Algemeen reglement der verrichtingen
De contractuele verbintenissen tussen Weghsteen nv en elke natuurlijk of rechtspersoon die een beroep doet
op haar diensten zijn onderworpen aan de hiernavolgende bepalingen en voorwaarden, de van kracht zijnde
wetten en verordeningen, evenals om het even welke gebruiken in het algemeen. Elke natuurlijke of
rechtspersoon die een zakenrelatie aangaat met Weghsteen nv onderwerpt zich aan de voorwaarden van het
huidige “Algemeen Reglement der Verrichtingen”. Dit algemeen reglement is van toepassing voor professionele
en niet-professionele cliënten.
Bijgevolg wordt er overeengekomen tussen, enerzijds, de rekeninghouder die een rekening geopend heeft
(hebben) (hierna de “cliënt” genoemd) en Weghsteen nv anderzijds, hetgeen volgt :
1/ Weghsteen nv
De naam van de onderneming luidt Weghsteen nv. Haar maatschappelijke zetel is gevestigd te Rijselstraat
2a – 8200 Brugge en haar ondernemingsnummer is 0405.156.033. Weghsteen nv contacteren, kan per
telefoon op het nummer +32 (0) 50 33 33 61, via fax op het nummer +32 (0) 50 34 16 30 of via e-mail
naar het adres info@weghsteen.be.
Weghsteen nv beschikt over een vergunning toegekend door de bevoegde autoriteiten en staat verder
onder toezicht van de Nationale Bank van België (NBB) met adres te 1000 Brussel, de Berlaimontlaan 14
en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (‘FSMA’) met adres te 1000 Brussel, Congresstraat
12-14.
2/ Eenheid van rekening en algemeen onderpand
2.1 Alle waarden door de cliënt aan Weghsteen nv toevertrouwd, worden of zullen door Weghsteen nv op
één of meerdere interne rekeningen of subrekeningen geboekt worden.
Alle rekeningen van eenzelfde cliënt, hetzij uitgedrukt in eenzelfde munt of in meerdere munten, hetzij
van verschillende aard, hetzij onmiddellijk of op termijn opeisbaar, hetzij onderworpen aan verschillende
interestvoeten, vertegenwoordigen in feite en in rechte de elementen van een enige en ondeelbare
rekening, waarvan het credit- of debetsaldo wordt vastgesteld na omzetting van de saldi in vreemde
deviezen in een munt met wettige koers in België, op basis van de wisselkoers van de dag.
2.2 Indien Weghsteen nv een wettig belang heeft, is zij gemachtigd om de noodzakelijke boekhoudkundige
verrichtingen uit te voeren om de onderscheiden credit- en debetsaldi van deze rekeningen samen te
voegen tot één saldo. Zonder dat deze lijst limitatief is, wordt als wettig belang beschouwd: faillissement,
gerechtelijk akkoord, vereffening van vennootschap of vereniging, beslag, verzet en blokkering van
rekening, opzegging kredieten, de definitieve vereffening van een rekening en de beëindiging van de
cliëntenrelatie. Indien noodzakelijk vindt de vereffening plaats na omzetting van de deviezen in een munt
met wettige koers in België.
2.3 Opeisbare debetsaldi of schuldvorderingen mogen van rechtswege worden aangezuiverd met creditsaldi
op naam van personen die ofwel gezamenlijk, ofwel persoonlijk tot dezelfde schuld tegenover Weghsteen
nv gehouden zijn, hetzij in hoofdorde, hetzij in bijkomende orde, zoals uit hoofde van borgstellingen, aval
of andere waarborgen. Bijgevolg is Weghsteen nv gerechtigd op elk ogenblik alle nodige overboekingen
te verrichten.
2.4 Ten einde alle huidige of toekomstige vorderingen, met inbegrip van interesten, commissies, kosten en
alle bijkomstigheden die Weghsteen nv zou hebben op de cliënt, geeft de cliënt als pand aan Weghsteen
nv, alle roerende waarden en alle geldvorderingen van welke aard ook die hem toebehoren of zullen
toebehoren en waarvan Weghsteen nv of een derde in naam en voor rekening van Weghsteen nv,
houder, depositaris of debiteur is of zal zijn.
Dit pandrecht verzekert Weghsteen nv tegen alle huidige en toekomstige vorderingen die zij persoonlijk
op de cliënt zou hebben of op alle maatschappijen of derden voor de verbintenissen van dezen laatsten
waarvoor de cliënt geheel of gedeeltelijk verantwoordelijk is tegenover Weghsteen nv, welke ook de
juridische grondslag moge zijn van deze verbintenissen. De cliënt machtigt Weghsteen nv om tevens in
zijn naam, aan de depositaris van de verpande waarden, elke officiële kennisgeving van haar pandrecht
te geven die zij nodig of nuttig acht.
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De cliënt verbindt zich ertoe de panden zelf te beheren en de nodige maatregelen te treffen voor het
behoud of de verhoging van hun waarde. Zonder ertoe verplicht te zijn, kan Weghsteen nv zelf deze
maatregelen treffen voor rekening en risico van de cliënt, zoals zij tevens tegenover de depositaris van
de verpande waarden of tegenover derden alle rechten kan uitoefenen, die de eigenaar van deze in pand
gegeven waarden op hen mogen hebben.
2.5 Na hiervan de cliënt per aangetekend schrijven te hebben aangemaand, kan Weghsteen nv, na een
termijn van drie dagen na het versturen van deze aanmaning, alle of een gedeelte van de panden vrij te
gelde maken :


indien de cliënt niet het geheel of een gedeelte van de op de vervaldag verschuldigde sommen
terugbetaalt aan Weghsteen nv, waarbij dient benadrukt te worden dat de saldi in de lopende
rekening ten allen tijde vervallen verklaard kunnen worden.



indien de panden in waarde dreigen achteruit te gaan of reeds achteruit gegaan zijn, of indien
voor enige andere reden de waarborg onvoldoende geworden is en de cliënt niet op voldoende
wijze of binnen de vastgestelde tijd gevolg geeft aan de vraag voor bijkomende waarborg of voor
terugbetaling.

De opbrengst van de te gelde gemaakte panden zal aangewend worden voor de terugbetaling van de
vordering van Weghsteen nv, in kapitaal, interesten, kosten, en bijkomstigheden, waarbij de cliënt
verantwoordelijk blijft tegenover Weghsteen nv voor het debetsaldo dat na de volledige te gelde making
van de panden zou kunnen
blijven bestaan. In geval van meerdere schuldvorderingen beslist Weghsteen nv vrij tegenover welke
vorderingen de opbrengst van de te gelde making zal worden geboekt. De cliënt verklaart van nu af aan
af te zien van elke betwisting of discussie in verband met de te gelde making van de panden.
3/ Rekeninguittreksels
3.1 De rekeningstanden evenals de inventaris van effecten en andere waarden in depot worden, tenzij
specifiek anders overeengekomen, periodiek opgesteld. Zij zijn onafhankelijk van enige vervaldag en
opzegging van de rekening en hebben tot doel de overeenstemming van de boekingen van Weghsteen
nv met deze van de cliënt na te gaan.
3.2 Indien binnen de vijftien dagen na datum van verzending of de ter beschikking stelling van de
documenten en rekeninguittreksels geen schriftelijk bezwaar wordt ingediend, wordt de inhoud ervan
geacht juist te zijn tenzij een duidelijke materiële fout is opgetreden en wordt de cliënt geacht de
betreffende documenten en uittreksels te hebben goedgekeurd.
3.3 Indien Weghsteen nv per vergissing een bedrag op het debet of credit van de cliënt heeft geboekt, heeft
zij het recht deze materiële fout te herstellen. Indien per vergissing een bedrag op de rekening werd
gecrediteerd, is Weghsteen nv gerechtigd de rekening met een overeenstemmend bedrag te debiteren
zelfs zonder de voorafgaande toestemming van de cliënt.
4/ Briefwisseling
4.1 Elke mededeling van Weghsteen nv is geldig verricht als deze verzonden werd naar het laatste door de
cliënt vermelde postadres of elektronische adres, zelfs indien de brief niet ter bestemming is
aangekomen. Elke adreswijziging moet schriftelijk aan Weghsteen nv bekend gemaakt worden.
Weghsteen nv is niet aansprakelijk voor eventuele schade, wanneer de klant de wijziging van die
gegevens niet of niet tijdig heeft meegedeeld.
4.2 Elk advies wordt geformaliseerd in een geschiktheidsrapport die Weghsteen nv, vóór elke transactie die
ertoe strekt dat advies te concretiseren, aan de cliënt zal overhandigen. Dit rapport oordeelt of de
transactie past binnen het profiel van de cliënt zoals vastgelegd in de vragenlijst. Zo wordt de transactie
getoetst aan de beleggingshorizon, doelstellingen, ervaring kennis en risicotolerantie van de cliënt.
4.3 Weghsteen nv voorziet, conform de Europese richtlijn, in de mogelijkheid om orders die op afstand
worden doorgegeven toch te laten doorgaan wanneer het geschiktheidsrapport niet kan worden
gegeven. Voorwaarden: de cliënt heeft ingestemd met de ontvangst van de geschiktheidsverklaring
zonder onnodige vertraging na het sluiten van de transactie; en Weghsteen nv heeft de cliënt de
mogelijkheid geboden de transactie uit te stellen teneinde de geschiktheidsverklaring vooraf te
ontvangen.
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4.4 Alle briefwisseling wordt verstrekt op een duurzame drager (bijvoorbeeld papier), toegestaan door de
Europese richtlijn 2014/65/eu.
5/ Volmacht
Bij het openen van de rekening en op elk later moment kan de cliënt volmacht(en) geven of herroepen.
Deze volmachten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar en worden door Weghsteen nv bewaard. Zij zijn
van kracht tot zij:


per aangetekend schrijven of bij schrijven tegen ontvangstbewijs worden ingetrokken;



tot wanneer Weghsteen nv kennis krijgt van het overlijden van de volmachtgever;



tot wanneer Weghsteen nv kennis krijgt van een andere wettelijke oorzaak van de beëindiging van
de volmacht, zoals, maar zonder dat deze lijst limitatief is, onbekwaamverklaring, ontbinding,
faillissement of kennelijk onvermogen van de volmachtgever of van de volmachthebber.

Weghsteen nv behoudt zich het recht voor om volmachten die niet gesteld zijn op de door haar daartoe
ontworpen documenten te weigeren.
De volmachtdrager verbindt er zich toe om zijn volmacht uit te oefenen in het louter belang van de
gevolmachtigde.
Weghsteen nv kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een volmachthebber zijn bevoegdheden
gebruikt met benadeling van de rechten van de volmachtgever. Weghsteen nv is niet aansprakelijk voor
de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de onnauwkeurigheid of de onvolledigheid van de haar
voorgelegde volmachten of berichten van herroeping van deze volmachten.
6/ Vruchtgebruik en blote eigendom
Het bestaan van een rechtsverhouding van vruchtgebruik tussen Cliënten moet aan Weghsteen nv
worden ter kennis gebracht bij het openen van de rekening of bij het ontstaan van de rechtsverhouding.
Daartoe kan Weghsteen nv zich de nodige stukken laten voorleggen en/of het uitdrukkelijk schriftelijke
akkoord vragen van de vruchtgebruikers en de blote eigenaars.
In elk geval zijn de vruchtgebruikers en de blote eigenaars zelf verantwoordelijk voor de mogelijke fiscale
en juridische gevolgen van dergelijk vruchtgebruik en ontslaan zij Weghsteen nv van alle
verantwoordelijkheid. Ingeval van vruchtgebruik zijn de volgende voorwaarden van toepassing:


Weghsteen nv kan de toestemming van de vruchtgebruikers en de blote eigenaars vragen voor de
uitvoering van verrichtingen op rekeningen waarop een vruchtgebruik is gevestigd, behoudens
bijzondere volmacht aan hetzij de vruchtgebruikers, hetzij de blote eigenaars.



Alle periodieke opbrengsten, zoals interesten en dividenden, en andere periodieke uitkeringen,
worden tijdens de looptijd van het vruchtgebruik uitgekeerd op de rekening op naam van de
vruchtgebruikers;



Bij beëindiging van het vruchtgebruik ingevolge overlijden van de vruchtgebruiker(s) laat
Weghsteen nv het vruchtgebruik voortbestaan tot hij kennis heeft gekregen van het overlijden.
Voor de vrijgave van de tegoeden gelden in dat geval de gewone regels van toepassing bij de
vereffening van nalatenschappen.

In alle andere gevallen van beëindiging van het vruchtgebruik behoudt Weghsteen nv zich het recht voor
om het vruchtgebruik te laten voortbestaan zolang de vruchtgebruikers en de blote eigenaars Weghsteen
nv daarvan niet expliciet schriftelijk en gezamenlijk in kennis hebben gesteld en blijft het vruchtgebruik
ook geldig voor alle herbeleggingen van het oorspronkelijk in vruchtgebruik gegeven kapitaal. Weghsteen
nv behoudt zich het recht voor om zowel het kapitaal als de opbrengsten te blokkeren bij enige
onduidelijkheid over de beëindiging van het vruchtgebruik.
7/ Minderjarigen
De vertegenwoordiger van de minderjarige verbindt zich ertoe om zich te schikken naar de bepalingen
van het Burgerlijk Wetboek bij het stellen van handelingen op de rekeningen van de minderjarige. De
vertegenwoordiger bevestigt uitdrukkelijk dat hij steeds zal handelen in het louter belang van de
minderjarige.
Het vervreemden van effecten van een minderjarige vereist de voorafgaande toestemming van de
vrederechter. Evenwel kan een verkoop zonder toestemming toegelaten zijn met het oog op vervanging
van effecten door gelijkaardige waarden.
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8/ Cliëntencategorisatie
Bij het aangaan van een relatie met Weghsteen nv zal de cliënt door Weghsteen nv in een van de volgende
categorieën ingedeeld worden:


niet-professionele Cliënt;



professionele Cliënt; of



in aanmerking komende tegenpartij (AKP).

Hierbij geniet een niet-professionele Cliënt van de hoogst mogelijke wettelijke bescherming en de AKP
van het laagst mogelijke wettelijke beschermingsniveau. Deze indeling in categorieën is wettelijk
verplicht en gebeurt op basis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële
sector en de financiële diensten en de in uitvoering daarvan genomen reglementering. Weghsteen nv zal
de cliënt van deze indeling op de hoogte brengen bij het aangaan van de relatie en/of op enig later
moment bij een eventuele herclassificatie.
De Cliënt heeft zelf de verantwoordelijkheid een andere categorie-indeling aan Weghsteen nv te vragen
wanneer hij deze beter geschikt acht voor zijn profiel. De keuze voor een andere categorie-indeling kan
leiden tot een lager (van niet-professionele Cliënt naar professionele Cliënt) respectievelijk hoger (van
professionele Cliënt naar niet-professionele Cliënt) beschermingsniveau. De keuze van de Cliënt zal
gelden voor alle producten en diensten die door Weghsteen nv aangeboden worden. Weghsteen nv heeft
het recht om discretionair te beslissen of zij de vraag van de Cliënt tot indeling in een andere categorie
aanvaardt of niet. Weghsteen nv zal haar beslissing meedelen aan de Cliënt. De aanvraag om in een
andere categorie ingedeeld te worden moet beantwoorden aan de wettelijke voorwaarden en dient
schriftelijk aan Weghsteen nv gericht te worden. Bij ontvangst van de aanvraag zal Weghsteen nv de
Cliënt aan de hand van een duidelijke schriftelijke waarschuwing in kennis stellen van het mogelijke
verlies aan bescherming en beleggerscompensatierechten.
Weghsteen nv heeft het recht om een AKP op eigen initiatief als professionele Cliënt aan te duiden,
onverminderd het recht van de AKP om een andere categorie-indeling aan Weghsteen nv te vragen.
9/ Vergoeding van de zichtrekening
De gelden op deze rekening krijgen een rentevergoeding welke bepaald wordt op basis van het tarief
“basisfinanciering” van de Europese Centrale Bank en de tegoeden op de rekening. Deze vergoeding kan
nihil of negatief zijn. Voor meer details gelieve de tarieven te raadplegen. De tarievenlijst is beschikbaar
in elk kantoor en op www.weghsteen.be/compliance.
10/ Inducements
Weghsteen nv is gerechtigd, behoudens bij haar dienst van discretionair vermogensbeheer, voor het
aanbieden van financiële instrumenten aan haar cliënten, van derden vergoedingen (inducements) te
ontvangen voor zover deze vergoeding de kwaliteit van de dienst aan de cliënt verhoogt en dit geen
afbreuk doet aan haar de plicht om zich op eerlijke, billijke en professionele wijze in te zetten voor de
belangen van de Cliënt.
Weghsteen nv ontvangt een ontvangt per kwartaal een plaatsingscommissie (± 0.55% op jaarbasis) inzake
het INTERBEURS HERMES PENSIOENFONDS. Weghsteen ontvangt eveneens een commissie inzake de
optieplannen voor werknemers (0.25%) en bedrijfsleiders (1%).
Weghsteen nv kan eveneens kleine niet-geldelijke voordelen van derden ontvangen voor zover deze
proportioneel zijn, de kwaliteit van dienst ten goede komt en geen afbreuk doen aan de plicht van de
Bank om zich naar best vermogen in te zetten voor de belangen van de Cliënt. Met name volgende
vergoedingen kunnen worden beschouwd als klein niet-geldelijk voordeel: informatie of documentatie
over financiële instrumenten of diensten, promotiemateriaal, seminaries, conferenties, trainingen, eten
en drinken tijdens deze seminaries, conferenties en trainingen.
11/ Klachten
De Cliënt kan een klacht indienen wanneer hij meent dat Weghsteen nv haar verplichtingen niet of niet
correct heeft uitgevoerd. Een klacht kan worden meegedeeld via klachten@compliance.be of schriftelijk
ingediend bij ter post aangetekende brief, verstuurd naar de maatschappelijke zetel van Weghsteen nv.
Weghsteen nv verbindt er zich toe om de klacht naar billijkheid te behandelen en om de Cliënt te horen
alvorens een beslissing te nemen.
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Wanneer de afhandeling van de klacht de Cliënt geen genoegdoening schenkt, dan kan hij zich wenden
tot de Ombudsdienst voor de Financiële Sector, North Gate II, Koning Albert II-laan 8 box 2, 1000 Brussel,
www.ombudsfin.be, ombudsman@ombudsfin.be, tel +32 (0)2 545.77.70, fax +32 (0)2 545.77.79.
12/ Slapende rekening
Wanneer rekeningen niet het voorwerp uitmaken van enige tussenkomst door de houders of
rechthebbenden sinds minstens vijf jaar, zullen die gekwalificeerd worden als slapende rekeningen.
Weghsteen nv zal vervolgens overeenkomstig de wet van 24 juli 2008 een procedure opstarten om de
houders of rechthebbenden actief op te sporen. De bank zal daartoe per brief contact opnemen met de
houders of rechthebbenden en, als nodig, een verzoek richten tot opzoeking in het Rijksregister en de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid.
Als, ondanks die opsporingsprocedure, de slapende rekeningen niet het voorwerp hebben uitgemaakt
van een tussenkomst door de houders of hun rechthebbenden, zullen de activa van die rekeningen ten
laatste op het einde van het zesde jaar volgend op de laatste tussenkomst worden overgemaakt aan de
Deposito- en Consignatiekas overeenkomstig artikel 28 van voornoemde wet. Weghsteen nv is gerechtigd
alle kosten die uit bovenvermelde opsporingsprocedure voortvloeien, aan te rekenen op de tegoeden en
waarden die de klant bij hem aanhoudt.
13/ Bewaring van roerende goederen
13.1 Op het ogenblik van de bewaargeving wordt aan de cliënt een lijst overhandigd waarin de identificatie
van de in bewaring gegeven effecten of edele metalen werd opgenomen. Weghsteen nv laat de effecten
op haar naam bewaren en beheren bij depothouders in België en in het buitenland. Zij kan tevens de
bewaring ervan toevertrouwen aan een collectief depotcentrum in België of in het buitenland.
13.2 De edele metalen die in bewaring worden gegeven onder de vorm van munten of plaatjes vallen echter
onder het stelsel van het “eigendomsrecht”. De cliënt kent Weghsteen nv het recht toe om hem roerende
waarden van eenzelfde aard en hoeveelheid terug te geven zonder overeenstemming van nummers.
14/ Orderuitvoeringsbeleid
14.1 De beursvennootschap heeft een ordertoewijzingsbeleid vastgelegd om te vermijden dat de
samenvoeging van de orders en transacties nadelig zal zijn voor enige cliënt van wie een order wordt
samengevoegd. Dit beleid is beschikbaar in elk kantoor en op www.weghsteen.be/compliance.
14.2 Weghsteen nv behoudt zich het recht om orders van cliënten samen te voegen met orders van andere
cliënten. Dit gebeurt enkel binnen discretionair vermogensbeheer en bij primaire emissies van obligaties.
Enkel bij primaire emissies van obligaties kunnen orders van cliënten in discretionair vermogensbeheer
worden samengevoegd met orders van klanten in advies. Dit gebeurt steeds in het belang van de cliënt
en met respect van Best Execution-Beleid.
14.3 Weghsteen nv zal alle telefoongesprekken en elektronische communicatie opnemen die ten minste
verband houden met in het kader van handel voor eigen rekening gesloten transacties en het verstrekken
van diensten betreffende het ontvangen, doorgeven en uitvoeren van cliëntorders. De gegevens die
worden opgenomen, worden vijf jaar bewaard en, indien de bevoegde autoriteit daarom verzoekt, zeven
jaar. U kan deze geregistreerde communicatie opvragen via info@weghsteen.be.
14.4 Weghsteen nv behoudt zich overigens het recht voor de schriftelijke bevestiging van deze instructies te
eisen en af te wachten alvorens deze uit te voeren.
14.5 Orders per e-mail moeten het identificatienummer en rekeningnummer van de opdrachtgever
vermelden. Orders die per e-mail worden doorgegeven, worden pas als “aanvaard” beschouwd wanneer
ze expliciet en schriftelijk/telefonisch bevestigd werden door onze diensten. Weghsteen nv kan in geen
geval verantwoordelijk worden gesteld voor het niet uitvoeren van operaties die door haar diensten niet
werden bevestigd, dit wat betreft zowel het order zelf als het uur van ontvangst ervan. De
geschiktheidsregels zijn eveneens van toepassing
15/ Opdat de volmachtgever zich een duidelijk beeld zou kunnen vormen van de evolutie van zijn portefeuille,
verbindt Weghsteen nv er zich toe :

gesprekken te houden onder strikt vertrouwen;

per kwartaal een rekeningoverzicht en de waarde van de portefeuille op te stellen;

de opgestelde overzichten overeenkomstig de instructies van de klant m.b.t. de briefwisseling op
te sturen of ter beschikking te stellen (bij discretionair vermogensbeheer is dit minstens per
kwartaal).
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In de portefeuille mogen alle financiële instrumenten worden opgenomen voor zover niet beperkt door
het profiel.
Voor de waardering van de financiële instrumenten wordt de laatst beschikbare slotkoers gebruikt. De
waardering van de financiële instrumenten is gebaseerd op beursinformatiediensten van derden,
waardoor koersen kunnen afwijken van de werkelijke marktprijzen. Deze waardering is slechts indicatief
en brengt voor Weghsteen nv geen verplichtingen mee.
De volmachtgever moet rekening houden dat de waardering van effecten, die noteren op niet
gereglementeerde markten, zoals de vrije markt, de publieke veiling, de markt voor eurobonds en andere,
kan verschillen van een effectieve liquidatiewaarde.
Voor de berekening van de performance (return) van een portefeuille neemt men het verschil tussen de
waarderingen bij de aanvang van de periode en het einde ervan, rekening houdende met stortingen en
afnames van effecten of speciën. Dit bedrag is de nettowinst en wordt afgewogen t.o.v. het gemiddeld
belegd kapitaal. De berekende performance is een netto-return, na berekening van alle kosten.
Ook de niet-gerealiseerde meerwaarden komen steeds in aanmerking bij de berekening van het resultaat.
Het resultaat wordt steeds in de referentiemunt berekend.
Het resultaat van de portefeuille zal worden vergeleken met een referentiewaarde. Deze benchmark kan
naar gelang de samenstelling van deze portefeuille indexen bevatten zoals de Barclays Aggregated, Euro
Stoxx 50, MSCI All Country, Bel20 Index, Stoxx Europe 50, MSCI World…
16/ Beroepsgeheim
16.1 Weghsteen nv verschaft geen inlichtingen aan derden over (verrichtingen met) een Cliënt, tenzij met zijn
uitdrukkelijke instemming of wanneer Weghsteen nv daartoe verplicht is op basis van een Belgische of
buitenlandse wets- of reglementaire bepaling of op aanvraag van de Belgische gerechtelijke autoriteiten
en overheden van toezicht, meer bepaald in het geval van voorkennis, witwassen (niet beperkende
opsomming). De cliënt stemt in met de mededeling van zijn persoonsgegevens aan deze organen, ook
wanneer deze mededeling zou inhouden dat er een doorgifte gebeurt naar landen buiten de Europese
Unie die al dan niet waarborgen bieden voor een adequaat beschermingsniveau gelijkwaardig aan de
Europese bescherming.
16.2 Behoudens in geval van bedrog of zware fout, kan Weghsteen nv niet aansprakelijk worden gesteld voor
een eventuele schending van haar geheimhoudingsplicht.
17/ Witwassen van geld en financiering van terrorisme
17.1 Zowel op Europees als op internationaal vlak zijn er dan ook afspraken gemaakt en werden maatregelen
getroffen om witwassen van geld te bestrijden. In België heeft de wet van 17 juli 1990 het witwassen van
geld afkomstig van misdrijven strafbaar gesteld. Overeenkomstig de Europese richtlijn werd de wet van
18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot
beperking van het gebruik van contacten ingevoerd die het gebruik van het financieel stelsel voor het
witwassen van geld wil voorkomen. De wet geldt voor alle financiële bemiddelaars.
17.2 Weghsteen nv gaat over tot de volledige identificatie van de cliënt voordat hem diensten worden
toegekend of een van zijn orders uit te voeren, conform de wet van 18 september 2017 tot voorkoming
van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van
contacten. De identificatie omvat het nazicht van de identiteitsgegevens op basis van de wettelijk vereiste
bewijsstukken, waarvan Weghsteen nv een kopie neemt. Zolang de identificatie niet heeft
plaatsgevonden, kan Weghsteen nv de dienst weigeren of de uitvoering van een order opschorten.
Elke natuurlijke of rechtspersoon die een beroep doet op diensten van Weghsteen nv wordt als cliënt
beschouwd, ook al heeft dat beroep maar een eenmalig of sporadisch karakter. De regels betreffende de
identificatie van de cliënt, zijn ook van toepassing op de volmachthebbers en de uiteindelijke
begunstigden van de cliënt, overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen tot voorkoming
van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme.
De cliënt aanvaardt zich te onderwerpen aan de regels over de identificatie van klanten.
17.4 Wanneer de cliënt, de (wettelijke) vertegenwoordiger, de volmachthebber en/of de uiteindelijke
begunstigde zich niet naar behoren en overeenkomstig dit Algemeen Reglement identificeren, behoudt
Weghsteen nv zich het recht de rekeningen te blokkeren en/of de volmachten te schorsen of te
annuleren.
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17.5 Indien blijkt dat de deposito’s van de rekeninghouder (effecten en speciën) van criminele oorsprong zijn
(hercyclering van zwart geld, witwassen van gelden afkomstig van drughandel of van grote criminaliteit),
heeft de beursvennootschap, wiens goede trouw aldus werd verschalkt, het recht de rekening (effecten
en speciën) te blokkeren en zal ze onmiddellijk de Cel voor Financiële Informatieverwerking hiervan op
de hoogte brengen.
18/ Cliëntenacceptatiebeleid
Weghsteen nv heeft een aan hun activiteiten aangepast cliëntacceptatiebeleid uitgestippeld en ten
uitvoer gelegd, dat hen in staat stelt om, bij het aanknopen van een zakenrelatie met elk type van cliënten
of het uitvoeren van verrichtingen voor cliënten, een voorafgaand onderzoek te verrichten naar de
reputatierisico's die zijn verbonden aan het profiel van de cliënt en aan de aard van de zakenrelatie of de
gewenste verrichting. De financiële instrumenten door Weghsteen nv aangeboden of aanbevolen,
werden eveneens beoordeeld of zij voldoen aan de behoeften van onze cliënten van onze
geïdentificeerde doelgroep. Dit beleid is op identieke wijze van toepassing al naargelang een zakenrelatie
wordt aangeknoopt of een occasionele verrichting wordt uitgevoerd.
Het cliëntenacceptatiebeleid voorziet onder meer in:


De toewijzing van de beslissingsbevoegdheid over het aanknopen van een zakenrelatie of de
uitvoering van een transactie aan een passend hiërarchisch niveau (in casu de Compliance Officer)
rekening houdend met de omvang van die risico's;



Een risicoschaal op basis waarvan cliënten worden ingedeeld in risicocategorieën;



Een omschrijving van de maatregelen die Weghsteen nv neemt indien er sprake is van een
verhoogd risico op witwassen van geld of de financiering van terrorisme;



Een omschrijving van de situaties waarin en voorwaarden waaronder gebruik kan worden gemaakt
van vrijstellingen en afwijkingen van de normale regels;



Het beleid vormt daarenboven een onderdeel van het “integriteitsbeleid” dat de effectieve
leiding, onder toezicht van de raad van bestuur, heeft uitgewerkt en op regelmatige basis
actualiseert.

19/ Voorkennis
19.1 De rekeninghouder erkent kennis te hebben genomen van de voorschriften van de wet van van 25 april
2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinstellingen en beursvennootschappen en de wet van
31 juli 2017 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten waarvan de tekst
raadpleegbaar is op de website. Bijgevolg geeft hij de beursvennootschap Weghsteen nv van tevoren
toelating om zijn identiteit kenbaar te maken bij de FSMA mocht deze hierom verzoeken met toepassing
van voornoemd wetsvoorschrift.
19.2 Als voorkennis wordt beschouwd elke niet openbaar gemaakte informatie die nauwkeurig is en
rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking heeft op één of meer emittenten van financiële instrumenten
(aandelen, obligaties, futures enz.) of op één of meer financiële instrumenten, en die, indien zij openbaar
zou worden gemaakt, de koers van deze financiële instrumenten of deze van aanverwante financiële
instrumenten gevoelig zou kunnen beïnvloeden.
19.3 Wanneer er aanwijzingen zijn dat een inbreuk werd gepleegd als bedoeld in artikel 9/b, kan de FSMA de
Beurscommissie en financiële bemiddelaars vragen haar alle inlichtingen, documenten of stukken mede
te delen die zij noodzakelijk acht voor de uitvoering van haar opdracht. Voor de personen die
achtereenvolgens optreden bij het doorgeven van de orders of de uitvoering van de betrokken
verrichtingen, geldt een zelfde verplichting. De mededeling van de documenten en stukken gebeurt ter
plaatse.
De bemiddelaars moeten de persoon op wiens verzoek of voor wiens rekening zij moeten handelen
vooraf verwittigen dat aan hun optreden de genoemde verplichting is verbonden en hem bijgevolg doen
aanvaarden dat zijn identiteit kenbaar wordt gemaakt aan de FSMA.
Wanneer aan de voorschriften van voorgaand lid niet is voldaan, mag de bemiddelaar de verrichtingen
niet uitvoeren.
20/ Juridische en fiscale adviesverlening
Weghsteen nv verleent geen juridisch of fiscaal advies aan de cliënten. Er wordt de cliënten aangeraden
zich te wenden tot hun eigen adviseurs, als zij menen passend juridisch en/of fiscaal advies te moeten
inwinnen.
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21/ Erfopvolging
21.1 Zonder afbreuk te doen aan de wettelijke voorschriften in verband met de gezamenlijke rekening moet
Weghsteen nv zonder verwijl op de hoogte gebracht worden van het overlijden van een cliënt of van zijn
(haar) mederekeninghoudster (-houder). Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving door de rechthebbenden
of hun gevolmachtigden, wijst Weghsteen nv alle verantwoordelijkheid af indien, na het overlijden van
de cliënt, de mederekeninghouders of gevolmachtigden over de tegoeden van de rekening beschikken.
Weghsteen nv behoudt zicht het recht voor een attest of akte van erfopvolging opgemaakt door een
notaris te eisen indien ze dit nodig acht.
21.2 Om de tegoeden van de rekening te kunnen vrijgeven moet Weghsteen nv, ingevolge de wettelijke
bepalingen, in het bezit gesteld worden van de stukken die de erfopvolging aantonen evenals het
schriftelijk akkoord van alle rechthebbenden. Weghsteen nv is slechts verantwoordelijk voor zware
fouten of grove nalatigheid in verband met het onderzoek naar de echtheid van de voorgelegde stukken
en hun eventuele vertaling.
21.3 Weghsteen nv kan gevolg geven aan de vraag voor inlichtingen gesteld door een mede-erfgenaam of
door een algemeen legataris, en de eventuele kosten ten laste leggen van de successie.
21.4 Tenzij anders overeengekomen, stuurt Weghsteen nv de briefwisseling betreffende de erfopvolging naar
het laatst gekende adres van de overledene of één van de rechthebbenden.
22/ Ontbinding van de overeenkomsten
22.1 Met uitzondering van de gevallen voorzien bij wet, heeft Weghsteen nv de mogelijkheid, na een
opzegtermijn van twee weken, de overeenkomsten met de cliënt te verbreken per aangetekend schrijven
met aanduiding van de beweegredenen. De cliënt heeft eveneens het recht de overeenkomsten met
Weghsteen nv te verbreken onder dezelfde voorwaarden van opzeg en van aangetekend schrijven.
22.2 In geval van verbreking worden het eventuele debetsaldo en andere verbintenissen onmiddellijk
opeisbaar zonder in gebreke stelling.
22.3 Na verbreking van de relaties kan Weghsteen nv alle tegoeden op rekening ter beschikking van de cliënt
stellen op de wijze waarop zij het aangewezen vindt en op risico van de cliënt.
22.4 Alle gerechtelijke kosten en andere kosten gedragen door Weghsteen nv voor de terugvordering van een
debetsaldo of de realisatie van zekerheden zijn ten laste van de cliënt.
23/ Overmacht
23.1 Weghsteen nv kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de schade voortvloeiend uit
gebeurtenissen door overmacht zoals, maar niet tot deze opsomming beperkt, binnenlandse of
buitenlandse machtsdaden door overheden van burgerlijke of militaire aard, natuurrampen, stakingen,
onderbrekingen in de elektriciteitsbevoorrading, storingen in de informatica- of communicatiesystemen
die, zij het zelfs gedeeltelijk, de diensten van Weghsteen nv onderbreken, ontredderen of verstoren.
23.2 Weghsteen nv wijst tevens alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen, van welke aard ook, die het
resultaat zouden kunnen zijn van vertragingen of vergissingen in het doorsturen van berichten voor
rekening van haar cliënten in zoverre deze vertragingen of vergissingen niet aan haar kunnen worden
toegewezen.
24/ Wijziging van het huidige reglement
Het huidige reglement kan ten allen tijde gewijzigd worden mits de cliënt daarvan schriftelijk op de
hoogte te stellen op de wijze die door Weghsteen nv het meest aangewezen wordt geacht. Deze
wijzigingen worden geacht door de cliënt te worden aanvaard indien de cliënt zich hiertegen niet verzet
binnen een periode van dertig dagen na bekendmaking van de wijziging. De laatste versie van het
Algemeen reglement is steeds ter beschikking op de website.
25/ Keuze van woonplaats en rechtspraak
25.1 Tenzij anders bedongen is de zetel van Weghsteen nv de plaats waar de verbintenissen van Weghsteen
nv tegenover haar cliënt en van de cliënt tegenover Weghsteen nv worden uitgevoerd.
25.2 Alle betwistingen in verband met de interpretatie of met de uitvoering van het huidige reglement zijn
onderworpen aan het Belgische recht.
25.3 Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brugge zijn bevoegd. Weghsteen nv kan, als zij dat verkiest,
de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank aanhangig maken.
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26/ Segregatie van cliëntengelden
De liquiditeiten van alle cliënten moeten op gescheiden bankrekeningen gestort worden en zijn zo
gescheiden van de eigen functierekeningen van de beursvennootschap. Deze verplichting biedt een totale
bescherming aan het cliënteel.
27/ Bescherming van deposito’s en financiële instrumenten (effecten)
Weghsteen nv neemt deel aan de Belgische deposito- en beleggersbeschermingsregeling. Bij de wet van
17 december 1998 werd het “Beschermingsfonds voor deposito’s en financiële instrumenten” opgericht,
waarvan het beheer aan de Nationale Bank van België (de Berlaimontlaan, 14 - 1000 Brussel) is
toevertrouwd. Het nieuwe stelsel geldt voor de deposito’s en effecten bij alle kredietinstellingen,
beursvennootschappen en ondernemingen voor vermogensbeheer. Het is de bedoeling aan de cliënt en
meer bepaald aan de ‘kleine spaarder’ een redelijke bescherming te bieden voor het geval de bank of
beursvennootschap haar verplichtingen niet meer kan nakomen. De vergoeding is vastgesteld op 100.000
EUR voor deposito’s en 20.000 EUR voor effecten. Het bedrag van de schadevergoeding wordt per
persoon en niet per rekening vastgesteld.
28/ Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Weghsteen nv respecteert de gegevens met betrekking tot de persoonlijke levenssfeer van haar
natuurlijke personen. Het verzamelen van persoonlijke gegevens door Weghsteen nv en het gebruik
ervan is in overeenstemming met de bepalingen en voorschriften voorzien in de Europese Richtlijn
betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn
95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming).
Weghsteen nv, verantwoordelijk voor de verwerking, kan de verzamelde persoonlijke gegevens over haar
cliënten gebruiken voor beheer van cliëntenbestand, voor commerciële doeleinden, voor de verbetering
van aangeboden diensten of voor andere doeleinden eigen aan Weghsteen nv. Alle gegevens worden
strikt vertrouwelijk behandeld. De wetgever verplicht Weghsteen nv om in bepaalde gevallen informatie
over de cliënt mede te delen aan de bevoegde controleorganen.
Indien de Cliënt niet langer wenst dat zijn gegevens worden verwerkt voor commerciële prospectie of
voor direct marketing doeleinden, kan hij zich daar kosteloos tegen verzetten door een schriftelijke
kennisgeving aan Weghsteen nv.
Elke persoon heeft recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en die door
Weghsteen nv verwerkt worden. Hij kan, indien nodig, onjuiste gegevens doen verbeteren en onwettig
verwerkte gegevens doen schrappen.
Weghsteen nv heeft het recht om filmcamera’s te installeren in de bedrijfslokalen waar de Cliënt toegang
toe heeft. Deze camera’s worden geïnstalleerd met het oog op het verzekeren van de bewaking en de
controle van de bedrijfslokalen. De cliënt gaat ermee akkoord dat hij gefilmd wordt en wordt er hierbij
van in kennis gesteld dat hij een recht op toegang tot de opgenomen beelden heeft waarop hij afgebeeld
staat.
Meer informatie kunt u terugvinden op de site van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit,
www.privacycommission.be.
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