
 1/6

FLASH INVEST
Promotioneel 
Document 
Juni 2018

De BNP PariBas issuaNce BV (NL) autocaLLaBLe euroPe 
2028/2 (verkort BNPP BV autocaLLaBLe euroPe 2028/2) is 
een gestructureerd schuldinstrument uitgegeven door BNP 
Paribas Issuance BV (NL) en gewaarborgd door BNP Paribas. 
Door in te tekenen leent u geld aan de emittent die er 
zich toe verbindt op de eindvervaldag of bij automatische 
vervroegde terugbetaling 100% van de nominale waarde 
(1.000 EUR per coupure) terug te betalen. Bij faillissement of 
risico op faillissement van de emittent, en bij faillissement, 
risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van  de garant 
loopt u bovendien het risico op de eindvervaldag de bedra-
gen waarop u recht hebt niet terug te krijgen, evenmin als de 
nominale waarde.

BNP PARIBAS ISSUANCE BV (NL) 
AutocAllAble europe 2028/2

1  Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent, en bij 
faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.

2  De eindwaarde is gelijk aan het gemiddelde van de slotkoersen van de 
index op 25 observatiedata, maandelijks gespreid tussen 3 juli 2026 en  
3 juli 2028 (de data vindt u op pagina 3).   

GESTRUCTUREERDE OBLIGATIE

Recht1 op 
terugbetaling 
tegen 100% van de 
nominale waarde op de 
eindvervaldag

Fiscaliteit
Terugbetalings-
premie of coupon 
onderworpen aan 
roerende voor-
heffing

Looptijd
Minimaal 2 jaar 
en maximaal 
10 jaar

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN
■	 Looptijd van minimaal 2 jaar en maximaal 10 jaar.
■	 Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde (1.020 EUR 

per coupure)
■	 Recht1 op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde 

(1.000 EUR per coupure) op de eindvervaldag of bij automa-
tische vervroegde terugbetaling.

■	 Rendement en looptijd gekoppeld aan de evolutie van de 
EURO STOXX 50-index (Price) die is samengesteld uit de 50 
grootste beurswaarden van de eurozone. 

■	 Een vervroegde terugbetaling gebeurt automatisch als op een 
van de 4 voorziene tweejaarlijkse observatiedata de index 
de voorafbepaalde stijgingsdrempel overschrijdt. Voor elke 
observatiedatum is die drempel steeds hoger in verhouding 
tot de beginwaarde (op pagina 3 vindt u hier meer uitleg over).

■	 Bij een automatische vervroegde terugbetaling heeft de 
belegger recht op een eenmalige coupon. Die bedraagt 5% 
(bruto) vermenigvuldigd met het aantal jaren dat sinds de 
uitgiftedatum is verstreken.

■	 Indien er geen vervroegde terugbetaling gebeurt, is de poten-
tiële terugbetalingspremie gelijk aan 100% van de stijging van 
de index tussen de begin- en de eindwaarde2.
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EURO STOXX 50-INDEX (PRICE)
De EURO STOXX 50-index (Price) is samengesteld uit aandelen van 
de 50 belangrijkste ondernemingen uit de eurozone, geselecteerd 
op basis van hun beurswaarde. Het is de referentie-index van de 
Europese aandelenmarkten geworden.

GOED OM TE WETEN  
De samenstelling en de evolutie van de EURO STOXX 
50-index (Price) kan u vinden op de website 
www.stoxx.com/index-details?symbol=SX5E.

INDEX VAN HET TYPE ‘PRICE’
Aan de BNPP BV AutocAllAble europe 2028/2 is een ‘Price’-
index gekoppeld, namelijk de EURO STOXX 50. Dat betekent 
dat de uitgekeerde dividenden op de aandelen in die index 
niet opnieuw in de index belegd worden en dus geen 
rechtstreekse invloed hebben op de prestatie ervan. Bij een 
index van het type ‘Total Return’ is dat wel het geval. 

Evolutie van de EURO STOXX 50-index (Price) tijdens de voorbije 10 jaar

Bron: Bloomberg. Cijfers op 14 mei 2018. 

Op 14 mei 2018 sloot de EURO STOXX 50-index (Price) af op 3.565,74. 

Voor de periode van 14 mei 2008 tot 14 mei 2018 bedroeg het ac-
tuarieel rendement -0,78%. 

Gegevens uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. 
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BELEGGINGSDOELSTELLING
De analisten van BNP Paribas Fortis stellen vast dat de economische fundamenten van de eurozone gunstig zijn, dat de resultaten 
van de Europese ondernemingen voor aangename verrassingen zorgen en dat de aanhoudend lage rentevoeten beleggers naar de 
aandelenmarkten blijven trekken. De recente beroeringen hebben de beurswaarden bovendien naar een meer houdbaar niveau 
gebracht.

Door de koppeling van de BNPP BV autocaLLaBLe euroPe 2028/2 aan de EURO STOXX 50-index (Price) kan de belegger voorzichtig 
mikken op het potentieel van de belangrijkste aandelen van de eurozone, zonder rechtstreeks in die aandelen te moeten beleggen; 
Bovendien heeft hij de zekerheid dat hij 100% van de nominale waarde van zijn kapitaal terugkrijgt op de oorspronkelijk bepaalde 
eindvervaldag of bij een automatische vervroegde terugbetaling. Na het tweede jaar kan hij inderdaad een terugbetaling van zijn 
belegging verwachten met als enige voorwaarde dat de index 10% gestegen is ten opzichte van zijn beginwaarde. Verder zijn er om de 
twee jaar andere mogelijke automatische vervroegde terugbetalingen voorzien, telkens op basis van een steeds grotere stijging van 
de index (meer uitleg vindt u op pagina 3).   

1  Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent, en bij faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.
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Hoewel de initiële looptijd 10 jaar is, kan de bNpp bV AutocAllAble 
europe 2028/2, vanaf het tweede jaar, elke twee jaar automa-
tisch vervroegd worden terugbetaald. 

Dat zal automatisch gebeuren als de EURO STOXX 50-index 
(Price) een voorafbepaalde stijgingsdrempel op een van de 
4 observatiedata overschrijdt. De stijgingsdrempel vergroot 
telkens voor elk van de 4 data (zie onderstaande tabel).

EEN EENMALIGE COUPON BIJ AUTOMATISCHE VERVROEGDE 
TERUGBETALING1 ...

Bij een automatische vervroegde terugbetaling geeft de 
BNPP BV Autocallable Europe 2028/2 recht op1:
■	 een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde, 

en
■	 een uitkering van een eenmalige brutocoupon die als 

volgt wordt berekend:
 5% x het aantal verstreken jaren sinds de uitgiftedatum.

1  Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent, en bij faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.
2  Voor inhouding van de roerende voorheffing.

1  Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent, en bij faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.

Jaar Observatiedatum
Minimale stijging 

voor een vervroegde 
terugbetaling

Datum van de 
mogelijke vervroegde 

terugbetaling1

Mogelijke eenmalige 
brutocoupon1 2  

Actuarieel brutoren-
dement2 op basis van 
de inschrijvingsprijs 

van 102%

2 2 juli 2020 10% 13 juli 2020 2 x 5% = 10% 3,83%

4 30 juni 2022 20% 12 juli 2022 4 x 5% = 20% 4,14%

6 2 juli 2024 30% 12 juli 2024 6 x 5% = 30% 4,12%

8 2 juli 2026 40% 13 juli 2026 8 x 5% = 40% 4,03%

INDEXWAARDEN
De prestatie van de index stemt overeen met de evolutie tussen 
zijn begin- en eindwaarde.
Beginwaarde: slotkoers van 2 juli 2018.
Eindwaarde: gemiddelde van de indexniveaus op de volgen-
de observatiedata: 3 juli, 3 augustus, 3 september, 5 oktober,  
3 november en 3 december 2026, 4 januari, 3 februari, 3 maart, 
5 april, 3 mei, 3 juni, 5 juli, 3 augustus, 3 september, 4 oktober,  
3 november en 3 december 2027, en 3 januari, 3 februari,  
3 maart, 3 april, 3 mei, 5 juni en 3 juli 2028.
De eindprestatie, berekend zoals hierboven uitgelegd, kan lager 
of hoger zijn dan de werkelijke prestatie van de index op de 
eindvervaldag.

Als de EURO STOXX 50-index (Price) op het einde van het achtste 
jaar op de voorziene observatiedatum niet met minstens 40% is 
gestegen ten opzichte van de beginwaarde, dan loopt de bNpp 
bV AutocAllAble europe 2028/2 tot de oorspronkelijk voorziene 
eindvervaldag.

… OF 100% VAN DE MOGELIJKE POSITIEVE PRESTATIE VAN DE 
INDEX OP DE EINDVERVALDAG1

Als de index tot de eindvervaldag, namelijk 12 juli 2028, 
loopt, geeft de bNpp bV AutocAllAble europe 2028/2 recht1 
op:
■	 een terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde, 

en
■	 een mogelijke terugbetalingspremie van 100% van elke 

positieve indexprestatie. 



BECIJFERDE VOORBEELDEN 
Deze voorbeelden gelden als illustratie en zijn geen prognose van de toekomstige evolutie van de EURO STOXX 50-index (Price), noch 
van een mogelijke vervroegde terugbetaling. Ze vormen in geen geval een indicatie voor het eindrendement.

Negatief voorbeeld Neutraal voorbeeld Positief voorbeeld

Op de eindvervaldag tekent de index 
een daling1 op van -20% en heeft hij 
op geen van de 4 observatiedata de 
vereiste stijgingsdrempel bereikt. 

Op de eindvervaldag tekent de index 
een stijging1 op van 20% en heeft hij 
op geen van de 4 observatiedata de 
vereiste stijgingsdrempel bereikt.

Op het einde van het tweede jaar 
tekent de index een stijging op van 

15%.

Op 12 juli 2028 heeft de belegger 
recht2 op de terugbetaling tegen 
100% van de nominale waarde.

Op 12 juli 2028 heeft de belegger 
recht2 op de terugbetaling tegen 100% 

van de nominale waarde en een 
terugbetalingspremie van 20% (bruto). 

Op 13 juli 2020 heeft de belegger 
recht2 op de terugbetaling tegen 

100% van de nominale waarde en een 
eenmalige coupon van 10% (bruto).

Het actuarieel rendement bedraagt 
-0,20%

Het actuarieel brutorendement3 
bedraagt 1,64%. 

Het actuarieel brutorendement3 
bedraagt 3,83%. 

1   Begin- en eindwaarde van de index: zie de paragraaf ‘Indexwaarden’ onderaan op pagina 3.
2  Behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent, en bij faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.
3  Op basis van de inschrijvingsprijs van 102% en voor inhouding van de roerende voorheffing.

PRESTATIESCENARIO’S
U vindt de prestatiescenario’s in het Essentiële-informatiedocument (KID) van het certificaat (beschikbaar op de website  
www.bnpparibasfortis.be/emissies). Die scenario’s zijn gebaseerd op een methodologie opgelegd door de nieuwe Europese 
PRIIPs-regelgeving (EU-verordening Nr. 1286/2014). De belegger moet er zich wel van bewust zijn dat andere methodologieën 
verschillende scenario’s opleveren. De bedragen die hij kan bekomen voor de verschillende periodes opgenomen in de 
KID-scenario’s kunnen dan ook veel lager zijn dan de bedragen vermeld in die scenario’s.
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PROSPECTUS 
Het Prospectus bestaat uit:
■	 het Basisprospectus van het programma ’Note, Warrant and 

Certificate’, van 7 juni 2017, opgesteld in het Engels en goedge-
keurd door de ’Autorité des marchés financiers’ (AMF) in Parijs,

■	 de supplementen van 4 augustus 2017, 13 september 2017, 15 
november 2017, 12 december 2017, 15 februari 2018, 9 april 
2018 en 18 mei 2018, en alle eventuele toekomstige supple-
menten,

■	 de samenvatting van de uitgifte, opgesteld in het Nederlands, en
■	 de Final Terms, opgesteld in het Engels, van 1 juni 2018.

Die documenten zijn samen met het Essentiële-informatiedocu-
ment en een Nederlandse samenvatting van het Basisprospectus 
gratis beschikbaar op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies.

De potentiële belegger wordt verzocht kennis te nemen van het 
Prospectus en van het Essentiële-informatiedocument alvorens 
een beleggingsbeslissing te nemen.

BIJWERKING VAN HET BASISPROSPECTUS
In het kader van dit publiek aanbod in België is het Basisprospec-
tus van 2017 geldig tot en met 6 juni 2018. Een nieuw Basispros-
pectus zou op 5 juni 2018 moeten goedgekeurd en gepubliceerd 
zijn door de CSSF. De investeerders zullen hiervan op de hoogte 
worden gebracht via een bericht dat zal worden gepubliceerd 
op de website www.bnpparibasfortis.be/emissies, waar ook het 
nieuwe Basisprospectus zal worden gepubliceerd. 
Bij de publicatie van het nieuwe Basisprospectus hebben beleg-
gers die reeds hebben ingeschreven op de Certificaten, geduren-

de 2 werkdagen, het recht hun inschrijving terug te trekken. Zelfs 
als een nieuw Basisprospectus gepubliceerd is, dient te worden 
genoteerd dat de Certificaten zullen worden uitgegeven op basis 
van de algemene voorwaarden van 2017 vermeld in het Basis-
prospectus van 2017, aangevuld door de Final Terms van 1 juni 
2018. 
Indien het nieuwe Basisprospectus niet zou gepubliceerd zijn zo-
als voorzien voor 5 juni 2018 zal de inschrijvingsperiode van de 
Certificaten vervroegd worden afgesloten op 6 juni 2018 om 16u 
(de wet verplicht de emittent immers een geldig Prospectus te 
hebben op elke dag van de aanbiedingsperiode). In dat geval zul-
len de beleggers hiervan op de hoogte worden gebracht via de 
publicatie van een bericht op de website 
www.bnpparibasfortis.be/emissies.

BIJGAANDE INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET BELGISCH RECHT
BNP Paribas Fortis heeft in haar hoedanigheid van verdeler de 
verbintenis verkregen van de emittent om de onrechtmatige 
bedingen zoals opgenomen in het Basisprospectus via de Final 
Terms niet toepasselijk te maken.

OPVOLGING VAN UW BELEGGING
De belegger die zijn effecten in bewaring geeft op een 
Effectenrekening van BNP Paribas Fortis kan het verloop 
van de waarde elke dag volgen via Easy Banking Web. BNP 
Paribas Fortis zal aan de beleggers alle belangrijke wijzigingen 
meedelen met betrekking tot het risicoprofiel en/of de waarde 
van de bNpp bV AutocAllAble europe 2028/2 op de website  
www.bnpparibasfortis.be/emissies.
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BELANGRIJKSTE RISICO’S 
■	 Kredietrisico: door het aankopen van dit certificaat stelt de 

belegger zich bloot aan het kredietrisico van de emittent en 
de garant. In geval van faillissement van deze, loopt de beleg-
ger het risico zijn belegde kapitaal niet terug te krijgen op 
de eindvervaldag, noch de potentiële winst. Indien de garant 
grote solvabiliteitsproblemen zou kennen, kunnen de certifi-
caten geheel of gedeeltelijk worden geannuleerd of worden 
omgezet in instrumenten van eigen kapitaal (aandelen) in 
functie van de beslissing van de toezichthouder (bail-in)1. In 
dit geval loopt de belegger het risico de bedragen waarop 
hij recht heeft niet terug te krijgen en zijn kapitaal geheel of 
gedeeltelijk te verliezen.

1 De passiva van de emittent vallen, op basis van een interne juridische 
analyse van BNP Paribas volgens Frans recht niet onder de toepassing 
van een bail-in.

■	 Risico op een geringe prestatie bij vervroegde terugbetaling 
naar keuze van de emittent: het ‘callable’-karakter van de 
certificaten bepaalt een bovengrens voor de prestatie zodat 
niet volledig kan worden geprofiteerd van een belangrijke 
indexstijging.

■	 Risico met betrekking tot de index: in geval van een uitzon-
derlijke gebeurtenis met de index (schorsing, niet-publicatie), 
zal de berekeningsagent (BA) van de certificaten, in dit geval 
BNP Paribas Arbitrage SNC, de houders hiervan op de hoog-
te brengen en bepaalde maatregelen nemen. Indien de index 
vervangen wordt door een index met substantieel dezelfde 
formules en berekeningsmethodes als de initiële index of 
indien de index wordt gepubliceerd door een nieuwe sponsor 
die aanvaardbaar is voor de BA, zal die nieuwe index worden 
gebruikt als nieuwe onderliggende waarde. Indien de sponsor 
van de index een aanzienlijke verandering in de formules en 
de berekeningsmethodes van de index of een verwijdering van 
de index aankondigt, of indien de nieuwe sponsor van de index 
deze index niet publiceert, zal de BA overgaan tot de waarde-
bepaling van de index en de andere bedragen zoals voorzien 
in de definitieve voorwaarden van de certificaten.

■	 Liquiditeitsrisico: deze certificaten zijn niet genoteerd op 
een gereglementeerde markt. BNP Paribas Fortis verzekert 
de liquiditeit ervan door op te treden als koper, behalve bij 
uitzonderlijke omstandigheden. De belegger die zijn effecten 
zou willen doorverkopen voor de eindvervaldag zal ze moeten 
verkopen voor de prijs bepaald door BNP Paribas Fortis. Dit zal 
afhankelijk van de marktparameters van het moment gebeu-
ren (zie hieronder), die een prijs met zich mee zouden kunnen 
brengen die lager is dan de nominale waarde per coupu-
re (1.000 EUR). In geval van verkoop voor de eindvervaldag 
moet rekening worden gehouden met transactiekosten, taks 
op beursverrichtingen en eventuele belastingen (zie de rubriek 
‘Kosten ten laste van de belegger’ op pagina 6).

■	 Risico op prijsschommelingen van het effect (marktrisico): 
het recht op een terugbetaling tegen 100% van de nominale 
waarde geldt enkel op de eindvervaldag of in geval van auto-
matische vervroegde terugbetaling door de emittent. Voordien 
zijn een aantal parameters, zoals de financiële gezondheid 
van de emittent en de garant, en de evolutie van de onderlig-
gende index en de rentevoeten, bepalend voor de positieve en 
negatieve prijsschommelingen van dit certificaat.

■	 Vervroegde terugbetaling mogelijk (behalve de automatische 
vervroegde terugbetaling zoals voorzien door het rendements- 
mechanisme): in geval van overmacht die het behoud van de 
certificaten definitief onmogelijk maakt (bijvoorbeeld indien 
het illegaal of onmogelijk is voor de emittent om zijn verplich-
tingen na te komen in het kader van de certificaten), kan de 
emittent de houders van de certificaten op de hoogte brengen 
van een vervroegde terugbetaling tegen hun marktprijs. In 
voorkomend geval mag de emittent enkel die kosten facture-
ren die onvermijdelijk zijn om de beleggers de marktwaarde 
die hen toekomt uit te betalen.

KLACHTEN
Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer – 
Warandeberg 3, 1000 Brussel of per e-mail op klachtenbeheer@bnpparibasfortis.com.
Indien u niet tevreden bent met de voorgestelde oplossing kunt u een klacht indienen bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële 
geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.
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Dit document is een promotioneel document, opgesteld en verspreid door BNP Paribas Fortis NV. Het bevat geen beleggingsadvies of beleggingsonderzoek. Dit document is dus niet opgesteld conform 
de bepalingen met betrekking tot de bevordering van onafhankelijk onderzoek op beleggingsgebied en is niet onderworpen aan het verbod tot handelen voorafgaand aan de verspreiding van onderzoek 
op beleggingsgebied.

Dit document werd opgesteld in het kader van een openbaar aanbod in België. De verkoopbeperkingen zijn vermeld in het Prospectus.
De inschrijvingsperiode loopt van 1 juni 2018 (9u.) tot en met 29 juni 2018 (16u.). In bepaalde gevallen is een vervroegde afsluiting mogelijk, zoals 
beschreven in het Prospectus (zie deel B van de Final Terms).
Voor meer info of om in te schrijven, kunt u terecht:

PER TELEFOON
bij het Easy Banking Centre 
op het nr. 02 433 41 34

OP HET WEB
via Easy Banking Web

IN ELK BNP PARIBAS 
FORTIS KANTOOR

BELANGRIJKSTE EIGENSCHAPPEN 
van deze uitgifte

BESCHRIJVING  Emittent: BNP Paribas Issuance BV (verkort ‘BNPP BV’), Nederlands filiaal van BNP Paribas. 
Rating van de emittent: A (stable outlook) bij Standard & Poor’s.
Garant: BNP Paribas. De waarborg is enkel van toepassing bij faillissement of wanbetaling van de emittent.
Rating van de garant: Aa3 (stable outlook) bij Moody’s, A (stable outlook) bij Standard & Poor’s en A+ (stable 
outlook) bij Fitch. 
Een rating wordt louter indicatief toegekend en vormt geen aanbeveling tot kopen, verkopen of bewaren van de 
effecten van de emittent. Een rating kan door het ratingagentschap op elk moment worden geschorst, gewijzigd 
of opgeheven.
Meer informatie over de ratings vindt u op www.bnpparibasfortis.com/nl/investeerders/ratings-bankentiteiten.

EFFECTEN ■ Nominale waarde per coupure: 1.000 EUR.
■ Bedrag van de uitgifte: minimaal 1 miljoen EUR en maximaal 100 miljoen EUR.
■ ISIN-code: XS1757274698.
■ Senior Preferred-effecten van het type ‘Certificaat’, vertegenwoordigd door een collectieve schuldtitel en on-

derworpen aan het Engelse recht. 

LOOPTIJD & 
PRIJS

Uitgifte- en betaaldatum: 12 juli 2018.
Uitgifteprijs: 100% van de nominale waarde, namelijk 1.000 EUR per coupure.
Inschrijvingsprijs: 102% van de nominale waarde, namelijk de uitgifteprijs plus de instapkosten.
Vervaldag: 12 juli 2028, dit betekent een looptijd van maximaal 10 jaar.
Terugbetalingspremie: recht op terugbetaling tegen 100% van de nominale waarde op de eindvervaldag, of bij 
automatische vervroegde terugbetaling, behalve bij faillissement of risico op faillissement van de emittent en 
bij faillissement, risico op faillissement of bail-in (ontbinding) van de garant.

KOSTEN TEN
LASTE VAN DE
BELEGGER

Kosten inbegrepen in de uitgifteprijs, verbonden aan de structurering en het beheer van de certificaten
■ Eenmalige structureringskosten van 1,25% van de nominale waarde van het belegde bedrag.
■ Eenmalige plaatsingskosten van 1,50% van de nominale waarde van het belegde bedrag, betaald aan BNP 

Paribas Fortis in haar hoedanigheid van verdeler.
 De hierboven vermelde kosten zijn indicatief en kunnen stijgen of dalen in functie van de evolutie van de 

marktomstandigheden tijdens de inschrijvingsperiode. Hun som zal evenwel niet hoger zijn dan 4,50%.
Kosten niet inbegrepen in de uitgifteprijs
■ Instapkosten: 2% van de nominale waarde van het belegde bedrag, ingehouden door BNP Paribas Fortis in 

haar hoedanigheid van verdeler.
■ Uitstapkosten:

- op de vervaldag van de effecten of in geval van automatische vervroegde terugbetaling: geen uitstapkosten;
- voor de vervaldag van de effecten: 0,50% van de nominale verkoopwaarde (zonder transactiekosten, even-

tuele belastingen en taks op beursverrichtingen) bij normale marktomstandigheden.
■ Andere kosten: raadpleeg de brochure ‘Tarifering van de voornaamste effectenverrichtingen’ voor uitgebrei-

de informatie over de andere kosten met betrekking tot de diensten die BNP Paribas Fortis aan haar klanten 
verleent (met name de transactiekosten in geval van verkoop voor de eindvervaldag, het bewaarloon, enz.). Die 
brochure is gratis beschikbaar in elk kantoor of op www.bnpparibasfortis.be/tarieven > Kosten en taksen.

FISCALITEIT Belastingstelsel voor beleggers-natuurlijke personen met woonplaats in België 
Inkomsten uit schuldtitels die worden geïnd door tussenkomst van een in België gevestigde financiële instelling 
zijn onderworpen aan 30% roerende voorheffing (RV).
Deze roerende voorheffing is bevrijdend voor particuliere beleggers. De fiscale behandeling hangt af van de 
individuele situatie van elke belegger en is vatbaar voor mogelijke latere wijzigingen. Andere beleggerscatego-
rieën worden verzocht zich te informeren over de fiscale regeling die op hen van toepassing is. 
Taks op beursverrichtingen (TOB)  
■ Geen TOB op de primaire markt (dit is gedurende de inschrijvingsperiode).
■ 0,12% TOB bij de verkoop op de secundaire markt (maximaal 1.300 EUR per verrichting).


