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Kostentransparantie bij uw beleggingen

De verschillende categorieën van kosten

De Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten, beter gekend onder de benaming MIFID II, beoogt 
de stabiliteit van de financiële markten en de bescherming van de beleggers te verhogen, door meer bepaald de nadruk te 
leggen op de kostentransparantie.

U zal deze grotere zichtbaarheid van de bankkosten bij uw effectenverrichtingen kunnen vaststellen langsheen gans uw 
beleggingstraject: het geheel van de kosten, met inbegrip van de inducements en de taksen, zullen voortaan meer in detail worden 
voorgesteld. Diezelfde termen zullen trouwens progressief ook worden hernomen op de verschillende dragers die u gewoon bent te 
consulteren (Fintro Easy Banking Web schermen, transactie- en commerciële documenten en rekeninguittreksels). 

Maar deze transparantie kan maar compleet zijn als de kosten die u meegedeeld worden, u ook verklaard worden. De 
bedoeling van dit lexicon is daarom u bij te staan om de bankkosten waaraan uw beleggingen en uw effectenverrichtingen zijn 
onderworpen te herkennen en te begrijpen.

De MIFID II-richtlijn deelt de kosten op in 2 hoofdcategorieën, 
in functie van wat ze vergoeden:

• de kosten gekoppeld aan de dienstverlening: het 
betreft kosten geheven door BNP Paribas Fortis NV voor 
de beleggingsdiensten en/of nevendiensten die de bank 
u voorstelt in haar rol van financiële tussenpersoon;

• de kosten gekoppeld aan het financieel product: 
het betreft kosten die direct gekoppeld zijn aan een 
financieel product. Deze kosten worden geheven door de 
producent/ leverancier van dit product, bijvoorbeeld door 
de beheersmaatschappij van een beleggingsfonds.

Zowel de kosten gekoppeld aan de dienstverlening als de 
kosten gekoppeld aan het financieel product kunnen op 
hun beurt in 2 subcategorieën worden onderverdeeld, in 
functie van de frequentie waarmee ze aangerekend worden:

• de punctuele kosten: deze kosten worden maar eenmalig 
betaald, ongeacht de looptijd van het financieel product 
of de periode waarin het wordt aangehouden. Het betreft 
bijvoorbeeld de plaatsingscommissie die verschuldigd is 
bij intekening op een obligatie op de primaire markt;

• de lopende kosten: deze kosten zijn periodiek van 
toepassing gedurende de periode waarin het financieel 
product aangehouden wordt. De beheervergoeding van een 
beleggingsfonds is bijvoorbeeld berekend op jaarbasis.

Onze transparantie gaat nog verder. We wijzen erop dat 
de kosten gekoppeld aan de dienstverlening en de kosten 
gekoppeld aan het financieel product nog verder van elkaar 
kunnen worden onderscheiden naargelang het gaat om: 

• kosten gekoppeld aan de transactie: het betreft 
alle kosten die onmiddellijk betrekking hebben op de 
uitgevoerde effectenverrichting of die resulteren uit de 
verwerving of de verkoop van een belegging;

• incidentele kosten: deze kosten zijn gekoppeld aan de 
eigen specifieke kenmerken van een financieel product, 
zoals de activering van een beschermingsmechanisme 
of de vergoeding voor het behalen van een zekere 
prestatiedrempel;

• kosten voor een nevendienst: het betreft kosten 
gekoppeld aan een bepaalde beleggingsdienst, zoals het 
bewaarloon.

En verder, kosten die vroeger inbegrepen zaten in bepaalde 
types van kosten worden voortaan afzonderlijk voorgesteld 
als ‘inducements’.

MEER WETEN …
Om het tarief van de kosten opgenomen in dit 
Lexicon te kennen, kunt u de brochure “Tarifering 
van de voornaamste effectenverrichtingen” 
consulteren. Deze is beschikbaar in uw Fintro-
kantoor of op de website www.fintro.be/tarieven 
(kosten en taksen).

Onze agenten staan eveneens ter beschikking om 
op al uw vragen over de kosten gekoppeld aan uw 
beleggingen te antwoorden.

LEXICON VAN KOSTEN EN TAKSEN
Om u meer transparantie te geven en om u vertrouwd te maken met deze nieuwe benadering, vindt u hierbij een didactisch 
lexicon. Opgedeeld op basis van de door MIFID II aanbevolen classificatie, geeft dit lexicon u al deze informatie weer voor 
kosten en taksen die erin vermeld staan en de financiële instrumenten waarop ze betrekking hebben. 

Een correct gebruik van de opgenomen informatie zal u in staat stellen beter de impact van kosten op het rendement van 
uw belegging te kennen. 
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Lexicon van de kosten en taksen gekoppeld aan beleggingsinstrumenten
Benaming 
Hoofdcategorie: Financieel product 
Subcategorie: Punctuele kosten

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Aankoop-verkoopvork Het verschill tussen de aankoopkoers en de verkoopkoers van een financieel instrument op de 
secundaire markt.

Alle financiële instrumenten op de secundaire markt

Financiële correctie Kosten die eventueel aangerekend worden bij de terugkoop van een verzekeringsproduct. Deze 
kosten hangen af van de marktrente op het moment van de terugkoop.

Financiële verzekeringen

Interesten op voorschot Verschuldigde interesten bij een voorschot op de reserve van een verzekeringsproduct. Financiële verzekeringen

Kosten verbonden aan de 
beschermingsmechanismen

Kosten verbonden aan de activering van een beschermingsmechanisme voor de 
verzekeringsproducten die dit voorzien.

Financiële verzekeringen

Structureringsvergoeding Kosten aangerekend door de producent voor de montage van een financieel instrument. Gestructureerde producten

Terugkoopkosten (verzekeringen) Kosten die aangerekend worden bij de terugkoop van een verzekeringsproduct. Financiële verzekeringen

Transferkosten (verzekeringen) Kosten die aangerekend worden bij de overgang van een onderliggend fonds naar een ander 
onderliggend fonds van een Tak 23 verzekeringsproduct.

Financiële verzekeringen

Benaming 
Hoofdcategorie: Financieel product 
Subcategorie: Lopende kosten

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Administratiekosten Recurrente kosten, begrepen in de inventariswaarde van het compartiment, ter dekking van de 
administratieve kosten van de beheerder van het compartiment (voor wetgeving, registratie, 
audit,…). Deze kosten zijn begrepen in de lopende kosten.

Fondsen

Beheervergoeding Kosten verbonden aan het beheer van een financieel instrument, dagelijks berekend en inbegrepen 
in de inventariswaarde. Deze kosten variëren in functie van het instrument en/of van het type van 
beheer. Deze kosten zijn begrepen in de lopende kosten.

Fondsen, financiële verzekeringen (Tak 23)

Distributiecommissie Commissie die aan de bank betaald wordt voor de distributie en de promotie van het financieel 
instrument.

Fondsen, gestructureerde producten

Lopende kosten Recurrente kosten, begrepen in de waarde van het financieel instrument en bijgevolg onmiddellijk 
verrekend in de rendementsberekeningen. De lopende kosten omvatten onder andere de 
distributiecommissie en beheervergoeding. Ook gekend onder de benaming 'Ongoing Charge Ratio 
(OCR)' voor de fondsen of 'Total Expense Ratio (TER)' voor de verzekeringsproducten.

Fondsen, financiële verzekeringen (Tak 23)

Transactiekosten van het fonds Recurrente kosten, begrepen in de inventariswaarde, die in het kader van het beheer van het fonds 
gemaakt werden door de transacties op de markt.

Fondsen
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Benaming 
Hoofdcategorie: Financieel product 
Subcategorie: Incidentele kosten

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Prestatievergoeding Occasionele vergoeding, vooraf bepaald en inbegrepen in de waarde van het financieel instrument, 
ten gunste van de leverancier van het product.

Fondsen, financiële verzekeringen, gestructureerde 
producten

Benaming 
Hoofdcategorie: Dienstverlening 
Subcategorie: Punctuele kosten

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Arbitragekosten Kosten aangerekend voor de overgang (arbitrage) van een compartiment van een fonds naar een 
compartiment van een ander fonds.

Fondsen

Instapvergoeding Door de belegger te betalen éénmalige vergoeding bij intekening op een financieel instrument. Fondsen, financiële verzekeringen, gestructureerde 
producten

Kosten voor opvraging Kosten voor opvraging uit een effectenrekening (alleen edele metalen nog toegelaten). Enkel mogelijk voor edele metalen

Omzettingskosten De overgang van een compartiment van een fonds van BNP Paribas Asset Management naar 
een ander compartiment van hetzelfde fonds of de overgang van distributieaandelen naar 
kapitalisatieaandelen (of omgekeerd) binnen eenzelfde compartiment van een fonds van BNP 
Paribas Asset Management.

Fondsen

Terugkoopkosten Kosten voor de wederinkoop door de bank (van bijvoorbeeld kasbons). Kasbons

Transferkosten Kosten voor de overdracht van een effect naar een effectenrekening bij een andere bank. Alle financiële instrumenten

Benaming 
Hoofdcategorie: Dienstverlening 
Subcategorie: Lopende kosten

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Commission de gestion Commissie voor de bank als vergoeding voor een specifieke beleggingsdienst. Deze commissie wordt 
na de vervallen termijn per kwartaal geïnd.

Fondsen, aandelen, obligaties, gestructureerde 
producten

Frais de dossier Administratieve kosten die de bank aanrekent voor een effectenrekening waarop aan bewaarloon 
onderhevige effecten staan.

Alle financiële instrumenten

Frais fixes Kosten die door de bank worden aangerekend als vergoeding voor de geleverde dienstverlening 
in het kader van een contract van Discretionair Beheer. Deze kosten omvatten de kosten voor het 
beheer van de portefeuille, het bewaarloon en de meeste transactiekosten.

Fondsen, aandelen, obligaties, gestructureerde 
producten
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Benaming 
Hoofdcategorie: Dienstverlening 
Subcategorie: Incidentele kosten

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Prestatievergoeding Vergoeding die door de bank ontvangen wordt voor een op voorhand bepaalde prestatie. Deze 
vergoeding wordt berekend op de waarde van voorafbepaalde instrumenten en op dezelfde 
manier toegepast als de beheervergoeding die door de bank ontvangen wordt in het kader van 
een gegeven contract.

Alle financiële instrumenten behalve financiële 
verrzekeringen

Benaming 
Catégorie principale : Frais liés au service 
Sous-catégorie : Frais liés à la transaction

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Anti-dilution kosten Kosten ten laste van de belegger bij instap in of uitstap uit een compartiment ten gunste van het 
compartiment en ter vrijwaring van de rechten van de andere beleggers in dat compartiment.

Fondsen

Instapkosten ten gunste van het compartiment Instapkosten ten gunste van het compartiment bovenop de instapvergoeding, die verschuldigd is bij 
instap in een compartiment. Ze is ten laste van de belegger en is ter vrijwaring van de rechten van de 
andere beleggers in dit fonds.

Fondsen

Marge makelaar Marge die aan de makelaar verschuldigd is voor de uitvoering (selectie van de beste prijs, toegang 
tot de markt en uitvoering) van een order op de secundaire markt.

Secundaire markt: aandelen, obligaties, gestructureerde 
producten

Marge makelaar op secundaire markt 
[Marge makelaar secundaire markt ]

Marge die aan de makelaar verschuldigd is voor de uitvoering (selectie van de beste prijs, toegang 
tot de markt en uitvoering) van een order op de secundaire markt in het kader van een contract van 
Discretionair Beheer.

Secundaire markt: aandelen, obligaties, gestructureerde 
producten

Marge makelaar op de wisselverrichting 
[Marge makelaar op de wissel]

Marge die aan de makelaar verschuldigd is voor de wisselverrichting, verschuldigd op transacties in 
deviezen met afrekening in euro in het kader van een contract van Discretionair Beheer.

Alle financiële instrumenten

Plaatsingscommissie Commissie aan de bank voor de plaatsing van de emissie. Ook gekend onder de benaming 
'Instapvergoeding' voor emissies van obligaties en gestructureerde producten.

Primaire markt: obligaties, gestructureerde producten

Transactiekosten Vergoeding voor de tussenkomst van de bank bij verrichtingen op de secundaire markt (aandelen en 
obligaties).

Secundaire markt: aandelen, obligaties, gestructureerde 
producten

Uitvoeringscommissie Kosten van de makelaar voor de plaatsing van een emissie, die aangerekend worden op de uitge-
voerde orders in het kader van een contract van Discretionair Beheer.

Primaire markt: obligaties, gestructureerde producten

Uitstapvergoeding ten gunste van het 
compartiment

Uitstapkosten ten gunste van het compartiment, ten laste van de belegger bij uitstap uit een 
compartiment, ter vrijwaring van de rechten van de andere beleggers in dit compartiment.

Fondsen

Wisselkosten Kosten van de wisselverrichting, verschuldigd op transacties in deviezen met afrekening in euro. Alle financiële instrumenten
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Benaming 
Hoofdcategorie: Dienstverlening 
Subcategorie: Kosten voor een nevendienst

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Bewaarloon Kosten die de bank aanrekent voor het bewaren van effecten op een effectenrekening. Alle financiële instrumenjten behalve financiële 
verzekeringen

Fiduciaire kosten De uitbetaling van een dividend of een verrichting op effecten van fiduciaire vennootschappen (ook 
certificaten in tweede rang genoemd). Kan aan fiduciaire kosten onderworpen zijn volgens het tarief 
van de fiduciaire vennootschap.

Secundaire markt: aandelen, obligaties

Benaming 
Hoofdcategorie: Inducements 
Subcategorie : NA

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Inducement ‘Inducements’ zijn provisies, commissies of andere voordelen (in geld of in natura) die derden aan 
de bank toekennen in verband met beleggings- of nevendiensten. Inducements kunnen de vorm 
aannemen van een percentage van de uitgifteprijs, punctuele kosten of recurrente kosten.

Alle financiële instrumenten

Benaming 
Hoofdcategorie: Belastingen 
Subcategorie : NA

Definitie Betrokken financiële instrumenten

BTW BTW of belasting over de toegevoegde waarde is een indirecte consumptiebelasting (een 
omzetbelasting) die opeisbaar wordt bij de levering van een goed of een dienstverrichting.

Alle financiële instrumenten (volgens betrokken type 
contract of categorie van kosten)
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Benaming 
Hoofdcategorie: Belastingen 
Subcategorie : NA

Definitie Betrokken financiële instrumenten

Buitenlandse taksen Buitenlandse taksen zijn belastingen die u als belegger in het buitenland betaalt op bepaalde 
inkomsten of verrichtingen in verband met financiële instrumenten. 
Hierbij enkele niet-exhaustieve voorbeelden:  
• Franse financiële transactietaks: deze taks wordt geheven bij de aankoop van effecten die noteren 

op een Franse of buitenlandse gereglementeerde markt, uitgegeven door bedrijven waarvan de 
maatschappelijke zetel gevestigd is in Frankrijk en de marktkapitalisatie hoger is dan 1 miljard 
euro, op 1 januari van het fiscale jaar.

• Italiaanse financiële transactietaks: deze taks wordt geheven bij de aankoop van effecten 
alsook bij bepaalde verrichtingen in derivaten die noteren op een Italiaanse of buitenlandse 
gereglementeerde markt, uitgegeven door bedrijven waarvan de maatschappelijke zetel is 
gevestigd in Italië en de marktkapitalisatie hoger is dan 500 miljoen euro. 

• Stamp duties van toepassing in het Verenigd Koninkrijk.
• Buitenlandse bronbelasting op buitenlandse dividenden/intresten.

Secundaire markt: aandelen, obligaties

Roerende voorheffing De inkomsten van kapitalen vormen een belastbaar inkomen in België.
• Roerende voorheffing op de intresten/dividenden: 
De bank of de onderneming die u intresten of dividenden betaalt, stort de roerende voorheffing 
door aan de fiscus. U ontvangt dus de netto bedragen zijnde de (bruto) intresten of dividenden 
verminderd met de eventuele buitenlandse bronheffing en de ingehouden roerende voorheffing. Die 
roerende voorheffing is bevrijdend: u moet hierop geen andere belasting meer betalen, waardoor u 
deze niet moet (wel mag) vermelden op uw aangifte in de personenbelasting. 
• Roerende voorheffing op meerwaarden: 
Meerwaarden gerealiseerd bij de vereffening of bij de terugkoop of de verkoop op de secundaire 
markt van haar rechten van deelneming, van een collectieve beleggingsinstelling in effecten waarvan 
de activa voor meer dan 25% belegd zijn in schuldvorderingen of voor meer dan 10% belegd zijn in 
schuldvorderingen voor verwervingen vanaf 1 januari 2018, worden belast als intresten en zijn dus 
onderhevig aan roerende voorheffing.

Alle financiële instrumenten

Taks op beursverrichtingen De beurstaks of taks op beursverrichtingen (TOB) is een belasting die verschuldigd is wanneer u 
bepaalde verrichtingen doet, zoals aankopen en verkopen, op bepaalde reeds uitgegeven financiële 
instrumenten (aandelen, fondsen, obligaties, …).
Bij de inschrijving op een uitgifte van nieuwe effecten betaalt u dus geen beurstaks.

Secundaire markt: aandelen, obligaties

Taks op premie levensverzekeringen  Op de premies van een individuele levensverzekering betaalt u in principe een premietaks van 2 % 
(als natuurlijk persoon) of 4,4 % (als rechtspersoon). Maar er zijn een aantal uitzonderingen.
• Op stortingen in pensioenspaarverzekeringen betaalt u geen premietaks (0 %).
• Op stortingen voor uw schuldsaldoverzekering die dient voor het waarborgen van een 

hypothecaire lening om een onroerend goed te verwerven of te behouden, betaalt u slechts 1,1 % 
premietaks.

Financiële verzekeringen

VU
: C

ha
rl

in
e 

Va
n 

D
ro

og
en

br
oe

ck
, B

N
P 

Pa
ri

ba
s 

Fo
rt

is
 N

V,
 W

ar
an

de
be

rg
 3

, 1
00

0 
Br

us
se

l •
 0

1/
18

 •
 0

37
96

79
66

17
3 

• 
K0

55
02

Fintro is een afdeling van BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel. RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702. 


