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Basisregels voor de omgang met belangenconflicten 
 

- Bijlage bij de Algemene Voorwaarden van flatex Bank AG - 
 

Versie: Mei 2019 (geldig vanaf 17-05-2019) 
 
 

1. Informatie over de omgang met belangenconflicten 

 
Het bedrijfsmodel van flatex Bank AG (de “Bank”) bestaat o.a. uit een kwalitatief hoogwaardig aanbod van 
beleggingsdiensten o.a. ter afwikkeling van de aan- en verkoop van financiële instrumenten. De Bank heeft de 
belangenconflicten in dit document omschreven in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke voorschriften. 
Belangenconflicten zijn niet altijd uit te sluiten bij een bank die voor haar klant een veelvoud aan beleggings- en 
financiële diensten uitvoert. Dergelijke belangenconflicten kunnen zich voordoen tussen de Bank, andere 
ondernemingen, onze bedrijfsleiding, onze medewerkers, contractueel verbonden tussenpersonen of andere 
personen die met ons zijn verbonden en onze klant of tussen onze klant. 
Ter bescherming van onze klanten en zakelijke partners en in het bijzonder om benadeling van de klant effectief te 
voorkomen, gelden binnen de Bank basisregels ter identificatie, voorkoming en openbaarmaking van 
belangenconflicten. 

 
Van onze medewerkers verwachten we met name en te allen tijde zorgvuldigheid en integriteit, rechtmatig en 
professioneel handelen, inachtneming van de marktnormen en in het bijzonder altijd inachtneming van de belangen 
van de klant. Ons bedrijf heeft een onafhankelijke compliance afdeling (Compliance Office) welke onder de directe 
verantwoordelijkheid van de bedrijfsleiding valt en ook naleving van de basisregels voor de omgang met 
belangenconflicten controleert. 

 
Meer in detail treffen we de volgende maatregelen: 

 

 creëren van organisatorische procedures ter bescherming van de belangen van de klant  
(‘productcontrole’) 

 creëren van vertrouwelijke zones door het opstellen van informatiebarrières, het scheiden van 
verantwoordelijkheden en/of ruimtelijke scheiding 

 regelingen over het aannemen en toekennen van provisies en het openbaar maken daarvan 

 regelingen over de uitvoering van cliëntorders 

 bijhouden van een toezichtlijst die dient ter controle van binnenkomende vertrouwelijke informatie 
alsmede de voorkoming van misbruik van koersgevoelige informatie 

 bijhouden van een zwarte lijst om onder andere mogelijke belangenconflicten aan te kunnen pakken 

 openbaarmaking van effectentransacties van alle medewerkers aan het Compliance Office 

 voortdurende scholing van onze medewerkers 

 openbaarmaking van belangenconflicten waarvan voorkoming of oplossing niet mogelijk is 

 openbaarmaking van potentiële belangenconflicten in door ons opgestelde c.q. verspreide financiële 
analyses 

 

2. Aannemen en toekennen van provisies 
 

In verband met de verlening van beleggingsdiensten of nevendiensten mag de Bank geen provisies (inducements) 
van derden aannemen of aan derden toekennen die geen klant zijn ten aanzien van de desbetreffende 
dienstverlening, tenzij de provisie bestemd is om de kwaliteit van de aan de klant verleende dienst te waarborgen of 
te verbeteren. 
 

De provisie mag een adequate verlening van de diensten in het belang van de klant niet belemmeren. Als er 
betalingen of provisies in ontvangst worden genomen, dienen deze ertoe om efficiënte en kwalitatief hoogwaardige 
infrastructuren voor het kopen en verkopen van financiële instrumenten ter beschikking te stellen. Door middel van 
de onderstaande informatie willen wij u informeren over provisies die de Bank van derden ontvangt c.q. aan derden 
toekent. In het algemeen gaat het om materiële of immateriële prestaties. Daaronder vallen onder andere provisies, 
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vergoedingen of andere geldelijke prestaties, alsmede financiële voordelen.  

De grondslag voor voornoemde provisies kan gerelateerd zijn aan transacties en/of portfolio’s. De provisies zijn 
bedoeld om u onze diensten in de door u gewenste en gewende hoge kwaliteit te kunnen verlenen en deze 
voortdurend te kunnen verbeteren. 

 

Provisies die de Bank in verband met de verlening van beleggingsdiensten of daaraan gerelateerde nevendiensten 
van derden aanneemt dan wel aan derden toekent, worden opgenomen in een intern provisieregister. Het 
provisieregister wordt door de Bank voortdurend geactualiseerd. In een apart bestedingsregister worden 
maatregelen ter kwaliteitsverbetering gedocumenteerd, die zijn getroffen met behulp van de ontvangen provisies. 

 

Kwaliteitsverbeteringen bestaan voor u o.a. uit: 
 

- in beginsel kosteloos rekening- en depositobeheer bij actief gebruik van de rekening c.q. het deposito 

- toegang tot een breed productenpalet tegen een concurrerende prijs 

- verstrekking van berichten over performance van het deposito 

- verschaffing van handelsmogelijkheden buiten de reguliere handelstijden van de beurs 

- verstrekking, exploitatie en onderhoud van verschillende ordersystemen 

- verstrekking, exploitatie en onderhoud van een online archief dat u online kunt raadplegen voor 
afrekeningen/documentatienbod van voordeligere condities (bijv. freetrade acties of andere marketingacties) 

- aanbod van handel met CFD’s 

- aanbod van forex trading 

- gekwalificeerde medewerkers die werkzaam zijn in kwaliteitsverbeterende functies  

Meer concreet gaat het daarbij met name om de volgende provisies: 

Beurshandel 
Wij bieden u de mogelijkheid deel te nemen aan de handel op de beurs. Voor de verbinding, terbeschikkingstelling, 
exploitatie en het onderhoud van de technische verbinding kunnen we van afzonderlijke beurzen een vergoeding 
ontvangen die afhankelijk is van de hoogte van het aantal transacties en/of het via de desbetreffende beurs 
verhandelde volume (marktaandeel). 
Bestaan van provisies: ja 

Soort provisie: Eenmalige en doorlopende provisies 
Hoogte van de provisies: de provisies bedragen maximaal € 3,00 per uitgevoerde order 

 
Handel buiten de beurs om (OTC), premium partnerships en freetrade acties 
Via onze samenwerkingspartners bieden wij ook handel buiten de beurs om aan. Hierbij hoeven onze klanten geen 
orderkosten te betalen. De kosten die hier normaliter ontstaan worden in dit geval geheel of gedeeltelijk 
overgenomen door de desbetreffende emittent c.q. samenwerkingspartner. De Bank ontvangt van de 
samenwerkingspartners een vergoeding die afhankelijk is van de hoogte van de transacties. 
Bestaan van provisies: ja 
Soort provisie: Eenmalige en doorlopende provisies 
Hoogte van de provisie: het bedrag varieert per premiumpartner en handelsvolume . De provisies bedragen maximaal  
€ 6,00 per uitgevoerde order. 

 
CFD-handel 
In het kader van de samenwerking met een market maker bieden wij u de mogelijkheid deel te nemen aan de CFD-
handel (contracts for difference). De Bank ontvangt van de market maker een vergoeding die afhankelijk is van de 
hoogte en het aantal transacties. 
Bestaan van provisies: ja 
Soort provisie: Voortdurende provisie 
Hoogte van de provisies: Tot 40% van de opbrengst uit  spread & financieringskosten 
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Verhandelen van participaties in beleggingsfondsen 
De Bank kan als provisie voor het verhandelen van participaties in fondsen, afhankelijk van het te bemiddelen 
beleggingsfonds, tot 100% van het agio van de beleggingsmaatschappijen ontvangen. De hoogte van de provisie is 
afhankelijk van de desbetreffende beleggingsmaatschappij en het betreffende beleggingsfonds. 
Bestaan van provisies: ja 
Hoogte van de provisies: De provisie kan € 7,40 per uitgevoerd order 

 
 

Fondsspaarplannen 
We bieden u de mogelijkheid om fondsspaarplannen op te stellen via bepaalde vermogensbeheermaatschappijen. 
Bestaan van provisies: ja 
Soort provisie: Éénmalige en voortdurende provisies 
Hoogte van de provisies: Het bedrag varieert per beheermaatschappij. De provisie kan € 1,00 per uitgevoerd 
spaarplan bedragen. 

 
Bewaren van participaties in beleggingsfondsen 
De Bank kan in het kader van bewaring van participaties een vergoeding pro rata temporis ontvangen van de 
beleggingsmaatschappij die het fonds heeft ingesteld. De hoogte van deze tijdsafhankelijke vergoeding wordt in de 
regel berekend aan de hand van een procentueel aandeel van de waarde van de bewaarde participaties en is 
afhankelijk van de desbetreffende beleggingsmaatschappij en het betreffende beleggingsfonds. Deze vergoedingen 
kunnen verschillen per beleggingsmaatschappij en beleggingsfonds, zodat in principe niet is uit te sluiten dat naast 
de kwaliteit van het product ook de hoogte van de vergoeding doorslaggevend is bij de opname van een fonds in het 
productportfolio van de Bank. 
Bestaan van provisies: ja 

Soort provisie: Voortdurende provisie 
Hoogte van de provisies: De hoogte van de provisie varieert per beheermaatschappij en bedraagt maximaal 1,625% 
van het voor de klant bewaarde fondsvolume. 

 
Plaatsingsprovisies 
In verband met de bemiddeling van nieuwe emissies van aandelen, certificaten en andere gestructureerde financiële 
instrumenten kunnen zogenaamde plaatsingsprovisies betaald worden. Deze provisies kunnen tot 2.5% van het 
emissievolume bedragen. De provisies worden door de emittent aan de Bank vergoed. 
Bestaan van provisies: ja 
Soort provisie: Eenmalige provisie per emissie 
Hoogte van de provisies: Het bedrag varieert per nieuwe emissie en kan tot 2.5% van het door de Bank in opdracht 
van de klant getekende volume bedragen. 

 
 

De Bank wijst de Cliënt erop dat de Bank niet onderhevig is aan de in Nederland geldende provisieregels (waaronder 
het provisieverbod zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht in samenhang met het Besluit 
Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft) en uitsluitend dient te voldoen aan de in Duitsland geldende 
provisieregels zoals opgenomen in de Duitse Wet op de effectenhandel (Wertpapierhandelsgesetz). 

 
In de hiervoor aangegeven gebieden kent de Bank in bepaalde gevallen provisies toe aan individuele 
samenwerkingspartners (bijv. contractueel gebonden bemiddelaars) voor de bemiddeling bij transacties. 

 

Op uw verzoek kunnen we u verdere details verstrekken over eventuele bestaande belangenconflicten en de door 
ons getroffen maatregelen. Nadere bijzonderheden over de ontvangst en toekenning van vergoedingen kunnen we 
u eveneens op verzoek toesturen.  
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Orderuitvoeringsbeleid (Execution policy) 

Versie: Mei 2019 (geldig vanaf 17-05-2019)  

 
1 Algemeen  
 
In het hierna weergegeven orderuitvoeringsbeleid (het “Orderuitvoeringsbeleid”) is vastgelegd 
hoe flatex Bank AG (de “Bank”) ervoor zorgt dat een order van de klant (een “klantenorder”) zo 
goed mogelijk in het belang van de klant wordt uitgevoerd. De Bank gaat ervan uit dat de klant, 
rekening houdend met alle aan de transactie verbonden factoren (bijvoorbeeld de aard en omvang 
van de order, kosten, snelheid en waarschijnlijkheid van de uitvoering en afwikkeling enz.), vooral 
een zo goed mogelijk resultaat wil bereiken. 
Tot deze uitvoeringsplaatsen behoren naast georganiseerde markten (beurzen) ook multilaterale 
handelsplatformen buiten de beurs. De aangeboden diensten omvatten de effectenhandel op de 
beurs, fondsbemiddeling en effectenhandel buiten de beurs om.  
 

Belangrijke mededeling:   
 
De Bank verzorgt overwegend zogenaamde 'handel zonder advies'.   
 
Dat betekent dat de Bank in de directe relatie met de klant in beginsel alle klantenorders 
volgens instructie uitvoert. Daarbij geeft de klant de opdracht voor de aan- of verkoop van 
effecten en verstrekt alle voor de uitvoering noodzakelijke gegevens. 
 
Als er een instructie is van de klant, volgt de Bank de order van de klant en voert zij deze volgens 
de wens van de Cliënt uit. De instructie van de klant heeft daarbij voorrang op dit Uitvoeringsbeleid.  
In het geval dat de klant instructies aan de Bank geeft, beseft de klant dat de Bank bevrijd is van 
de verplichting de order uit te voeren volgens de beginselen van dit Uitvoeringsbeleid.  

 
Bij alle orders die u ons geeft hebben wij ten minste de volgende informatie nodig om uw order door 

te geven aan de desbetreffende handelsplaats: 

 

 Soort transactie (koop of verkoop) 

 ISIN of WKN van het financiële instrument 

 Aantal effecten 

 Handelsplaats van uw keus 

 Limiet (of de marktprijs indien geen limiet wordt opgegeven) 

 
In uitzonderingsgevallen kan het voorkomen dat er geen instructie van de klant voorhanden is dan 
wel dat de instructie van de klant niet duidelijk is, maar dat desalniettemin uitvoering moet 
plaatsvinden. In deze gevallen voert de Bank de order van de klant uit in het kader van de door de 
klant verstrekte gegevens, met inachtneming van de belangen van de klant en dit 
Orderuitvoeringsbeleid.  
 

Doorgifte van orders 
In bepaalde gevallen zal de Bank de order van de klant niet zelf uitvoeren, maar deze met 
inachtneming van dit Orderuitvoeringsbeleid ter uitvoering doorgeven aan een andere financiële 
dienstverlener. Dit is het geval als de Bank niet zelf is toegelaten of verbonden is aan een beurs 
buiten Duitsland of een multilateraal handelsplatform voor de aan- en verkoop van speciale effecten 
of financiële instrumenten en voor de afwikkeling van de klantorder gebruik moet maken van de 
toelating of verbinding van een commissionair. De order van de klant wordt dan volgens de 
procedures van de andere financiële dienstverlener zo goed mogelijk afgewikkeld.  
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Samenvoegen van orders  
Het samenvoegen van klantenorders is mogelijk als (i) benadeling van de betrokken klanten 
onwaarschijnlijk is, (ii) een correcte toewijzing van de samengevoegde orders plaatsvindt, gelet op 
de invloed van volume en prijs op de toewijzing en gedeeltelijke uitvoering van orders en (iii) elke 
gedeeltelijk uitvoering van een uit samengevoegde orders bestaande verzamelorder plaatsvindt 
met inachtneming van de invloed van volume en prijs op de gedeeltelijke uitvoering.  
 

 2. Uitvoeringsbeleid t.a.v. bepaalde specifieke financiële instrumenten 
 
Aandelen  
Orders voor aandelen die verhandelbaar zijn op een beurs, of binnen het vrije verkeer van een 
beurs, worden uitgevoerd op een beurs. Vanwege de liquiditeit en de transparantie van het 
orderboek geniet Tradegate de voorkeur als uitvoeringsplaats. De Bank maakt in gevallen van 
orderuitvoering op een beurs buiten Duitsland gebruik van de mogelijkheid de orders via derden 
uit te voeren (doorgifte van orders). Er zal een andere beurs worden gekozen als de afwikkeling 
hier in het belang van de klant aanleiding toe geeft.  
 

Rentedragende effecten  
klantenorders inzake staatsleningen, pandbrieven en andere hoog liquide obligaties die 
verhandelbaar zijn op een beurs, voert de Bank uit op een Duitse beurs.  
 

Participaties in een beleggingsfonds  
De Bank voert orders tot aan- of verkoop van participaties in een beleggingsfonds in beginsel uit 
volgens de Duitse beleggingswet (Kapitalanlagegesetzbuch). Orders voor Exchange Trades Funds 
(ook ETF-spaarplannen) worden uitgevoerd op een beurs, indien deze in Duitsland op de beurs 
verhandelbaar zijn en een dergelijke uitvoering is overeengekomen tussen klant en de 
desbetreffende contractspartner.  
 

Certificaten / optiebewijzen  
Orders voor certificaten, optiebewijzen of vergelijkbare effecten die verhandelbaar zijn op een 
beurs, worden uitgevoerd op een beurs. Uitzonderingen worden gemaakt bij ontoereikende 
marktliquiditeit: de uitvoering kan in dergelijke gevallen worden afgewikkeld met de desbetreffende 
emittenten of een andere handelspartner die de afwikkeling van transacties met het desbetreffende 
effect aanbiedt, een zgn. 'market maker'.  
De uitvoering van orders voor niet op een beurs verhandelbare certificaten, optiebewijzen of 
vergelijkbare effecten vindt plaats met de emittent of een market maker zoals hierboven 
aangegeven.  
De Bank biedt handel op handelsplatformen buiten de beurs om aan op uitdrukkelijke instructie van 
de klant. Voor de handel in gesecuritiseerde derivaten, zoals met name optiebewijzen, gelden de 
'Bijzondere voorwaarden voor termijncontracten'.  
 

Voorkeursrechten  
Naast de klassieke voorkeursrechten behoren tot deze assetklasse ook verhandelbare 
aankooprechten zoals ‘redemption rights’. Met het oog op de naar tijd beperkte optietermijn moeten 
de criteria waarschijnlijkheid en snelheid van de uitvoering bij buiten Duitsland bewaarde 
voorkeursrechten zwaarder wegen.  
Orders ten aanzien van in Duitsland bewaarde (met inbegrip van de buitenlandse vestigingen van 
Clearstream Banking Frankfurt AG) voorkeursrechten worden vanwege de voortdurende handel in 
de regel via Tradegate uitgevoerd.  
 
 
Orders ten aanzien van buiten Duitsland bewaarde waardepapieren (uitgezonderd de 
waardepapieren die bij de buitenlandse vestigingen van Clearstream Banking Frankfurt AG worden 
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bewaard) worden buiten de beurs om direct uitgevoerd op een handelsplaats in het land van de 
bewaarplaats buiten Duitsland.  
Om de met de afwikkeling verbonden kosten gering te houden, behoudt de Bank zich in het belang 
van de klant het recht voor om orders samen te voegen en gezamenlijk ter handel aan te bieden.  
 

Financiële derivaten  
Hieronder vallen o.a. financiële termijncontracten, die op de beurs worden verhandeld onder 
gestandaardiseerde voorwaarden of die buiten de beurs om individueel afgesproken worden 
tussen klant en de Bank. Al naar gelang het financiële instrument zijn hier bijzondere voorwaarden 
of speciale overeenkomsten op van toepassing. Voor termijncontracten gelden de 'Bijzondere 
voorwaarden voor termijncontracten'.  
Op de beurs verhandelde financiële derivaten worden verhandeld op de beurs waarop de 
desbetreffende transactievorm (contract), ten aanzien waarvan de klant de order heeft opgegeven, 
wordt verhandeld. Voor de handel in aan EUREX Duitsland toegelaten optie- en futurecontracten 
wordt vanwege de liquiditeit de voorkeur gegeven aan EUREX Duitsland als uitvoeringsplaats.   
De uitvoering bij niet op de beurs verhandelde financiële derivaten wordt aan de hand van vaste 
criteria geregeld door bijzondere voorwaarden of afspraken tussen de Bank en klant.  
 

CFD-handel   
De Bank voert orders van klanten in financiële contracten ter verrekening van verschillen (‘contracts 
for difference’ (“CFD's”)) door middel van commissie volgens de volgende beginselen uit:  
 
De Bank treedt op als commissionair en sluit als zodanig met inachtneming van de 'Bijzondere 
voorwaarden voor de CFD-handel' volgens instructie CFD's, momenteel uitsluitend met een binnen 
de Europese Economische Ruimte gereguleerde market maker. Laatstgenoemde is zodoende de 
uitvoeringsplaats voor de door de klant verstrekte orders. De opdrachten van de klanten worden 
dus niet uitgevoerd op een gereguleerde markt (zoals bijv. een Duitse beurs) of in een multilateraal 
handelssysteem.  
 
Zowel de koersvorming en bepaling als de uitvoering van het merendeel van alle via de Bank met 
de market maker gesloten contracten vindt plaats via het geautomatiseerde handelssysteem van 
de market maker.  
 
Afhankelijk van factoren, zoals bijv. het voorhanden zijn van ongebruikelijke marktvoorwaarden of 
de omvang en aard van een bepaalde order, kan de koers van een CFD gedeeltelijk of volledig 
manueel worden gevormd en/of een order manueel worden uitgevoerd. 
 

Overige transacties  
Bij overige transacties gaat het om voor de contractpartners specifieke aanbiedingen en deze 
worden ofwel onder gestandaardiseerde voorwaarden verhandeld op een beurs, dan wel 
individueel overeengekomen tussen klant en de Bank buiten de beurs om. Al naar gelang het 
financiële instrument zijn hiervoor bijzondere voorwaarden of speciale overeenkomsten van 
toepassing. Bij dergelijke transacties gaat het bijvoorbeeld om goederentermijntransacties op 
buitenlandse beurzen, deviezentransacties, financiële innovaties enz.  
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Informatie voor de klant over maatregelen ten aanzien van de 
afwikkeling voor het bankwezen en mogelijke deelname van 

schuldeisers ("bail-in") 
Versie: Mei 2019 (geldig vanaf 15-05-2019) 

 
Waarom werden maatregelen ingevoerd?  
 
In Europa werden na de crisis op de financiële markten uniforme regelingen geïntroduceerd ten aanzien 
van het herstel en de afwikkeling van banken (Richtlijn 2014/59/EU “BRRD” en verordening (EU) Nr. 
806/2014 “SRM-verordening”). De Wet op het Herstel en Afwikkeling (de "SAG") implementeerde deze 
voorschriften in Duitsland en introduceerde een uniform afwikkelingsregime voor CRR-kredietinstellingen 
en CRR-beleggingsondernemingen (hierna "instellingen" genoemd). Aandeelhouders en schuldeisers die 
door deze instellingen uitgegeven financiële instrumenten hebben gekocht en ook crediteuren van niet-
terugvorderbare deposito's moeten worden betrokken bij de verliezen van die instellingen en de kosten 
van afwikkeling. 
 
Het beoogde doel is ofwel om een falende of in gebreke blijvende instelling te herstellen zonder 
betrokkenheid van de belastingbetaler en om de voortzetting van het bedrijf mogelijk te maken ofwel om 
de instelling ordentelijk af te wikkelen.  
 
Welke maatregelen kunnen worden genomen? 
 
Wanneer een instelling zich in een economische crisis bevindt die het voortbestaan ervan in gevaar brengt, 
kan de nationale afwikkelingsautoriteit uitgebreide maatregelen nemen die negatieve gevolgen kunnen 
hebben voor de schuldeisers van de instelling. Voorwaarde hiervoor is dat de wettelijke eisen aan de 
vergunning als kredietinstelling niet langer van toepassing zijn, anderszins niet voorkomen kan worden dat 
de bank failliet gaat en de maatregel van algemeen nut is.  
 
De afwikkelingsautoriteit is volgens de SAG bevoegd op te treden als naar haar mening aan de wettelijke 
voorwaarden is voldaan en kan in dat verband onder meer: 
 

• aandelen in de instelling of alle activa van een instelling of een deel daarvan inclusief de 
verplichtingen overdragen aan een zogeheten overbruggingsinstelling of een vermogensbeheerder, 
met als gevolg dat het vermogen van de instelling om aan haar betalings- en leveringsverplichtingen 
te voldoen jegens de schuldeisers van de financiële instrumenten die zij uitgeeft, met inbegrip van 
de door haar uitgegeven effecten, nadelig kan worden beïnvloed; 
 

• aandelen, activa, rechten of verplichtingen geheel of gedeeltelijk overgedragen op de verkrijger van 
de af te wikkelen instelling, zodat de verkrijger nieuwe schuldenaar wordt en in de plaats treedt 
van de af te wikkelen instelling; 
 

• vorderingen van houders van ongedekte effecten van de instelling geheel of gedeeltelijk afschrijven 
of omzetten in eigen kapitaal (aandelen of andere aandelen van de instelling) (de zogenaamde 
deelname van schuldeisers (bail-in)); 
 

• de betalings- en leveringsverplichtingen van de instelling beperkt opschorten in overeenstemming 
met de voorwaarden voor effecten aan de crediteuren van effecten of eventuele beëindigings- of 
andere vormgevingsrechten van houders van effecten onder de voorwaarden van de door de 
instelling uitgegeven effecten; en/of 
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• individuele contractuele regelingen met betrekking tot de verplichtingen van de instelling, met 
inbegrip van de voorwaarden van door de instelling uitgegeven effecten, wijzigen of de schorsing 
of opschorting van de handel in effecten van de instelling op een gereglementeerde markt of 
beursnotering gelasten.  

 
Wanneer hebben eventuele maatregelen invloed op crediteuren? 
 
Wanneer en in welke mate de schuldeisers van de instelling die het risico loopt om in gebreke te blijven de 
gevolgen kunnen ondervinden, hangt af van de reikwijdte van de maatregelen waartoe van geval tot geval 
door de nationale afwikkelingsautoriteit wordt besloten. Als er een bail-in komt, worden de vorderingen 
van de schuldeisers in verschillende groepen ingedeeld en aansprakelijk gesteld volgens een wettelijk 
gedefinieerde classificatie, de zogenaamde cascade-aansprakelijkheid. De cascade-aansprakelijkheid in 
Duitsland voorziet in de volgende groepen: 
 

1. Aandelen en andere tier 1-kernkapitaalinstrumenten (bijv. aandeelhouders) 

2. Aanvullende tier 1-instrumenten (bijv. ongedekte onbeperkte achtergestelde obligaties - Additional 
Tier 1) 

3. Tier 2-instrumenten (bijv. achtergestelde rechten van deelneming - Tier 2)  

4. Ongedekte achtergestelde verplichtingen die niet zijn opgenomen onder randnummers 2 of 3  

5. Verplichtingen uit hoofde van ongedekte, niet-achtergestelde en niet-gestructureerde 
schuldvorderingen, de zgn. “Non-Preferred-Senior Obligaties” 

a) die werden uitgegeven voor 21 juli 2018 en geen geldmarktinstrumenten of gestructureerde 
producten zijn, of  

b) die vanaf 21 juli 2018 uitgegeven werden, een contractueel bepaalde looptijd van ten minste 
één jaar hebben, geen gestructureerde producten belichamen en waarbij in hun 
contractvoorwaarden of bij bestaande prospectusplicht wordt gewezen op de lagere rang 
ten opzichte van randnummer 6 in de insolventieprocedure 

6. Ongedekte niet-achtergestelde verplichtingen  
a) die vanaf 21 juli 2018 werden uitgegeven en die wegens het ontbreken van de verwijzing 

naar de lagere rang niet vallen onder randnummer 5 onder b, 
b) gestructureerde, ongedekte financiële instrumenten en vorderingen waarbij de hoogte van 

de terugbetaling afhankelijk is van verschillende omstandigheden die in de toekomst liggen 
of waarvan de voldoening op andere wijze plaatsvindt dan door betaling van geld, of 

c) deposito's boven 100.000 Euro van grote ondernemingen die niet zijn opgenomen in 
randnummer 7 
 

7. Preferente deposito's  
Deposito's van particulieren, micro-ondernemingen en kleine en middelgrote ondernemingen voor 
de bedragen die niet zijn gedekt (zie randnummer 1 van de onderstaande tabel voor instrumenten 
die zijn uitgezonderd van de afschrijving en omzetting) (d.w.z. bedragen boven 100.000 Euro) 

  
De volgende instrumenten van kredietinstellingen zijn in het kader van een afwikkeling van de afschrijving 
en omzetting uitgezonderd (de hiernavolgende opsomming is niet limitatief): 
 

1. Gedekte deposito's  
Deposito's (met inbegrip van vaste deposito's, termijndeposito's en spaarrekeningen) tot 100.000 
Euro 



  

    3 van 3  

2. Door zekerheid gedekte passiva  
Gedekte obligaties, met name pandbrieven, door zekerheid gedekte leningen of derivaten 

3. Verplichtingen uit de bewaring van klantenactiva of klantengelden  
Voor beleggingsdoeleinden beheerde of gehouden activa van particuliere en zakelijke klanten 

 
Effecten die worden aangehouden door klanten in een portefeuille van een instelling die deze effecten niet 
heeft uitgegeven, worden niet beïnvloed door afwikkelingsmaatregelen tegen deze bewaarinstelling. De 
eigendomsrechten van de klanten ten aanzien van deze effecten in de portefeuille blijven onveranderd in 
geval van afwikkeling door de bewaarinstelling. 
 
Welke gevolgen kunnen de maatregelen hebben? 
 
Indien de nationale afwikkelingsautoriteit een maatregel op grond van de SAG vaststelt, kan een 
effectencrediteur de effecten niet beëindigen of enige andere contractuele rechten uitsluitend uit hoofde 
van deze maatregel uitoefenen, zolang de instelling haar hoofdverplichtingen uit hoofde van de effecten 
(inclusief betalings- en prestatieverplichtingen) zoals contractueel overeengekomen blijft nakomen. Als één 
of meer maatregelen worden bevolen, kunnen de aandeelhouders en schuldeisers van de instelling een 
totaal verlies van de hoofdsom lijden en bestaat het risico dat houders van ongedekte effecten van de 
instelling het geld dat zij gebruikten om de effecten te verwerven, volledig verliezen. Deze vorderingen zijn 
niet onderworpen aan een wettelijke depositogarantie.  
 
In het geval van een afschrijving van vorderingen verliezen schuldeisers hun recht op betaling voor deze 
som jegens de instelling. Het is ook mogelijk dat de schuldeisers van de instelling bij omzetting door de 
nationale afwikkelingsautoriteit in de plaats van hun vordering aandelen ontvangen van de instelling. De 
loutere mogelijkheid van afwikkelingsmaatregelen kan het moeilijker maken om ongedekte effecten en 
andere ongedekte schuldbewijzen op de secundaire markt te verkopen en houdt het risico in dat 
effectencrediteuren, ondanks eventuele terugkoopverplichtingen door de instelling, gedwongen zijn om 
hun vorderingen met hoge kortingen te verkopen.  
 
Een bankafwikkeling mag de houders en schuldeisers van de instelling echter niet in een slechtere positie 
plaatsen dan een conventionele insolventieprocedure van de instelling. Als de uitvoering van maatregelen 
voor de bankafwikkeling ertoe leidt dat een crediteur grotere verliezen lijdt dan het geval zou zijn geweest 
in de insolventieprocedure van de instelling, heeft hij het recht om dat verschil te compenseren tegenover 
het herstructureringsfonds dat bij de afwikkelingsautoriteit is opgericht. 
 
Als een dergelijke vordering ontstaat, bestaat echter het risico dat betalingen ten aanzien van deze 
vordering veel later zullen plaatsvinden dan het geval zou zijn geweest als de instelling haar contractuele 
verplichtingen naar behoren was nagekomen.  
 
 
Waar vindt u meer informatie? 
 
De Duitse toezichthouder voor de financiële markten (BaFin) heeft meer informatie beschikbaar op haar 
website, die opgevraagd kan worden via de volgende links: 
 
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/BA/mb_haftungskaskade_banken
abwicklung.html   
 
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/sicherungseinrichtungen_nod
e.html  
 
 

https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/BA/mb_haftungskaskade_bankenabwicklung.html
https://www.bafin.de/SharedDocs/Veroeffentlichungen/DE/Merkblatt/BA/mb_haftungskaskade_bankenabwicklung.html
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/sicherungseinrichtungen_node.html
https://www.bafin.de/DE/Verbraucher/BaFinVerbraucherschutz/Schieflage/sicherungseinrichtungen_node.html
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flatex Bank AG 
 
Depositohouder Informatie Blad over depositogarantie  
 
Geachte Klant, 
 
Door middel van dit document ("Depositohouder Informatie Blad over depositogarantie – flatex Bank AG") informeren wij u 
in overeenstemming met § 23a, lid 1, derde zin van de Duitse wet op het kredietwezen (Kreditwesengesetz) over de wettelijke 
depositogarantie in Duitsland.  
 

 

INFORMATIEBLAD VOOR DE DEPOSITOHOUDER 

(Duitse wettelijk depositogarantiestelsel) 

Deposito’s bij flatex Bank AG worden beschermd door 
de: 

Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH1 

Hoogte van het garantieplafond: 100.000 Euro per depositohouder per kredietinstelling2 
 

Als u meerdere deposito's bij 
dezelfde kredietinstelling heeft: 
 

Al uw deposito's bij dezelfde kredietinstelling worden 
”opgeteld” en de totale som is onderworpen aan het 
plafond van 100.000 Euro² 
 

Als u een gezamenlijke rekening met een of meerdere 
personen heeft:   

Het plafond van 100.000 Euro geldt voor elke afzonderlijke 
belegger3  

Teruggavetermijn bij de tekortkoming van een 
Kredietinstelling: 
 

7 werkdagen4 
 

Munteenheid van teruggave: Euro 
 

Contactgegevens: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
(“EDB”) 
Burgstraße 28 
10178 Berlijn 
Duitsland 
 
Postadres: 
Postbus 11 04 48 
10834 Berlijn 
Duitsland 
 
Telefoon: +49 (0)30 59 00 11 960 
E-mail: info@edb-banken.de 
 

Meer informatie: www.edb-banken.de 
 

 

Lees de toelichting vermeld in de voetnoten op pagina 2.  

Dit document is een Nederlandstalige vertaling van de originele Duitse versie van dit document. De originele Duitse versie 
van dit document is beschikbaar via https://konto.biw-bank.de/formularcenter_bank/public/0100334.pdf. 

 

 

mailto:info@edb-banken.de
file:///C:/Users/mdahlhaus/AppData/Local/Temp/notesA93AF9/www.edb-banken.de
https://konto.biw-bank.de/formularcenter_bank/public/0100334.pdf
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Toelichting van de voetnoten 

1 Depositogarantiestelsel  
Uw deposito wordt door het wettelijk depositogarantiestelsel gedekt. Bij insolventie van uw kredietinstelling worden uw 
deposito's in elk geval tot 100.000 Euro teruggestort. 
 
2 Algemene garantiegrens 
Als een deposito niet beschikbaar is omdat een kredietinstelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, zullen 
de beleggers worden gecompenseerd door het depositogarantiestelsel. De betreffende dekkingssom bedraagt maximaal 100. 
000 Euro per kredietinstelling. Dat betekent dat bij de vaststelling van deze som alle bij dezelfde kredietinstelling gehouden 
deposito's worden opgeteld. Heeft een belegger bijvoorbeeld 90.000 Euro op een spaarrekening en 20.000 Euro op een 
girorekening, dan wordt hem slechts 100.000 Euro terugbetaald. 
 
3 Garantiegrens voor gezamenlijke rekeningen  

Bij gezamenlijke rekeningen geldt het plafond van 100.000 Euro voor elke belegger. 
Deposito's op een rekening waarover twee of meer personen als leden van een zakelijk partnerschap of associatie, vereniging 
of soortgelijke groepering zonder rechtspersoonlijkheid kunnen beschikken, worden echter gecombineerd bij de berekening 
van het plafond van 100.000 Euro en behandeld als deposito door één enkele belegger. In de gevallen van § 8 alinea's 2 tot 4 
van de depositogarantiewet zijn deposito's van meer dan 100.000 Euro gegarandeerd.  
Meer informatie is verkrijgbaar via de website van de EDB (www.edb-banken.de). 

 
4 Vergoeding  
De verantwoordelijke instelling voor vergoeding is:  
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH (EDB) 
Burgstraße 28 
10178 Berlijn 
Duitsland 
 
Postadres 
Postbus 11 04 48 
10834 Berlijn 
Duitsland 
 
Telefoon: +49 (0)30 59 00 11 960 
E-mail: info@edb-banken.de 
 
Het EDB zal uw deposito's (tot en met een maximum van 100.000 Euro) uiterlijk binnen 7 werkdagen aan u vergoeden.  
 
Als u de terugbetaling niet binnen deze termijnen hebt ontvangen, dient u contact op te nemen met het 
depositogarantiestelsel, omdat de terugbetalingstermijn na een bepaalde periode kan zijn verstreken. Nadere informatie is 
verkrijgbaar via de website van het EDB (www.edb-banken.de). 
 
Overige belangrijke informatie  
Tegoeden van particuliere klanten en ondernemingen worden over het algemeen door depositogarantiestelsels gedekt. Voor 
bepaalde tegoeden geldende uitzonderingen worden op de website van de verantwoordelijke instelling meegedeeld. Uw 
kredietinstelling informeert u op verzoek of bepaalde producten al dan niet gedekt zijn. Indien een tegoed gedekt is, zal de 
kredietinstelling dit ook op het rekeningafschrift bevestigen.  
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Klanteninformatie* overeenkomstig artikel 38, lid 5 en lid 6 van 

Verordening (EU) nr. 909/2014 (CSDR) 

Versie: Oktober 2019 (geldig vanaf 01-10-2019) 

Inleidende opmerkingen  

flatex Bank AG (hierna: flatex Bank AG of de Bank) informeert u met deze klantinformatie over de 

mogelijke mate van scheiding bij de bewaring van effecten bij de betreffende (centrale) 

bewaardbedrijven en over de toepasselijke insolventiewetgeving. 

 Dit document vermeldt de centrale effectenbewaarbedrijven waarmee flatex in het kader van de 

CSDR is verbonden of waarin flatex deelnemer is. Voor meer informatie kunt u gebruik maken van de 

informatie die door het betreffende bewaarbedrijf wordt gepubliceerd.  

Scheidingsniveaus  

De bewaring met zogenaamde "omnibus-klantenscheiding" is een vorm van bewaring die in de 

huidige algemene praktijk gebruikelijk is. Hier worden alle effecten van een klantengroep gezamenlijk 

bij elkaar gehouden. Hierdoor kan de bewaring in het belang van de klant gunstiger en effectiever 

uitgevoerd worden.  

Flatex houdt een adequate administratie en boekhouding bij in overeenstemming met de 

toepasselijke wetgeving met betrekking tot de portefeuille en, in het bijzonder, de afzonderlijke 

eigendomsrechten. In Duitsland kunnen bepaalde eigen effecten samen met effecten van klanten 

worden aangehouden. flatex maakt van deze mogelijkheid gebruik. De interne procedures dragen 

zorg voor een concrete toewijzing van de effecten aan de betreffende klanten. Daarom zijn de 

eigendomsrechten begrijpelijk en controleerbaar als de boekhouding en administratie correct zijn.  

Bij een bewaring met "individuele-klantenscheiding" daarentegen worden de effecten van een 

individuele klant gescheiden bewaard. Voor een dergelijke bewaring worden extra kosten in rekening 

gebracht wegen extra handmatige inspanningen. 

Bescherming van de klant 

De Bank heeft uitgebreide maatregelen genomen om de potentiële risico's die voortvloeien uit het 

wettelijk toegestane gebruik van collectieve bewaarnemingsrekeningen tot een minimum te 

beperken en om de bescherming van financiële instrumenten en fondsen te waarborgen. Flatex 

stemt daartoe de rekeningen en de boekhouding voortdurend af met de centrale- en derden- 

bewaarders. Door het implementeren van passende structuren (zoals volledig geautomatiseerde 

transactieverwerking) en interne instructies wordt de bescherming van het vermogen van de klant 

gewaarborgd. Bovendien worden eventuele vertragingen bij de levering van financiële instrumenten 

als gevolg van een vertraagde levering door derden onmiddellijk door de Bank in herinnering 

gebracht, zodat aan de leveringsverplichting kan worden voldaan.   

Subvoorraden  

Er is sprake van een zogenaamde "subvoorraad" als de Bank effecten aanhoudt waarvan het aantal 

en de klasse niet minstens overeenstemt met de effecten die op de cliënteneffectenrekening zijn 

vermeld. Het voorval kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld door onjuiste boekingen, 

vertragingen bij de levering door een andere bank of andere operationele fouten. De effecten en 

oorzaken van een tekort kunnen variëren voor een omnibus-klantenscheiding of een individuele-

klantenscheiding. Subvoorraden worden in principe vermeden om de klanten van de bewaarnemer 



* Dit document pretendeert niet een volledige en uitputtende informatie te verstrekken, in het bijzonder met betrekking tot het 

insolventierecht. Als u vragen heeft over juridische beschrijvingen of effecten, raden wij u aan contact op te nemen met een juridisch 

adviseur. 

** Het gebruik van omnibusrekeningen. Indien de csd naast de scheiding van de omnibusklantenrekening ook individuele 
klantenrekeningen aanbiedt, mag de klant een individuele klantenrekening aanvragen tegen een in de markt gebruikelijke vergoeding. De 
gebruikelijke marktvergoeding bij flatex bedraagt 35.000 EUR eenmalig en 55.500 EUR extra per jaar wegens extra handwerk. 

en de integriteit van het bewaringssysteem te beschermen en is over het algemeen enkel van korte 

duur.  

Juridische informatie (in het bijzonder het insolventierecht) 

In geval van insolventie van een Duitse bank is het Duitse insolventierecht van toepassing. Benadrukt 

moet worden dat de klanteportefeuille volgens het Duitse insolventierecht geen deel uitmaakt van 

de failliete boedel en is beschermd tegen de aanspraak van schuldeisers in de insolventieprocedure. 

Als u eigenaar bent van de effecten en de wettelijke aanspraak op uw eigen effecten niet aan derden 

hebt overgedragen (bijvoorbeeld door een eigendomsoverdracht), vervalt uw eigendomsrecht niet. 

Dit geldt zowel voor de bewaring met individuele-klantenscheiding als voor de bewaring met 

omnibus-klantenscheiding. De eigendomsstructuur is met name gebaseerd op de correcte 

boekhouding en administratie van de Bank. Indien Financiële Instrumenten bij wijze van uitzondering 

in een derde land worden aangehouden, kan dit gevolgen hebben voor de toepasselijke wetgeving. 

In overeenstemming met de huidige wetgeving worden de klantenportefeuilles niet aangesproken in 

een bail-in proces (zie ook onze informatie over bail-in). 

Het verloop van een insolventieprocedure kan enige tijd in beslag nemen door de vaststelling van de 

eigendomsrechten en de wettelijke vereisten van een dergelijke procedure, zodat de uitgifte van de 

effecten enige vertraging kan oplopen. Zowel voor een individuele-klantenscheiding als voor een 

omnibus-klantenscheiding moeten de eigendomsrechten worden verduidelijkt aan de hand van de 

boekhouding en administratie van de Bank.  

Centrale effectenbewaarbedrijven en derden-bewaarders 

Flatex heeft de hierna opgesomde csd's belast met het bewaren van effecten op het moment van dit 

document. Nadere informatie over de veiligheidsmaatregelen van de respectieve csd's kan 

rechtstreeks van de csd worden verkregen. Wij kunnen de volledigheid en juistheid van de gegevens 

niet garanderen.   

 

Clearstream Banking S.A.** (CBL), Luxemburg  

www.clearstrem.com  

Clearstream Banking AG** (CBF), Duitsland 

www.clearstrem.com  

Bewaarder van derden: 

UBS Zwitserland 

 

http://www.clearstrem.com/

