TARIEVEN
Geldig vanaf 1 januari 2022
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DISCRETIONAIR BEHEER
1. MANDAAT MET RELATIEVE BEHEERSPROVISIE EN PRESTATIEPROVISIE
BEHEERSPROVISIE

 0,75 %

BEWAARLOON

 0,20 %

TRANSACTIEKOSTEN 2, 3

(driemaandelijkse aanrekening) 1

 Aandelen:

0,85 %

 Obligaties:
 Aandelen- en obligatiefondsen:
 Gemengde en alternatieve fondsen:

0,70 %
1,50 %
1,50 %

 Monetaire fondsen:
 Gestructureerde producten:

0,125 %
1,50 %

 Edelmetalen:

0,65 %

Directe inschrijving in illiquide effecten (effecten die niet toegelaten zijn op
een effecten-afwikkelingssysteem en rechtstreeks door de bank worden
aangehouden bij de emittent voor rekening van de cliënt – bijvoorbeeld:
Private Equity Fonds):
 Minimum per transactie € 2.500 (de hiervoor vermelde transactiekosten zijn
van toepassing indien ze dit minimum overschrijden)
RAPPORTERINGSKOSTEN
EMIR RAPPORTERING
(REGLEMENTAIRE RAPPORTERING
MET BETREKKING TOT
DERIVATENTRANSACTIES)

 € 75 per betrokken transactie (maandelijkse betaling)

2. MANDAAT MET ALL-INCLUSIVE BEHEERSPROVISIE
Tarief beschikbaar op aanvraag

1

Berekend pro rata het aantal dagen per kwartaal
of de tegenwaarde in valuta
3
Een minimum van 60 € (excl. BTW) is van toepassing voor de transactiekosten; dit minimum wordt verlaagd naar 25 € (excl. BTW)
voor de verkoop van beleggingsfondsen
2
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3. “SELECT”-MANDAAT
OPTIE 1

 0,50% per jaar – (driemaandelijkse

BEHEERSPROVISIE

(NAAR KEUZE VAN DE CLIËNT)

aanrekening)

of
OPTIE 2
(NAAR KEUZE VAN DE CLIËNT)

PERFORMANCE FEE
FORFAITAIRE BEHEERSPROVISIE

BEWAARLOON FINANCIËLE INSTRUMENTEN
TRANSACTIEKOSTEN 2, 3

 0,20 %

 10 % van de jaarlijkse positieve
 0,35 % per jaar
(driemaandelijkse aanrekening)

 Aandelenfondsen van derden:
 Aandelenfondsen, gemengde fondsen,
vastgoed- en grondstoffenfondsen van
de groep:

0,25 %






0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %

Monetaire fondsen:
Obligatiefondsen van derden:
Obligatiefondsen van de groep:
Alternatieve fondsen van derden:

 Alternatieve fondsen van de groep:
 Gestructureerde producten:

0,25 %

0,25 %
0,25 %

Directe inschrijving in illiquide effecten (effecten die
niet
toegelaten
zijn
op
een
effectenafwikkelingssysteem en rechtstreeks door de bank
worden aangehouden bij de emittent voor rekening van
de cliënt – bijvoorbeeld: Private Equity Fonds):
 Minimum per transactie € 2.500 (de hiervoor
vermelde transactiekosten zijn van toepassing indien ze
dit minimum overschrijden)
DISTRIBUTIEKOSTEN

RAPPORTERINGSKOSTEN

GESTRUCTUREERDE
PRODUCTEN WAAROP
WORDT INGETEKEND OP
DE PRIMAIRE MARKT

 1,00 % van het nominaal bedrag vermenigvuldigd
met het aantal jaren tot aan de
vervaldatum van het product (berekening
pro rata temporis), met een minimum van
1% van het nominaal bedrag.

EMIR RAPPORTERING
(REGLEMENTAIRE
RAPPORTERING MET
BETREKKING TOT
DERIVATENTRANSACTIES)

 € 75 per betrokken transactie (maandelijkse
betaling)
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BELEGGINGSADVIES
BEHEERSPROVISIE

 1,00 %

BEWAARLOON

 0,30 %

TRANSACTIEKOSTEN 1

 Aandelen:
 Obligaties:

1,25 %
1,00 %

 Aandelen- en obligatiefondsen:
 Gemengde en alternatieve fondsen:
 Monetaire fondsen:

2,00 %
2,00 %
0,125 %

(driemaandelijkse aanrekening)

 Gestructureerde producten:
2,00 %
 Edelmetalen:
1,00 %
Directe inschrijving in illiquide effecten (effecten die niet toegelaten zijn op
een effecten-afwikkelingssysteem en rechtstreeks door de bank worden
aangehouden bij de emittent voor rekening van de cliënt – bijvoorbeeld:
Private Equity Fonds):
 Minimum per transactie € 2.500 (de hiervoor vermelde transactiekosten
zijn van toepassing indien ze dit minimum overschrijden)
RAPPORTERINGSKOSTEN
EMIR RAPPORTERING
(REGLEMENTAIRE
RAPPORTERING MET
BETREKKING TOT
DERIVATENTRANSACTIES)

 € 75 per betrokken transactie (maandelijkse betaling)

EXECUTION ONLY
BEWAARLOON
TRANSACTIEKOSTEN 1

 0,30 %
 Aandelen:

0,95 %

 Obligaties:
 Aandelen- en obligatiefondsen:
 Gemengde en alternatieve fondsen:

0,80 %
2,00 %
2,00 %

 Monetaire fondsen:

0,125 %

 Gestructureerde producten:
2,00 %
 Edelmetalen:
1,00 %
Directe inschrijving in illiquide effecten (effecten die niet toegelaten zijn op
een effecten-afwikkelingssysteem en rechtstreeks door de bank worden
aangehouden bij de emittent voor rekening van de cliënt – bijvoorbeeld:
Private Equity Fonds):
 Minimum per transactie € 2.500 (de hiervoor vermelde transactiekosten
zijn van toepassing indien ze dit minimum overschrijden)
RAPPORTERINGSKOSTEN
EMIR RAPPORTERING
(REGLEMENTAIRE
RAPPORTERING MET
BETREKKING TOT
DERIVATENTRANSACTIES)

1

 € 75 per betrokken transactie (maandelijkse betaling)

Een minimum van 60 € (excl. BTW) is van toepassing voor de transactiekosten; dit minimum wordt verlaagd naar 25 € (excl. BTW)
voor de verkoop van beleggingsfondsen
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KOSTEN VOOR AANHOUDEN VAN REKENING
ADMINISTRATIEVE KOSTEN / REKENING

 100 € per jaar

(driemaandelijkse aanrekening)

POST BUREEL

 250 €

(jaarlijkse aanrekening)

FISCAAL ATTEST

 250 €

POST VOOR BEHEER

 Gratis

POST VOOR NIET-BEHEER

 100 € / adres

DIVERSE DIENSTEN OP VERZOEK VAN
DE CLIËNT DIE NIET INBEGREPEN ZIJN IN
HET JAARLIJKSE FORFAIT 1

 Tarief beschikbaar op aanvraag

(jaarlijkse aanrekening)

KAPITAALOVERDRACHTEN
BINNENKOMENDEOF
UITGAANDE GELDEN

 Franco in EUR
 0,10% toepasbaar vanaf een bedrag ≥ 10.000 €
minimum 10 € in deviezen maximum 250 € in deviezen
+ correspondentkosten
+ 50 € in deviezen

Bijkomende kosten voor dringende uitgaande gelden

EXTERNE OVERSCHRIJVING VAN EFFECTEN

 75 €/ lijn

VOORAF AANGEVRAAGDE OPNAME VAN
CASH IN EURO (48U)

 Franco

VOORAF AANGEVRAAGDE OPNAME VAN
CASH IN ANDERE VALUTA (48U)

 Correspondentkosten

VERVROEGDE STOPZETTING
TERMIJNDEPOSITO’S

 Beschikbaar op aanvraag mits 1 maand vooropzeg
Minimum van 100 € 1

WISSELMARGE
WISSELMARGE

 0,40 %

PROVISIE VOOR IN- EN UITGAANDE EFFECTEN
INKOMENDE FINANCIËLE INSTRUMENTEN
VOOR BEWAARGEVING

 Franco

EXTERNE OVERSCHRIJVING VAN FINANCIËLE
INSTRUMENTEN



DIVERSE TUSSENKOMSTEN MARKTENZAAL
OP VRAAG VAN DE CLIENT NIET
INBEGREPEN IN HET JAARLIJKS FORFAIT MET
INBEGRIP VAN ONDER MEER DE
WIJZIGINGEN AAN LIMIETORDERS

 25€1 / lijn

75€2 / lijn

1

Meer bepaald : opzoekingskosten ; specifieke verzoeken op vraag van de cliënt, etc.

2

of de tegenwaarde in valuta
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JAARLIJKSE RENTEVOETEN
IN EURO
KREDIETRENTEVOET1
(MOGELIJKS NEGATIEF)

DEBETRENTEVOET2
(NIET-TOEGESTAAN NEGATIEF REKENINGSALDO)

Rentevoet centrale bank
Rentevoet centrale bank + 9,5 %
IN ANDERE VALUTA

CREDITRENTEVOET3
DEBETRENTEVOET
(NIET-TOEGESTAAN NEGATIEF REKENINGSALDO)

1

2
3
4

Op aanvraag
Referentierentevoet4 + 9,5 %

De van toepassing zijnde creditrentevoet op deposito’s in euro kan negatief zijn (en leiden tot een debetstand in de rekening) in
functie van de referentierentevoet die wordt vastgelegd door de Europese Centrale Bank (depositorentevoet). Zo zal, indien de
referentierentevoet van de Europse Centrale Bank –(min) 0,50% bedraagt, de creditrentevoet die de bank op haar deposito’s in
euro toepast eveneens –(min)0,50% bedragen.
De bodemrente : de debetrentevoet bedraagt minstens 9,5%, ook in de veronderstelling dat de rentevoet van de Centrale Bank of
de referentierentevoet negatief is.
De creditrentevoet van toepassing op deposito’s in andere deviezen kan negatief zijn (wat tot debetsaldo kan leiden), afhankelijk
van de relevante marktrentevoeten.
De referentierentevoet die van toepassing is op andere valuta, wordt door de bank bepaald afhankelijk van de rentevoeten op de
interbancaire markt.
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