
 
 
 
Nieuwe versie ‘Algemeen Reglement van de Verrichtingen’  
(versie van toepassing vanaf 11/10/2021) 
Overzicht belangrijkste wijzigingen 
 
 
Vanaf 11 oktober 2021 is een nieuwe versie van het Algemeen Reglement van de Verrichtingen inclusief haar bijzondere 
reglementen van kracht. Dit reglement zal de huidige versie vervangen.  

Je kan de nieuwe versie van het Algemeen Reglement van de Verrichtingen raadplegen op de website www.vdk.be/Algemeen 
Reglement van de verrichtingen. Je kan deze ook gratis en op eenvoudige vraag opvragen in elke vdk-vestiging. 

Indien je niet akkoord kan gaan met de voorgestelde wijzigingen, heb je steeds de mogelijkheid om bepaalde diensten of je 
volledige klantenrelatie op te zeggen.  

Na 11 oktober 2021 word je geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard. 

Hieronder geven wij je graag een overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het Algemeen Reglement van de Verrichtingen 
en de bijzondere reglementen die hiervan integraal deel uitmaken.  

 

Wijziging ‘Algemeen Reglement van de Verrichtingen’ 

• Buitengerechtelijke bescherming  

Naast bancair gegeven volmachten, aanvaardt vdk bank eveneens volmachten die tot doel hebben een buitengerechtelijke 
bescherming te regelen, zoals wettelijk voorzien in het Burgerlijk Wetboek (zgz. ‘zorgvolmachten’).  

• Centraal aanspreekpunt van rekeningen en financiële contracten (CAP)   

De bepalingen met betrekking tot het Centraal Aanspreekpunt werden aangepast aan de bijkomende informatie-
verplichtingen die aan de bank worden opgelegd. De bepalingen werden uitgebreid met de periodieke mededeling van 
het saldo op bank- en betaalrekeningen en van het geglobaliseerde bedrag van overeenkomsten met betrekking tot 
beleggingsdiensten en/of nevendiensten (effectenrekeningen).  

• DAC6 

Op basis van een Europese richtlijn met betrekking tot grensoverschrijdende fiscale constructies (‘DAC6’) kan vdk bank 
in bepaalde gevallen verplicht zijn om gegevens over de klant mee te delen aan de bevoegde fiscale administratie. DAC6 
voorziet in een automatische uitwisseling van informatie over mogelijk agressieve fiscale planningsconstructies met een 
grensoverschrijdend karakter. vdk bank zal in bepaalde gevallen verplicht worden om informatie aangaande de constructie 
te melden aan de Belgische autoriteiten.  

• Internationale Overschrijvingen  

Herhaling: vanaf 01/04/2021 kunnen overschrijven naar landen binnen de Europese Unie enkel nog in euro. Internationale 
overschrijvingen in de lokale munt naar de 8 EU-landen die niet tot de eurozone behoren, worden vanaf dan niet meer 
ondersteund. 

https://www.vdk.be/nl/Algemeen%20Reglement%20van%20de%20Verrichtingen
https://www.vdk.be/nl/Algemeen%20Reglement%20van%20de%20Verrichtingen


 

Wijziging Reglement ‘Verrichtingen in financiële instrumenten en verzekeringsdistributie’ 

Beleggen bij vdk bank: nieuwe aanpak voor een beter advies  

vdk bank blijft jouw vertrouwde beleggingsdiensten aanbieden, waarbij ons beleggingsadvies nóg meer op maat van je 
portefeuille zal worden gegeven.  

vdk bank biedt volgende types beleggingsdiensten aan:  

•  Beleggen met advies (Structureel beleggingsadvies met portefeuille-dimensie) 
 Zorgvuldig geselecteerd gamma adviesproducten 
 Geschiktheidsbeoordeling gebaseerd op beleggersprofiel en portefeuille kenmerken  
 Kennis en ervaring met het voorgestelde type producten wordt nagegaan 
 Periodieke opvolging van je adviesportefeuille  

•  Fiscaal beleggen (Ad hoc beleggingsadvies zonder portefeuille-dimensie) 
 Beperkt gamma aan fiscale producten 
 Geschiktheidsbeoordeling gebaseerd op fiscaal beleggersprofiel  
 Kennis en ervaring met het voorgestelde fiscaal product wordt nagegaan 

•  Zelf beleggen (Execution With Appropriateness Test) 
 Uitgebreid gamma producten waarbij je zelf belegt zonder advies 
 Kennis en ervaring met het gewenste type product wordt nagegaan 
 Je volgt zelf de samenstelling en de evolutie van je portefeuille op 

De verschillende beleggingstypes zullen voortaan in afzonderlijke portefeuilles worden ondergebracht. 

Over de concrete wijzigingen en gevolgen voor je effectenrekening(en) bij vdk bank ontvang je binnenkort meer informatie.  

 
 

Overige wijzigingen  

Volgende bijlagen aan het Algemeen Reglement van de Verrichtingen worden geactualiseerd: 

- Orderuitvoering 

- Reglementen Inzake elektronische betaalmiddelen 

- Overzicht van de voornaamste punten van het beleid inzake belangenconflicten met betrekking tot beleggingsdiensten 
en verzekeringsdistributie 

- Privacyverklaring 

 

Volgende bijlage aan het Algemeen Reglement van de Verrichtingen vervalt en wordt in de bijlage Reglement ‘Verrichtingen in 
financiële instrumenten en verzekeringsdistributie’ geïntegreerd:  

- Opbouwplan 

 


