of een verzet met betrekking tot een financieel instrument 
vaststelt, brengt zij de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op 
de hoogte. De Bank heeft in dat geval het recht om aan de 
cliënt aanvaardbare financiële instrumenten te vragen, of om 
de rekening van de cliënt onmiddellijk en zonder 
ingebrekestelling te debiteren. Indien de Bank, ondanks 
verzet, toch uitbetalingen met betrekking tot deze financiële 
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instrumenten verricht, verbindt de cliënt er zich toe om op 
eerste verzoek deze uitbetalingen en alle andere bedragen 
die de cliënt eventueel dient te vergoeden, onmiddellijk terug 
te betalen. De Bank kan steeds de voormelde bedragen 
debiteren van de rekening(en) van de cliënt. 

D.4. Bewaarneming door derden 

De Bank behoudt zich het recht voor om de voormelde 
financiële instrumenten in bewaring te geven aan derde 
bewaarnemers die al dan niet behoren tot de Groep Société 
Générale en die buiten de Europese Economische Ruimte 
kunnen zijn gevestigd. De derde bewaarnemers kunnen op 
hun beurt de financiële instrumenten in bewaring geven bij 
andere bewaarnemers. De cliënt aanvaardt uitdrukkelijk de 
bewaarneming van zijn tegoeden door derde bewaarnemers 
zoals bepaald in het Reglement. 

De Bank treedt met de nodige zorgvuldigheid en 
voorzichtigheid op wat betreft de selectie, de aanstelling en de 
periodieke evaluatie van de derde bewaarnemers waarop zij een 
beroep doet en houdt rekening met hun deskundigheid en 
reputatie alsook met de marktgebruiken betreffende de 
bewaarneming van financiële instrumenten. De cliënt wordt in 
kennis gesteld dat de derde bewaargeving en de aan derden 
in bewaring gegeven financiële instrumenten kunnen zijn 
onderworpen aan een ander recht dan het Belgisch recht, en 
aan andere reglementen, marktregels en gebruiken dan de 
Belgische, dat deze bijgevolg aan hem kunnen worden 
tegengeworpen en dat deze een invloed kunnen hebben op zijn 
rechten met betrekking tot deze financiële instrumenten. 

De aansprakelijkheid van de Bank is beperkt tot haar grove fout 
of bedrog bij de oorspronkelijke selectie van de derde 
bewaarnemers. De Bank kan niet aansprakelijk worden gesteld 
voor enige schade opgelopen door de cliënt als gevolg van 
een wanprestatie of insolventie in hoofde van een derde 
bewaarnemer. 

In geval van wanprestatie of insolventie van een derde 
bewaarnemer loopt de cliënt het risico niet al zijn activa te 
kunnen recupereren. De Bank is slechts verplicht om de activa 
van de cliënt terug te geven als en in de mate dat zij deze zelf 
heeft gerecupereerd. 

De Bank maakt in haar boeken een onderscheid tussen de 
financiële instrumenten die toebehoren aan haar cliënten en 
haar eigen financiële instrumenten, en zij doet, in de mate 
van het mogelijke, enkel een beroep op derde 
bewaarnemers die een analoge scheiding doorvoeren. 

Het is echter mogelijk dat een buitenlandse derde bewaarnemer 
in de onmogelijkheid verkeert om de activa van de cliënt 
afzonderlijk te identificeren van de activa van de Bank of 
van de derde bewaarnemer, en dat de activa worden 
geboekt in een globale rekening. In voorkomend geval is het 
mogelijk dat de cliënt niet de integraliteit van zijn activa zal 
kunnen recupereren als er sprake is van wanprestatie of 
insolvabiliteit van de derde bewaarnemer. 

D.5. Gebruik van de in bewaring gegeven 
financiële instrumenten 

Behoudens uitdrukkelijke, voorafgaande toestemming van de 
cliënt, maakt de Bank op geen enkele wijze gebruik van de 
door de cliënt in bewaring gegeven financiële instrumenten. 

D.6. Verrichtingen uitgevoerd door de Bank 

Bij gebrek aan richtlijnen vanwege de cliënt mag de Bank van 
rechtswege verrichtingen uitvoeren met betrekking tot de 
financiële instrumenten op de effectenrekening van de cliënt, 
zoals de inning van alle bedragen die aan de cliënt 
verschuldigd zijn en de regularisatie van de financiële 
instrumenten. In de gevallen waarin een verrichting een keuze 
vereist (kapitaalverhoging met inschrijvingsrecht, openbaar 
bod tot aankoop, etc.), zal de Bank steeds, bij gebrek aan 
andersluidende instructies, op de meeste passieve wijze 
handelen (bijvoorbeeld, niet inschrijven op een 
kapitaalsverhoging of een openbaar bod). 

D.7. Zekerheden 

Overeenkomstig de Belgische wetgeving betreffende het 
toezicht op de financiële sector heeft de Bank een voorrecht 
op de financiële instrumenten, gelden en deviezen: 

1° die haar door haar cliënten zijn overhandigd om de 
dekking te vormen voor de uitvoering van transacties in 
financiële instrumenten, voor inschrijvingen op financiële 
instrumenten of voor termijnverrichtingen op deviezen; 

2° die zij houdt ingevolge de uitvoering van transacties in 
financiële instrumenten of van termijnverrichtingen op deviezen 
of ingevolge de haar opgedragen vereffening van transacties 
in financiële instrumenten, van inschrijvingen op financiële 
instrumenten of van termijnverrichtingen op deviezen die 
door haar cliënten rechtstreeks zijn verricht. 

Dit voorrecht waarborgt elke schuldvordering van de Bank 
ontstaan naar aanleiding van deze transacties, verrichtingen of 
vereffeningen, met inbegrip van de schuldvorderingen ontstaan 
uit leningen of voorschotten. 

De derde bewaarnemers waarop een beroep wordt 
gedaan zoals vermeld in artikel D.4 kunnen ook zekerheden, 
voorrechten of rechten van schuldvergelijking hebben op de 
activa die zij in bewaring hebben. 

D.8. Overzicht van de activa 

De Bank zendt de cliënt elk kwartaal, op de drager 
overeengekomen in de Overeenkomst aanvraag tot opening 
dossier, een overzicht van de financiële instrumenten 
ingeschreven in haar rekening op naam van de cliënt. Dit 
overzicht maakt melding van de waarde en de bijzonderheden 
van de financiële instrumenten die worden aangehouden door 
de cliënt, alsook, in voorkomend geval, van de 
effectenfinancieringstransacties waarvan zij het voorwerp 
uitmaakten in de loop van de periode die gedekt wordt door 
het overzicht. Op diens verzoek kan de cliënt dit overzicht 
frequenter bekomen, volgens een periodiciteit te bepalen met 
zijn private banker, tegen commerciële kosten. 

Indien de cliënt een overeenkomst tot vermogensbeheer heeft 
afgesloten met de Bank, is de Bank evenwel niet gehouden 
om dit overzicht af te leveren, indien dezelfde informatie reeds 
aan de cliënt werd meegedeeld in een ander uittreksel. 

De cliënt kan eveneens toegang krijgen tot deze overzichten 
via het systeem van internetbankieren van de Bank. 

Behoudens expliciet andersluidend akkoord, is de Bank er niet 
toe gehouden om dit overzicht af te leveren, wanneer de cliënt 
zich minstens éénmaal de toegang heeft verschaft tot zijn 
overzichten via het systeem van internetbankieren van de 
Bank tijdens het verlopen kwartaal. 
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Wat de financiële instrumenten betreft, wordt de 
inventariswaarde vastgesteld rekening houdend met de 
notering op een onderhandelingsplatform, op de laatste 
werkdag van de betrokken maand. Indien het financiële 
instrument niet het voorwerp uitmaakt van een transactie op 
een onderhandelingsplatform, wordt de waarde vastgesteld 
op basis van een marktconforme waarderingsmethode. 

Wat de liquiditeiten en buitenlandse deviezen betreft, wordt de 
inventariswaarde vastgesteld rekening houdend met de 
wisselkoers in euro tijdens de laatste werkdag of de laatste 
gekende koers. 

E. Betalingsdiensten 

De bepalingen onder dit hoofdstuk E. zijn van toepassing op 
de betalingsdiensten verleend door de Bank in België in euro 
of in de munteenheid van een Lidstaat van de Europese 
Economische Ruimte. De betrokken betalingsdiensten zijn deze 
die vallen in het toepassingsgebied van de reglementering 
betreffende de betalingsdiensten die de richtlijn 2007/64/CE van 
13 november 2007 betreffende betalingsdiensten omzet. 

De partijen komen overeen om de toepassing uit te sluiten 
van de bepalingen betreffende betalingsdiensten waarvan kan 
worden afgeweken wanneer de cliënt geen consument is, behalve 
voor wat betreft het onherroepelijke karakter van de 
betalingsopdrachten. Onder consument wordt verstaan een 
natuurlijk persoon die handelt voor doeleinden buiten zijn 
bedrijfs- of beroepswerkzaamheden. 

De cliënt heeft de mogelijkheid om bankcheques aan te 
vragen die getrokken zijn door de Bank, al dan niet op haar 
eigen kassen. Bij gebruik van een bankcheque staat de cliënt 
(en niet de Bank) in afwijking van artikel 35bis Chequewet 
van 1 Maart 1961 in voor alle gevolgen die voortvloeien uit 
het verlies, diefstal of het verkeerd gebruik van die cheques, 
behoudens bewezen opzet of zware fout vanwege de Bank, haar 
aangestelden of lasthebbers in de hoedanigheid van betrokkene. 

E.1. Soorten betalingstransacties 

E.1.a. Overschrijvingen 

De overschrijving is de overdracht van een bepaald bedrag 
van de ene betaalrekening (een betaalrekening is een rekening 
die de cliënt bij de Bank houdt en die in hoofddoel voor de 
uitvoering van betalingstransacties wordt gebruikt) naar de 
andere. Het geld wordt gedebiteerd van de rekening van de 
betaler en gecrediteerd op de rekening van de begunstigde 
d.m.v. een geautomatiseerd systeem. 

De instemming met de uitvoering van de 
overschrijvingsopdracht wordt gegeven door de 
handgeschreven ondertekening van het papieren 
overschrijvingsformulier dat door de Bank ter beschikking wordt 
gesteld, of door een fax, een brief of elk ander geschreven 
document ondertekend door de cliënt alsook een telefonisch 
of elektronisch gegeven overschrijvingsopdracht. 

Opdat de overschrijvingsopdracht correct zou kunnen 
worden uitgevoerd, dient het de volgende informatie te bevatten: 
de unieke identificator van de cliënt en de begunstigde, het 
over te maken geldbedrag, de munteenheid en de naam van de 
begunstigde. In geval van een internationale overschrijving is 
ook het adres van de begunstigde vereist.  

De unieke identificator voor de overschrijving bestaat uit de 
volgende elementen: 

- voor een nationale overschrijving: het BBAN-nummer 
van de rekening van de cliënt en van de rekening van de 
begunstigde; 

- voor de Europese overschrijving: het IBAN-nummer en 
de BIC-code van de rekening van de cliënt en van de 
rekening van de begunstigde; 

- voor de internationale overschrijving: het IBAN-nummer 
en de BIC-code van de rekening van de cliënt en het 
IBAN-nummer (of het rekeningnummer voor wat betreft 
bepaalde landen) en de BIC-code van de begunstigde. 

De Bank behoudt zich het recht voor om op andere wijze 
gegeven overschrijvingsopdrachten te weigeren, en zij kan op 
discretionaire wijze eisen dat bijkomende informatie en 
stavingstukken worden verstrekt, teneinde te beslissen of 
een (in het bijzonder internationale) overschrijving al dan niet 
kan uitgevoerd worden. 

Een eenmalige betalingsopdracht tot overschrijving om op 
vooraf bepaalde geregelde tijdstippen een bedrag via 
overschrijving te betalen aan een begunstigde, is een 
bestendige opdracht. De regels in dit Reglement m.b.t. 
overschrijvingen zijn van toepassing op de bestendige 
opdracht. Indien de cliënt geen einddatum heeft ingegeven 
waarop de bestendige opdracht automatisch wordt 
herroepen, blijft de bestendige opdracht in principe 
doorlopen totdat de opdracht uitdrukkelijk wordt herroepen. 

E.1.b. Domiciliëringen 

De domiciliëring laat de cliënt toe zijn betaalrekening 
automatisch te debiteren door een betaling aan een 
begunstigde, op het initiatief van deze begunstigde op basis 
van een door de cliënt aan de begunstigde, aan de 
betalingsdienstaanbieder van de begunstigde of aan de Bank 
verstrekte instemming. 

De Bank staat aan de cliënt toe om nationale en Europese 
domiciliëringen uit te voeren. 

De instemming met een nationale domiciliëringsopdracht 
wordt geschreven door de handgeschreven ondertekening van 
het papieren domiciliëringsformulier dat door de Bank ter 
beschikking wordt gesteld. Voor Europese domiciliëringen volgt 
de instemming met de uitvoering van opdrachten uit de 
lastgeving die de cliënt aan de begunstigde van zijn 
schuldeiser heeft gegeven. Die lastgeving bevat de 
uitdrukkelijke instemming van de cliënt en verwijst naar het 
onderliggende contract dat de draagwijdte van de 
gedomicilieerde schuldvorderingen bepaalt met betrekking tot 
de aard, de vervaltermijn en, indien mogelijk, het juiste 
bedrag. De lastgeving kan zowel betrekking hebben op 
wederkerende of eenmalige invorderingen. 

Opdat de domiciliëring correct kan worden uitgevoerd, dient 
deze de volgende informatie te bevatten: de unieke identificator 
van de cliënt en de begunstigde, hun naam en adres, de referte 
van de schuldeiser, de datum en handtekening van de cliënt. 
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De unieke identificator bestaat uit de volgende elementen: 

- voor de nationale domiciliëring: de combinatie van het 
identificatienummer van de schuldeiser, het 
domiciliëringsnummer van de cliënt en het Belgische 
rekeningnummer van de cliënt; 

- voor de Europese domiciliëring: de combinatie van het 
identificatienummer van de schuldeiser, het IBAN 
nummer en de BIC code van de rekening van de cliënt 
en het mandaatnummer toegekend door de schuldeiser. 

De Bank behoudt zich het recht voor om op andere wijze 
gegeven domiciliëringsopdrachten te weigeren. 

De cliënt kan de domiciliëringsopdracht op elk moment 
herroepen. De Bank kan het eveneens herroepen wanneer 
hiervoor gerechtvaardigde redenen zijn. De Europese 
domiciliëring waarvan de lastgeving niet gebruikt wordt 
gedurende zesendertig (36) maanden, zal automatisch 
geannuleerd worden. 

De cliënt erkent dat de verschillende domiciliëringen geregeld 
worden door verschillende interbancaire reglementen. De 
Cliënt zal zich conformeren naar de procedures die door de 
Bank worden vastgelegd alsook naar voornoemde 
reglementen in de mate deze op hem van toepassing zijn, 
ondermeer wat betreft de verwerping of terugzending van 
betalingen, de ongeldigheid van mandaten, het voorbericht 
dat aan de schuldenaar moet worden gegeven voorafgaand 
aan de invordering van de betaling. 

E.1.c. Afhalingen en stortingen in contanten 

Met de afhaling in contanten wordt het opnemen van cash 
geld bedoeld. De afhaling in contanten kan enkel worden verricht 
in bepaalde agentschappen, dan wel in voorkomend geval 
via geldafhaling per kredietkaart. Afhalingen in contanten van 
een betaalrekening zijn onderworpen aan de beperkingen van 
artikel B.3.a. 

Met de storting in contanten wordt het deponeren van cash 
geld ten gunste van de betaalrekening van de cliënt bedoeld. 

De instemming met stortingen en afhalingen in contanten aan het 
loket komt tot stand door de ondertekening van het respectieve 
stortings- en afhalingsborderel door de cliënt of zijn 
volmachthouder. De instemming in het geval van afhaling van 
contanten aan het automatische loket door middel van de 
kredietkaart volgt uit het ingeven van de kaart in het 
automatische apparaat en van de geheime code van de kaart. 

De unieke identificator voor afhalingen en stortingen van 
contanten bestaat uit de volgende elementen: 

- voor de afhaling in het agentschap: ofwel het BBAN- 
nummer van de rekening van de cliënt, ofwel het IBAN- 
nummer en de BIC-code van de rekening van de cliënt; 

- voor de afhaling aan het automatische loket door middel 
van de kredietkaart: de combinatie van het unieke 
kaartnummer, de vervaldatum en de geheime code van 
de kredietkaart; 

- voor de storting: ofwel het BBAN-nummer, ofwel het 
IBAN-nummer en de BIC-code van de rekening van de 
cliënt. 

E.1.d. Betalingen met kredietkaart 

De kredietkaartbetaling is de betalingstransactie waarbij de 
cliënt kaarthouder producten of diensten betaalt door gebruik 
te maken van een kredietkaart. Het gebruik van de 
kredietkaart is onderworpen aan specifieke bepalingen. 

De instemming in geval van een betaling per kredietkaart in een 
betaalterminal, volgt uit het invoeren van de kaart door de 
kaarthouder in de betaalterminal en door ondertekening van 
de betalingsopdracht door de kaarthouder met de geheime 
code. Volgens het type van betaalterminal is de uitvoering van 
de betaling in bepaalde gevallen mogelijk middels de 
ondertekening van een ontvangstbewijs. In het geval van een 
online betaling, wordt de instemming gegeven door het 
ondertekenen van de opdracht met de CVV (Card Verification 
Value) code of de geheime code. 

De unieke identificator bij betalingen per kredietkaart bestaat 
uit de combinatie van het unieke kaartnummer, de vervaldatum 
en de geheime code van de kredietkaart, doch ook van de 
handtekening van de kaarthouder en voor bepaalde 
internetbetalingen per CVV-code. 

E.2. Toestaan van betalingstransacties 

E.2.a. Instemming met de uitvoering van 
betalingsopdrachten 

1. Instemming 

Indien de cliënt een betalingsopdracht geeft, wordt de 
betalingstransactie pas als toegestaan aangemerkt indien de 
cliënt heeft ingestemd met de uitvoering van de 
betalingsopdracht. 

De vorm en procedure voor het verlenen van de instemming 
wordt beschreven in artikel E.1. Bij gebrek aan dergelijke 
instemming volgens de vorm en procedure die werden 
overeengekomen, wordt de betalingstransactie als niet 
toegestaan aangemerkt. 

2. Intrekking van instemming 

De cliënt kan te allen tijde zijn instemming intrekken, doch 
uiterlijk tot op het tijdstip van het onherroepelijk worden 
zoals bepaald in artikel E.3.a. (onder ‘herroeping van 
betalingsopdrachten’). Hetzelfde geldt voor een instemming 
met de uitvoering van een reeks betalingstransacties, die kan 
worden ingetrokken met als gevolg dat iedere toekomstige 
betalingstransactie als niet- toegestaan wordt aangemerkt. 

E.2.b. Kennisgeving en betwisting i.g.v. niet- 
toegestane of niet correct uitgevoerde 
betalingstransacties 

De cliënt verkrijgt alleen een rechtzetting van een verrichting van 
de Bank indien hij de Bank onverwijld in kennis stelt van zijn 
betwisting. Indien de cliënt een consument is, wordt de 
betalingsverrichting in ieder geval op onweerlegbare wijze 
definitief bij het verstrijken van een periode van dertien 
maanden na de valutadatum van de debitering of creditering van 
de betwiste verrichting. In de andere gevallen wordt deze 
termijn teruggebracht tot één (1) maand na de valutadatum 
van de debitering of creditering van de betwiste verrichting. 
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E.2.c. Aansprakelijkheid i.g.v. niet-toegestane 
betalingstransacties 

1. Algemeen 

Onverminderd de toepassing van artikel E.2.b., zal de Bank in geval 
van een niet-toegestane betalingstransactie de cliënt na een 
prima facie onderzoek met betrekking tot bedrog in hoofde van 
de cliënt, onmiddellijk het bedrag van de niet-toegestane 
betalingstransactie terugbetalen en, in voorkomend geval, de 
betaalrekening die met dat bedrag was gedebiteerd, herstellen 
in de toestand zoals die geweest zou zijn mocht de niet-
toegestane betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden, 
desgevallend vermeerderd met de rente op dat bedrag. 
Bovendien zal de Bank de eventueel verdere financiële gevolgen, 
in het bijzonder het bedrag van de door de cliënt gedragen 
kosten ter bepaling van de te vergoeden schade vergoeden. 

2. Kredietkaart 

In afwijking van bovenstaande paragraaf (algemeen), draagt de 
cliënt tot aan het ogenblik waarop hij kennis geeft conform de 
bepalingen van onderstaande paragraaf (verplichtingen m.b.t. 
kredietkaarten) het verlies, doch beperkt tot 150 EUR, indien 
(i) de niet-toegestane betalingstransactie voortvloeit uit het 
gebruik van een verloren of gestolen kredietkaart, of (ii) uit 
onrechtmatig gebruik van de kredietkaart indien de cliënt heeft 
nagelaten de veiligheid van de gepersonaliseerde 
veiligheidskenmerken ervan te waarborgen. 

De cliënt draagt alle verliezen die uit niet-toegestane 
betalingstransacties voortvloeien, indien deze zich hebben 
voorgedaan doordat hij hetzij bedrieglijk heeft gehandeld, hetzij 
opzettelijk of met grove nalatigheid een of meer verplichtingen uit 
hoofde van de bepalingen van onderstaande paragraaf 
(verplichtingen m.b.t. kredietkaarten) niet is nagekomen. In 
dergelijke gevallen zijn de verliezen die op de cliënt kunnen 
verhaald worden, niet begrensd. 

Tenzij de cliënt bedrieglijk heeft gehandeld of wanneer hij de 
gebruiksvoorwaarden van de kredietkaart niet gerespecteerd 
heeft, draagt de cliënt, in afwijking van de voorgaande leden, 
nochtans geen enkel verlies, in volgende gevallen: 

- indien de kredietkaart werd gebruikt zonder fysieke 
voorlegging en zonder elektronische identificatie; 

- indien de kredietkaart werd nagemaakt door een derde 
of onrechtmatig werd gebruikt voor zover de cliënt op 
het moment van de betwiste transactie in het bezit was 
van de kredietkaart. 

De cliënt draagt geen enkel financieel gevolg die uit het 
gebruik van de kredietkaart voortvloeit, indien dat gebruik 
plaatsheeft op een later tijdstip dan het ogenblik van de 
kennisgeving aan Card Stop van de diefstal, het verlies of 
onrechtmatig gebruik. 

Wordt onder meer als grove nalatigheid beschouwd, het 
feit, vanwege de cliënt, zijn geheime code aan een derde, 
zelfs een lid van zijn familie, toe te vertrouwen, zijn 
gepersonaliseerde veiligheidskenmerken zoals een 
identificatienummer of enige andere code te noteren, en met 
name op de kredietkaart, of op een voorwerp of een document 
dat de cliënt bij de kredietkaart bewaart of met de kredietkaart 
bij zich draagt, het niet vernietigen van de documenten die 
de geheime code meedelen, het onbeheerd achterlaten van de 
kredietkaart in een voor publiek toegankelijke ruimte, alsook 
het feit van Card Stop niet onverwijld in kennis te hebben 
gesteld van het verlies of de diefstal. 

3. Verplichtingen m.b.t. kredietkaarten 

De cliënt die door de Bank gemachtigd is om een 
kredietkaart te gebruiken, gebruikt die kredietkaart volgens de 
met de Bank overeengekomen gebruiksvoorwaarden. 

Wanneer de cliënt zich rekenschap geeft van het verlies, de 
diefstal, het inslikken door een automatisch loket of 
onrechtmatig gebruik van zijn kredietkaart of van het niet-
toegestane gebruik ervan, stelt hij Card Stop daar onverwijld 
op ieder ogenblik per telefoon op het volgend nummer 
+32 (0)70 344 344 (24 uur op 24 uur elke dag, inbegrepen 
feestdagen en weekends) van in kennis. 

E.2.d. Terugbetalingen van, door, of via een 
begunstigde geïnitieerde 
betalingstransacties 

De bepalingen onder deze titel zijn slechts van toepassing 
indien de cliënt een consument is. 

1. Voorwaarden voor terugbetaling 

De Bank zal de cliënt die betaler is van een toegestane, door of 
via een begunstigde geïnitieerde betalingstransactie die reeds 
is uitgevoerd, het volledige bedrag van de transactie 
terugbetalen indien tegelijkertijd aan de volgende twee 
voorwaarden is voldaan: 

- toen de transactie werd toegestaan, werd het precieze 
bedrag van de betalingstransactie niet gespecificeerd, 
en 

- het bedrag van de betalingstransactie ligt hoger dan 
het bedrag dat de cliënt, op grond van zijn eerdere 
uitgavenpatroon, de voorwaarden van het Reglement en 
de relevante aspecten van de zaak, redelijkerwijs had 
kunnen verwachten, zonder dat de cliënt hierbij 
evenwel mag rekening houden met een valutawissel 
verband houdende redenen indien de 
referentiewisselkoers is toegepast die met de Bank is 
overeengekomen. 

De cliënt is gehouden de Bank op haar verzoek alle feitelijke 
elementen omtrent voormelde voorwaarden mee te delen. 

De cliënt heeft echter geen recht op terugbetaling indien 
tegelijkertijd aan de volgende twee voorwaarden is voldaan: 

- de cliënt zijn instemming met de uitvoering van de 
betalingstransactie of een reeks betalingstransacties 
rechtstreeks aan de Bank heeft gericht, en 

- de cliënt ten minste vier weken vóór de debitering kennis 
heeft gekregen van het/de juiste te betalen bedrag(en), 
alsook van het tijdstip waarop de betalingstransactie(s) 
zal/zullen worden uitgevoerd. 

2. Verzoek om terugbetaling 

De cliënt dient zijn verzoek om terugbetaling binnen een 
periode van acht (8) weken na de datum waarop de 
geldmiddelen zijn gedebiteerd aan de Bank over te maken. 

De Bank zal, binnen de tien (10) bankwerkdagen na ontvangst 
van het verzoek om terugbetaling, hetzij overgaan tot 
terugbetaling van het volledige bedrag van de 
betalingstransactie, hetzij motiveren waarom zij niet tot 
terugbetaling overgaat. 
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E.3. Uitvoeren van betalingstransacties 

E.3.a. Betalingsopdrachten en overgemaakte 
bedragen 

1. Tijdstip van ontvangst 

Het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht is het 
tijdstip waarop de betalingsopdracht door de Bank wordt 
ontvangen. De Bank is toegankelijk voor de ontvangst van 
betalingsopdrachten, alle bankwerkdagen tussen 9 uur en 
16 uur. Elke opdracht ontvangen na 16 uur wordt geacht 
te zijn ontvangen op de eerstvolgende bankwerkdag. 

Overschrijvingen worden geacht te zijn ontvangen op de 
bankwerkdag waarop zij aan het agentschap werden 
overhandigd. De overschrijvingen zijn geacht te zijn 
ontvangen wanneer de Bank de betalingsopdracht van de 
begunstigde ontvangt. Voor de stortingen en de afhalingen 
in contanten is het tijdstip van ontvangst het ogenblik waarop 
het geld aan het loket van de Bank of het automatische loket 
wordt gedeponeerd of opgevraagd. Voor kaartbetalingen is het 
tijdstip van ontvangst de dag waarop de Bank de 
betalingsopdracht van de begunstigde ontvangt. 

Wat betreft alle betalingstransacties, m.u.v. 
kredietkaartbetalingen, indien het tijdstip van ontvangst niet op 
een bankwerkdag valt, de ontvangen betalingsopdracht geacht 
wordt te zijn ontvangen op de eerstvolgende bankwerkdag. 

Indien de cliënt, die een betalingsopdracht initieert, en de 
Bank echter overeenkomen dat de uitvoering van de 
betalingsopdracht aanvangt, hetzij op een specifieke datum, 
hetzij aan het einde van een bepaalde termijn, hetzij op de dag 
waarop de cliënt geldmiddelen ter beschikking van de Bank heeft 
gesteld, wordt het tijdstip van ontvangst van de 
betalingsopdracht voor de toepassing van artikel E.3.b. 
(bepalingen inzake uitvoeringstermijn) geacht op de 
overeengekomen dag te vallen. Indien de overeengekomen 
dag geen bankwerkdag is, wordt de ontvangen 
betalingsopdracht geacht op de eerstvolgende bankwerkdag te 
zijn ontvangen. 

Deze bepalingen gelden op voorwaarde dat de 
betaalrekening voldoende geprovisioneerd is op het tijdstip 
van ontvangst van de betalingsopdracht, in voorkomend 
geval rekening houdend met het door de Bank toegestane 
debet. Indien dit niet het geval is, komen de partijen overeen 
dat het tijdstip van ontvangst de bankwerkdag zal zijn 
waarop voldoende fondsen voor het uitvoeren van de 
opdracht ter beschikking van de Bank worden gesteld, op 
voorwaarde dat de fondsen beschikbaar zijn ten laatste drie (3) 
bankwerkdagen na het (initiële) tijdstip van ontvangst van de 
betalingsopdracht. Een overschrijvingsopdracht wordt slechts 
uitgevoerd indien het saldo van de rekening voldoende is om 
in zijn geheel te kunnen worden uitgevoerd, daarbij 
desgevallend rekening houdend met de overeengekomen 
uitgavenlimiet en toegestane debet. 

2. Volgorde van Betalingsopdrachten 

De Bank houdt geen rekening met de volgorde waarin de 
betalingsopdrachten bij de Bank binnenkomen. 

3. Weigering van uitvoering 

De Bank zal niet weigeren een toegestane betalingsopdracht uit 
te voeren indien alle daartoe vereiste contractuele 
voorwaarden vervuld zijn, ongeacht of de betalingsopdracht 
door een betaler dan wel door een begunstigde is geïnitieerd, 

onverminderd de toepassing van de compliance procedures, 
van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik 
van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme of andere toepasselijke wetgeving 
die dit verbiedt. 

Wanneer de Bank weigert om een betalingsopdracht uit te 
voeren, zal zij daar de cliënt zo spoedig als mogelijk, doch in elk 
geval voor het verstrijken van de uitvoeringstermijn bedoeld in 
artikel E.3.b. van in kennis stellen. Indien mogelijk geeft de 
kennisgeving de redenen van deze weigering aan, alsook van 
de procedure voor correctie van eventuele feitelijke 
onjuistheden die tot de weigering hebben geleid, onverminderd 
de toepassing van de compliance procedures, van de wet van 
11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het 
financiële stelsel voor het witwassen van geld en de 
financiering van terrorisme of andere toepasselijke wetgeving 
die dit verbiedt. 

Indien de weigering van uitvoering objectief gerechtvaardigd 
is, kan de Bank voor deze kennisgeving redelijke kosten 
aanrekenen die in overeenstemming zijn met de wegens 
deze kennisgeving werkelijk gemaakte kosten. Is dit het 
geval, dan worden deze kosten vermeld in de tarievenlijst van 
de Bank. 

Voor de toepassing van artikel E.3.b. en artikel E.3.d. punten 
2.1. en 2.2. wordt een betalingsopdracht waarvan de uitvoering is 
geweigerd, geacht niet ontvangen te zijn. 

4. Herroeping van betalingsopdrachten 

De cliënt kan een betalingsopdracht niet meer herroepen zodra 
de Bank de betalingsopdracht heeft ontvangen. 

Wanneer de betalingstransactie door of via de begunstigde is 
geïnitieerd, kan de cliënt de betalingsopdracht - behoudens 
afwijkende bepalingen - niet meer herroepen nadat hij de 
betalingsopdracht of zijn instemming met de uitvoering van 
de betalingstransactie aan de begunstigde heeft verstrekt. 

In geval van een domiciliëring en onverminderd de rechten inzake 
terugbetaling kan de cliëntbetaler evenwel de betalingsopdracht 
herroepen, en dit voor 15 uur op de bankwerkdag die 
voorafgaat aan de overeengekomen dag waarop de 
betaalrekening wordt gedebiteerd. 

Indien de cliënt die een betalingsopdracht initieert, en de 
Bank zijn overeengekomen dat de uitvoering van de 
betalingsopdracht aanvangt hetzij op een specifieke datum, 
hetzij aan het einde van een bepaalde termijn, hetzij op de 
dag waarop de betaler geldmiddelen ter beschikking van 
zijn betalingsdienstgebruiker heeft gesteld, kan de cliënt de 
betalingsopdracht herroepen tot uiterlijk het einde van de 
bankwerkdag die aan de overeengekomen dag voorafgaat. 

5. Overgemaakte bedragen 

De Bank maakt het volledige bedrag van de 
betalingstransactie over en houdt op het overgemaakte bedrag 
geen kosten in. 

Indien de cliënt begunstigde is van de betalingstransactie, 
komen de Bank en de cliënt overeen dat de Bank haar kosten 
op het overgemaakte bedrag, zoals vermeld in de tarievenlijst, 
kan inhouden voordat zij de rekening van de cliënt die de 
begunstigde van een betaling is, crediteert. Het volledige bedrag 
van de betalingstransactie en de kosten worden in dat geval 
afzonderlijk vermeld op het rekeninguittreksel. 
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E.3.b. Uitvoeringstermijn 

1. Algemeen 

De bepalingen van dit artikel E.3.b. zijn van enkel van 
toepassing op: 

- betalingstransacties in euro; 

- betalingstransacties met slechts één valutawissel 
tussen de euro en de valuta van een Europese lid staat 
die de euro niet als munt heeft, mits de valutawissel 
in die laatste Europese lidstaat plaatsvindt en de 
overmaking in euro geschiedt. 

Voor wat betreft de andere betalingstransacties geldt geen 
maximale uitvoeringstermijn, met uitzondering van 
intracommunautaire betalingstransacties die niet langer zullen 
zijn dan vier (4) bankwerkdagen na het tijdstip van ontvangst 
van de betalingsopdracht. 

2. Uitvoeringstermijn bij betalingstransacties 
geïnitieerd door de betaler 

Wanneer de cliënt een betaling verricht, zorgt de Bank er 
voor, behoudens indien de in dit artikel vermelde 
overgangsbepalingen van toepassing zijn, dat de rekening van de 
betalingsdienstaanbieder van de begunstigde uiterlijk aan 
het einde van eerstvolgende bankwerkdag na het tijdstip van 
ontvangst voor het bedrag van de betalingstransactie 
gecrediteerd wordt. Voor betalingstransacties die op papier 
worden geïnitieerd, wordt deze uitvoeringstermijn met een 
bijkomende bankwerkdag verlengd. 

Wanneer de cliënt begunstigde is van een betaling, valuteert de 
Bank het bedrag van de betalingstransactie, behoudens 
andersluidende bepaling, en stelt ze het beschikbaar op zijn 
betaalrekening zodra zij het geld ontvangen heeft, zoals bepaald 
in artikel E.3.c. van dit Reglement. 

3. Uitvoeringstermijn bij betalingstransacties 
geïnitieerd door of via de begunstigde 

Indien de betalingstransactie wordt geïnitieerd door of via de 
cliënt die begunstigde is, maakt de Bank, behoudens indien 
de in dit artikel vermelde overgangsbepalingen van toepassing 
zijn, de betalingsopdracht over aan de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler binnen de tussen cliënt 
en de Bank overeengekomen termijnen, zodat de afwikkeling 
van de transactie op de overeengekomen vervaldatum kan 
plaatsvinden. 

4. Overgangsbepalingen 

In afwijking van de voorgaande paragrafen van dit artikel 
E.3.b., bedragen de uitvoeringstermijnen tot 1 januari 2012 
ten hoogste drie (3) bankwerkdagen voor wat betreft de 
grensoverschrijdende betalingstransacties, en ten hoogste 
vier (4) bankwerkdagen indien de grensoverschrijdende 
betalingstransacties per papier zijn geïnitieerd. 

5. Stortingen in contanten 

Wanneer de cliëntconsument contanten op een betaalrekening 
bij de Bank deponeert in euro, zorgt de Bank ervoor dat het 
bedrag onmiddellijk na het tijdstip van ontvangst van de 
geldmiddelen beschikbaar wordt gesteld en wordt gevaluteerd. 
De Bank kan op discretionaire wijze elke storting in contanten 
in andere valuta dan euro weigeren. 

Wanneer de cliënt geen consument is, wordt het bedrag uiterlijk 
op de eerstvolgende bankwerkdag na de ontvangst van de 
geldmiddelen op de betaalrekening van de begunstigde 
beschikbaar gesteld en gevaluteerd. 

E.3.c. Valutadatum 

De valutadatum (d.i. het referentietijdstip dat door de Bank of 
enige andere betalingsdienstaanbieder wordt gebruikt voor de 
berekening van de intresten op de geldmiddelen waarmee 
een betaalrekening wordt gedebiteerd of gecrediteerd) van de 
creditering van de betaalrekening van de cliënt die 
begunstigde is van een betaling valt uiterlijk op de 
bankwerkdag waarop het bedrag van de betalingstransactie op 
de rekening van de Bank wordt gecrediteerd. De Bank zorgt er 
voor dat het bedrag van de betalingstransactie ter beschikking 
van de cliënt komt onmiddellijk nadat het bedrag op haar 
rekening is gecrediteerd. 

De valutadatum van de debitering van de betaalrekening van de 
cliënt die betaler is van een betaling, valt niet vroeger dan het 
tijdstip waarop het betrokken bedrag van de betaalrekening 
van de cliënt wordt gedebiteerd. 

E.3.d. Aansprakelijkheid i.g.v. onjuiste unieke 
identificator, niet-uitvoering of 
gebrekkige uitvoering 

1. Onjuiste unieke identificator 

Indien een betalingsopdracht wordt uitgevoerd op basis van 
de unieke identificator, dan wordt de betalingsopdracht 
geacht correct te zijn uitgevoerd wat betreft de in de unieke 
identificator gespecificeerde begunstigde. 

Indien de cliënt een onjuiste unieke identificator verstrekt, is de 
Bank uit hoofde van artikel E.3.d. punt 2.1. en artikel E.3.d. 
punt 2.2. niet aansprakelijk voor de niet-uitvoering of 
gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie. De Bank zal 
evenwel redelijke inspanningen leveren om de met de 
betalingstransactie gemoeide geldmiddelen terug te verkrijgen. 

De Bank kan voor het terugverkrijgen van de geldmiddelen 
redelijke kosten aanrekenen die in overeenstemming zijn met 
de in het kader van deze terugverkrijging werkelijk gemaakte 
kosten, in welk geval deze kosten vermeld worden in de 
tarievenlijst van de Bank. 

Indien naast de unieke identificator aanvullende informatie 
wordt verstrekt (vb. naam of adres van de begunstigde), 
dan zal de Bank niet nakijken of er overeenkomst is 
tussen deze aanvullende informatie en de unieke 
identificator en is de Bank alleen aansprakelijk voor de 
uitvoering van betalingstransactie overeenkomstig de 
verstrekte unieke identificator. 

2. Niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering 

2.1. Betalingsopdracht geïnitieerd door de betaler 

Cliënt is betaler 

Wanneer de cliënt betaler is van een betalingsopdracht die 
door hem wordt geïnitieerd, is de Bank, onverminderd de 
toepassing van artikel E.2.c., artikel E.3.d. punt 1 en artikel 
E.3.d. punt 2.3. (alle betalingsopdrachten), ten aanzien van 
hem aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de 
betalingstransactie, behalve wanneer zij kan bewijzen dat de 
betalingsdienstaanbieder van de begunstigde het bedrag 
van de betalingstransactie heeft ontvangen overeenkomstig 
artikel E.3.b. 
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De Bank zal de cliënt onverwijld het bedrag van de niet-
uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie 
terugbetalen en, in voorkomend geval, de betaalrekening die 
met dat bedrag was gedebiteerd, herstellen in de toestand 
zoals die geweest zou zijn mocht de gebrekkig uitgevoerde 
betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden. 

Ongeacht de aansprakelijkheid voor de niet-uitgevoerde of 
gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie, zal de Bank, op 
eenvoudig verzoek van de cliënt, trachten onmiddellijk de 
betalingstransactie te traceren en de cliënt op de hoogte te 
stellen van de resultaten daarvan. 

Cliënt is begunstigde 

Wanneer de cliënt begunstigde is van een 
betalingsopdracht, is de Bank enkel ten aanzien van hem 
aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de 
betalingstransactie in geval de betalingsdienstaanbieder van 
de betaler kan bewijzen dat de Bank het bedrag van de 
betalingstransactie heeft ontvangen overeenkomstig artikel 
E.3.b. 

De Bank zal de cliënt onmiddellijk het bedrag van de niet- 
uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie ter 
beschikking stellen en, in voorkomend geval, de 
betaalrekening met het overeenkomstige bedrag crediteren. 

2.2. Betalingsopdracht geïnitieerd door de 
begunstigde 

Cliënt is begunstigde 

Wanneer de cliënt begunstigde is van een betalingsopdracht 
die door of via hem wordt geïnitieerd, is de Bank, 
onverminderd de toepassing van artikel E.2.c., artikel E.3.d. punt 1 
en artikel E.3.d. punt 2.3., ten aanzien van hem aansprakelijk 
voor de juiste verzending van de betalingsopdracht aan de 
betalingsdienstaanbieder van de betaler, overeenkomstig artikel 
E.3.b. 

De Bank zal de betrokken betalingsopdracht onmiddellijk 
doorgeven aan de betalingsdienstaanbieder van de betaler. 

De Bank zal ervoor zorgen dat het bedrag van de betalingstransactie 
onmiddellijk ter beschikking van de cliënt wordt gesteld zodra 
haar rekening met het overeenkomstige bedrag is gecrediteerd. 

Cliënt is betaler 

Wanneer de cliënt betaler is van een betalingsopdracht die door 
of via de begunstigde wordt geïnitieerd en de 
betalingsdienstaanbieder van de begunstigde heeft gezorgd 
voor de juiste verzending van de betalingsopdracht, is de Bank 
ten aanzien van de cliënt aansprakelijk voor de niet-uitgevoerde 
of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie. 

De Bank zal, in voorkomend geval, de betaler onverwijld het 
bedrag van de niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde 
betalingstransactie terugbetalen en de betaalrekening die met 
dat bedrag was gedebiteerd, herstellen in de toestand zoals die 
geweest zou zijn mocht de gebrekkig uitgevoerde 
betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden. 

Ongeacht de aansprakelijkheid voor de niet-uitgevoerde of 
gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie, zal de Bank, op 
eenvoudig verzoek van de cliënt, trachten onmiddellijk de 
betalingstransactie te traceren en de cliënt op de hoogte te 
stellen van de resultaten daarvan. 

2.3. Alle betalingsopdrachten 

De Bank is ten aanzien van de cliënt aansprakelijk voor de 
kosten waarvoor zij verantwoordelijk is en de intresten die de 
cliënt worden aangerekend wegens niet-uitvoering of gebrekkige 
uitvoering van de betalingstransactie. 

De Bank zal de cliënt ook vergoeden voor eventuele andere 
verdere financiële gevolgen, indien de cliënt kan aantonen dat 
deze in direct oorzakelijk verband staan met de niet-uitvoering 
of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie. 

De aansprakelijkheid bedoeld in hoofdstuk E., geldt niet in 
geval van overmacht, noch wanneer de Bank uit hoofde 
van nationale of Europese gemeenschapswetgeving andere 
wettelijke verplichtingen heeft. 

De Bank is niet tot enige aansprakelijkheid gehouden 
tegenover cliënten die geen consument zijn. De Bank zal 
slechts tegenover hen aansprakelijk zijn voor haar zware of 
opzettelijke fout. 

E.4. Informatie m.b.t. afzonderlijke 
betalingstransacties 

E.4.a. Informatie voorafgaand aan de 
uitvoering van de betalingstransactie 

Voorafgaand aan een betalingstransactie die door de cliënt als 
betaler wordt geïnitieerd, deelt de Bank de cliënt op zijn 
eenvoudig verzoek de maximum uitvoeringstermijn en de door 
de cliënt verschuldigde kosten en, desgevallend, de 
uitsplitsing van deze eventuele kosten die verbonden zijn aan 
de betrokken betalingstransactie, alsook, in voorkomend geval, 
de kosten en vergoedingen m.b.t. het gebruik van het 
betaalinstrument mee. 

E.4.b. Informatie na de uitvoering van de 
betalingstransactie 

1. Informatie bij debitering 

De Bank verstrekt de cliënt na debitering via rekeninguittreksel 
of via uitgavenstaat in het geval van een betalingstransactie 
gedaan per kredietkaart, de volgende informatie met 
betrekking tot de individuele betalingstransacties die aanleiding 
geven tot een debiteren van de rekening van de cliënt: 

- een referentie aan de hand waarvan de cliënt kan 
uitmaken om welke betalingstransactie het gaat en, in 
voorkomend geval, de informatie betreffende de 
begunstigde; 

- het bedrag van de betalingstransactie in de valuta waarin 
de betaalrekening van de cliënt wordt gedebiteerd of in 
de voor de betalingsopdracht gebruikte valuta; 

- het bedrag van de voor de betalingstransactie door de 
cliënt verschuldigde kosten en voor zover van 
toepassing, de uitsplitsing daarvan, ofwel de aan de 
cliënt aan te rekenen debetintresten; 

- voor zover van toepassing, de door de Bank bij de 
betalingstransactie gehanteerde wisselkoers, en het 
bedrag van de betalingstransactie na die valutawissel, 
en; 

- de valutadatum van de debitering of de datum van 
ontvangst van de betalingsopdracht. 
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2. Informatie bij creditering 

De Bank verstrekt de cliënt na creditering via rekeninguittreksel 
of via uitgavenstaat in het geval van een betalingstransactie 
gedaan per kredietkaart, de volgende informatie met 
betrekking tot de individuele betalingstransacties die aanleiding 
geven tot een crediteren van de rekening van de cliënt: 

- een referentie aan de hand waarvan de cliënt kan 
uitmaken om welke betalingstransactie het gaat en, in 
voorkomend geval, de informatie betreffende de betaler, 
en alle bij de betalingstransactie gevoegde informatie; 

- het bedrag van de betalingstransactie in de valuta 
waarin de rekening van de cliënt wordt gecrediteerd; 

- het bedrag van de voor de betalingstransactie 
verschuldigde kosten en voor zover van toepassing, de 
uitsplitsing daarvan, ofwel de aan de cliënt aan te 
rekenen intresten; 

- voor zover van toepassing, de door de Bank bij de 
betalingstransactie gehanteerde wisselkoers, en het 
bedrag van de betalingstransactie vóór die valutawissel, 
en 

- de valutadatum van de creditering. 

E.5. Kosten 

De Bank zal geen kosten aan de cliënt aanrekenen voor het 
versturen of ter beschikking stellen van de informatie in de 
modaliteiten en de periodiciteit die dit Reglement voorziet. 
Daarentegen zal de Bank de redelijke kosten kunnen 
aanrekenen die in overeenstemming zijn met de door haar 
werkelijk gemaakte kosten indien de cliënt haar bijkomende 
informatie vraagt of frequenter informatie opvraagt of via 
andere wijzen dan de communicatiemiddelen voorzien in het 
Reglement. 

De Bank zal aan de cliënt kosten aanrekenen voor het afhandelen 
van internationale overschrijvingen en bestendige opdrachten, 
voor afhalingen en stortingen via automatische loketten en 
voor betalingen per kredietkaart, conform de kosten vermeld in 
de tarievenfolder van de Bank. 

Wanneer een betalingsopdracht geen valutawissel inhoudt, betalen 
de betaler en de begunstigde, elk voor hun deel, de kosten voorzien 
door hun respectieve bank. Geen enkele betalingsopdracht die 
het geheel van de kosten ten laste van de andere partij legt is 
mogelijk. In de andere gevallen is zulke herverdeling mogelijk. 

E.6. Betaalinstrumenten 

E.6.a. Beperkingen m.b.t. het gebruik van 
betaalinstrumenten 

De Bank kan uitgavenlimieten opleggen voor wat betreft het 
gebruik van het ene of het andere betaalinstrument. 

De Bank behoudt zich het recht voor om het betaalinstrument 
te blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die 
verband houden met: 

- de veiligheid van het betaalinstrument (defect 
betaalinstrument, kaart achtergelaten in het automatisch 
loket, etc.); 

- het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk 
gebruik van het betaalinstrument (driemaal 
opeenvolgend ingeven van een verkeerd codenummer 
van de kredietkaart, wanneer het betaalinstrument met 
verzet werd aangetekend, etc.); 

- het risico dat de cliënt niet in zijn staat is zijn 
betalingsplicht na te komen (de betaalrekeningen 
werden vereffend of geblokkeerd, de cliënt respecteert 
zijn betaallimieten niet, de rekening vertoont een niet 
toegestane debetstand, etc.); 

- de overeenkomst werd door de cliënt of door de Bank 
beëindigd. 

De Bank informeert voorafgaandelijk schriftelijk de cliënt van de 
intrekking of de blokkering van het betaalinstrument van de 
gerechtvaardigde redenen, doch zonder afbreuk te doen aan 
de naleving van de verplichtingen in het kader van de strijd 
tegen het witwassen of de veiligheidsoverwegingen die de Bank 
verbieden de redenen kenbaar te maken. Indien de informatie 
niet voorafgaand kan gegeven worden, informeert de Bank de 
cliënt zo spoedig mogelijk na het uitvoeren van de intrekking of 
de blokkering. Zodra de redenen van de inhouding of blokkering 
niet meer bestaan, zal de Bank het betaalinstrument deblokkeren 
of vervangen. 

F. Bescherming van 
persoonsgegevens 

De Bank is genoodzaakt tot het verwerken, op al dan niet 
geautomatiseerde wijze, van persoonsgegevens van haar 
cliënten. De Bank is verantwoordelijk voor de verwerking in het 
kader van haar relaties met de cliënten. Zij kan worden 
gecontacteerd op volgend adres: Société Générale Private 
Banking NV, Kortrijksesteenweg 302, 9000 Gent, tel: 
+32 (0)9 242 22 22, pricvacy@sgpriv.be. 

Wanneer de Bank aan de Belgische fiscale autoriteiten de 
gegevens vermeld onder artikel A.6. van het Reglement 
communiceert, zal de FOD Economie eveneens verantwoordelijk 
zijn voor de verwerking van gegevens. De FOD Economie kan 
worden gecontacteerd op volgend adres: 

North Galaxy 
Koning Albert II laan 33 
1030 Brussel 
Tel: +32 (0)2 572 57 57 

Dit hoofdstuk is enkel van toepassing op cliënten die natuurlijke 
personen zijn.  

F.1. De verwerkingen door de Bank, hebben 
meer bepaald de volgende doeleinden: 

- Het beheer van de bancaire relatie, de rekening(en) en/of 
onderschreven producten en diensten, daarin begrepen 
door middel van marketing studies en statistieken die de 
sturing van het contract toelaten: op basis van gegevens 
die verzameld werden voor het contract, of met andere 
gegevens die toestaan, door het bepalen van het profiel, 
om de veiligheid en de betrouwbaarheid van de dienst te 
garanderen. In dit laatste geval, kan de cliënt zich 
verzetten tegen de verwerking. De persoonsgegevens 
kunnen bewaard worden voor een duurtijd van vijf (5) 
jaar vanaf het einde van de commerciële relatie, in 
voorkomend geval, het einde van de terugvordering. 

- Het verwezenlijken van opinie- en tevredenheid-, 
statistische- en patrimoniale studies. 
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De persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor 
een duurtijd van maximaal tien (10) jaar in functie van de 
aard van de uitgevoerde studie en vanaf het realiseren 
van deze laatste. 

- Het beheer van de onderzoek en het afleveren van 
kredieten. 

Voor wat betreft de consumentenkredieten en de 
hypothecaire kredieten, kunnen de persoonsgegevens 
bewaard worden voor een maximale duurtijd van: 

o vijftien (15) dagen, in geval van perfecte 
terugbetaling van het krediet; 

o twaalf (12) maanden, vanaf de regularisatie, in het 
geval van geregulariseerde wanbetalingen; en  

o tien (10) jaar, vanaf de eerste geregistreerde 
wanbetaling, of deze wanbetaling geregulariseerd 
werd of niet.  

Voor de overige kredieten zal de bewaringstermijn vijf (5) 
jaar zijn vanaf de perfecte terugbetaling of tien (10) jaar 
vanaf de eerste geregistreerde wanbetaling, of deze 
wanbetaling geregulariseerd werd of niet. 

De strijd tegen fraude. De persoonsgegevens kunnen 
bewaard worden voor een duurtijd van maximaal tien 
(10) jaar vanaf de sluiting van het fraudedossier. 

- Het naleven van wettelijke en reglementaire 
verplichtingen, met name in de volgende domeinen: 

o Het beheer van het operationeel risico (waaronder 
de veiligheid van het informatica- en 
transactienetwerk, alsook het gebruik van de 
internationale betalingsnetwerken); 

o De strijd tegen het witwassen van gelden en de 
financiering van terrorisme; 

o De verplichtingen verbonden aan de financiële 
markten; 

o De bepaling van het fiscaal statuut of de fiscale 
woonplaats en de uitwisseling van financiële 
gegevens overeenkomstig artikelen A.3, A.5 en A.6 
van dit Reglement. 

De persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor 
een duurtijd van maximaal tien (10) jaar vanaf het einde 
van de commerciële relatie. 

- De uitwisseling van informatie die noodzakelijk is voor de 
organisatie en het uitoefenen van waakzaamheid inzake 
grote risico’s en de strijd tegen witwaspraktijken op het 
niveau van de Groep Société Générale (hierna de 
“Geconsolideerde Waakzaamheid”) overeenkomstig de 
modaliteiten en voor de redenen, hierna uiteengezet: 

De Bank is een dochteronderneming van de Groep 
Société Générale, waarvan de moederonderneming 
(“Société Générale S.A.” in Frankrijk) onder toezicht staat 
van de Autorité de Controle Prudentiel et de Résolution 
(“ACPR”), alsook van de Europese Centrale Bank 
(“ECB”); 

- In toepassing van het internationaal, Europees en Frans 
reglementair en wettelijk pakket, heeft Société Générale 
S.A. de verplichting om een Geconsolideerde 
Waakzaamheid te organiseren, gericht op: 

o het beoefenen van een gecentraliseerd toezicht 
over de grote kredietrisico’s binnen de Groep; en 

o het op geconsolideerde wijze sturen van het 
dispositief inzake de strijd tegen het witwassen van 

gelden en de financiering van terrorisme binnen de 
Groep. 

- Het uitoefenen van een Geconsolideerde Waakzaamheid 
vereist dat Société Générale SA, toegang heeft tot 
bepaalde nominatieve informatie van de cliënten van de 
entiteiten van haar Groep. Enkel de nominatieve 
informatie die noodzakelijk is voor de Geconsolideerde 
Waakzaamheid mogen het voorwerp uitmaken van een 
communicatie die zal plaatsvinden met inachtname van 
de Belgische regelgeving met betrekking tot 
bankdiscretie en de overdracht van persoonsgegevens. 
Om Société Générale S.A. toe te staan zich in regel te 
stellen met de bovenvermelde verplichtingen, en 
niettegenstaande elke andersluidende bepaling, staat de 
cliënt toe dat de Bank vertrouwelijke informatie en 
nominatieve gegevens, die noodzakelijk zijn voor het 
uitoefenen van de Geconsolideerde Waakzaamheid, 
overdraagt aan Société Générale S.A. De gegevens 
kunnen door Société Générale S.A. enkel worden 
gebruikt voor de uitoefening van de Geconsolideerde 
Waakzaamheid. 

- De gegevens zullen worden bewaard gedurende een 
periode die noodzakelijk is voor de Bank en Société 
Générale S.A. om te beantwoorden aan hun dwingende 
wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

Het naleven van de verplichtingen van de Bank inzake 
financiering, overeenkomstig de volgende modaliteiten 
en redenen: 

- Teneinde de moedervennootschap (“Société Générale 
S.A.”) in Frankrijk toe te staan om een globale opvolging 
te doen van het kredietrisico in hoofde van de Groep, 
kan de Bank ertoe gehouden zijn: 

o het advies in te winnen van Société Générale S.A. 
met betrekking tot iedere kredietaanvraag die een 
bepaald bedrag/ bepaalde duurtijd te boven gaat, 
en in geval van akkoord, iedere noodzakelijke 
informatie aan Société Générale S.A. over te 
maken die noodzakelijk is voor de opvolging van 
het krediet tot aan haar terugbetaling. 

o het advies in te winnen van Société Générale S.A. 
met betrekking tot het beheer van eventuele 
wanbetalingen inzake opeisbare sommen 
voortvloeiend uit kredieten. 

- Voor het geval de cliënt eveneens rekeningen zou 
geopend hebben in de boeken van andere entiteiten van 
de privé bank van Société Générale, kan de informatie 
inzake het toekennen, de opvolging en moeilijkheden 
inzake de terugbetaling van kredieten, eveneens 
gecommuniceerd worden aan deze entiteiten van de 
Bank teneinde hen toe staan om over een globale visie 
met betrekking tot de situatie van de klant te 
beschikken. 

- In dit verband, en niettegenstaande enige 
andersluidende bepaling, is de cliënt geïnformeerd en 
staat deze toe, met betrekking tot vertrouwelijke 
informatie: 

o dat de Bank vertrouwelijke informatie en 
persoonsgegevens die hen aanbelangen en 
noodzakelijk zijn voor het onderzoek aangaande de 
kredietaanvraag en de opvolging van het krediet, 
alsook het beheer van eventuele wanbetalingen 
inzake opeisbare sommen, communiceert en 
overmaakt aan Société Générale S.A. in Frankrijk. 
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o dat de Bank vertrouwelijke informatie en 
persoonsgegevens die hen aanbelangen met 
betrekking tot het verlenen van krediet, de 
opvolging ervan tot hun terugbetaling en eventuele 
terugbetalingsmoeilijkheden, communiceert en 
overmaakt aan andere entiteiten van de privé bank 
van Société Générale in de boeken van dewelke de 
cliënt een rekening aanhoudt. 

- De gegevens zullen worden bewaard gedurende een 
periode die noodzakelijk is voor de Bank en Société 
Générale S.A. om te beantwoorden aan hun dwingende 
wettelijke en reglementaire verplichtingen. 

- De identificatie van rekeningen en kluizen van overleden 
personen. De gegevens kunnen bewaard worden voor 
een duurtijd van maximaal dertig (30) jaar in functie van 
de gevallen voorzien door de toepasselijke regelgeving. 

- Het invorderen of de overdracht van schuldvorderingen, 
het beheer van betalingsincidenten. De gegevens 
kunnen bewaard worden voor een duurtijd van maximaal 
twaalf (12) maanden vanaf het uitdoven van de schuld. 

- Het beheer van ernstig strafbare gedragingen of 
handelingen. De persoonsgegevens kunnen bewaard 
worden voor een duurtijd van maximaal tien (10) jaar 
vanaf de registratie van de feiten in onze systemen. 

- Het opnemen van gesprekken en communicatie met 
cliënten, onafhankelijk van de drager ervan (e-mails, fax, 
telefonische onderhouden, etc.), teneinde het telefonisch 
onthaal te verbeteren, de wettelijk en reglementaire 
verplichtingen inzake de financiële markten na te leven, 
het bewijs te bewaren van de toestemming met een 
transactie en de veiligheid te bewerkstellingen van 
uitgevoerde transacties. In functie van de gevallen 
geviseerd door de regelgeving, kunnen de 
persoonsgegevens bewaard worden voor een duurtijd 
van maximaal zeven (7) jaar vanaf hun registratie. 

- Commerciële prospectie, het realiseren van commerciële 
animaties en publiciteitscampagnes. Met betrekking tot 
eventuele prospectie verrichtingen en 
publiciteitscampagnes ten behoeve van cliënten, kunnen 
de persoonsgegevens bewaard worden voor een 
duurtijd van drie (3) jaar vanaf de beëindiging van de 
commerciële relatie.; de persoonsgegevens met 
betrekking tot een geprospecteerd persoon die geen 
cliënt is, kunnen bewaard worden voor een duurtijd van 
drie (3) jaar vanaf hun inzameling of het laatste contact 
met de geprospecteerde persoon.  

- Het bewaren van boekhoudkundige gegevens. De 
persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor een 
duurtijd van tien (10) jaar vanaf de eerste januari va het 
jaar dat volgt op de afsluiting van het boekjaar dat 
betrekking heeft op zijn gegevens.  

- Het beheer van klachten en lopende of potentiële 
geschillen, alsook het beantwoorden aan wettelijke en/of 
reglementaire verplichtingen van de Bank en/of 
eveneens het antwoorden op vragen van autoriteiten aan 
wie het toestaan is om de gegevens op te vragen. De 
persoonsgegevens kunnen bewaard worden voor een 
duurtijd die noodzakelijk is voor het oplossen van de 
klacht, het geschil of de vraag.  

Aan het einde van iedere hierboven vermelde duurtijd voor ieder 
doeleinde, zullen de gegevens niet langer gebruikt worden voor 
dit doeleinde. Vanaf het ogenblik dat de gegevens niet langer 
nuttig zijn voor het bereiken van enig doeleinde, zullen deze 
gewist worden. 

F.2. De rechtmatigheid van de verwerking; 

De verwerking van de persoonsgegevens van de cliënt is 
rechtmatig, naargelang het geval: 

- Gezien deze noodzakelijk is voor de uitoefening van een 
of meerdere contracten door de cliënt met de Bank of de 
naleving van wettelijke verplichtingen waar de Bank aan 
onderworpen is. De Bank kan weigeren om een 
overeenkomst aan te gaan met de cliënt indien deze de 
vereiste gegevens niet overmaakt; 

- Gezien de door de Bank ingezamelde 
persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de navolging 
van legitieme belangen van de Bank. De verwerking 
staat deze immers toe om continu de commerciële 
relatie met de cliënten te personaliseren en te 
verbeteren, teneinde hen het meest aangepaste en 
toepasselijke aanbod te kunnen doen, commerciële 
prospectie uit te voeren of efficiënter aan 
fraudebestrijding te doen ; 

- Gezien de voorafgaandelijke toestemming van de cliënt 
gegeven werd, namelijk voor wat betreft het 
verpersoonlijken, doelgericht maken en optimaliseren 
van het aanbod en de diensten. In dit verband, kan de 
cliënt zijn toestemming op elk ogenblik intrekken. Deze 
intrekking zal geen enkel gevolg hebben op de 
wettelijkheid van de verwerking van de 
persoonsgegevens die reeds plaats vond. 

- Gezien de bank de persoonsgegevens geaggregeerd 
zou hebben, teneinde geanonimiseerde 
marketingverslagen op te stellen. 

F.3. Communicatie aan derden: 

Iedere cliëntnatuurlijke persoon (of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger) geeft de toestemming aan de Bank om de 
gegevens verzameld in het kader van de voorliggende 
overeenkomst, mee te delen aan rechtspersonen van de Groep 
Société Générale, namelijk in het kader van de Geconsolideerde 
Waakzaamheid en de verplichtingen van de Bank inzake 
financiering (zoals hierboven uiteengezet onder artikel F.1), alsook 
voor zover dit nodig is, aan haar partners, makelaars en 
verzekeraars, onderaannemers en dienstverleners, binnen de 
noodzakelijke limieten van de uitoefening van de doeleinden 
beschreven onder artikel F.1. 

F.4. Overdracht van de persoonsgegevens 
buiten de Europese Unie: 

Overigens, en met name in het kader van de internationale 
dimensie van de Groep Société Générale en de maatregelen die 
worden genomen voor het gebruik van informaticahulpmiddelen, 
alsook de veiligheid van het informaticanetwerk en de transacties, 
alsook deze van het gebruik van de internationale 
betalingsnetwerken of nog in het kader van de pooling van de 
informaticamiddelen of onderhoudsoperaties, kunnen de 
verwerkingen bedoeld onder artikel F.1. hierboven, de overdracht 
inhouden van persoonsgegevens naar landen die geen lid zijn van 
de Europese Economische Ruimte, waarvan de regelgeving 
inzake bescherming van persoonsgegevens verschillend is van 
deze in de Europese Unie. In dat geval waarborgt een precies en 
veeleisend kader, overeenkomstig de modellen aangenomen 
door de Europese Commissie, alsook gepaste 
veiligheidsmaatregelen, de bescherming van de 
persoonsgegevens.  

Meer informatie in dit verband kan worden bekomen op 
eenvoudig schriftelijk verzoek aan de Bank.  

Pagina 31 van 32 
 



 

De overdracht van persoonsgegevens die noodzakelijk wordt 
gemaakt, vindt plaats onder voorwaarden en garanties die eigen 
zijn aan het garanderen van de vertrouwelijkheid en de veiligheid 
van de gegevens. In dit verband, neemt de Bank alle technische 
en organisatorische maatregelen die passend zijn voor de 
veiligheid van de persoonsgegevens, die eveneens kunnen 
gecommuniceerd worden aan officiële organismes en 
gerechtigde administratieve en rechterlijke autoriteiten van het 
betrokken land, met name in het kader van de strijd tegen het 
witwassen van gelden en de financiering van terrorisme, de strijd 
tegen fraude en het bepalen van het fiscaal statuut. 

F.5. De rechten van de cliënt. 

De volgende twee paragrafen van dit artikel treden slechts in 
werking vanaf 25 mei 2018. 

De cliënten beschikken over een toegangs-, verbeterings- en 
uitwissingrecht, alsook over een recht inzake 
gegevensportabiliteit. De cliënten kunnen zich eveneens op elk 
ogenblik verzetten, voor redenen die verband houden met hun 
eigen situatie, tegen het feit dat hun gegevens het voorwerp 
uitmaken van een verwerking. Het wordt gepreciseerd dat de 
uitoefening van bepaalde rechten in bepaalde gevallen ertoe kan 
leiden dat de Bank niet in staat is om het product of de dienst te 
leveren. 

De cliënten mogen eveneens, op elk ogenblik en zonder kosten, 
zonder hun aanvraag te motiveren, er zich tegen verzetten dat 
hun gegevens worden gebruikt voor doeleinden die verband 
houden met commerciële prospectie. 

De cliënten kunnen hun rechten uitoefenen, alsook de 
functionaris voor gegevensbescherming contacteren door zich te 
richten: 

- tot hun agentschap 

- via e-mail aan volgend adres: privacy@sgpriv.be 

De cliënt heeft het recht om een klacht in te dienen bij de 
competente autoriteit inzake de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer belast met de naleving van de verplichtingen inzake 
persoonsgegevens. 
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1. Doelstelling – Algemeen kader 

De Europese Markets in Financial Instruments Directive 
(MiFID) verplicht Société Générale Private Banking (SGPB) 
om redelijke maatregelen te nemen met betrekking tot het 
identificeren, het ontstaan, het vermijden en het beheersen van 
belangenconflicten. 

In dat kader ontwikkelde SGPB dit belangenconflictenbeleid. 
Dit beleid wordt periodiek geanalyseerd en indien nodig 
geactualiseerd op basis van nieuwe factoren. 

Dit beleid geeft in het volgende hoofdstuk een overzicht van de 
mogelijk types van (potentiële) belangenconflicten die SGPB 
heeft geïdentificeerd. Daarna voorziet dit beleid een 
toelichting van alle factoren die deze belangenconflicten 
vermijden of het risico ervan beperken tot een aanvaardbaar 
niveau. Tenslotte wordt er nog kort ingegaan op de registratie 
en op het principe van de meldingsplicht. 

2. Potentiële belangenconflicten 

Een belangenconflict wordt gedefinieerd als een situatie 
waarbij de bank en/of haar medewerker(s) daden zouden 
stellen die niet in het belang zijn van de cliënt. SGPB 
identificeert vier categorieën waarin het alle belangenconflicten 
onderverdeelt. 

Bij de categorieën worden telkens voorbeelden vermeld van 
potentiële belangenconflicten. Deze voorbeelden zijn geen 
bestaande belangenconflicten bij SGPB, maar zijn 
theoretische voorbeelden die in een private banking context 
relevant zouden kunnen zijn. 

i. Tussen de bank en een cliënt 

Deze categorie bevat de belangenconflicten waarin de bank 
handelingen zou stellen die, hoewel interessant voor de bank, niet 
noodzakelijk voordelig zijn voor de cliënt. Hierna volgt een (niet- 
limitatieve) lijst van theoretische voorbeelden: 

• De bank zou producten aan cliënten kunnen aanbieden 
omdat deze de bank meer opbrengen. 

• De bank zou (her)beleggingsvoorstellen kunnen doen 
aan cliënten zonder dat dit voor hen interessant is. 

• De bank zou persoonlijke informatie van cliënten kunnen 
gebruiken in het voordeel van de bank. 

• De bank zou gelijkaardige activiteiten kunnen 
uitoefenen als die van een cliënt. 

ii. Tussen de bank en een tussenpersoon/derde partij 

Deze categorie bevat situaties waarin de relatie tussen de 
bank en een tussenpersoon/derde partij aanleiding kan 
geven tot een belangenconflict met nadelige gevolgen voor 
een cliënt. De volgende situaties zijn voorbeelden van 
theoretische belangenconflicten in deze categorie: 

• De bank zou geschenken of andere voordelen kunnen 
ontvangen van professionele tegenpartijen en zou 
daardoor geneigd zijn om hun producten of diensten aan 
te bieden aan de cliënt, ook al is dit niet in het voordeel van 
deze laatste. 

• De relatie tussen de bank en de cliënt zou via een 
tussenpersoon kunnen verlopen om redenen die in het 
voordeel zijn van de bank en/of deze tussenpersoon, 
maar niet voor de cliënt. 

iii. Tussen cliënten onderling 

Belangenconflicten tussen cliënten onderling kunnen ontstaan 
wanneer een bepaalde situatie aanleiding geeft tot een ongelijke 
behandeling van twee cliënten. Deze situatie is mogelijks een 
voorbeeld van een belangenconflict tussen cliënten onderling: 

• Bepaalde cliënten zouden, in het kader van een initial 
public offering, meer effecten toegewezen krijgen dan 
andere cliënten omdat die cliënten de bank meer 
opbrengen. 

iv. Binnen de bank/groep 

In deze categorie van belangenconflicten verzamelen we situaties 
die voortvloeien uit de interne structuur en organisatie van de 
bank/groep. Voor deze categorie zijn er de volgende 
voorbeelden: 

• De bank zou enkel producten van de groep aanbieden aan 
de cliënten. 

• De bank zou een financieel instrument kunnen adviseren 
aan de cliënten, waarbij de groep Société Générale door 
een emittent wordt gemandateerd om de uitgifte te 
begeleiden. 

• Het remuneratiebeleid van de bank zou ervoor kunnen 
zorgen dat medewerkers bepaalde producten gaan 
voorstellen aan de cliënt zonder dat dit in zijn/haar 
voordeel is. 

3. Beleid en procedures ter beheersing van 
potentiële belangenconflicten 

SGPB en de andere entiteiten van de groep Société Générale 
hebben voldoende maatregelen genomen om belangenconflicten 
uit alle hierboven vermelde categorieën te vermijden of hun risico 
tot een aanvaardbaar niveau te beperken. Deze maatregelen 
zitten vervat in meerdere beleidsdocumenten en beslissingen die 
hierna overlopen zullen worden. 

i. iDeontologisch charter 

SGPB draagt deontologie hoog in het vaandel en ontwikkelde 
daarom een deontologisch charter dat van toepassing is op alle 
medewerkers van de bank. Een belangrijk onderdeel van dit 
charter behandelt de relatie met de cliënt. Het charter bepaalt de 
verplichting om potentiële belangenconflicten te vermijden of te 
beheersen, om te allen tijde in het belang van de cliënt te 
handelen en om discreet om te gaan met vertrouwelijke 
informatie. 

ii. Integriteitsbeleid 

SGPB hecht veel belang aan teamgeest, 
verantwoordelijkheidszin, engagement en innovatie. De bank 
acht het daarbij noodzakelijk dat alle medewerkers zich 
gedragen volgens het deontologisch charter (zie i) en 
verwacht steeds van haar leidinggevenden een onberispelijk 
voorbeeldgedrag. Dit beleid geeft een overzicht van de 
integriteitsrisico’s die de bank heeft geïdentificeerd. Voor elk 
van deze risico’s gebeurt een gedetailleerde risicoanalyse die 
regelmatig wordt geactualiseerd. Een cruciaal thema bij 
deze analyse is het voorkomen of beheersen van 
belangenconflicten. 
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iii. Remuneratiecomité 

In de schoot van de Raad van Bestuur van SGPB werd sinds 
december 2001 een remuneratiecomité opgericht. Dit comité 
is verantwoordelijk voor de validatie van de verloning van 
de werknemers binnen de bank, haar directieleden en leden van 
de Raad van Bestuur en heeft hierbij aandacht voor het 
vermijden van potentiële belangenconflicten, bijvoorbeeld in 
het bepalen van het variabele deel van de vergoeding. 

iv. Open Architectuur – Primary Markets 

De bank biedt haar financiële diensten aan met respect voor het 
principe van een open architectuur. Zowel de bank als de 
expertisecentra van de Groep Société Générale gaan op zoek naar 
de beste financiële instrumenten zonder voorrang te verlenen 
aan de instrumenten uitgegeven door één van de entiteiten 
van de Groep Société Générale. 

De bank verbindt er zich toe dat, wanneer zij of een 
onderneming van de groep Société Générale door een 
emittent wordt gemandateerd om een uitgifte te begeleiden, en 
in het geval van een vaste overname en/of plaatsing bij een 
uitgifte, de beleggingen uitsluitend in het belang van de cliënt 
gebeuren zonder specifiek advies van de bank. 

v. Geen ‘proprietary trading’ activiteiten 

De bank doet geen ‘proprietary trading’ activiteiten voor eigen 
rekening en sluit daarmee een belangrijke potentiële bron 
van belangenconflicten uit. 

vi. Procedure inzake vergoedingen, provisies en niet-geldelijke 
voordelen 

Conform de MiFID-richtlijn moeten alle van derden ontvangen 
vergoedingen in het belang zijn van de cliënten. De bank 
heeft tevens de plicht om de cliënten op een duidelijke, 
correcte en niet misleidende manier te informeren over 
ontvangen en betaalde vergoedingen. Het cliëntenreglement 
van de bank bouwt verder op deze richtlijn en bepaalt dat 
elke ontvangen en betaalde vergoeding, commissie of voordeel 
tot doel heeft om de kwaliteit van de geleverde dienst aan de 
cliënt ten goede te komen. 

vii. Procedure omtrent samenwerking met Financial 
Intermediaries 

SGPB werkt in sommige gevallen samen met vennootschappen 
voor vermogensbeheer of beleggingsadvies, 
beursvennootschappen, andere financiële instellingen of 
cliëntenaanbrengers. Voor elk van deze tussenpersonen schrijft 
de procedure omtrent samenwerking met Financial Intermediaries 
gepaste maatregelen voor met betrekking tot de acceptatie, 
opvolging en vergoeding van de dienstverlening. 

viii. Procedure omtrent effectieve leiding en uitoefening van 
externe mandaten 

Deze procedure voorziet in een gedragscode voor het verstrekken 
van leningen, kredieten en borgstellingen aan de leden van de 
Raad van Bestuur of het Directiecomité. Daarnaast komt SGPB 
ook tegemoet aan het wettelijk kader omtrent de uitoefening 
van externe functies door leiders. De bepalingen uit de 
procedures zijn van toepassing op de bestuurders, 
zaakvoerders en directeuren en op alle personen die, onder 
welke benaming of in welke hoedanigheid dan ook, deelnemen 

aan het bestuur of het beleid van de bank. De voorkoming 
van belangenconflicten is in deze bepalingen van zeer groot 
belang. 

ix. Wetgeving Financieel Planners 

SGPB is onderworpen aan de wet met betrekking tot 
financial planners. Deze wet legt de 
bedrijfsvergunningsvoorwaarden en de 
bedrijfsuitoefeningsvoorwaarden vast en bepaalt de 
gedragsregels die de gereglementeerde ondernemingen 
moeten  naleven  bij het verstrekken van advies over 
financiële planning aan niet- professionele cliënten. 

x. Bedrijfspensioenvoorziening 

In het kader van het prudentieel toezicht op de instellingen voor 
bedrijfspensioenvoorziening verbindt SGPB er zich toe, als 
vermogensbeheerder van het OFP, dat in geval van mogelijke 
tegenstrijdige belangen, de beleggingen uitsluitend  in  het belang 
van de aangeslotenen en de begunstigden van het OFP 
geschieden. 

xi. Ordertoewijzingsbeleid 

Het ordertoewijzingsbeleid van de bank wordt geregeld volgens 
het principe van proportionele verdeling. Dit principe zorgt 
ervoor dat iedere cliënt in geval van een gedeeltelijke 
uitvoering procentueel evenveel effecten zal gekocht of 
verkocht hebben. Er gebeurt een gelijke behandeling tussen de 
verschillende cliënten wiens order werd samengenomen. 

4. Lijst van (potentiële) belangenconflicten 

Omdat SGPB veel belang hecht aan het risico op 
belangenconflicten, ontwikkelde de bank een lijst van potentiële 
belangenconflicten. Deze lijst geeft per belangenconflict een 
inschatting van het inherente risico, de bestaande 
risicobeheersende factoren en het residueel risico. 

5. Registratie van potentiële belangenconflicten 

Overeenkomstig de MiFID regelgeving heeft SGPB een 
belangenconflictenregister opgezet. Het register bevat alle 
(potentiële) belangenconflicten die door de medewerkers aan de 
afdeling Compliance worden gemeld, alsook de manier waarop 
de bank hiermee omgaat. 

6. Mededeling van mogelijke 
belangenconflicten en 
belangenconflictenbeleid 

Indien voornoemde maatregelen ontoereikend blijken om 
met een redelijke zekerheid het risico te voorkomen dat de 
belangen van cliënten worden aangetast, zal de bank hen, 
alvorens voor hun rekening zaken te doen, op een duurzame 
drager informeren over de aard en/of de bronnen van de 
belangenconflicten. In voorkomend geval kan de cliënt met 
kennis van zaken beslissen om alsnog een beroep te doen op de 
diensten van de bank. 
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1. Inleiding 

De Europese Richtlijn betreffende Markten voor Financiële 
Instrumenten (hierna MIFID genoemd) versterkt de 
voorschriften inzake beste praktijken die van toepassing zijn op 
financiële tussenpersonen. De verplichting inzake optimale 
uitvoering is een element van deze regel- geving die is vertaald 
in de Belgische wetgeving. 

Deze verplichting legt de Bank op om alle redelijke maatregelen 
te treffen om de best mogelijke resultaten te verkrijgen voor 
haar Cliënten wanneer ze orders uitvoert. Société Générale 
Private Banking Belgium (hierna SGPBB genoemd) wil deze 
verplichting inzake optimale uit- voering naleven door 
voorschriften in de vorm van dit beleid vast te leggen. 

Verplichtingen inzake optimale uitvoering gelden voor alle 
financiële instrumenten die zijn opgesomd in paragraaf 2.2 en in 
punten 1, 2 en 3 van het glossarium (zie einde van dit 
document). Aangezien deze financiële instrumenten wezenlijk 
verschillen op het vlak van normalise- ring, liquiditeit en aantal 
mogelijke plaatsen van uitvoering, zal de toepassing van het 
optimale uitvoeringsprincipe aangepast zijn aan ieder financieel 
instrument en het type transactie dat de Cliënt wenst uit te 
voeren. 

2. Beschrijving van het optimale 
uitvoeringsbeleid 

Als deel van de Groep Société Générale heeft SGPBB beslist 
om haar orderuitvoering uit te besteden aan Société Générale 
Bank & Trust (hierna SGBT genoemd) omwille van de voordelen 
inzake kwaliteit, expertise, synergieën en schaalgrootte binnen 
de Groep Société Géné- rale. Als dusdanig heeft SGPBB een 
keuze gemaakt om zich voor haar orderuitvoeringsbeleid te 
organiseren volgens het principe van opti- male selectie van de 
uitvoerder van orders (“best selection”). Voor het FSMA kan een 
gereglementeerde onderneming die orders van haar Cliënten 
ontvangt en doorgeeft aan andere ondernemingen, zoals bij 
SGPBB het geval is, voldoen aan optimale uitvoering van 
orders via een beleid van optimale selectie. 

Teneinde de kwaliteit, conformiteit en continuïteit van de 
orderuitvoering door SGBT te verzekeren: 

• heeft SGPBB een eigen beleid en procedures 
opgesteld om de orderdoorgave en -uitvoering te 
organiseren alsook te evalueren, o.a. via een 
maandelijkse steekproef en een jaarlijkse evaluatie van 
de dienstverlening van SGBT die gevalideerd wordt 
door het directiecomité. 

• ontvangt SGPBB steeds de meest recente versie van 
het orderuitvoeringsbeleid van SGBT 

• controleert SGPBB d.m.v. maandelijkse steekproeven 
de kwaliteit van de uitgevoerde orders 

• geeft SGPBB haar Cliënten de mogelijkheid informatie 
te vragen met betrekking tot de voor hen uitgevoerde 
orders en/of het or- deruitvoeringsbeleid. 

• ontvangt SGPBB op jaarlijkse basis een rapportering 
van SGBT van de door haar uitgevoerde steekproeven 
en controles m.b.t. het orderuitvoeringsbeleid 

• hebben SGPBB en SGBT overeenkomsten gesloten die 
de diensten beschrijven alsook de rechten en plichten 
van elke partij. 

• is er geen direct verband tussen de kosten voor 
uitvoering die de bank betaalt aan derden die de 
uitvoering verrichten en de kos- ten die de Cliënt betaalt 
aan de bank. 

2.1. SGPBB als een ontvanger/overbrenger van 
orders 

De bepalingen inzake uitvoering van orders kunnen verschillen 
naar gelang van de financiële instrumenten en hun specifieke 
eigenschap- pen.  Als onderdeel van haar verplichtingen inzake 
optimale uitvoering ten opzichte van haar cliënteel zal SGPBB 
klantenorders (zowel voor niet-professionele als professionele 
Cliënten) snel en in volgorde van ontvangst overbrengen tenzij de 
aard van het order of de marktom- standigheden het onmogelijk 
maken om dat te doen of de belangen van de Cliënten een 
andere aanpak vereisen. 

2.2. De financiële instrumenten onderhevig aan dit 
uitvoeringsbeleid 

Orders in onderstaande activa worden door SGBT volgens de 
onderstaande criteria uitgevoerd. 

Op de beurs genoteerde aandelen en soortgelijke instrumenten: 

De favoriete plaatsen van uitvoering voor op de beurs 
genoteerde aande- len en soortgelijke instrumenten zijn de 
gereglementeerde markten of een MTF, op basis van het principe 
van de meest liquide beurs.  In geval van orders voor de verkoop 
van aandelen zal de plaats van uitvoering, voor redenen in 
verband met de kost van de uitvoering, hoofd- zakelijk worden 
bepaald door de plaats waar de betrokken effecten zijn 
ingediend. 

Obligaties: 

De favoriete plaatsen van uitvoering voor obligaties zijn de over-
the-counter markten.  Niettemin kunnen obligatieorders uitge- 
voerd worden op gereglementeerde markten of een MTF op 
voorwaarde dat dit niet nadelig is voor de Cliënt  De uitvoering 
van obligatieor- ders kan afhankelijk zijn van de liquiditeit van de 
markt. 

Instellingen voor Collectieve Belegging: 

De favoriete plaatsen van uitvoering voor ICB’s zijn de emittenten 
van zulke instrumenten of hun respectieve distributiekanalen.  De 
snelheid van uitvoering van dergelijke orders is afhankelijk van de 
berekening van de netto- inventariswaarde (NAV) zoals vermeld 
in het prospectus. 

ETF (exchange traded Funds): 

De uitvoering van een order voor een vehikel zoals een ETF of 
voor soortgelijke instrumenten is afhankelijk van de liquiditeit van 
de markt.  Daarom kunnen orders van Cliënten uitgevoerd 
worden op hetzij een gereglementeerde markt, hetzij via een 
MTF-platform, waarbij het hierboven beschreven beleid voor de 
uitvoering van aandelenorders wordt toepast, hetzij op over-the- 
counter markten, op voorwaarde dat dit de Cliënt geen nadeel 
berokkent. 

Beursgenoteerde derivaten (opties, futures): 

De plaats van uitvoering voor beursgenoteerde derivaten zijn de 
gereglementeerde markten waarop de desbetreffende contracten 
noteren. 
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OTC derivaten (over-the-counter): 

Deze financiële instrumenten worden onderhands afgesloten 
tussen de Cliënt en SGPBB. SGPBB zal voor de marktzijde 
steeds een beroep doen op de expertise van SGBT, waarbij de 
prijzen gebaseerd zijn op algemeen aanvaarde prijszet- 
tingsmethoden, zoals het Black & Scholes model.  SGBT beroept 
zich op een systeem van open architectuur waarbij ze bij 
verschillende vooraf gescreende en geautoriseerde tegenpartijen 
prijzen opvraagt. Dit stelt SGBT in staat om de prijs te vergelijken 
en de voordeligste oplossing voor de Cliënt te selecteren. 

Andere financiële instrumenten: 

Voor orders in verband met gestructureerde producten en andere 
niet-beursgenoteerde instrumenten in  het algemeen kan de 
naleving van de voorschriften inzake het orderuitvoeringsbeleid 
meer complex zijn.  Hier geldt eveneens dat SGBT  de 
geselecteerde onderneming is waaraan de orders worden 
toevertrouwd. 

2.3. Verwerking van specifieke instructies 

In het kader van de bepalingen van de hiervoor vermelde wet 
worden de Cliënten ervan op de hoogte gebracht dat, als ze een 
order met een specifieke instructie doorsturen, SGPBB noch de 
door haar geselecteerde onderneming in staat zal zijn om het 
hierna beschreven be- leid inzake optimale uitvoering toe te 
passen.  SGPBB en de door haar geselecteerde onderneming 
zullen worden geacht om hun verplich- ting inzake optimale 
uitvoering te zijn nagekomen zodra ze een order, of een specifiek 
deel van een order, uitvoeren in overeenstemming met de 
specifieke instructies van de Cliënt. Het uitvoeren van een order 
met een specifieke instructie kan aanleiding geven tot 
bijkomende kosten die ten laste van de Cliënt komen.  Een 
specifieke instructie is elke instructie die een Cliënt geeft 
betreffende de uitvoering van zijn order waarbij het 
orderuitvoeringsbeleid van SGPBB en/of de door haar 
geselecteerde tegenpartij in zijn geheel of gedeeltelijk niet kan 
wor- den toegepast.  De automatische orderflow van SGPBB laat 
toe om bij orders waarvoor de relatiebeheerder een specifieke 
instructie van  de Cliënt ontvangt, deze instructie te encoderen 
via een vrij commentaarveld en af te leiden alvorens het order 
wordt doorgestuurd naar de markt voor uitvoering.  Aanvaarde 
specifieke instructies zijn een marktconform iceberg order, 
uitvoering op een specifieke markt en markt- conforme 
algoritmes (voorbeelden VWAP, Implementation shortfall, Volume 
participation) 

2.4. Bijzondere gevallen 

De Cliënten worden ervan op de hoogte gebracht dat de door 
SGPBB geselecteerde onderneming kan beslissen om orders 
m.b.t. financië- le instrumenten uit te voeren buiten de 
gereglementeerde markten of een MTF. Het doorgeven van een 
order aan SGPBB houdt in dat de Cliënt uitdrukkelijk zijn 
toestemming geeft om zijn order uit te voeren buiten de 
gereglementeerde markt of een MTF.  De door SGPBB ge- 
selecteerde onderneming zal deze optie uitoefenen in 
overeenstemming met zijn beleid inzake optimale uitvoering. 

3. Bijkomende structurele maatregelen 

SGPBB heeft structuren en systemen ontwikkeld die de 
verwerking en follow-up mogelijk maken van de vereffening van 
uitgevoerde orders namens Cliënten binnen de gebruikelijke of 
reglementaire tijdslimieten. 

Daarom beschikt SGPBB over ondersteunende entiteiten (meer 
bepaald back offices en IT-diensten) die onafhankelijk zijn van de 
markten- zaal en die worden gecontroleerd door de interne audit, 
het compliance departement en de departementen voor 
risicobeheersing, en waar- van de processen en 
bedrijfsmethodes periodiek worden geverifieerd om te 
waarborgen dat aan de Cliënten de best mogelijke kwaliteit 
wordt geboden. 

4. Controle en wijziging van het beleid 

In principe zal SGPBB de uitvoering van het beleid jaarlijks 
evalueren, tenzij de regulator substantiële wijzingen oplegt. 

SGPBB zal dit uit- voeringsbeleid opnieuw onderzoeken in geval 
van een wezenlijke wijziging die een consequente impact heeft 
op SGPBB en/of SGBT hun vermogen om de best mogelijke 
resultaten te blijven realiseren bij de uitvoering van de orders van 
Cliënten. 

SGPBB zal haar Cliënten op de hoogte brengen van eender 
welke wezenlijke wijzigingen in haar uitvoeringsbeleid. Elke Cliënt 
heeft de mogelijkheid om bijkomende infor- matie op te vragen 
over het orderuitvoeringsbeleid van SGPBB op eenvoudig 
verzoek. 

5. 5. Toestemming van de Cliënt 

Cliënten zullen op de hoogte worden gebracht van het huidige 
'uitvoeringsbeleid', alsook van alle wijzigingen via publicatie op 
de website www.privatebanking.societegenerale.be of op eender 
welke andere manier die SGPBB het meest geschikt acht. 

Als de Cliënt geen schrifte- lijk bezwaar aantekent of een order 
overdraagt nadat hij het beleid heeft ontvangen, zal SGPBB 
ervan uitgaan dat de Cliënt akkoord gaat met het beleid. 

Door het plaatsen van een order verklaart de Cliënt zich akkoord 
met het orderuitvoeringsbeleid van SGPBB. 

Bovendien machtigt de Cliënt SGPBB uitdrukkelijk om orders in 
financiële instrumenten die mogen worden verhandeld op een 
reglemen- teerde markt of MTF, uit te voeren buiten die 
reglementeerde markt of MTF. 

6. Glossarium 

1. ‘Financiële Instrumenten’: omvat onder meer: 
verhandelbare effecten, geldmarktinstrumenten, deelbewijzen 
en aandelen in collectieve beleggingsinstellingen, opties, 
futures en eender welke andere beursgenoteerde 
derivatencontracten in verband met effecten, deviezen, rente 
of rendementen of andere afgeleide instrumenten, financiële 
indices of financiële maatstaven die fysiek of in contanten 
kunnen worden vereffend. 

2. ‘Geldmarktinstrumenten’: categorieën instrumenten die 
normaal gesproken op de geldmarkt worden verhandeld, 
zoals schatkistpapier, depositocertificaten en handelspapier 
(exclusief betaalinstrumenten). 
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3. ‘ETF – Exchange Traded Funds’: een ETF (of Tracker) is 
een beursgenoteerd beleggingsfonds dat aan een specifieke 
index is gekoppeld en is bedoeld om de prestatie te kopiëren 
van een aandelenindex, die een aandeel, obligatie of 
grondstoffenindex kan zijn. 

4. ‘Plaats van uitvoering’: een reglementeerde markt, een 
MTF, een systematische internaliser, of een beursmakelaar of 
andere liquiditeits- verlener, of een entiteit die een soortgelijke 
functie uitoefent in een land buiten de Europese Unie. 

5. ‘Gereglementeerde markt’: een multilateraal system dat 
door een marktoperator wordt bestuurd en/of beheerd en, in 
het systeem en in overeenstemming met zijn voorschriften 
inzake niet-bekendmaking, verschillende koopbelangen in 
financiële instrumenten van derden sa- menbrengt of het 
samenbrengen ervan vergemakkelijkt, op een manier die 
uitmondt in contracten, m.b.t. de financiële instrumenten die 
in het kader van zijn regels of systemen mogen worden 
verhandeld, en is toegelaten mits de regelgeving van 
onafhankelijk instanties en func- ties wordt nageleefd. 

6. ‘Multilaterale trading facility (MTF)’: het management van 
een nieuw markttype ingesteld door MIFID, MTF’s, die worden 
opgericht door een of meer financiële tussenpersonen, 
hebben hetzelfde doel als de zogenaamde gereglementeerde 
markten, meer bepaald de aankoop en verkoop van financiële 
instrumenten binnen de faciliteit bevorderen, in 
overeenstemming met niet-discretionaire voorschriften. 

7. ‘Over-the-counter transacties’: handel in financiële 
instrumenten tussen twee partijen buiten de reglementeerde 
markt of een multilaterale trading facility. 

8. ‘Limietorder’: een order om een financieel instrument te 
kopen of te verkopen aan een gespecificeerde prijs of beter 
en voor een gespeci- ficeerd aantal. 

9. ‘Ontvangst en overdracht van orders': in geval van een 
verlener van beleggingsdiensten verwijst deze term naar het 
ontvangen en over- brengen van orders m.b.t. financiële 
instrumenten naar een andere dienstverlener namens 
Cliënten. 

10. ‘Market maker’: een onderneming/persoon die 
voortdurend actief is op de financiële markten als een 
handelaar voor eigen rekening, door financiële instrumenten 
aan te kopen of te verkopen tegen zijn eigen kapitaal aan 
prijzen die hij zelf vastlegt. 
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Het volledige documenten is beschikbaar op de website van de Bank www.privatebanking.societegenerale.be en op eenvoudig 
verzoek aan de Bank. 
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Het volledige documenten is beschikbaar op de website van de Bank www.privatebanking.societegenerale.be en op eenvoudig 
verzoek aan de Bank. 
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Het volledige documenten is beschikbaar op de website van de Bank www.privatebanking.societegenerale.be en op eenvoudig 
verzoek aan de Bank.  
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Hoofdzetel Agentschappen   

Société Générale Private 
Banking NV 
Kortrijksesteenweg 302 
9000 Gent 
T: + 32 9 242 22 22 
F: + 32 9 242 22 44 
E: info@sgpriv.be 
www.privatebanking. 
societegenerale.be 
BTW: BE 0415 835 337 
RPM Gent, departement 
Gent 

Sneeuwbeslaan 14 
2610 Antwerpen 
T: + 32 3 233 78 00 
F: + 32 3 233 84 24 
E: antwerpen@sgpriv.be 

Rue Du Curé NotreDame 8 
7500 Doornik 
T:+32 69 76 67 51 
F:+32 69 76 67 63 
E: tournai@sgpriv.be  
 

Condédreef 69 
8500 Kortrijk 
T: + 32 56 21 01 44 
F: + 32 56 21 01 47 
E: kortrijk@sgpriv.be 

Scheepsdalelaan 60 
8000 Brugge 
T: + 32 50 39 25 55 
F: + 32 50 38 76 68 
E: brugge@sgpriv.be 

Kortrijksesteenweg 302 
9000 Gent 
T: + 32 9 242 22 22 
F: + 32 9 242 22 44 
E: gent@sgpriv.be  
 

Avenue Rogier 27 
4000 Luik 
T : +32 4 290 00 50 
F : +32 4 290 00 59 
E: liege@sgpriv.be 

Koloniënstraat 11 
1000 Brussel 
T: + 32 2 511 02 06 
F: + 32 2 511 77 21 
E: brussel@sgpriv.be 

Luikersteenweg 267A 
3500 Hasselt 
T: + 32 11 22 24 29 
F: + 32 11 22 28 47 
E: hasselt@sgpriv.be  
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