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Inleiding

Toepassingsgebied

Voorafgaand aan het openen van een GOLDrekening (diensten voor ontvangst, doorgeven en
uitvoeren van orders) en het openen van een
rekening in discretionair beheer (diensten voor
discretionair beheer), is het noodzakelijk dat de
informatie in deze Algemene Voorwaarden wordt
geraadpleegd.

2.1.
Deze algemene voorwaarden bevatten de
contractuele bepalingen die van toepassing zijn op
de relaties tussen Goldwasser Exchange en haar
Cliënten (hierna genoemd “de Cliënt(en)” of “de
rekeninghouder(s)”), evenals algemene informatie
die voorafgaand de opening van een GOLD rekening
en beheersovereenkomst werden megedeld.

Waar nodig wordt de cliënten verzocht om bij
Goldwasser Exchange meer uitleg te vragen indien
een of meer elementen van deze Algemene
Voorwaarden voor hen niet helemaal duidelijk zijn.

2.2.
De voorwaarden van de contracten voor
discretionair vermogensbeheer die met Goldwasser
Exchange worden afgesloten, zijn opgenomen in de
overeenkomst van discretionair vermogensbeheer
(hierna beheersovereenkomst), in deze algemene
voorwaarden en in de overeenkomst tot de opening
van een rekening. Indien vereist door de wet of in
het geval van tegenstrijdige oplossingen, kunnen de
bepalingen vervat in bijzondere overeenkomsten,
zoals de beheersovereenkomst, voorrang hebben op
de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Door deze algemene voorwaarden of bij gebrek
daaraan, elk document dat ernaar verwijst of waarop
vermeld staat dat de algemene voorwaarden werden
meegedeeld te ondertekenen, bevestigt de Cliënt dat
hij er kennis van heeft genomen voor de opening van
een
rekening
GOLD
en
van
een
beheersovereenkomst. Hij verklaart de inhoud ervan
volledig te hebben begrepen en ermee akkoord gaat.

Identificatie van de cliënt en van diens rechtsen fiscaal statuut

Cliënten die voorafgaand aan deze nieuwe versie van
de algemene voorwaarden een overeenkomst voor
discretionair beheer of een overeenkomst inzake
dienstverlening hebben afgesloten, zijn in deze
overeenkomsten
verwittigd
dat
Goldwasser
Exchange zich het recht voorbehoudt om haar
algemene voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen
en zijn tevens op de hoogte gebracht van het
bestaan van aangepaste algemene voorwaarden en
van de plek waar of de wijze waarop zij deze kunnen
verkrijgen.

3.1.
Volgens de bepalingen van alle wetgeving
met betrekking tot de voorkoming van het gebruik
van het financiële stelsel voor het witwassen van
geld en de financiering van terrorisme, en tot
voorkoming van de financiering van de verspreiding
van massavernietigingswapens moet Goldwasser
Exchange zich vergewissen van de identiteit van de
Cliënten, hun volmachtdragers en in voorkomend
geval de personen voor wie de Cliënten optreden
(“economisch rechthebbenden”).
3.2.
De identificatie van een natuurlijk persoon
heeft betrekking op diens naam, voornaam, adres
evenals op diens geboortedatum en -plaats. Hiertoe
neemt Goldwasser Exchange een dubbelzijdige kopie
van een officieel identiteitsbewijs van de cliënt
evenals een bewijs van diens officieel adres
(gegeven op elektronische chip, kleefbriefje
mutualiteit, factuur van water-, elektriciteits,gasmaatschappij of een ander document dat
Goldwasser Exchange bewijskrachtig acht).

Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen die onze
verhoudingen regelen
Vergunning
Goldwasser Exchange is een BVBA naar Belgisch
recht, met ondernemingsnummer 429.124.337,
vergund als beursvennootschap door de Nationale
Bank
Van
België
waarvan
het
adres
is
Berlaimontlaan, 14 - 1000 Brussel.

3.3.
Voor rechtspersonen heeft de identificatie
betrekking op de recentste versie van de
gecoördineerde statuten, iedere akte die de
bevoegdheden vastlegt van de personen die
gemachtigd
zijn
om
de
rechtspersoon
te
vertegenwoordigen (publicatie of document met
bewijskracht), een dubbelzijdige kopie van een
identiteitsbewijs
van
de
wettelijke
vertegenwoordigers, een bewijs van hun officiële
adres, een lijst van de uiteindelijke begunstigden van
de juridische structuur, een dubbelzijdige kopie van
een
identiteitsbewijs
van
de
uiteindelijke
begunstigden (vennotenregister, register van de
aandeelhouders), een bewijs van hun officiële adres
en het ondernemingsnummer.

Goldwasser Exchange dient ook de gedragsregels na
te leven die van toepassing zijn op de financiële
sector; in dat verband staat de onderneming onder
het toezicht van de Autoriteit voor Financiële
Diensten en Markten (FSMA), gevestigd te 1000
Brussel, Congresstraat 12-14.
Soms handelt Goldwasser Exchange door toedoen
van verbonden agenten. Al deze agenten zijn
geregistreerd in België. Cliënten die door toedoen
van een verbonden agent bij Goldwasser Exchange
werden aangebracht, kunnen corresponderen met de
verbonden agent, op het adres dat deze heeft
meegedeeld, of rechtstreeks met Goldwasser
Exchange, op het adres van de hoofdzetel.

3.4.
Goldwasser Exchange kan indien het dit
nodig acht en in de mate van het mogelijke
controleren
of
de
gegevens
van
de
identificatiedocumenten gestaafd worden door
andere documenten, gegevens of verklaringen.
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3.5.
De Cliënt verbindt zich ertoe om onverwijld
alle bijkomende informatie te verstrekken die
Goldwasser Exchange hem in het kader van deze
verplichtingen vraagt.

overeenkomsten of compromissen te sluiten, om
alle persoonlijke of zakelijke zekerheden te
stellen, om alle contracten, cheques, kwitanties
en andere documenten geldig te ondertekenen,
om informatie te verzamelen over de rekening via
de telefoon, via e-mail, via fax of op een andere
manier, zowel voor de transacties van vóór als
van na de inwerkingtreding van de volmacht…).
De volmachthebber mag echter geen volmachten
herroepen of er andere toevoegen.

3.6.
De Cliënt legt Goldwasser Exchange
spontaan alle bewijselementen en -stukken over die
betrekking
hebben
op
zijn
rechtsstatuut
(bijvoorbeeld natuurlijk persoon/rechtspersoon) of
fiscaal
statuut
(bijvoorbeeld
ingezetene/nietingezetene), zijn handelingsbekwaamheid, zijn
huwelijksstelsel, de personen die gemachtigd zijn om
hem te vertegenwoordigen evenals alle latere
wijzigingen. De Cliënt neemt de volledige
verantwoordelijkheid op zich voor de inlichtingen en
documenten die hij aan Goldwasser Exchange
overmaakt. Hij garandeert dat ze juist, conform en
rechtsgeldig zijn.
3.7.
Iedere Cliënt die onderworpen is aan een
bijzonder statuut (bijvoorbeeld minderjarigheid,
voorlopige bewindvoering...) leeft de hieraan
verbonden wettelijke of reglementaire bepalingen
na. Goldwasser Exchange heeft ter zake geen
controleplicht
en
kan
dientengevolge
niet
verantwoordelijk worden gehouden voor de nietnaleving van deze regels door de Cliënt of diens
vertegenwoordigers.
3.8.
De organen van rechtspersonen worden
geacht te
beschikken over een
algemene
vertegenwoordigingsbevoegdheid. Een wijziging of
beperking van deze bevoegdheden kan slechts
worden ingeroepen tegen Goldwasser Exchange,
wanneer ze schriftelijk aan Goldwasser Exchange is
meegedeeld. Met deze informatie zal rekening
worden gehouden vanaf de vijfde werkdag die volgt
op voornoemde mededeling. Het poststempel geldt
hierbij als bewijs. Goldwasser Exchange behoudt zich
het recht voor om alleen documenten in het
Nederlands, Frans en Engels te aanvaarden.

De beheersvolmacht die de volmachthebber de
bevoegdheid verleent om effecten te kopen, te
verkopen of erop in te tekenen, om beslissingen
te nemen betreffende eventuele “Corporate
events”1 en om informatie te verzamelen over de
rekening via de telefoon, via e-mail, via fax of op
een andere manier, zowel voor de transacties van
vóór als van na de inwerkingtreding van de
volmacht. De volmachthebber mag echter geen
daden van beschikking stellen.

-

De volmacht om informatie te verzamelen
die de volmachthebber alleen de bevoegdheid
verleent om informatie te verzamelen over de
rekening via de telefoon, via e-mail, via fax of op
een andere manier, zowel voor de transacties van
vóór als van na de inwerkingtreding van de
volmacht. De volmachthebber mag echter geen
daden van beheer of beschikking stellen.

4.2.
Bij ontstentenis van informatie over de
omvang van de aan de volmachthebber gegeven
volmacht gaat Goldwasser Exchange ervan uit dat
het om een algemene volmacht gaat.
4.3.
Ingeval er meerdere volmachthebbers zijn,
mag elke volmachthebber apart optreden binnen de
grenzen van het mandaat dat hem door de
Rekeninghouder werd toevertrouwd, tenzij anders
bepaald.
4.4.
Om aan een derde een mandaat te
verlenen,
dient
het
standaardformulier
dat
Goldwasser Exchange ter beschikking van de Cliënt
stelt, te worden ingevuld en overgemaakt aan
Goldwasser Exchange overeenkomstig de bepalingen
vermeld op dit standaardformulier. Goldwasser
Exchange behoudt zich het recht voor om geen
rekening te houden met een volmacht die niet is
opgesteld met behulp van het standaardformulier
dat de Cliënten van Goldwasser Exchange ter
beschikking wordt gesteld.

Volmacht
4.1.
Goldwasser
Exchange
houdt
een
onderhands
standaardvolmachtformulier
ter
beschikking van zijn Cliënten, zodat ze zich in hun
verhoudingen met Goldwasser Exchange door
derden kunnen laten vertegenwoordigen.
Goldwasser Exchange erkent drie volmachttypes:
-

-

De algemene volmacht die de volmachthebber
dezelfde bevoegdheden verleent als die van de
rekeninghouder (met name de bevoegdheid om
een financiële inbreng te doen en er vrij over te
beschikken; om effecten te deponeren en terug
te trekken, om coupons te innen, om effecten- en
liquiditeitstransacties uit te voeren; om de
gekochte effecten terug te trekken en de
opbrengst van de verkochte effecten te innen, om
alle daden van beheer en beschikking te stellen,
om
verbintenissen
aan
te
gaan
en

4.5.
De volmacht kan eindigen om een van
volgende redenen: (a) de herroeping door de
volmachthebber; (b) het overlijden, de ontbinding,
het failliet gaan van de volmachtgever of de
volmachthebber; (c) een vonnis waarmee aan de
volmachthebber een beroepsverbod wordt opgelegd.
4.6.
Wanneer
een
van
voornoemde
gebeurtenissen zich voordoet, dient Goldwasser
Exchange hiervan door de Cliënt of in voorkomend

1

Transactie inzake een effect terwijl dit loopt, die gevolgen
heeft voor de effecten in kwestie (fusie, zitting van een
Algemene Vergadering, samenvoeging van aandelen, enz.).
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geval door diens erfgenamen/rechthebbenden per
brief op de hoogte te worden gebracht. Het is
uitsluitend aan de Cliënt om ervoor te zorgen dat hij
op de hoogte blijft van het eventueel voorvallen van
een van voornoemde gebeurtenissen bij zijn
volmachthebber.

persoonlijke overhandiging aan de Cliënt tegen
ontvangstbewijs van de Cliënt.
-

4.7.
Het einde van het mandaat gaat in uiterlijk
op de vijfde werkdag die volgt op de dag waarop
Goldwasser Exchange een brief van de Cliënt heeft
ontvangen of waarop Goldwasser Exchange kennis
heeft genomen van het voorvallen van deze
gebeurtenissen, zonder dat Goldwasser Exchange in
dit opzicht een onderzoek dient in te stellen.
4.8.
De Rekeninghouder legt aan Goldwasser
Exchange rekenschap af over alle handelingen die de
volmachthebber heeft gesteld in het raam van de
uitoefening van zijn mandaat. Goldwasser Exchange
heeft geen contractuele controleplicht over het
gebruik dat de volmachthebber maakt van de
bevoegdheden die hij heeft gekregen en van de
doeleinden waarvoor hij deze gebruikt. Het is
uitsluitend aan de Cliënt om deze controle te
verrichten.

5.4.
Wanneer een Cliënt per e-mail een
mededeling stuurt naar Goldwasser Exchange, heeft
Goldwasser Exchange steeds de mogelijkheid om
deze, zonder verdere verificatie, te beantwoorden
met een e-mail die wordt gestuurd naar het
afzenderadres dat in de e-mail van de Cliënt is
vermeld. De Cliënt neemt in dit opzicht het risico en
de
volledige
verantwoordelijkheid
voor
het
frauduleuze gebruik van zijn e-mailadres op zich.
5.5.
Als een cliënt aan Goldwasser Exchange een
mededeling richt door toedoen van het instant
messaging-systeem dat via de websites van
Goldwasser Exchange toegankelijk is, beschikt
Goldwasser Exchange steeds over de mogelijkheid
om zonder verdere controle op deze mededeling te
antwoorden door toedoen van het instant messaging-systeem. In dat verband neemt de cliënt zelf
het risico en de volledige verantwoordelijkheid op
zich wanneer er een probleem is met het zenden of
het begrijpen van de instructie, wanneer er zich een
identificatiefout of andere aan dit communicatiemiddel eigen fouten voordoen.

4.9.
Goldwasser Exchange behoudt zich het
recht voor om wegens gerechtvaardigde motieven,
zonder voorafgaande kennisgeving noch voorafgaande ingebrekestelling, de effecten van bestaande
volmachten tijdelijk of definitief, geheel of
gedeeltelijk op te schorten.
Communicatie tussen Goldwasser Exchange en
zijn cliënten
5.1.
De communicatie tussen Goldwasser
Exchange en de Cliënt zal gebeuren in de onderling
overeengekomen taal, die blijkt uit of vermeld is in
de tussen de partijen overeengekomen contractuele
documentatie.

5.6.
Wanneer een cliënt via de telefoon
inlichtingen vraagt aan een personeelslid van
Goldwasser Exchange, zal de vereiste informatie
steeds via de telefoon worden verstrekt, behalve als
de cliënt uitdrukkelijk vraagt om deze informatie
schriftelijk te ontvangen. In dat geval worden de
onder punt 5.3. vermelde communicatiewijzen
gebruikt.

5.2.
Goldwasser Exchange is niet aansprakelijk,
tenzij ingeval van een dwingende bepaling van de
heersende regelgeving of ingeval van een grove fout
of bedrog, voor verzendingsfouten, verkeerd
begrepen instructies, vergissingen in de identificatie
van de gesprekspartner die instructies geeft, of
andere fouten als gevolg van de tussen de partijen
gebruikte communicatiemiddelen.

5.7.
Goldwasser
Exchange
behoudt
zich
eveneens het recht voor om via de telefoon met zijn
cliënten
te
communiceren,
wanneer
de
omstandigheden dit vereisen. In dit geval zal het
telefoon- of het gsm-nummer worden gebruikt dat in
het rekeningaanvraagformulier is opgegeven of dat
later door de Cliënt aan Goldwasser Exchange is
doorgegeven.

5.3.
Behoudens bijzondere bepalingen in deze
Algemene Voorwaarden kan Goldwasser Exchange
alle mededelingen naar haar Cliënten sturen volgens
volgende modaliteiten:
-

Met cliënten die niet voor Goldwasser Online
hebben geopteerd, kan Goldwasser Exchange op
volgende manieren communiceren: (i) per e-mail
(in
voorkomend
geval
met
bijgevoegde
bestanden) naar het e-mailadres dat de cliënt
heeft
opgegeven
op
het
rekeningaanvraagformulier, (ii) met een gewone
brief die per post naar het adres van de Cliënt
wordt
gestuurd,
(iii)
door
persoonlijke
overhandiging
aan
de
Cliënt
tegen
ontvangstbewijs van de Cliënt, (iv) via SMS voor
zover de Cliënt op het rekeningaanvraagformulier
een gsm-nummer heeft opgegeven.

Met Goldwasser-Onlinecliënten kan Goldwasser
Exchange op volgende manieren communiceren:
(i) per e-mail (in voorkomend geval met
bijgevoegde bestanden) naar het e-mailadres dat
de
cliënt
heeft
opgegeven
op
het
rekeningaanvraagformulier, (ii) door informatie,
bericht en/of documenten (Portefeuillestaten,
transactiehistoriek, transactieborderel of elk
ander bericht) online te zetten op de Goldwassersite, (iii) met een gewone brief die per post naar
het adres van de Cliënt wordt gestuurd (iv) door

5.8.
Door zijn e-mailadres door te geven,
aanvaardt de Cliënt meer bepaald dat alle informatie
die hem door Goldwasser Exchange op duurzame
drager moet worden toegestuurd en waarvan hij
wettelijk had kunnen vragen dat ze hem op papier
zou worden toegestuurd, hem door Goldwasser
Exchange per e-mail zal worden meegedeeld.
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Tarief

bescherming vanwege het Beschermingsfonds: een
bescherming van de bij Goldwasser Exchange
gedeponeerde fondsen (tot 100.000 € op
16/12/2009) en een bescherming van de bij
Goldwasser Exchange gedeponeerde financiële
instrumenten (tot 20.000 €). Deze bedragen kunnen
gewijzigd worden, de Cliënt die zich voor de meest
recente bedragen wenst te verzekeren kan daarvoor
contact opnemen met Goldwasser Exchange.

6.1.
Wanneer
Goldwasser
Exchange
beleggingsdiensten levert, kunnen bepaalde kosten,
commissielonen, belastingen enz. verschuldigd zijn.
Naast deze kosten kunnen de Cliënten ook aan derde
partijen rechtstreeks andere bedragen verschuldigd
zijn.
6.2.
Tenzij
uitdrukkelijk
anders
overeengekomen, worden alle door een Cliënt aan
Goldwasser
Exchange
verschuldigde
kosten
automatisch gedebiteerd op de rekening van de
Cliënt.

7.2.
De tussenkomst van het Beschermingsfonds
is aan diverse voorwaarden gebonden. Een
beschrijving van deze voorwaarden en andere regels
is verkrijgbaar op www.protectionfund.be of bij het
Beschermingsfonds (Berlaimontlaan 14, 1000
Brussel, tel.02/572.38.25). Op verzoek van de Cliënt
kan hem een meer gedetailleerde schriftelijke uitleg
inzake de voorwaarden van tussenkomst en de
formaliteiten tot terugbetaling of schadeloosstelling
bezorgd worden.

6.3.
Tegelijkertijd
met
deze
algemene
voorwaarden verkrijgt de houder het basistarief dat
Goldwasser Exchange hanteert. De Cliënt zal over
elke wijziging geïnformeerd worden volgens de
regels inzake de mededeling van informatie door
Goldwasser Exchange. In het geval van een wijziging
kan de Cliënt binnen een periode van 60 dagen vanaf
de mededeling of de terbeschikkingstelling van de
informatie zijn relatie met Goldwasser Exchange
beëindigen.

Waarborg van Goldwasser Exchange
8.1.
De houder verklaart dat hij de speciën,
overnighten
termijndeposito’s,
financiële
instrumenten, roerende waarden en andere effecten
die op de bovengenoemde rekeningen of dossier
worden gedeponeerd, en in het algemeen alle
financiële tegoeden die Goldwasser Exchange onder
haar hoede heeft of haar overhandigd worden
ingevolge de uitvoering van transacties met
financiële instrumenten, alsook alle toebehoren,
vruchten en opbrengsten van deze financiële
tegoeden alsook alle contanten of effecten die door
zaaksvervanging op de rekeningen van de Cliënt
zouden staan, als onderpand in eerste rang zal geven
en geeft om de betaling te waarborgen van alle
sommen die hij aan Goldwasser Exchange
verschuldigd is of zou kunnen zijn in het kader van
zijn contractuele relatie met Goldwasser Exchange,
van de uitgevoerde handelingen voor rekening van
de Cliënt of in toepassing van de regels van de
burgerlijke aansprakelijkheid. In dat verband wordt
erop gewezen dat – tenzij anders wordt meegedeeld
– alle rekeningen en effectendossiers waarvan
eenzelfde cliënt bij Goldwasser Exchange houder of
medehouder is, in welke munteenheid dan ook,
compartimenten vormen van één enkele en
onverdeelbare rekening bij Goldwasser Exchange,
ook al gaat het om afzonderlijke rekeningen met
verschillende
identificatienummers.
Goldwasser
Exchange heeft het recht om in voorkomend geval
de inpandgeving mee te delen aan de schuldenaars
van de in pand gegeven tegoeden en op kosten van
de Cliënt alle maatregelen te nemen die noodzakelijk
zijn om het onderpand tegenstelbaar te maken aan
derden. De Cliënt zal van zijn kant op eerste verzoek
van Goldwasser Exchange alle documenten en
nuttige informatie bezorgen om de tegenstelbaarheid
aan derden en de uitvoering van het onderpand
mogelijk te maken.

6.4.
De meest recente geldende tarieven kunnen
worden geraadpleegd op de zetel van de
vennootschap en op haar website.
Ze kunnen na telefonisch verzoek via de post worden
verstuurd.
6.5.
Goldwasser Exchange kan direct of indirect
vergoedingen vanwege derde partijen ontvangen in
verband met de levering van beleggingsdiensten. Ze
kan een vergoeding ontvangen in de vorm van een
terugbetaling van de instapkosten (van 0 tot 4%)
voor bepaalde beveks of obligaties. Ze kan ook
jaarlijkse retrocessies (van 0 tot 1%) ontvangen op
de totale tegoeden bij een tegenpartij.
6.6.
Deze vergoedingen verbeteren de kwaliteit
van de aan de Cliënt geleverde dienst en doen geen
afbreuk aan de plicht van Goldwasser Exchange om
de belangen van de Cliënt zo goed mogelijk te
dienen. Goldwasser Exchange verbindt zich ertoe de
Cliënt op verzoek bijkomende informatie over deze
voordelen te verstrekken.
6.7.
Alle zegel- en registratierechten, de btw en
andere belastingen van welke aard ook of de
heffingen die verschuldigd zijn wegens of ter
gelegenheid van een door de Cliënt verrichte
transactie zijn voor rekening van de Cliënt.
6.8.
Goldwasser Exchange mag automatisch alle
voornoemde kosten of belastingen van de
rekeningen van de Cliënt afhouden. .
Bescherming van
instrumenten

deposito’s

en

financiële

7.1.
Goldwasser Exchange is lid van het Fonds
voor de Bescherming van Deposito’s en Financiële
Instrumenten. Dit geeft de Cliënten een mate van
bescherming (tot bepaalde bedragen) van hun
financiële instrumenten en fondsen in het geval van
een faillissement van Goldwasser Exchange. In deze
veronderstelling genieten de Cliënten een dubbele

8.2.
Het toezicht door Goldwasser Exchange op
de tegoeden die het onderpand zullen vormen brengt
de mogelijkheid met zich mee om aan de Cliënt op
elk moment te kunnen meedelen dat verrichtingen
op zijn GOLD rekening niet toegestaan zijn of dat
afnames of overdrachten van tegoeden die op de
8

rekeningen in discretionair beheer staan, verboden
zijn.

8.4.
Als gekwalificeerde tussenpersoon in de
betekenis van de wet van 2 augustus 2002
(betreffende het toezicht op de financiële sector en
de financiële diensten) heeft Goldwasser Exchange
een voorrecht op de financiële instrumenten, gelden
en deviezen (1°) die door Cliënten zijn overhandigd
om de dekking te vormen voor de uitvoering van
transacties in financiële instrumenten, voor
inschrijvingen op financiële instrumenten of voor
termijnverrichtingen op deviezen, (2°) die het houdt
ingevolge de uitvoering van transacties in financiële
instrumenten of van termijnverrichtingen op
deviezen of ingevolge de hem opgedragen
vereffening
van
transacties
in
financiële
instrumenten, van inschrijvingen op financiële
instrumenten of van termijnverrichtingen op
deviezen die door haar Cliënten rechtstreeks zijn
verricht.

8.3.
Goldwasser Exchange heeft het recht om
conform de wet haar pand te realiseren. De
betrokken wettelijke bepalingen (artikelen 8 en 9 van
de wet van 15 december 2004 met betrekking tot
financiële
zekerheden)
worden
hieronder
uiteengezet:
Art. 8,

§ 1 : Behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de partijen, is het de
pandhoudende schuldeiser toegestaan om, bij
wanprestatie, de financiële instrumenten
waarop het pand betrekking heeft, binnen de
kortst
mogelijke
termijn
en
zonder
voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
beslissing, te realiseren, niettegenstaande een
insolventieprocedure, het beslag of enig ander
geval van samenloop tussen de schuldeisers
van de schuldenaar of van de derde pandgever.
De opbrengst van de realisatie van die
financiële instrumenten wordt, overeenkomstig
artikel 1254 van het Burgerlijk Wetboek,
toegerekend
op
de
schuldvordering
in
hoofdsom, interesten en kosten, van de
pandhoudende schuldeiser. Het eventuele saldo
komt toe aan de pandgevende schuldenaar of,
naargelang van het geval, de derde pandgever.

8.5.
Dit
voorrecht
waarborgt
elke
schuldvordering
van
de
gekwalificeerde
tussenpersoon ontstaan naar aanleiding van deze
transacties, verrichtingen of vereffeningen bedoeld
in het eerste lid, met inbegrip van de
schuldvorderingen
ontstaan
uit
leningen
of
voorschotten. Dit voorrecht kan worden uitgeoefend
bij gebreke van betaling van de gewaarborgde
schuldvorderingen,
van
rechtswege,
zonder
ingebrekestelling
en
zonder
voorafgaande
gerechtelijke beslissing. Zonder afbreuk te doen aan
de meer bijzondere bepalingen eigen aan de
gereglementeerde markten voorzien door of
krachtens
de
wet
zijn
de
gekwalificeerde
tussenpersonen gemachtigd om bij gebrek aan
betaling van de schuldvorderingen die gedekt zijn
door het voorrecht over te gaan tot (1°) de verkoop
van de financiële instrumenten en de uitvoeringen
termijnverrichtingen op deviezen die gedekt zijn
door het voorrecht, (2°) de verrekening van
schuldvorderingen van hun Cliënten of aanhouders
met de contanten of deviezen op de rekening die
gedekt is door hetzelfde voorrecht, (3°) de
uitvoering, in naam en voor rekening van de houder,
van andere rechten waarvan sprake in §2 van artikel
31 van de wet van 2 augustus 2002.

§ 3 : Paragraaf 1 doet geen afbreuk
aan de mogelijkheid voor de hoven en
rechtbanken om achteraf de voorwaarden te
controleren voor de realisatie van de als
zekerheid verschafte financiële instrumenten of
de waardering van die financiële instrumenten
of het bedrag van de gewaarborgde
schuldvordering.
Art. 9.
§ 1 : Behoudens andersluidende
overeenkomst tussen de partijen, is het de
pandhoudende schuldeiser toegestaan om, bij
wanprestatie,
niettegenstaande
een
insolventieprocedure, het beslag of enig ander
geval van samenloop tussen de schuldeisers
van de schuldenaar of van de derde pandgever,
het
pand
op
de
contanten,
zonder
voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke
beslissing, te realiseren, door de in pand
gegeven contanten, overeenkomstig artikel
1254 van het Burgerlijk Wetboek en met
naleving van de door de partijen vastgestelde
regels voor de waardering en de opeisbaarheid
van die contanten, toe te rekenen op zijn
schuldvordering in hoofdsom, interesten en
kosten.
Het eventuele saldo komt toe aan
de pandgevende schuldenaar of, naargelang van het
geval, de derde pandgever.

8.6.
Goldwasser Exchange kan ten allen tijde,
zelfs na een geval van samenloop ongeacht de reden
daarvan, overgaan tot verrekening van alle
schuldvorderingen en schulden die wederzijds
bestaan tussen haar en de Cliënt. Deze verrekening
is toegestaan ongeacht de vorm of de soort van
schuld of schuldvordering, ongeacht het devies of de
munteenheid, ongeacht de opeisbaarheid of niet van
de wederzijdse schulden en schuldvorderingen. De
verrekening is ook toegestaan als de Cliënt niet de
enige houder is van de betrokken schuldvordering
en/of de enige schuldenaar van de betrokken schuld,
bijvoorbeeld ingeval van schuldvorderingen of
schulden die voortkomen uit rekeningen waarvan de
Cliënt mede-houder is.
8.7.
Bij voorkomen van meerdere wederzijdse
schulden en schuldvorderingen zal de verrekening
eerst plaatsvinden op het deel van de schulden dat
niet
gedekt
is,
eerst
zonodig
voor
de
nalatigheidsintresten op de schulden, dan zonodig op
de intresten, dan op de kosten en de commissielonen
en uiteindelijk op het kapitaal. De verrekening kan
dan voorts geschieden op het deel van de schulden

§ 2 : Paragraaf 1 doet geen
afbreuk aan de mogelijkheid voor de hoven en
rechtbanken om achteraf de voorwaarden te
controleren voor de waardering van de in pand
gegeven contanten of van het bedrag van de
gewaarborgde schuldvordering.
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dat wel gedekt is, eerst zonodig op de
nalatigheidsintresten, dan zonodig op de intresten,
dan op de kosten en de commissielonen en
uiteindelijk op het kapitaal. In voorkomend geval
zullen tegoeden die genoteerd zijn in vreemde valuta
omgezet worden in euro op basis van de geldende
koers op de dag dat de verrekening geschiedt. De
Cliënt kan zich, van zijn kant, verzetten tegen deze
door de wet voorziene verrekening.

Aansprakelijkheidsbeperking
10.1.
Onverminderd de overige bepalingen van
deze Algemene Voorwaarden is Goldwasser
Exchange slechts aansprakelijk voor dolus of zware
fout(en) die het (of die zijn personeelsleden) in het
raam van haar beroepsactiviteiten heeft (hebben)
begaan.
10.2.
Goldwasser Exchange is niet aansprakelijk
voor schade die de cliënt zou kunnen lijden die het
gevolg is van overmacht of gebeurtenissen die met
overmacht kunnen worden gelijkgesteld, met
inbegrip van met name (i) pannes of het niet
afleveren van berichten, het niet-beschikbaar zijn
van de verbindingen of van de computernetten,
stakingen van de post, (ii) een brand of een
overstroming; (iii) niet-nakoming door de markten,
de betrokken verrekeningskamers en/of makelaars
van hun verplichtingen, om welke reden dan ook;
(iii) in geval van opschorting van de koers, een
opschorting of afsluiting van transactie; (iv) voor alle
andere
maatregelen
die
de
betrokken
gereglementeerde markt zou treffen of voor
buitengewone omstandigheden die de goede
werking, de orde of de veiligheid van de
gereglementeerde markt in de weg staan.

Verrekenings- of vereffeningsinstellingen
9.1.
De houder machtigt Goldwasser Exchange
uitdrukkelijk om alle financiële instrumenten,
speciën of andere rechten die het voor zijn rekening
houdt op rekening te plaatsen bij verrekenings- en
vereffeningsinstellingen.
9.2.
De
verrekeningsen
vereffeningsinstellingen hebben een voorrecht op de
financiële instrumenten, fondsen, deviezen en
andere rechten die ze als een eigen goed van een
deelnemer
aan
het
verrekeningsen
vereffeningsverkeer op rekening houden en beheren.
Dit voorrecht waarborgt alle schuldvorderingen van
de instelling op de deelnemer, die ontstaan zijn bij
de verrekening of vereffening door de inschrijvingen
op financiële instrumenten of transacties op
financiële instrumenten of termijnverrichtingen op
deviezen, alsook inbegrepen schuldvorderingen die
ontstaan zijn door leningen of voorschotten.
Dezelfde instellingen hebben bovendien ook een
voorrecht op alle financiële instrumenten, fondsen,
deviezen en andere rechten die ze als een tegoed van
een Cliënt van een deelnemer aan het verrekeningsen vereffeningsverkeer op rekening houden en
beheren.

10.3.
Hetzelfde geldt voor schade die zou
voortvloeien uit overmacht, foute of nadelige
handelingen tegen Goldwasser Exchange, zijn
infrastructuur, zijn personeelsleden, zijn bestuur of
zijn bezittingen.
10.4.
Goldwasser Exchange is niet aansprakelijk
voor schade, verlies of kosten die de Cliënt zich op
de hals zou kunnen halen of waarvoor deze zou
moeten opdraaien door nalatigheid, opzettelijke nietuitvoering of fraude door een derde partij (met
inbegrip van makelaars, banken, volmachthebbers,
bewaarders,
markten,
depositarissen
of
verrekeningskamers) die Goldwasser Exchange na
het treffen van alle redelijke maatregelen zou
hebben aangesteld.

9.3.
Dit
voorrecht
waarborgt
enkel
de
schuldvorderingen van de instelling op de
deelnemer, die ontstaan zijn bij de verrekening of
vereffening door de inschrijvingen op financiële
instrumenten
of
transacties
op
financiële
instrumenten of termijnverrichtingen op deviezen
verwezenlijkt door de deelnemer voor rekening van
zijn
Cliënten,
alsook
inbegrepen
de
schuldvorderingen die ontstaan zijn door leningen of
voorschotten.

10.5.
De aansprakelijkheid van Goldwasser
Exchange tegenover de Cliënt kan in geen geval
aanleiding geven tot een vergoeding van de indirecte
financiële, commerciële of andere schade, die niet
rechtsreeks voortvloeit uit zijn dolus of een zware
fout (zoals winstderving).

9.4.
Zonder afbreuk te doen aan de meer
bijzondere
bepalingen
eigen
aan
de
gereglementeerde markten voorzien door of
krachtens de wet zijn de verrekenings- of
vereffeningsinstellingen gemachtigd om bij gebrek
aan betaling van de schuldvorderingen die gedekt
zijn door het voorrecht over te gaan tot (1°) de
verkoop van de financiële instrumenten en de
uitvoeringen termijnverrichtingen op deviezen die
gedekt zijn door het voorrecht, (2°) de verrekening
van schuldvorderingen van hun Cliënten of
deelnemers met de contanten of deviezen op de
rekening die gedekt is door hetzelfde voorrecht, (3°)
de uitvoering, in naam en voor rekening van de
houder, van andere rechten waarvan sprake in §2
van artikel 31 van de wet van 2 augustus 2002.

10.6.
De verzending of overmaking van effecten,
speciën of waarden gebeurt altijd op risico en op
kosten van de Cliënt.
10.7.
Alle informatie en koersen met betrekking
tot financiële instrumenten die de houder van
Goldwasser Exchange zou ontvangen, zullen te
goeder trouw worden medegedeeld, zonder dat hun
nauwkeurigheid of volledigheid kan worden
gewaarborgd, dit met inbegrip van (maar niet
beperkt tot) mogelijke fiscale gevolgen. Goldwasser
Exchange is niet aansprakelijk voor schade, verlies
of kosten die de houder zou lijden of moeten doen
als gevolg van het gebruik van deze informatie, door
toedoen van nalatigheid van Goldwasser Exchange of
andere oorzaken.
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10.8.
Het discretionair beheer van portefeuilles
van Cliënten brengt voor Goldwasser Exchange enkel
een middelenverbintenis met zich mee. Goldwasser
Exchange kan nooit een resultaat of rendementen
garanderen noch het uitblijven of beperkt blijven van
verliezen.

11.5.
Bovendien kan de Cliënt Goldwasser
Exchange verzoeken om bijkomende informatie over
de klacht die werd ingediend. Ook dit verzoek moet
schriftelijk worden ingediend.
Bewijs

10.9.
Goldwasser Exchange kan nooit een
resultaat of rendementen garanderen noch het
uitblijven of beperkt blijven van verliezen.

12.1.
De
in
handelszaken
aanvaarde
bewijsmiddelen zijn van toepassing op alle
overeenkomsten tussen de Cliënt en Goldwasser
Exchange, ongeacht het bedrag van de vraag en de
aard van de verrichting voor de Cliënt. De houder
aanvaardt uitdrukkelijk het bewijsstelsel voor
handelszaken

Klacht
11.1.
Om het even welke klacht of betwisting over
de diensten van Goldwasser Exchange, zoals:
-

-

-

12.2.
Goldwasser Exchange mag in ieder geval
het bewijs leveren aan de hand van een kopie of een
reproductie van het originele document in om het
even welke vorm. Behoudens tegenbewijs door de
Cliënt heeft de kopie of de reproductie dezelfde
bewijskracht als het origineel.

het slecht of niet werken van de Site Goldwasser
Online en van bijbehorende functies of over om
het even welke informatie op voornoemde Site
evenals op de site www.goldwasserexchange.be;
een bij een Transactie gemaakte fout;
de content of de vorm van de mededelingen van
Goldwasser Exchange, met inbegrip van de
staten, rekeninguittreksels of het gebrek aan
communicatie;
de prijs, de uitvoeringstermijnen of -modaliteiten
van een order evenals de niet-uitvoering van een
order enz.,

12.3.
De informatie over de mededelingen,
contracten, transacties en betalingen die Goldwasser
Exchange op een duurzame en onveranderlijke
drager heeft opgeslagen, heeft bewijskracht zoals
een origineel document op een papieren drager dat
door alle partijen is ondertekend, tot het bewijs van
het tegendeel geleverd is.

moet, op straffe van verval, door de Cliënt aan
Goldwasser Exchange worden gericht door een email te zenden naar info@goldwasserexchange.be of
door een gewone brief te sturen naar Goldwasser
Exchange, uiterlijk vijftien werkdagen na de dag
waarop de Cliënt kennis heeft genomen of wordt
geacht kennis te hebben genomen van de feiten
waarop zijn klacht is gebaseerd, of binnen een
langere termijn die door de van toepassing zijnde
regels is toegelaten.

12.4.
Telefoongesprekken tussen Goldwasser
Exchange en de Cliënt kunnen -ongeacht of de
oproep uitgaat van Goldwasser Exchange of van de
Cliëntdoor
Goldwasser
Exchange
worden
opgenomen, ten behoeve van bewijsvoering. De
opname heeft bewijskracht, zoals een origineel
document op een papieren drager dat door alle
partijen is ondertekend, en kan bij een geschil aan
het gerecht worden óvergelegd.

11.2.
Goldwasser Exchange zal trachten om de
ontvangst van de klacht binnen 5 dagen te
bevestigen en binnen een maand na ontvangst op de
klacht te antwoorden.

Persoonlijke levenssfeer
13.1.
De gegevens met betrekking tot natuurlijke
personen die voorkomen op documenten die in het
kader van hun contractuele relatie met Goldwasser
Exchange
werden
opgesteld,
worden
door
Goldwasser Exchange verwerkt met het oog op het
centrale beheer van de Cliënten, het beheer van de
rekeningen
en
betalingen,
het
discretionair
vermogensbeheer en de marketing van Goldwasser
Exchange. De Cliënt gaat akkoord met de registratie
en de verwerking van zijn persoonlijke gegevens om
in orde te zijn met de toepasselijke wettelijke en
reglementaire bepalingen, zoals deze inzake het
voorkomen van witwassen van kapitaal en van
financiering van terrorisme, inzake het beheer en
uitvoering van contractuele betrekkingen, inzake het
voorkomen van misbruik en fraude, inzake de
opmaak van statistieken, inzake de controle op de
kwaliteit van de dienstverlening, inzake commerciële
marktverkenning en direct marketing met betrekking
tot financiële producten.

11.3.
De klacht van de Cliënt moet nauwkeurig en
volledig zijn (vermelding van de aard en de datum
van de transactie waarop de klacht betrekking heeft,
uiteenzetting van de grieven en de relevante feiten
met bijvoeging van de nuttige documenten enz.).
Mocht het zo zijn dat een antwoord op de klacht
binnen voornoemde termijn van één maand om
welke reden dan ook onmogelijk is, dan zal
Goldwasser Exchange de Cliënt hiervan op de hoogte
brengen en hem laten weten binnen welke termijn
deze een antwoord mag verwachten en, in
voorkomend geval, welke aanvullende informatie
nodig lijken om de klacht te behandelen.
11.4.
Mocht het bovendien zo zijn de Cliënt niet
tevreden is met het antwoord dat hij van Goldwasser
Exchange heeft gekregen, dan kan hij zich richten tot
de
Bemiddelingsdienst
Banken-KredietenBeleggingen: Belliardstraat 15-17 bus 8 - 1040
Brussel, Tel.: 02/545.77.70, Fax: 02/545.77.79, email:
Ombudsman@OmbFin.be,
website:
www.ombfin.be.

Voornoemde bepaling is eveneens van toepassing op
de volmachthebbers (met inbegrip van de leden of
vertegenwoordigers van een persoon, een medeeigendom, een feitelijke vereniging) en, in
voorkomend geval, op de uiteindelijke begunstigden.
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13.2.
Alle natuurlijke personen hebben het recht
om de gegevens die op hen betrekking hebben te
raadplegen, te verbeteren (wet van 8 december
1992 tot bescherming van de persoonlijke
levenssfeer) en mogen zich verzetten, zonder
kosten, tegen het gebruik van deze gegevens voor
commerciële marktverkenning en direct marketing.
Indien de Cliënt zich tegen dit gebruik verzet, moet
hij dat middels een geschreven, gedateerd en
ondertekend
document
melden
aan
de
‘verantwoordelijke van de verwerking’ op het
onderstaande
adres.
De ‘verantwoordelijke voor de verwerking’ in de
betekenis van de wet van 8 december 1992 is de
heer Alexandre Goldwasser, bereikbaar op het adres
Adolphe Demeurlaan 35 te 1060 Brussel.

13.6.
Onder dezelfde voornoemde voorwaarden
mag Goldwasser Exchange eveneens de persoonlijke
gegevens van de natuurlijke personen die als
vertegenwoordiger of borg van de Cliënt optreden
registreren, verwerken en meedelen. De Cliënt moet
er zich zelf voor instaan dat deze ervan op de hoogte
is en maakt zich sterk voor de goedkeuring van zijn
vertegenwoordiger wat de verwerking van diens
gegevens betreft.
Witwaswetgeving
14.1.
De Cliënt verklaart dat de belegde tegoeden
of deze die zullen worden belegd op elk van zijn
rekeningen afkomstig zijn of zullen zijn uit een
wettelijke activiteit en dat de rekeningen niet zullen
worden gebruikt om kapitaal wit te wassen of om
terrorisme te financieren.

13.3.
Voor deze doeleinden kan Goldwasser
Exchange, bovenop de tijdens de contacten met de
Cliënt verzamelde persoonlijke gegevens, ook
gegevens registreren en verwerken die door derden
worden gepubliceerd of verspreid (bijvoorbeeld het
Belgische Staatsblad, enz.), of die voorkomen in de
elektronische communicatie van de Cliënt met
Goldwasser Exchange.

14.2.
Mocht blijken dat de door de Houder
gedeponeerde tegoeden (effecten en contant geld)
van criminele oorsprong zijn of als er vermoedens
bestaan dat de gedeponeerde tegoeden van
dergelijke oorsprong zijn, dan heeft Goldwasser
Exchange, van wiens goed vertrouwen zo misbruik is
gemaakt, het recht om de rekening en de tegoeden
die erop staan te blokkeren en alle verplichtingen te
vervullen die het in dergelijk geval moet vervullen.

13.4.
De Cliënt is gewaarschuwd en aanvaardt,
voor
zover
als
nodig,
eveneens
dat
de
onderaannemers en externe dienstenleveranciers
van Goldwasser Exchange, zowel in België als in het
buitenland, de persoonlijke gegevens van de Cliënt
doorgeven aan elke bevoegde Belgische of
buitenlandse overheid, in toepassing van een
wettelijke verplichting in het land waar de
onderaannemers of externe dienstenleveranciers
een vestiging hebben. Deze toestemming geldt
eveneens voor landen die geen Lidstaten van de
Europese Unie zijn, ongeacht of zij een afdoende
beschermingsniveau
waarborgen.
De mededeling van persoonlijke gegevens aan een
land dat geen Lidstaat is van de Europese Unie en
geen afdoende beschermingsniveau heeft, kan
noodzakelijk zijn om de overeenkomst of de
uitvoering van de contractuele betrekking tussen
Goldwasser Exchange en de Cliënt aan te gaan.

Overlijden
15.1.
Onverminderd de wettelijke bepalingen die
de gezamenlijke rekening regelen, moet Goldwasser
Exchange onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte
worden gebracht van het overlijden van een houder
of desgevallend diens echtgenote of echtgenoot.
Indien de rechthebbenden of hun gevolmachtigden
deze kennisgeving achterwege laten, is Goldwasser
Exchange niet aansprakelijk indien medehouders of
mandatarissen na het overlijden van de houder
tegoeden van de rekening opnemen.
Goldwasser Exchange behoudt zich het recht voor
om te eisen dat een officieel document wordt
voorgelegd vooraleer met het overlijden rekening
wordt gehouden.
Zodra het overlijden wordt meegedeeld, stopt
Goldwasser Exchange met het uitvoeren van
eventuele permanente opdrachten en eventuele
domiciliëringen.

13.5.
De Cliënt gaat akkoord met de registratie en
verwerking van zijn persoonlijke gegevens met het
oog op de naleving van elke toepasselijke wettelijke
of reglementaire bepalingen, meer in het bijzonder
met betrekking tot het voorkomen van het witwassen
van geld en de financiering van terrorisme, het
beheer van contractuele relaties, de preventie van
misbruiken en fraude, het opstellen van statistieken,
de controle van de kwaliteit van de dienstverlening,
de commerciële prospectie en direct marketing van
financiële
producten.
De Cliënt is er zich van bewust dat de gegevens met
betrekking tot zijn identiteit verplicht zijn en dat wat
betreft de gegevens die nodig zijn voor een evaluatie
van het geschikte karakter van de gevraagde
beleggingsdienst, zijn weigering om daarop te
antwoorden
het
ontstaan
van
contractuele
betrekkingen kan verhinderen, de aard van de
contractuele betrekkingen kan wijzigen of het beheer
van de contractuele betrekkingen en de daarmee
gepaard
gaande
verantwoordelijkheden
kan
beïnvloeden.

15.2.
Overeenkomstig artikel 1240 bis van het
Burgerlijk Wetboek en behoudens andersluidende
wettelijke bepalingen geeft Goldwasser Exchange te
goeder trouw bevrijdend tegoeden van een
overledene vrij, indien dit gebeurt aan of op
instructie van de personen aangewezen in een attest
van erfopvolging opgesteld door de ontvanger van
het successiekantoor bevoegd voor de inlevering van
de aangifte van nalatenschap van de overledene, of
in een attest of in een akte van erfopvolging
opgemaakt door een notaris.
15.3.
Overeenkomstig artikel 1240 ter van het
Burgerlijk Wetboek, is de betaling van tegoeden die
gedeponeerd zijn op een gemeenschappelijke of
onverdeelde zicht- of spaarrekening waarvan de
overledene of de langstlevende echtgenoot houder of
medehouder is of waarvan de langstlevende wettelijk
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samenwonende medehouder is, is bevrijdend indien
Goldwasser Exchange, na het overlijden en zonder
dat een van de attesten of een akte als bedoeld
hierboven vereist is, aan de langstlevende
echtgenoot of wettelijk samenwonende, op diens
verzoek, een bedrag ter beschikking stelt dat de helft
van de beschikbare creditsaldi noch 5 000 euro
overschrijdt, ongeacht het bestaan van enig recht
van de langstlevende echtgenoot of wettelijk
samenwonende op het saldo van de rekening. De ter
beschikking gestelde bedragen worden bij de
vereffening van het gemeenschappelijk vermogen,
van de onverdeeldheid of van de nalatenschap in
rekening gebracht. De erfgerechtigden behouden
echter jegens de langstlevende echtgenoot of
wettelijk samenwonende een vorderingsrecht, ten
belope van het bedrag dat het gedeelte overschrijdt
dat deze laatste toekomt bij de vereffening van het
gemeenschappelijk
vermogen,
van
de
onverdeeldheid
of
van
de
nalatenschap.
De
langstlevende
echtgenoot
of
wettelijk
samenwonende die een bedrag heeft afgehaald dat
hoger is dan de helft van de beschikbare creditsaldi
of 5 000 euro, verliest ter waarde van de som die
boven dat bedrag is afgehaald enig aandeel in het
gemeenschappelijk vermogen, de onverdeeldheid of
de nalatenschap. De langstlevende echtgenoot of
wettelijk samenwonende die met toepassing van
deze paragraaf enig aandeel verliest, verliest
daarenboven de bevoegdheid om de nalatenschap te
verwerpen of te aanvaarden onder voorrecht van
boedelbeschrijving. Al verwerpt hij de nalatenschap,
toch blijft hij zuiver erfgenaam.

belast is met toezicht in België of in het buitenland
of als een rechtmatig belang dit rechtvaardigt.
16.2.
Een volmachthebber heeft recht op dezelfde
informatie over de tegoeden als de Cliënt zelf zolang
zijn volmacht geldig is. Zodra deze is ingetrokken
heeft hij geen toegang meer tot deze informatie,
zelfs niet voor de periode dat hij de volmacht had.
16.3.
Overeenkomstig de Europese Spaarrichtlijn
2003/48/EG zoals omgezet in Belgisch recht, is
Goldwasser Exchange wettelijk verplicht om deel te
nemen aan het systeem van informatie-uitwisseling,
waarbij interestbetalingen aan Cliënten die hun
fiscale woonplaats niet in België hebben maar in een
ander land dat onder het toepassingsgebied van de
Spaarrichtlijn aan valt, aan de fiscus worden
gerapporteerd - zoals vastgelegd in de Spaarrichtlijn.
16.4.
De houder aanvaardt dat zijn identiteit
onthuld zal worden indien Goldwasser Exchange
bepaalde inlichtingen, documenten of stukken moet
meedelen aan de Nationale Bank Van België of aan
een andere bevoegde overheid.
16.5.
Vanaf 1 juli 2011 kan de Belgische
belastingadministratie, als er aanwijzingen zijn van
fiscale fraude, Goldwasser Exchange om inlichtingen
vragen over zijn klanten en over de verrichtingen die
op hun rekening(en) uitgevoerd werden.
16.6.
Krachtens de wet van 14 april 2011
houdende diverse bepalingen, moeten financiële
instellingen (beursvennootschap, kredietinstelling,
enz.) aan het Centrale Contactpunt (databank)
eenmaal per jaar de rekeningnummers van hun
klanten, fysieke en rechtspersonen, ingezetenen en
niet-ingezetenen, doorgeven. Deze informatie zal
dienen als databank voor de belastingadministratie.
Dankzij het CCP kunnen de belastingautoriteiten die
verantwoordelijk zijn voor de vestiging en inning van
de belastingen, mits de regels van de wettelijke
procedure in acht worden genomen, de financiële
instellingen identificeren waar de belastingplichtigen
rekeningen hebben, en hun dan in navolging daarop
om informatie verzoeken.
Elke natuurlijke of rechtspersoon kan gratis een
uittreksel bekomen van de gegevens die op zijn
naam in het CCP zijn opgenomen, en kan onjuiste
gegevens laten wijzigen of verwijderen door hiervoor
een schriftelijke, gedateerde en ondertekende
aanvraag in te dienen bij de NBB (De Berlaimontlaan
14 te 1000 Brussel).
De informatie wordt in het CCP maximum 8 jaar
bewaard, te tellen vanaf de afsluiting van het laatste
kalenderjaar waarin nog identificatiegegevens
werden meegedeeld.

15.4.
Voor het onderzoek van de authenticiteit
van de voorgelegde documenten is Goldwasser
Exchange uitsluitend aansprakelijk voor grove fouten
of nalatigheid.
15.5.
Goldwasser Exchange kan gevolg geven aan
elk verzoek om inlichtingen vanwege een medeerfgenaam of universele erfgenaam, en de eventuele
kosten aan de nalatenschap aanrekenen.
15.6.
De
briefwisseling bestemd
voor
de
nalatenschap wordt verstuurd naar het adres dat
werd opgegeven in onderlinge overeenstemming
tussen alle erfgenamen en/of rechthebbenden
waarvan hiervoor sprake of naar de notaris die door
hen werd aangeduid. Bij gebrek aan dergelijke
instructies wordt ze verstuurd naar het adres dat de
Cliënt had opgegeven of, bij ontstentenis daarvan,
naar het laatste door Goldwasser Exchange gekende
adres of naar de wettelijke woonplaats, hetzij van de
Cliënt, hetzij van een van voornoemde erfgenamen
of rechthebbenden. In dat geval wordt ervan
uitgegaan dat verzending aan elk van hen heeft
plaatsgevonden.

16.7.
Op grond van de FATCA-wetgeving (Foreign
Account Tax Compliance Act) moet Goldwasser
Exchange een aantal mededelingsplichten nakomen
ten overstaan van de Amerikaanse fiscale
autoriteiten (identiteit, gegevens met betrekking tot
inkomsten of opbrengsten). Een van die plichten is
het feit dat cliënten die de hoedanigheid hebben van
US Person of die in de zin van FATCA US Indicia
vertonen, geïdentificeerd moeten worden.

Beroepsdiscretie
16.1.
Goldwasser
Exchange
deelt
geen
inlichtingen over de Cliënt mee aan derden, behalve
wanneer de Cliënt hier uitdrukkelijk mee instemt of
wanneer deze mededeling wordt opgelegd door een
wettelijke of reglementaire bepaling of wanneer deze
mededeling wordt gevorderd door een gerechtelijke
of administratieve overheid of door een overheid die
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Fiscaliteit

verplicht, alle kosten die nodig zijn om de eventuele
uitstaande vorderingen van Goldwasser Exchange op
de klant te innen.

17.1.
De fiscale behandeling van de verrichtingen
met financiële instrumenten hangt in het algemeen
af van de individuele situatie van elke Cliënt en kan
worden gewijzigd. Elke Cliënt moet informatie
inwinnen over de op hem toepasselijke fiscale
behandeling.

Blokkering van de rekeningen en slapende
rekeningen
19.1.
Wanneer een dossier langer dan zes
maanden niet in orde is, of wanneer de Cliënt niet
binnen de maand antwoordt op een aan hem gericht
verzoek van Goldwasser Exchange om de rekening in
orde te brengen (bijvoorbeeld een ontbrekende
handtekening van de houder op een document, een
vervallen identiteitskaart, vervallen of onjuiste
informatie over de persoonlijke situatie van de
Cliënt…) behoudt Goldwasser Exchange zich het
recht voor om de rekening of de verrichtingen te
blokkeren tot alle ontbrekende documenten of
vereiste correcties verkregen zijn.

17.2.
Goldwasser Exchange is niet verplicht om te
onderzoeken of na te gaan of de houder recht heeft
op een fiscale vrijstelling of een fiscale verlichting
van de inkomsten die worden uitgekeerd op de
gedeponeerde titels. Het is niet verplicht de houder
algemeen fiscaal advies te geven.
17.3.
Cliënten die bij het begin van hun
betrekkingen met Goldwasser Exchange of later
verklaard hebben dat ze niet-ingezetene zijn, zijn in
voorkomend geval taksen verschuldigd in het land
waar ze hun verblijfplaats hebben.

19.2.
Indien Goldwasser Exchange gedurende vijf
jaar geen enkel bericht ontvangt van de houder van
een rekening, zal zij behoudens een wettelijke,
gerechtelijke
of
overeengekomen
onbeschikbaarheid, de wet van 24 juli 2008
houdende diverse bepalingen (I) betreffende de
“slapende
rekeningen,
koffers
en
verzekeringscontracten” toepassen.

17.4.
Voor
klanten
met
Amerikaansstatus,
behoudt Goldwasser Exchange zich het recht om
deze gegevens niet door te geven aan de fiscale
Amerikaanse administratie zelfs bij voorafgaandelijk
verzoek van de klant. Deze klanten zijn onderworpen
aan het maximale tarief van de roerende
voorheffing.

19.3.
In deze bepalingen staat onder meer dat de
houders van de rekening moeten opgespoord
worden. De kosten die daartoe gemaakt worden,
mogen aangerekend worden op de rekeningen van
de Cliënt, doch deze mogen niet meer bedragen dan
10 % van de totaliteit van de tegoeden op de
slapende rekeningen of hun tegenwaarde op het
ogenblik dat de opsporingen starten of elk ander
bedrag dat de Koning zal bepalen.

Ontbinding
18.1.
Behalve indien de wet het anders
voorschrijft en onverminderd specifieke bepalingen
overeengekomen tussen partijen, kan Goldwasser
Exchange op elk ogenblik, met een aanzegging van
twee weken, de contractuele relatie of de met de
houder afgesloten overeenkomsten opzeggen, door
middel van een aangetekende brief die de redenen
van
de
opzegging
vermeldt.
De Cliënt beschikt over dezelfde mogelijkheid om de
overeenkomsten met Goldwasser Exchange op te
zeggen, volgens dezelfde voorwaarden met
betrekking tot de aanzegging en de aangetekende
brief. De opzegging doet geen afbreuk aan de op dat
ogenblik lopende transacties en aan tegenover
derden aangegane verbintenissen.

19.4.
Indien de slapende rekening niet het
voorwerp heeft uitgemaakt van een tussenkomst
door de houder, worden de tegoeden van de
betrokken slapende rekening tegelijk met de door de
Koning bepaalde gegevens, overgedragen aan de
Deposito- en ConsignatieKas en mogen deze
tegoeden worden omgezet in euro door de Depositoen Consignatiekas of diens gevolmachtigde, wat
opnieuw kosten met zich kan meebrengen.

18.2.
Goldwasser
Exchange
behoudt
zich
eveneens het recht voor om effecten- en
contantenrekeningen te sluiten, drie maanden na de
opname van de laatste financiële instrumenten of het
contant geld die erop stonden. Het brengt de Houder
hiervan op de hoogte.

Wijziging van de Algemene Voorwaarden
20.1.
Om rekening te houden met de wettelijke
of reglementaire wijzigingen of evoluties van de
markten, of andere omstandigheden die gevolgen
zouden kunnen hebben voor de contractuele
betrekkingen tussen Goldwasser Exchange en haar
Cliënten, behoudt Goldwasser Exchange zich het
recht voor om deze algemene voorwaarden op elk
ogenblik te wijzigen. Wijzigingen gaan in op de
eerste werkdag van de maand na de maand waarin
ze meegedeeld zijn.

18.3.
Bij ontbinding worden het eventuele
debetsaldo en de andere verbintenissen van de cliënt
onmiddellijk, zonder voorafgaande ingebrekestelling
opeisbaar.
18.4.
In het geval van een opzegging van de
betrekkingen kan Goldwasser Exchange alle
tegoeden op de rekening ter beschikking stellen van
de Cliënt, op de wijze die het gepast acht en dit op
risico van de Cliënt. De kosten die hieruit
voortvloeien, zijn voor rekening van de houder,
samen met, tenzij het Belgische recht het anders

De Cliënt zal via een schrijven op de hoogte gebracht
worden van het bestaan van een nieuwe versie van
de algemene voorwaarden, mogelijkerwijze samen
met een ander document uitgaande van Goldwasser
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Exchange (rekeninguittreksel,
gewone brief enz.).

borderel,

email,

ingediende specimen, tenzij in het geval van bedrog
of grove fout.

20.2.
De gewijzigde versie van de algemene
voorwaarden zal in werking treden op de eerste
werkdag van de maand volgend op de bewuste
mededeling aan de Cliënt.
De aangepaste versies zijn beschikbaar in de
kantoren van Goldwasser Exchange en op haar
website,
op
het
adres
http://www.goldwasserexchange.be. Op verzoek
kunnen ze de houder ook worden toegestuurd in een
papieren of elektronische versie. De houder moet
regelmatig nagaan of hij de meest recente versie in
zijn bezit heeft.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
23.1.
De beheersovereenkomst, de overeenkomst
voor het openen van een rekening, deze algemene
voorwaarden, de tarieven en alle contractuele
betrekkingen tussen Goldwasser Exchange en de
houder(s) worden beheerst door Belgisch recht.
23.2.
In het geval van tegenstrijdigheden tussen
een bepaling van dit document en een dwingende
wettelijke of reglementaire bepaling van het Belgisch
recht, heeft het Belgisch recht voorrang.

20.3.
Indien een Cliënt niet akkoord zou gaan met
de geplande wijzigingen, moet hij dit aan Goldwasser
Exchange melden, zo snel mogelijk en uiterlijk
binnen de dertig dagen nadat hij kennis heeft
gekregen of had moeten krijgen van de wijzigingen.
In dit geval kan de Cliënt binnen dezelfde termijn zijn
relatie met Goldwasser Exchange beëindigen. Indien
de Cliënt zich niet binnen de genoemde periode
tegen de wijzigingen verzet, mag Goldwasser
Exchange veronderstellen dat de Cliënt ze heeft
aanvaard.

23.3.
Tenzij de wet het anders bepaalt, zal elk
geschil met betrekking tot de geldigheid, de
interpretatie of de uitvoering van de contractuele
betrekkingen of documenten tussen de partijen
uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken
van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Hoofdstuk 2 : De rekeningen en transacties op
de rekening

20.4.
De houders van een GOLD rekening die een
beroep doen op Goldwasser Exchange voor
overdracht van orders in de bovenvermelde termijn
worden verondersteld akkoord te gaan.

Een rekening openen
24.1.
Goldwasser Exchange opent voor zijn
Cliënten de rekening(en) waarvoor zijn Cliënten een
rekeningaanvraagformulier hebben ingediend, mits
deze aanvraag door Goldwasser Exchange is
goedgekeurd, of uit eigen beweging, iedere rekening
die nuttig of noodzakelijk is om een transactie te
verrichten of een dienst te verlenen.

20.5.
Bijzondere akkoorden of bevestiging van
akkoord door de Cliënt met de versie van de
algemene voorwaarden die voorafgaat aan de
gewijzigde voorwaarden zullen behouden blijven,
tenzij deze net het onderwerp van wijziging
uitmaken waardoor in voorkomend geval hun
akkoord opnieuw moet gevraagd worden.

24.2.
Er wordt bv. een of meerdere afzonderlijke
rekeningen op naam van de Cliënt geopend, wanneer
deze gelijktijdig van de dienst voor ontvangst,
doorgeven en uitvoeren van orders (GOLD rekening)
als de dienstverlening van het discretionair beheer
wilt genieten, onverminderd de bepaling inzake
eenheid van rekening bedoeld in artikel 25 van deze
Algemene Voorwaarden en de rechten van
Goldwasser Exchange ten opzichte van de
rekeningen van de Cliënt en de tegoeden die erop
staan.

Archivering
Goldwasser Exchange geeft de Cliënt kennis dat het,
volgens de geldende wettelijke voorschriften, op een
archiefdrager moet bewaren :
- gedurende ten minste vijf jaar na de beëindiging
van de betrekkingen met de houder, een kopie
van het/de bewijsdocument(en) voor de identiteit
van de Cliënten.
- gedurende ten minste vijf jaar na de uitvoeringen
van de verrichtingen, een kopie van de
registraties, staten en documenten van de
verwezenlijkte verrichtingen, die het mogelijk
maakt ze nauwkeurig te reconstrueren.

Eenheids- en onverdeelbaarheidsbeginsel
25.1.
Alle verrichtingen die door of met
Goldwasser Exchange worden behandeld, passen in
het algemene kader van de zakelijke relatie van
wederzijds vertrouwen tussen Goldwasser Exchange
en de Cliënt. In dit kader worden de rekeningen, de
effectenrekenings en de verrichtingen van de Cliënt
beschouwd als onderdelen van één onverdeelde
rekening, ongeacht de aard en de bijzondere
kenmerken van elkeen (inbegrepen de munteenheid
waarin deze zijn uitgedrukt of uitgevoerd).

Specimen handtekening
De Cliënt levert bij het openen van de rekening een
specimen van zijn handtekening in (eventueel ook
van zijn gemachtigde organen of ondertekenaren; in
dit geval moet bij een wijziging van de samenstelling
van de gemachtigde organen of personen een nieuw
specimen
worden
ingediend).
Ingeval
van
onbekwame personen geldt deze regel voor hun
wettelijke
vertegenwoordigers.
Goldwasser
Exchange is niet verantwoordelijk voor de verificatie
van de conformiteit van de handtekening met het

25.2.
Bijgevolg heeft Goldwasser Exchange het
recht, na verwittiging bij de Cliënt het uiteindelijk

15

saldo van deze rekening in te lossen, welk saldo
gekend is na uitvoering van de noodzakelijke
boekhoudkundige bewerkingen op de debet- of
creditsaldi van de verschillende onderdelen van deze
ene
rekening.
Het uiteindelijk saldo bepaalt de positie van de
rekening van de Cliënt. In voorkomend geval zullen
tegoeden die genoteerd zijn in vreemde valuta
omgezet worden in euro op basis van de geldende
koers op de dag dat het uiteindelijk saldo wordt
ingelost.
Zullen niet begrepen zijn in de hierboven beschreven
enige rekening, de rekeningen die op basis van
wettelijke bepalingen, gerechtelijke beslissingen of
een speciaal akkoord tussen Goldwasser Exchange
en de houder een bijzonder karakter hebben.

ingezetene is, de rekening onderworpen zal zijn aan
de toepasselijk Belgische regels, inclusief wat het
belastingstelsel betreft.
27.5.
Zodra Goldwasser Exchange zich zou
moeten uitspreken over de eigendom van de activa
op een gemeenschappelijke rekening ten aanzien
van de autoriteiten, een beslag leggende schuldeiser
of een andere derde, zal het -onverminderd
eventuele
andere
overeenkomsten
tussen
medehouders waarmee Goldwasser Exchange niets
te maken heeft en waarvan het geen weet hoeft te
hebben- aannemen dat voornoemde activa in gelijke
hoofdelijke aandelen eigendom zijn van elk van de
medehouders.
Rekening op naam van de minderjarige

Werking van de rekening

28.1.
De wettelijke vertegenwoordigers van een
minderjarige verbinden zich ertoe de tegoeden op de
rekeningen die op naam van minderjarigen zijn
geopend, uitsluitend in het belang van de kinderen
te beheren.

Alle transacties tussen Goldwasser Exchange en zijn
Cliënten worden uitgevoerd en afgewikkeld op een
rekening volgens de toepasselijke wetten en
bankpraktijken. Elke transactie wordt uitgevoerd
door creditering of debitering van een rekening van
de Cliënt, al naargelang de transactie voor de Cliënt
een recht of een verplichting jegens Goldwasser
Exchange doet ontstaan.

28.2.
Voor de vervreemding van roerende
goederen dient de vrederechter in principe
toestemming te geven. In sommige gevallen is deze
toestemming echter niet vereist: bijvoorbeeld
wanneer de opbrengst van de verkoop onmiddellijk
in naam van de minderjarige wordt gebruikt
overeenkomstig de criteria van het beheer als een
goed huisvader.

Individuele en gezamenlijke rekeningen
27.1.
De rekeningen die bij Goldwasser Exchange
worden geopend kunnen individueel (één houder) of
gezamenlijk (meerdere houders) zijn. Ze worden pas
op naam van meerdere personen geopend, op
voorwaarde dat al deze personen de formaliteiten
voor een rekeningaanvraag hebben vervuld.

28.3.
De wettelijke vertegenwoordigers van een
minderjarige cliënt worden ten aanzien van
Goldwasser Exchange hoofdelijk en onverdeelbaar
aansprakelijk gehouden voor iedere vordering jegens
Goldwasser Exchange die voortvloeit uit het feit dat
de wettelijke vertegenwoordigers de tegoeden van
de minderjarige Cliënt niet in diens belang hebben
beheerd en dat ze, in voorkomend geval, niet over
de vereiste voorafgaande wettelijke toestemming
beschikten.

27.2.
Goldwasser
Exchange
opent
geen
onverdeelde rekeningen (waarvoor elke medehouder
afzonderlijk toestemming moet geven om daden van
beheer, beschikking of raadpleging te stellen),
behoudens
bijzondere
overeenkomst.
Alle
gezamenlijke rekeningen zijn gemeenschappelijke
rekeningen.

28.4.
Bij ontstentenis van een schriftelijke
mededeling van een van de ouders of een andere
wettelijke vertegenwoordiger, laat de interventie van
een
ouder
of
een
andere
wettelijke
vertegenwoordiger op een van de rekeningen
geopend op naam van een minderjarige het akkord
van de andere ouder of van een andere wettelijke
vertegenwoordiger veronderstellen.

Elke medehouder van de gezamenlijk rekening wordt
dientengevolge geacht ten aanzien van Goldwasser
Exchange schuldeiser of schuldenaar te zijn voor alle
rechten en plichten die voortvloeien uit de rekening
(actieve et passieve hoofdelijkheid) en kan alleen
handelen op deze rekening als ware hij de enige
houder van die rekening.

28.5.
Goldwasser Exchange behoudt zich evenwel
het recht voor om het akkoord van beide ouders
en/of de toestemming van de vrederechter te
bekomen telkens als zij dat noodzakelijk acht.

27.3.
Iedere
mededeling
of
kennisgeving
aangaande de gezamenlijke rekening wordt door
Goldwasser Exchange aan een van de houders
gestuurd en iedere mededeling aan die houder geldt
als kennisgeving aan alle medehouders van de
rekening.

Vruchtgebruik-/blote-eigendomrekening

27.4.
Alleen met de fiscale woonplaats van de
houder, zoals die werd opgegeven in de
rekeningaanvraag, wordt rekening gehouden door
Goldwasser Exchange om het belastingstelsel te
bepalen dat op deze rekening van toepassing is. Er
wordt echter -niettegenstaande het voorafgaandeuitdrukkelijk bepaald dat, als een van de
medehouders van de rekening een Belgisch

29.1.
Goldwasser Exchange kan rekening houden
met het bestaan van een vruchtgebruik op de
tegoeden op een rekening. Wanneer een deposito of
een effectenrekening wordt geopend met de bepaling
blote-eigendom en vruchtgebruik of wanneer die
voortvloeit uit de wet, zal Goldwasser Exchange op
verzoek van de Cliënt een blote-eigendomrekening
op naam van de blote eigenaar openen.
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29.2.
Goldwasser Exchange hoeft geen rekening
te houden met schikkingen die tussen de partijen
werden getroffen aangaande de manier waarop de
rekening “in blote eigendom” wordt beheerd. Ze
behoudt zich het recht voor om te eisen, ofwel dat
zowel de vruchtgebruiker als de blote eigenaar zijn
handtekening zet onder elke aan de rekening
gebonden transactie, ofwel dat volgens de regels een
volmacht wordt opgemaakt ten gunste van de
persoon die gemachtigd wordt om de rekening te
beheren.

van een Cliënt. Wanneer het vruchtgebruik ophoudt,
mag Goldwasser Exchange de gedeponeerde
effecten met aangehechte niet-vervallen coupons
aan de blote eigenaar overmaken.

29.9.
Tenzij wanneer anders wordt overeengekomen,
worden
transactieborderellen,
transactiehistoriek, portefeuillestaten of om het even
welke andere mededelingen die van Goldwasser
Exchange uitgaan, aan de cliënt(en) overgemaakt
volgens de modaliteiten die in de rubriek “voorkeuren” werden opgenomen toen de rekening werd
geopend.

29.3.
Tenzij
anders
overeengekomen
en
behoudens de rechten van de vruchtgebruiker, zal de
rekening van de blote eigenaar met name worden
gecrediteerd met bedragen zoals de opbrengst van
de terugbetaling van vervallen effecten, of de
opbrengst van de verkoop van effecten op de
secundaire markten. Diezelfde rekening zal worden
gedebiteerd met het nettobedrag van de aankopen
van effecten en met de courtage, de commissielonen
en de kosten die betrekking hebben op de
effectentransacties. Tenzij anders overeengekomen
debiteert Goldwasser Exchange diezelfde rekening
met alle bedragen die aan Goldwasser Exchange
verschuldigd zijn voor de effectenrekening, zoals met
name
de
bewaarlonen
en
de
eventuele
beheerskosten.

29.10. De rekeninguittreksels en de briefwisseling
worden, tenzij anders overeengekomen, naar de
vruchtgebruiker en de blote eigenaar gestuurd.
29.11. Ingeval het vruchtgebruik afkomstig is van
een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik
spreekt Goldwasser Exchange zich, ongeacht de
vorm van de schenking, niet uit over de geldigheid
van de schenking op zich en kan het in geen geval
aansprakelijk worden gesteld voor de negatieve
gevolgen (met name op fiscaal vlak) van een
eventueel ongeldige schenking.

29.4.
De periodieke inkomsten uit de bloteeigendomrekening (dividenden en rentes) worden
behoudens andere bepaling op het ogenblik dat
dergelijke inkomsten worden geïnd, stelselmatig
gestort op de rekening die is geopend op naam van
de vruchtgebruiker(s). Behalve wanneer hierover
anders wordt beschikt, worden de opgelopen
interesten gelijkgesteld met meerwaarden en
worden ze op de rekening van de blote eigendom
gestort.

29.12. Goldwasser Exchange houdt geen toezicht
op de inbrengen op de blote-eigendomrekening door
de cliënt. De Cliënt is ervan op de hoogte dat
dergelijke inbrengen gevolgen kunnen hebben
inzake successierecht, wanneer ze betrekking
hebben op activa die niet van tevoren aan de
vruchtgebruiker zijn geschonken (zie hieromtrent
met name artikel 9 van de gewestelijke Wetboeken
der successierechten). Over het algemeen wijst
Goldwasser Exchange iedere verantwoordelijkheid af
voor de ongunstige fiscale gevolgen die zouden
kunnen voortvloeien uit de transacties die de cliënt
op blote-eigendomrekeningen heeft verricht.

29.5.
Zolang Goldwasser Exchange niet op de
hoogte is gebracht van de beëindiging van het
vruchtgebruik, blijft het vruchtgebruik ook geldig
voor alle herbeleggingen van het oorspronkelijk in
vruchtgebruik gegeven kapitaal.

29.13. Goldwasser
Exchange
wijst
iedere
verantwoordelijkheid af voor de naleving, de
toepassing of de uitvoering van de bijzondere
voorwaarden
(last,
terugnamebeding,
aanwasbeding, beding van terugvalling van
vruchtgebruik of bewindsclausule) die in een
schenkingsakte opgenomen zouden kunnen zijn.

29.6.
Iedere handeling of ieder feit die/dat het
einde van een vruchtgebruik tot gevolg heeft, dient
door de Cliënt of in voorkomend geval door diens
erfgenamen/rechthebbenden
per
brief
aan
Goldwasser Exchange te worden gemeld. Het
vruchtgebruik eindigt uiterlijk op de vijfde werkdag
die volgt op de dag dat Goldwasser Exchange brief
van de Cliënt heeft ontvangen of dat Goldwasser
Exchange in kennis is gesteld van de handeling of het
feit die/dat het vruchtgebruik heeft beëindigd,
zonder dat Goldwasser Exchange in dit opzicht enig
onderzoek hoeft te verrichten.

Debetsaldo
30.1.
Goldwasser Exchange mag aan een
belegger een krediet of een lening toekennen, zodat
deze een transactie op één of meerdere financiële
instrumenten kan uitvoeren. Wanneer Goldwasser
Exchange beslist zo’n betalingsfaciliteit aan de Cliënt
toe te kennen, kan dit ertoe leiden dat de rekening
van laatstgenoemde een debetsaldo vertoont.

29.7.
Zonder dat dit voor Goldwasser Exchange
tot enige verplichting leidt, behoudt het zich het
recht voor om zowel het kapitaal als het rendement
te blokkeren, mocht de informatie over een
handeling of een feit die/dat het vruchtgebruik kan
beëindigen, onnauwkeurig is.

30.2.
Het feit dat Goldwasser Exchange een debet
tolereert, betekent geenszins dat de Cliënt het recht
heeft om dit debet te handhaven of het van tijd tot
tijd te herhalen. Goldwasser Exchange kan
dientengevolge te
allen tijde de
integrale
terugbetaling van het debet eisen en deze gunst
beëindigen.
Als
na
verzending
van
een

29.8.
Het vruchtgebruik eindigt in ieder geval met
het overlijden van de vruchtgebruiker. In dit geval
zijn voor de vrijgave van de tegoeden dezelfde
algemene regels van toepassing als bij het overlijden
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ingebrekestelling per aangetekende brief de
terugbetaling dertig dagen uitblijft, kan het zijn
schuld via gerechtelijk weg invorderen.

32.2.
Golwasser
Exchange
aanvaardt
niet
(behalve in uitzonderlijke gevallen) het deponeren
van Belgische of buitenlandse effecten aan toonder
op de effectenrekening.

30.3.
Bij een niet toegelaten debetsaldo is de
Cliënt verplicht om zodanige liquiditeiten te storten
om de schuld aan te zuiveren binnen dertig dagen na
de aankondiging of binnen een andere termijn die
Goldwasser Exchange omwille van bijzondere
omstandigheden zou kunnen toestaan. Bij gebrek
aan aanzuivering van het saldo binnen de
afgesproken termijn is Goldwasser Exchange
bevoegd om de contractuele betrekkingen stop te
zetten, dit evenwel onverminderd haar recht tot
inning en/of haar recht op de intresten.

32.3.
In lijn met Artikel 77 §1 van de Wet van 6
april 1996 betreffende het statuut en de controle van
investeringsfirma’s, houdt Goldwasser Exchange
enkel fondsen in depot die zich in afwachting van
allocatie
aan
de
acquisitie
van
financiële
instrumenten, of in afwachting van teruggave
bevinden.
Bijgevolg kan aan een cliënt, wanneer hij op zijn
rekening bij Goldwasser Exchange voor een bedrag
dat hoger ligt dan 50.000 € (of het equivalent in
deviezen), liquide middelen heeft behouden die
gedurende meer dan tien dagen geen transactie
ondergaan hebben, een kennisgeving worden
gestuurd.

30.4.
Indien de rekeningen van de Cliënt na een
dergelijke correctie een debetsaldo vertonen,
kunnen van rechtswege interesten verschuldigd zijn
vanaf de effectieve datum van het debet op de
rekening.

Op het einde van die kennisgeving wordt aan de
cliënt meegedeeld dat, indien hij die liquide middelen
niet binnen een termijn van 20 dagen toewijst,
Goldwasser Exchange zal overgaan tot de effectieve
transfer van dat gedeelte van de liquide middelen dat
boven het hogergenoemde plafond van 50.000 € (of
het equivalent in deviezen) ligt.

Weigering van transactie
31.1.
Goldwasser Exchange kan afhankelijk van
het rekeningsaldo te allen tijde de uitvoering van
nieuwe transacties of orders van de houder uitstellen
of opschorten en/of waarborgen of marges eisen (dat
betekent in dit laatste geval een bijkomende storting
van contant geld of effecten), als blijkt dat deze
transacties het vermogen of de mogelijkheid van de
houder om zijn schulden jegens Goldwasser
Exchange te vereffenen, in gevaar kunnen brengen.
Het eisen van waarborgen of margestorting wordt
voorafgegaan door een kennisgeving aan de Cliënt,
die er moet aan voldoen binnen een redelijke
termijn, die per geval wordt bepaald.

Dit
bedrag
wordt
overgemaakt
naar
de
referentierekening die de cliënt heeft vermeld in de
documenten ter opening van een rekening of in een
document van latere datum.

Opnames

31.2.
Er wordt echter uitdrukkelijk bepaald dat
Goldwasser Exchange nooit verantwoordelijk kan
worden gehouden voor de uitvoering van een
transactie waarvoor op de rekening van de Cliënt
onvoldoende provisie stond. Als Goldwasser
Exchange een transactie uitvoert (inclusief een order
in een Financieel Instrument) waarvoor onvoldoende
provisie op zijn rekening staat, dient de Cliënt het
negatieve rekeningsaldo aan te zuiveren en kan
Goldwasser Exchange alle in deze Algemene
Voorwaarden voorziene rechten uitoefenen om dit
negatieve saldo aan te zuiveren.

33.1.
Om veiligheidsredenen bewaart Goldwasser
Exchange geen cash in biljetten. Cashopnames in de
kantoren
van
Goldwasser
Exchange
zijn
dientengevolge, behoudens bijzondere afwijking,
voor euro’s noch voor deviezen toegelaten.
33.2.
De teruggave van financiële instrumenten
aan de Cliënten geschiedt uitsluitend door
overmaking op een effectenrekening bij een andere
bank.
Deviezen van de rekeningen

Deposito op rekening (contant geld of financiële
instrumenten)

34.1.
Goldwasser Exchange opent geen aparte
rekening voor de door de Cliënt gedeponeerde
vreemde deviezen. Deze deviezen worden, behalve
in bijzondere gevallen, op de creditzijde van dezelfde
rekening geboekt als de door de cliënt in euro
gedeponeerde
bedragen
en
verworven
of
overgemaakte financiële instrumenten.

32.1.
Goldwasser Exchange kan, met name,
iedere
storting
van
contant
geld
of
effectenoverdracht die op een andere manier is
uitgevoerd dan via een overschrijving of een
overdracht die afkomstig is van een andere Belgische
bank of van een ander land dat deelneemt aan de
strijd tegen het witwassen van kapitaal, weigeren
(lijst opgesteld door de FATF, Financial Action Task
Force on money laundering (Financiële Actiegroep
Witwassen van Geld)). Goldwasser Exchange kan
met name ieder fysiek deposito van effecten of
contant geld weigeren.

34.2.
Onverminderd het volgende punt en zonder
tegenbericht van de cliënt zullen de effecten in
vreemde deviezen niet in euro worden omgezet.
34.3.
Goldwasser Exchange behoudt zich het
recht voor om te weigeren voor rekening van zijn
cliënten welbepaalde deviezen te bewaren waarvan
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de lijst op eenvoudig verzoek verkrijgbaar is bij
Goldwasser Exchange. Bij terugbetaling van effecten
die zijn uitgedrukt in een van de deviezen waaraan
hiervoor wordt gerefereerd, aanvaardt de cliënt dat
de bedragen die er zo worden aan toegekend
automatisch in EUR kunnen worden omgezet.

37.1.
Alle
transacties
tussen
Goldwasser
Exchange en zijn cliënten geven aanleiding tot een
boeking op het credit of debet van de rekening van
de cliënt. Deze boekingen op de rekeningen wordt
steeds uitgevoerd onder voorbehoud van een goede
afloop van de transactie waarop ze betrekking
hebben.

Portefeuillestaat en transactiehistoriek

37.2.
Als de bedragen of activa die onder
voorbehoud van goede afloop werden gecrediteerd,
niet bij Goldwasser Exchange toekomen, mag
laatstgenoemde de rekening van de Cliënt met het
gecrediteerde bedrag evenals met de kosten en
eventuele koers- en/of wisselverschillen debiteren.

35.1.
Goldwasser Exchange stuurt zijn klanten
behalve deze die voor Goldwasser Online hebben
geopteerd- per brief een portefeuillestaat en een
transactiehistoriek, volgens de door de cliënt
gekozen frequentie (maandelijks, driemaandelijks,
halfjaarlijks of jaarlijks).

37.3.
De bedragen en activa die op het credit van
de rekening van een Cliënt werden geboekt, zijn door
deze laatste maar definitief verworven op het
ogenblik dat Goldwasser Exchange effectief in het
bezit is van de genoemde bedragen en activa en dit,
zelfs als de Cliënt van Goldwasser Exchange een
uitvoeringsbericht van ontvangen heeft.

35.2.
Op uitdrukkelijke vraag van de cliënt
kunnen
de
portefeuillestaten
en
transactiehistorieken
per
e-mail
worden
toegestuurd.
35.3.
Cliënten die voor Goldwasser Online hebben
geopteerd, hebben te allen tijde toegang tot de
portefeuillestaat en de transactiehistoriek via de
Goldwasser Online-interface overeenkomstig de
bepalingen van Hoofdstuk 5 van deze Algemene
Voorwaarden.

Tegenboeking en rectificatie
Goldwasser Exchange is gemachtigd om materiële
fouten in documenten die ze heeft opgesteld of
verrichtingen die ze heeft uitgevoerd ambtshalve te
verbeteren door de boeken aan te passen Indien de
rekeningen van de Cliënt na een dergelijke correctie
een debetsaldo vertonen, kunnen van rechtswege
interesten verschuldigd zijn vanaf de effectieve
datum van het debet op de rekening.

Transactieborderellen
36.1.
Wanneer
Goldwasser
Exchange
voor
rekening van een Cliënt een order overmaakt of
uitvoert
dat
niet
binnen
het
discretionair
vermogensbeheer valt, stuurt het de Cliënt een
bericht met de bevestiging van de uitvoering van het
order (het borderel), zo spoedig mogelijk en uiterlijk
in de loop van de eerste werkdag na de uitvoering
van het order of, als het de bevestiging van de
uitvoering van een derde ontvangt, uiterlijk in de
loop van de eerste werkdag nadat het de bevestiging
van deze derde heeft ontvangen.

Hoofdstuk 3 : De beleggingsdiensten
Titel 1: Algemene bepalingen

36.2.
De Cliënt kan eveneens, op zijn verzoek,
geïnformeerd worden over de status van de
uitvoering
van
zijn
order.

Voorstelling
39.1.
Goldwasser Exchange biedt twee soorten
beleggingsdiensten aan :
- De ontvangst en doorgeven en uitvoeren van
orders (via de GOLD rekening[AG1]) Goldwasser
Exchange ontvangt orders van de klant en zoekt
bij de tegenpartijen de beste en voordeligste
voorwaarden van uitvoering en vraagt de
verwezenlijking ervan.

36.3.
De transactieborderellen worden aan de
cliënten overgemaakt volgens de modaliteiten
voorzien in artikel 5.3. van deze Algemene
Voorwaarden.
36.4.
De Cliënt dient zich te vergewissen van de
goede uitvoering van de transacties door Goldwasser
Exchange en moet Goldwasser Exchange op de
hoogte stellen van fouten (ongeacht of ze gunstig of
ongunstig uitvallen voor de Cliënt) overeenkomstig
de modaliteiten voorzien in artikel 11 van deze
Algemene Voorwaarden. Zo niet, worden de
vermeldingen
op
de
borderellen
en
rekeninguittreksels als juist beschouwd en wordt de
Cliënt onherroepelijk geacht ze te hebben aanvaard.

-

Discretionair
vermogensbeheer
(Via
de
beheersovereenkomst)dit omvat het beheren van
de hem door de Cliënt toevertrouwde tegoeden
ingevolge
een
omlijnd
en
discretionair
beleggingsbeleid

39.2.
Voor
de
Cliënten
met
discretionair
vermogensbeheer moet Goldwasser Exchange, om
haar beheersmandaat zo goed mogelijk te kunnen
uitvoeren, alle vereiste informatie verzamelen over
de kennis en ervaring van de houder inzake
beleggingen, haar financiële situatie en haar
beleggingsdoelen.

Uitvoering onder voorbehoud van goede afloop
of na inning
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Aan de hand van deze informatie zal Goldwasser
Exchange de passenheid en de geschicktheid van de
door
de
Cliënt
gekozen
beleggingsstrategie
verifiëren.

41.2.
De Cliënt aanvaardt eveneens dat, mocht
Goldwasser
Exchange
menen
dat
een
volmachthebber het initiatief neemt tot een
transactie of er één uitvoert die niet passend is, in
het licht van diens kennisniveau en ervaring, het
bericht
naar
aanleiding
hiervan
naar
de
volmachthebber zal worden gestuurd (met uitsluiting
van de Cliënt zelf).

39.3.
Voor de dienst voor ontvangst, doorgeven
en uitvoeren van orders ( GOLD rekening) verifieert
Goldwasser Exchange niet of de financiële
instrumenten waarop deze rekening betrekking
hebben, passend of geschickt zijn voor de Cliënt.
Goldwasser Exchange houdt geen rekenning met de
kennis en de ervaring van de Cliënt noch met diens
financiële
positie
en
beleggingsdoelstellingen
rekening. De Cliënt geniet dientengevolge niet de
bescherming voorzien door de gedragslijnen die van
toepassing zijn op de andere types diensten die
betrekking hebben op Financiële instrumenten.

41.3.
Alle medehouders van een rekening
aanvaarden uitdrukkelijk dat Goldwasser Exchange,
door toepassing van de principe inzake actieve en
passieve hoofdelijkheid die de gemeenschappelijke
rekeningen regelen, zijn verificatieplicht m.b.t. de
passendheid van een financieel instrument of een
dienst op geldige wijze nakomt, door deze verificatie
enkel te doen op basis van de kennis en ervaring van
de medehouder die de instructie doorgeeft, zonder
rekening te houden met het kennis- en
ervaringsniveau van de andere medehouders.

Evenwel, in het raam van een GOLD rekening,
wanneer de transactie betrekking heeft op complexe
producten2, zal Goldwasser Exchange nagaan of het
instrument of de dienst die aan de Cliënt wordt
geleverd of aangeboden, wel degelijk passend is in
het licht van diens kennis en ervaring.
39.4.
Goldwasser
beleggingsadvies.

Exchange

verstrekt

41.4.
Alle medehouders van een rekening
aanvaarden uitdrukkelijk dat wanneer Goldwasser
Exchange meent dat een van de medehouders het
initiatief neemt tot een transactie of er één uitvoert
die niet passend is in het licht van diens kennisniveau
en ervaring, het bericht naar aanleiding hiervan naar
de medehouder zal worden gestuurd die het initiatief
heeft genomen tot de transactie, met uitsluiting van
alle andere medehouders.

geen

Cliëntclassificatie
40.1.
Behoudens
andere
uitdrukkelijke
kennisgeving wordt elke cliënt door Goldwasser
Exchange in de categorie ‘niet-professionele cliënt’
ondergebracht.

Belangenconflicten
42.1.
Goldwasser Exchange analyseert regelmatig
de risico’s van haar activiteiten en haar organisatie,
met name om elk gevaar op belangenconflicten voor
de Cliënten te identificeren en te voorkomen.

40.2.
In bepaalde gevallen kan een nietprofessionele Cliënt Goldwasser Exchange vragen
om als professionele Cliënt te worden beschouwd.

42.2.
Het is mogelijk dat in de uitoefening van het
beroep van financieel tussenpersoon tijdens de
uitvoering
van
beursverrichtingen
belangenconflicten ontstaan tussen:
- bepaalde Cliënten die orders doorgeven,
- bepaalde Cliënten die orders doorgeven en
bepaalde
Cliënten
voor
discretionair
vermogensbeheer,
- werknemers
of
directieleden
van
de
tussenpersoon
en
Cliënten.

40.3.
Een verandering van categorie kan een
weerslag hebben op de bescherming van de Cliënt.
Professionele Cliënten zijn minder goed beschermd,
vooral wat de informatie- en verificatieplicht, de
contractuele documentatie en het verwerken en
doorgeven van beursorders betreft. Goldwasser
Exchange mag ervan uitgaan dat een professionele
Cliënt voldoende ervaring en kennis bezit om de
risico’s inherent aan de aangeboden of gevraagde
producten of beleggingsdiensten te begrijpen.

Men kan een aantal potentiële belangenconflicten
identificeren die nadelig zouden kunnen zijn voor de
Cliënten, zoals :
- belangenconflicten
met
betrekking
tot
prioriteiten tussen Cliënten in de verwezenlijking
van bepaalde verrichtingen,
- Belangenconflicten
met
betrekking
tot
prioriteiten tussen de houders van een GOLD
rekening
en
de
houder
van
een
beheersovereenkomst.
- Belangenconflicten
met
betrekking
tot
prioriteiten tussen de houders van een GOLD
rekening.
- belangenconflicten als gevolg van verrichtingen
van leden van het personeel of de directie die

Kennis en ervaring van de Cliënt
41.1.
De Cliënt die overeenkomstig de bepalingen
van artikel 4 een algemene volmacht heeft gegeven
aan een volmachthebber, aanvaardt uitdrukkelijk dat
Goldwasser Exchange alleen rekening houdt met het
kennisniveau en de ervaring van de volmachthebber
(met uitsluiting van het kennisniveau en de ervaring
van de Cliënt zelf), telkens wanneer het de taak heeft
om de passendheid van een financieel instrument of
van een geleverde of aangeboden dienst te
verifiëren.

2

Zie hierna, art. 48 van de algemene voorwaarden.
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strijdig zouden
Cliënten.

zijn

met

de

belangen

van

Exchange, op welke drager dan ook, kan zo worden
geïnterpreteerd dat ze aan Goldwasser Exchange de
rol zou toekennen van tegenpartij die voor rekening
van haar cliënten optreedt voor uitgevoerde (of voor
uitvoering overgemaakte) orders.

42.3.
Om naar best vermogen de belangen van
haar Cliënten na te streven neemt Goldwasser
Exchange verscheidene maatregelen om situaties te
voorkomen die haar Cliënten zouden kunnen
schaden:
- ze onderwerpt de verrichtingen van de
personeelsleden aan strenge uitvoerings- en
controleregels,
- ze bepaalt procedures voor de verwerking van de
orders (prioriteit voor de Cliënten, onmiddellijke
verwerking, tijdregistratie),
- De autonomie van de portefeuillebeheerders
managers in vergelijking met andere dienst en
aangeboden door Goldwasser Exchange.

Wanneer Goldwasser Exchange voor rekening van
een cliënt een order uitvoert (of voor uitvoering
overmaakt), komt ze in eigen naam op bij derden,
maar voor rekening van de Cliënt. Bijgevolg worden
alle verbintenissen die Goldwasser Exchange neemt
ten overstaan van derden met de bedoeling om
ervoor te zorgen dat de order goed wordt uitgevoerd,
onmiddellijk en volledig overgedragen op naam van
de Cliënt in kwestie.
Laattijdige levering

42.4.
Als het risico om de belangen van de
Cliënten te schaden niet kan vermeden worden zal
Goldwasser Exchange alvorens in hun naam op te
treden hen informeren over de aard en/of de bron
van
het
belangenconflict.
Goldwasser Exchange bezorgt haar Cliënten
bovendien alle bijkomende inlichtingen die hen in
staat moeten stellen om perfect geïnformeerd te zijn.

46.1.
Wanneer in het kader van de uitvoering van
een order, laattijdig en/of niet wordt geleverd door
toedoen van een derde met wie Goldwasser
Exchange heeft gehandeld, kan de cliënt Goldwasser
Exchange hiervoor geenszins aansprakelijk stellen.
46.2.
Als zich een dergelijke vertraging voordoet,
waarschuwt Goldwasser Exchange de cliënt wanneer
duidelijk blijkt dat de laattijdige levering of het niet
leveren niet op korte termijn wordt verholpen. In dat
verband wordt gepreciseerd dat Goldwasser
Exchange aan de cliënt geen enkele kennisgeving
hoeft te zenden binnen een termijn van 25
werkdagen vanaf de oorspronkelijk voor de oplossing
van de problematische situatie(s) voorziene
valutadatum.

Risico’s verbonden aan de orders in financiële
instrumenten
De transacties met financiële Instrumenten
impliceren bijzondere risico’s. Een algemene
beschijving van de aard en de risico’s van de
financiële instrumenten is vermeld in de brochure
“Aglemene kenmerken beleggingsinstrumenten”
(Febelfin), die door Goldwasser Ecvhange aan de
Cliënt werd bezorgd en die overigens beschikbaar is
op de aanvraag bij Goldwasser Exchange. Beveks,
fondsen of gestructureerde producten

46.3.
Wanneer een kennisgeving verzonden werd,
bepalen Goldwasser Exchange en de cliënt in
onderlinge overeenstemming welke acties en
maatregelen moeten worden genomen om de
vertraging en/of niet-levering te verhelpen en om
eventueel opgelopen schade te herstellen.

Beveks, Fondsen of gestructureerde producten
Het is mogelijk dat bepaalde beveks, fondsen of
gestructureerde producten die aan houders van een
GOLD rekening, Cliënten worden aangeboden of die
opgenomen
zijn
in
discretionair
beheerde
portefeuilles gebruik maken van effectenleningen
(“securities lending”). Een dergelijke lening (of
correlatieve lening) op effecten is een contract
waarmee de uitlener tijdelijk een gegeven
hoeveelheid van een gegeven effect overdraagt aan
de lener, die zich ertoe verbindt de effecten ofwel op
een vooraf bepaalde datum, ofwel op verzoek van de
uitlener terug te geven, met de betaling van een op
de waarde van de geleende effecten gebaseerde
vergoeding.

46.4.
Goldwasser Exchange behoudt zich het
recht voor om eenzijdig te beslissen over acties en
maatregelen die moeten worden genomen ten
overstaan van de derde partij, indien de cliënt aan
Goldwasser Exchange geen duidelijke aanwijzing zou
geven betreffende de acties en maatregelen die hij
zou willen nemen, of indien de cliënt een duidelijk
onredelijk standpunt inneemt.
46.5.
In ieder geval worden de kosten die
Goldwasser Exchange heeft betaald of voorgeschoten om de vertraging en/of niet-levering te
verhelpen, alsook de schadevergoedingen die eruit
zouden kunnen voortvloeien, volledig gedragen door
de cliënt. Deze kosten kunnen worden doorgerekend
aan de Cliënt in overeenstemming met artikel 6.2
van deze Algemene Voorwaarden.

Diverse bepalingen
Goldwasser Exchange treedt nooit op als tegenpartij
voor orders in financiële instrumenten die voor
rekening van zijn cliënten worden uitgevoerd (of
voor uitvoering worden overgemaakt). Geen enkele
vermelding
in
de
transactieborderellen,
transactiehistoriek, portefeuillestaten of ongeacht
welke andere mededelingen van Goldwasser
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46.6.
Goldwasser Exchange behoudt zich het
recht voor om de activa en/of bedragen bedoeld om
een door de cliënt verrichte transactie te dekken, te
blokkeren tot het probleem volledig is opgelost,
ongeacht hoeveel tijd er kan verlopen tussen de
order van de Client en de effectieve oplossing van de
transactie waarop deze betrekking heeft.

financieel instrument doorgeeft, neemt dus voor dit
order de volledige verantwoordelijkheid op zich.
49.2.
De Cliënt dient voor hij een transactie
uitvoert, de gespecialiseerde pers, de door de
betrokken onderneming en/of Goldwasser Exchange
ter beschikking gestelde informatie, met name op de
informatiesite www.goldwasserexchange.be
te
raadplegen. De Cliënt dient te letten op de
kenmerken van het instrument en op de risico’s die
worden beschreven o.a. in de prospectus, in de
samenvatting van de prospectus of in de door
Goldwasser Exchange en/of de emittent ter
beschikking gestelde informatie.

Titel 2: Toepasbare regels op een GOLD rekening

Minimumbedrag van de aankooporders
Behalve in uitzonderlijke gevallen zal Goldwasser
Exchange enkel aankoop- of inschrijvingsorders voor
een minimum nominaal bedrag van € 10.000 (of
gelijkwaardig in andere valuta), aanvaarden.

49.3.
Inlichtingen die door Goldwasser Exchange
in verband met een financieringsinstrument aan de
cliënt worden meegedeeld of ter beschikking worden
gesteld,
vormen
louter
elementen
van
achtergrondinformatie voor de cliënt en worden door
Goldwasser Exchange in ieder geval meegedeeld of
ter beschikking gesteld zonder enige waarborg of
aansprakelijkheid, tenzij het gaat om een ernstige of
opzettelijke fout van Goldwasser Exchange. De cliënt
blijft alleen en volledig aansprakelijk voor het
gebruik dat hij uit vrije beweging van deze
inlichtingen maakt, en van de gevolgen van zijn
beslissingen.

Aan de transacties verbonden risico’s
Wanneer de Cliënt een product of een dienst wenst
te verhandelen of te onderschrijven dan wel om een
transactie verzoekt, moet hij de risico’s overwegen
die inherent zijn aan het product, de dienst of de
transactie en aan elke strategie die ermee verband
houdt, onverminderd de (eventueel toepasselijke)
informatieverplichtingen van Goldwasser Exchange.

49.4.
Wanneer in het raam van een GOLD
rekening echter een aankooporder wordt geplaatst,
dat betrekking heeft op een financieel instrument dat
als een “complex product” wordt beschouwd, zal
Goldwasser
Exchange
verifiëren
of
dit
beleggingsproduct passend is in het licht van de
ervaring en de kennis van de Cliënt overeenkomstig
artikel 41 van deze Algemene Voorwaarden.

Verstrekken van informatie en gepastheid
49.1.
In het raam van een GOLD rekening bezorgt
Goldwasser Exchange passende en duidelijke
informatie over de betrokken transacties aan de
cliënt of stelt ze hem ter beschikking, zodat hij met
kennis van zaken een weldoordachte beslissing kan
nemen. In het raam van deze dienst is Goldwasser
Exchange er echter niet toe gehouden om te
beoordelen of het financiële instrument of de dienst
dat/die
door
Goldwasser
Exchange
wordt
aangeboden of geleverd, passend of geschikt is voor
de cliënt. Goldwasser Exchange houdt geen rekening
met de kennis en ervaring van de Cliënt, noch met
diens financiële positie en beleggingsdoelstellingen.
De Cliënt geniet dientengevolge niet de bescherming
voorzien door de gedragslijnen die van toepassing
zijn op de andere types Diensten die betrekking
hebben op Financiële instrumenten zoals het
discretionair
vermogensbeheer
en/of
beleggingsadvies. De Cliënt of zijn volmachthebber
die uit eigen beweging een order in een niet-complex

49.5.
Als Goldwasser Exchange vaststelt dat het
order in een financieel instrument niet passend is,
stuurt het de Cliënt of, in voorkomend geval, diens
volmachthebber een bericht met de vermelding dat
het order niet passend is.
Complexe producten
Een lijst van de producten die beschouwd worden als
complexe producten3 is op eenvoudig verzoek
verkrijgbaar bij Goldwasser Exchange.

3

Niet-complexe financiële instrumenten zijn instrumenten
die aan de volgende criteria voldoen: a) ze hebben geen
betrekking op de afgeleide producten die worden bedoeld in
artikel 1, alinea 1, 1, punten d) tot j), of 31, punt c) van de
wet van 2 augustus 2002; b) er zijn voldoende
gelegenheden om deze instrumenten te verkopen, af te
lossen of op andere manieren ten gelde te maken, tegen
prijzen die publiek bekend zijn en toegankelijk voor de
deelnemers aan de markt, en die ofwel marktprijzen zijn,
ofwel prijzen die worden verstrekt of gevalideerd door
evaluatiesystemen die onafhankelijk zijn van de lener; om
te bepalen of het deelbewijs van een instelling voor
collectieve belegging die niet aan de eisen van de richtlijn
85/611/EEG voldoet en waarvan de commercialisering bij

het publiek toegelaten is, beschouwd moet worden als een
niet-complex instrument, moet men voor de beoordeling van
de onafhankelijkheid van de evaluatiesystemen tegenover
de lener, rekening houden met het feit of deze systemen wel
of niet onder toezicht staan van een depothouder die onder
de wetgeving van een Lidstaat valt voor de levering van
depositodiensten; c) ze impliceren voor de Cliënt geen
effectieve of potentiële schuld die groter zou kunnen zijn dan
de aankoopprijs; d) er is voldoende informatie over hun
kenmerken beschikbaar en ze kan gemakkelijk worden
begrepen, zodat de gemiddelde niet-professionele Cliënt
met kennis van zaken kan beslissen over de opportuniteit
van een transactie met dit instrument.
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Risicoklasse

51.8.
Voor de goede orde wordt er nogmaals op
gewezen dat Goldwasser Exchange noch het kapitaal
noch de verwachte rendementen van de door zijn
cliënten
gekochte
financiële
instrumenten
garandeert en in geen geval verantwoordelijk kan
worden gehouden voor het eventueel in gebreke
blijven van de emittent of diens eventuele garanten.
De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat dit beginsel van
toepassing is, ongeacht de risicoklasse waarin
voornoemde financiële instrumenten zijn ingedeeld.

51.1.
Goldwasser Exchange biedt cliënten die het
wensen, de mogelijkheid om hun aankopen van
beleggingsproducten te beperken afhankelijk van
een
door
Goldwasser
Exchange
ontwikkeld
risicoklassesysteem. Met dit systeem kunnen de
financiële instrumenten worden geclassificeerd
volgens het geraamde risico dat ze zullen doen
wegen op het in EUR belegde kapitaal. Het telt 5
risicoklassen, gaande van 1 voor de producten met
het kleinste risico tot 5 voor de producten met het
grootste risico. Op de werking en de limieten van het
door
Goldwasser
Exchange
ontwikkelde
risicoklassesysteem wordt dieper ingegaan in bijlage
2 van deze Algemene Voorwaarden. De Cliënt
verklaart dat hij deze heeft gelezen, begrijpt en
aanvaardt.

51.9.
In het raam van een GOLD rekening,
verricht Goldwasser Exchange trouwens geen enkele
andere controle die betrekking heeft op de
samenstelling van de portefeuilles van zijn cliënten.
Zo verifieert Goldwasser Exchange niet in hoeverre
de weging van de financiële instrumenten op de
rekening al dan niet kan overeenstemmen met een
beleggingsstrategie of een risicoprofiel. Cliënten die
wel zo’n controle hebben gekregen door Goldwasser
Exchange, wordt meegedeeld dat zo’n controle vanaf
1 april 2013 niet langer door Goldwasser Exchange
zal worden uitgeoefend.

51.2.
Goldwasser Exchange zal verifiëren of de
door de cliënten geplaatste orders niet in strijd zijn
met de limieten die de cliënt zich op basis van het
door
Goldwasser
Exchange
ontwikkelde
risicoklassesysteem, heeft opgelegd.
51.3.
Goldwasser Exchange houdt alleen rekening
met de instructies inzake risicoklasse die het van de
cliënten krijgt, wanneer deze instructies schriftelijk
aan Goldwasser Exchange zijn meegedeeld.

Inschrijvingen op emissies op de primaire
markten
52.1.
Goldwasser Exchange kan voor zijn Cliënten
inschrijvingsaanvragen
overmaken
voor
alle
emissies op de primaire markt, zowel in België als in
het buitenland, voor zover het deze binnen de
gestelde termijnen ontvangt.

51.4.
Elke persoon die beschikt over een
algemene volmacht op een rekening heeft het recht
de risico klasse van deze rekening te veranderen.
51.5.
Er wordt bepaald dat Goldwasser Exchange
de verenigbaarheid van de orders met de door de
cliënt meegedeelde limieten inzake risicoklasse zal
toetsen pas op het ogenblik dat het order wordt
geplaatst. Goldwasser Exchange biedt geen followup inzake de veranderingen van risicoklasse van de
aangekochte financiële instrumenten, die zich tijdens
de looptijd van de belegging zouden kunnen
voordoen. Er wordt meer bepaald uitdrukkelijk door
de Cliënt erkend dat Goldwasser Exchange niet zal
verwittigen, mocht het zo zijn, dat een financieel
instrument op de rekening van de Cliënt overgaat
naar een risicoklasse die de limieten opgelegd door
de Cliënt overschrijdt.

52.2.
Aan
de
aanvaarding
van
deze
inschrijvingsaanvraag door Goldwasser Exchange
kan de levering van voldoende provisie door de Cliënt
als voorwaarde worden gesteld.
52.3.
De klant wordt er van op de hoogte
gebracht dat bij een inschrijving op de primaire
markt, Goldwasser Exchange de orders van zijn
klanten kan groeperen. Een dergelijke groepering
kan nadelig uitvallen voor een bepaald order.
52.4.
De inschrijvingsorders zijn onherroepelijk
en worden uitgevoerd volgens de voorwaarden die
door de emittent in de prospectus over de betrokken
transactie zijn vastgelegd. Cliënten die een
prospectus wensen, hoeven hiertoe gewoon een
verzoek aan Goldwasser Exchange te richten.

51.6.
Het is volledig en uitsluitend aan de Cliënt
om de evolutie van de risicoklasse van zijn financiële
producten te volgen en het is aan hem alleen om
conclusies te trekken aangaande de eventuele
verhoging van de risicoklasse van de financiële
instrumenten op zijn rekening.

52.5.
Goldwasser Exchange is niet aansprakelijk
in geval van latere wijziging van de voorwaarden of
van
een
eventuele
vermindering
van
het
ingeschreven bedrag ingevolge een verdeling door
de emittent of diens vertegenwoordiger.

De Cliënt kan de evolutie van de risicoklasse van de
financiële producten op zijn rekening te allen tijde
nakijken
door
de
samenstelling
van
zijn
effectenportefeuille via Goldwasser Online te
raadplegen. Cliënten die niet voor Goldwasser Online
hebben geopteerd en die een update van de
risicoklasse van de financiële producten op hun
rekening wensen, hoeven hiertoe gewoon een
verzoek te richten aan Goldwasser Exchange.

52.6.
Wanneer bij de inschrijving de vraag groter
is dan het aanbod, verbindt de inschrijver zich ertoe
het aantal effecten te aanvaarden dat Goldwasser
Exchange hem heeft toebedeeld op basis van zijn
beleid inzake ordertoewijzing en behandeling van
gedeeltelijke uitvoeringen.

51.7.
Het koppelen van een risicoklasse aan een
financieel instrument mag in geen geval gelijkgesteld
worden met een algemene of gepersonaliseerde
beleggingsaanbeveling.
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Geldigheid van de orders

de
bedienden
aansprakelijk is.

53.1.
Goldwasser Exchange zal alleen orders in
financiële instrumenten uitvoeren of doorgeven die
het op geldige wijze heeft ontvangen. Een order
wordt als geldig beschouwd op voorwaarde dat het
volledig, juist en nauwkeurig is en behoorlijk is
overgemaakt aan Goldwasser Exchange volgens de
hierna beschreven modaliteiten:
- in onze kantoren (in Antwerpen of Brussel),
- via de telefoon (indien Goldwasser Exchange het
nodig acht, kan het een schriftelijke
bevestiging van het order vragen),
- via fax,
- via e-mail.

waarvoor

zij

burgerrechtelijk

54.3.
Goldwasser Exchange behoudt zich het
recht voor om doorgegeven orders per telefoon en/of
fax of per brief of per email niet te overhandigen
indien er twijfel zou rijzen betreft de identiteit van de
gever van het order, en dit tot zolang de twijfel blijft
bestaan. De Cliënt verklaart correct mee te werken
als Goldwasser Exchange verzoekt om bevestiging
van een identiteit.
Telefonische orders
55.1.
Goldwasser Exchange is bevoegd om
telefoongesprekken op te nemen en de betreffende
gegevens te laten verwerken door iedere persoon die
daartoe gemachtigd wordt door de vennootschap
volgens de voorwaarden die vermeld staan in deze
algemene voorwaarden
De opname van telefoongesprekken gebeurt in
volgende gevallen:
- Gesprekken met klanten die op afstand, via de
telefoon, operaties doorgeven betreffende hun
rekening.
- Orders die behandeld worden via de marktzaal:
operaties die opgenomen worden zijn meer
bepaald de beursorders (aankoop en verkoop van
effecten) en de aan- en verkoop van deviezen.

53.2.
Goldwasser Exchange aanvaardt orders
uitsluitend tijdens de openingsuren van de
kantoren4.Er dient echter aan te merken dat een
aankoop- of verkooporder op een financiële
instrument enkel doorgeven kan worden aan de
betreffende markt indien deze tijdig werd
doorgegeven aan Goldwasser Exchange, rekening
houdend met de openings- en sluitingsuren van
Goldwasser Exchange en van het desbetreffende
markt en met een redelijke transmissietijdstip.
53.3.
Om beveiliging te garanderen bij het
doorgeven van een order via telefoon en/of e-mail,
behoudt Goldwasser Exchange zich het recht voor de
identiteit van zijn gesprekspersoon op alle mogelijke
wijzen te controleren, met inbegrip van het vragen
van
het
betreffende
rekeningnummer,
de
geboortedatum van de gesprekspersoon, enz.

55.2.
In beide voornoemde gevallen is het de
bedoeling om middels de opnames een bewijs te
bewaren van de operaties die via de telefoon
doorgevoerd werden.

Risico’s inherent aan gegevensoverdracht

55.3.
De opnames worden 12 maanden na het
telefoongesprek bewaard.

54.1.
Onder voorbehoud van de toepasselijke
regels inzake de behandeling en uitvoering van
orders, ingeval van het doorgeven van orders per
telefoon en/of per fax of per brief of per email,
ontslaat de houder Goldwasser Exchange van elke
aansprakelijkheid in het geval van een foutieve
transmissie, een te trage transmissie of de nietverwezenlijking van de transmissie van orders,
behoudens grove nalatigheid in hoofde van
Goldwasser Exchange of van één van de bedienden
waarvoor zij burgerrechtelijk aansprakelijk is.

55.4.
Elke aanvraag om toegang te krijgen tot een
opname moet schriftelijk ingediend worden (Raphael
Goldwasser – e-mail : raph@goldwasserexchange.be
- 35, Adolphe Demeurlaan, 1060 Brussel).
In die aanvraag moet duidelijk vermeld worden wat
het onderwerp van het gesprek was, wie de
gesprekspartners waren en/of op welke datum en
uur het gesprek heeft plaatsgevonden.
55.5.
Het is Goldwasser Exchange toegestaan om
de gesprekken op te nemen en de gegevens eruit te
verwerken conform de voorwaarden die in deze
algemene voorwaarden zijn opgesomd, door
tussenkomst van een daartoe aangesteld persoon.
De Cliënt verbindt er zich toe om zelf alle personen
die, in welke hoedanigheid ook (gevolmachtigde,
statutaire
vertegenwoordiger,
contactpersoon,
personeelslid, enz.) in zijn naam op elektronische
wijze met de Bank kunnen communiceren, van de
bepalingen in dit artikel op de hoogte te brengen. De
Cliënt maakt zich sterk dat zij akkoord gaan met
deze bepalingen (zie hierboven).

54.2.
De Cliënt heeft er weet van of is op de
hoogte gebracht en aanvaardt de risico’s die
verbonden zijn aan de mededeling van gegevens via
een openbaar communicatienetwerk, in het
bijzonder wat de identificatie betreft van de schrijver
van de medelingen alsook wat de integriteit, de
veiligheid,
de
vertrouwelijkheid
en
de
beschikbaarheid van de mededelingen betreft. Hij
aanvaardt diens volledige verantwoordelijkheid
inzake de gevolgen die kunnen voortkomen uit
foutief doorgegeven orders per telefoon en/of fax of
per brief of per email, behoudens grove nalatigheid
in hoofde van Goldwasser Exchange of van één van

feestdagen en uitzonderlijk eenmaal per jaar, waarbij een
telefonische wachtdienst wordt verzorgd.

4

Onze kantoren zijn geopend van maandag tot vrijdag, van
9.00 u tot 17.30 u. De kantoren zijn gesloten op de Belgische
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Order via elektronische post

57.5.
De Cliënt wordt ervan op de hoogte
gebracht dat berichten die buiten de kantooruren van
Goldwasser Exchange via het instant messagingsysteem worden meegedeeld, automatisch worden
doorgestuurd naar de elektronische brievenbus van
Goldwasser Exchange. Deze berichten zullen dus in
geen geval buiten de kantooruren van Goldwasser
Exchange worden geraadpleegd noch behandeld.

56.1.
Goldwasser Exchange aanvaardt dat de
Rekeninghouder en de door hem aangewezen
personen, via niet-beveiligde elektronische post
orders kunnen doorgeven, hoewel Goldwasser
Exchange veiligere overdrachtsmiddelen voorstelt.
56.2.
In dat geval behoudt Goldwasser Exchange
zich het recht voor om alleen orders te aanvaarden
die afkomstig zijn van e-mailadressen die de cliënt
vooraf schriftelijk heeft meegedeeld.

Conformiteit van de orders
58.1.
De orders in financiële instrumenten zijn
onderworpen aan de regels die van toepassing zijn in
de betrokken landen en op de betrokken markten of
MTF’s5.
Goldwasser
Exchange
is
niet
verantwoordelijk voor een order dat niet wordt
uitgevoerd omdat het niet conform de toepasselijke
regels is of om een andere reden die het gevolg is
van de toepassing van deze regels (bv. en zonder
beperking, sluiting van de betrokken markten,
opschorting van de notering enz.). De aandacht van
de Cliënt wordt uitdrukkelijk gevestigd op het feit dat
de toepasselijke regels verschillen al naargelang de
betrokken landen en markten of MTF’s (bv. wat
betreft de minimale hoeveelheden effecten die
mogen verkocht/aangekocht, de uitvoerings- of
annuleringstermijnen
van
een
order,
de
rescontretermijnen enz.). Bij twijfel is het aan de
Cliënt om, in voorkomend geval, bij Goldwasser
Exchange inlichtingen over deze regels in te winnen.

56.3.
De Cliënt is zich bewust van de risico’s die
gebonden zijn aan orderoverdracht via elektronische
weg, als daar zijn: gebrek aan vertrouwelijkheid,
vervalsing of wijziging van het adres van de afzender
of van de inhoud van het bericht, onderbreking van
het systeem waardoor de orderoverdracht vertraging
oploopt, de aanwezigheid van een virus in de e-mail,
het bedrieglijke gebruik van de e-mail door
kwaadwillige personen, enz.
In die gevallen kan Goldwasser geenszins
aansprakelijk worden gesteld, behalve in geval van
bedrog of zware fout door Goldwasser Exchange of
een van haar medewerkers.
Order via het instant messaging-systeem
57.1.
Goldwasser Exchange aanvaardt dat de
rekeninghouder en de door hem aangestelde personen mogelijk orders doorgeven via het instant
messaging-systeem dat via de verschillende websites van de onderneming toegankelijk is, ook al stelt
Goldwasser Exchange veiligere overdrachtsmiddelen
voor.

58.2.
Goldwasser Exchange behoudt zich het
recht voor om orders die aan opschortende of
ontbindende voorwaarden zijn onderworpen en
aankooporders verbonden aan verkooporders te
weigeren.
58.3.
Goldwasser Exchange kan over het
algemeen volgende orders verwerken:
- Marktorders zonder koerslimiet;
- Openings- of sluitingsorders, d.w.z. orders die
respectievelijk bij de opening of de sluiting van
de markten moeten worden uitgevoerd;
- Limietorders met een prijslimiet onder dewelke
de verkoper niet bereid is zijn effecten te
verkopen en boven de welke de koper niet bereid
is aan te kopen;
- Stoplossorders met een stoplossdrempel;

57.2.
Indien de Cliënt zou beslissen om het
instant messaging-systeem te gebruiken om orders
door te geven, aanvaardt hij dat een transcript van
de discussie tussen hem en Goldwasser Exchange als
bewijs gebruikt kan worden en met name om het
bestaan en de inhoud van de via het instant
messaging-systeem meegedeelde order te bewijzen.
57.3.
Indien er geen uitdrukkelijke bevestiging is
dat een order door een medewerker van Goldwasser
Exchange werd ontvangen, dient de Cliënt ervan uit
te gaan dat zijn order niet aan Goldwasser Exchange
werd overgemaakt. Goldwasser Exchange kan nooit
aansprakelijk worden gesteld wegens de nietuitvoering van een order die via het instant
messaging-systeem werd meegedeeld wanneer een
medewerker van Goldwasser Exchange niet
uitdrukkelijk heeft bevestigd dat hij de order goed
heeft ontvangen.

58.4.
Bij
ontstentenis
van
uitdrukkelijke
bijzonderheden omtrent de aard van een order wordt
het order door Goldwasser Exchange steeds als een
Marktorder beschouwd.
58.5.
Wanneer de Cliënt een koerslimiet opgeeft
die niet compatibel is met de regels van de betrokken
markt, behoudt Goldwasser Exchange zich het recht
voor het order aan de geldende regels aan te passen.
Als het gaat om aankooporders wordt de koerslimiet
verlaagd naar de eerstvolgende reglementaire
limiet; bij verkooporders wordt de limiet naar boven
aangepast.

57.4.
Een order die een Cliënt via het instant
messaging-systeem meedeelt, wordt beschouwd als
zijnde effectief overgemaakt vanaf het ogenblik dat
een medewerker van Goldwasser Exchange
uitdrukkelijk de goede ontvangst ervan heeft
bevestigd.

5

Multilateraal Handelssysteem, dat ressorteert onder een
Lidstaat van de Europese Economische Ruimte en dat
meerdere koop- en verkoopintenties van derden met

betrekking tot Financiële Instrumenten – binnen dit systeem
en volgens niet-discretionaire regels – samenbrengt op
zodanige wijze, dat er overeenkomst worden gesloten.
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Dienst voor ontvangst, doorgeven en uitvoeren
van Orders

Beste uitvoering
Zie bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden.

59.1.
De van de Cliënt ontvangen orders worden
normaal binnen het uur door Goldwasser Exchange
overgemaakt aan de markt.

Overlijden van de ordergever

59.2.
Wordt met name beschouwd als een
gebeurtenis buiten de wil van Goldwasser Exchange
om, een massale of abnormale toevloed van orders
die verband houdt met de huidige toestand van de
financiële markten, een welbepaalde emittent of
politieke,
economische
of
ecologische
enz.
gebeurtenissen of een andere oorzaak binnen of
buiten Goldwasser Exchange die een dergelijke
massale toevloed van orders kan teweegbrengen.

Een order of de uitvoering ervan wordt door het
overlijden van de Cliënt noch opgeschort noch
geannuleerd. Bij overlijden zal Goldwasser Exchange
dus de financiële instrumenten of de opbrengst van
de realisatie ervan op het effectendossier van de
overleden ordergever deponeren.

Titel 3 : Vermogensbeheer

59.3.
In voornoemde gevallen zal Goldwasser
Exchange,
rekening
houdend
met
de
omstandigheden, trachten de orders zo spoedig
mogelijk
te
verwerken,
zonder
dat
het
verantwoordelijk
kan
worden
gesteld
voor
vertragingen bij het overmaken van de orders,
behalve in geval van zware fout of dolus. De Cliënt
aanvaardt uitdrukkelijk dat Goldwasser Exchange
niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor een
ordergroepering die heeft plaatsgevonden in
dergelijke omstandigheden.

Geschiktheid
64.1.
Alvorens aan de Cliënt een dienst
discretionair vermogensbeheer aan te bieden,
verifieert Goldwasser Exchange of deze dienst (1)
passend is in het licht van het kennis- en
ervaringsniveau van de Cliënt inzake financiële
markten en (2) adequaat in het licht van de
persoonlijke toestand van de Cliënt en met name
diens financiële positie en beleggingsdoelstellingen.
64.2.
Goldwasser Exchange biedt zijn Cliënten op
het gebied van discretionair vermogensbeheer
verschillende beleggingsstrategieën zoals Oblisafe,
Oblis+
en
Performances.
Wat
betreft
de
verschillende voorgestelde strategieën,
wordt
verwezen naar de beschrijvende fiches die in onze
kantoren of op eenvoudige aanvraag ter beschikking
van de Klant worden gesteld.

Orderannulering
60.1.
Een order op een markt door de Cliënt kan
alleen gewijzigd of geannuleerd worden voordat het
uitgevoerd is door het systeem van de markt,
volgens de op die markt geldende regels. De kosten
en risico’s zijn voor rekening van de Cliënt.
Goldwasser Exchange kan eisen dat de Cliënt
wijzigingen
of
annuleringen
schriftelijk
aan
Goldwasser Exchange bevestigt. Het kan weigeren
de instructie uit te voeren zolang het geen
bevestiging heeft ontvangen.

64.3.
De
geschiktheid
van
de
beleggingsstrategieën kan op twee manieren worden
geverifieerd:

60.2.
Wanneer een transactie om welke reden
dan ook wordt geannuleerd door de wederpartij
waarmee Goldwasser Exchange voor rekening van
de Cliënt heeft onderhandeld, dan wordt deze laatste
hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht.
Behalve in geval van bedrog of zware fout kan
Goldwasser Exchange niet aansprakelijk worden
gesteld voor schade die de annulatie van de order
van de Cliënt rechtstreeks of onrechtstreeks zou
kunnen veroorzaken.

-

hetzij met een specifieke geschiktheidstest voor
een bepaalde beleggingsstrategie (bijvoorbeeld
adequatietest Oblis+). Dit type test is bedoeld
om na te gaan of de beleggingsstrategie
waarvoor de Cliënt wil opteren, geschikt is in het
licht van de toestand van de cliënt (financiële
positie, kennis en ervaring inzake de financiële
markten, beleggingsdoelstellingen…);

-

hetzij met een algemenere geschiktheidstest die
bedoeld is om de beleggingsstrategie(ën) te
bepalen die geschikt zouden zijn in het licht van
diens financiële positie, zijn kennis en ervaring
inzake
de
financiële
markten
en
beleggingsdoelstellingen

Geen beleggingsadvies
61.1.
Goldwasser Exchange verstrekt geen
beleggingsadvies, onverminderd zijn plicht om de
cliënten te verwittigen, mochten ze initiatief nemen
tot eventueel niet passend transacties. De financiële
informaties (met inbegrip van de risicoklasse) die
Goldwasser Exchange mondeling aan zijn cliënten
verstrekt, is in geen geval een verkoop- of
aankoopadvies of eender welk advies.

64.4.
Als uit een geschiktheidstest blijkt dat een
beleggingsstrategie waarvoor de Cliënt wil opteren,
niet geschikt is, rekening houdend met zijn
persoonlijke
toestand
en
zijn
kennisen
ervaringsniveau, dan kan Goldwasser Exchange:
-

61.2.
Bij ieder order in een Financieel Instrument
wordt behoudens tegenbewijs geacht door de Cliënt
op zijn eigen initiatief te zijn geplaatst.
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hetzij weigeren om de vermogensbeheerdienst
aan de Cliënt te verlenen, die echter nog steeds
gebruik
zal
kunnen
maken
van
de
bemiddelingsdiensten van Goldwasser Exchange;

-

hetzij
het
initiatief
nemen
om
andere
beleggingsstrategieën aan de Cliënt voor te
stellen die beter afgestemd zijn op het profiel van
de Cliënt.

beleggingsstrategieën
geïdentificeerd.

een

referentie-index

67.2.
De referentie-indexen worden louter ter
informatie aan de cliënten meegedeeld, om een
vergelijking te kunnen maken tussen de prestatie
van de door Goldwasser Exchange beheerde
portefeuille
en
een
beursindex
die
een
beleggingsstrategie weerspiegelt die soortgelijk is
met deze die door Goldwasser Exchange worden
voorgesteld.

64.5.
De Cliënt kan zelf bepalen met welke
regelmaat hij door Goldwasser Exchange in verband
met de geschiktheidstest wordt gecontacteerd voor
de update van de gegevens die op deze test
betrekking hebben.
64.6.
De Cliënt is verantwoordelijk voor de
waarheidsgetrouwheid van de informatie die hij aan
Goldwasser
Exchange
doorgeeft
om
de
geschitheidtest uit te voeren.

67.3.
De Referentie-Indexen, die momenteel door
Goldwasser Exchange worden ingesteld voor de
verschillende beleggingsstrategieën, bevinden zich
in de overeenkomsten voor discretionair beheer
alsook in de beschrijvende fiches van de
verschillende voorgestelde beleggingsstrategieën.

64.7.
Elke Cliënt moet Goldwasser Exchange
onmiddellijk op de hoogte brengen van relevante
wijzigingen met betrekking tot de aanvankelijk
verstrekte informatie. Goldwasser Exchange kan zich
legitiem baseren op de door een Cliënt verstrekte
informatie. De mededeling van onjuiste of
onvolledige informatie kan Goldwasser Exchange
ertoe brengen een beleggingsstrategie voor de Cliënt
te bepalen dat niet bij diens reële situatie past, met
nadelige gevolgen voor de Cliënt. Goldwasser
Exchange zal in dat geval geenszins aansprakelijk
zijn.
Goldwasser Exchange behoudt zich het recht voor
om het profiel van een Cliënt op elk ogenblik te
wijzigen na een verandering met betrekking tot de
informatie over de Cliënt. In dat geval zal het de
Cliënt op de hoogte brengen.

67.4.
Er wordt benadrukt dat de referentie-index
de
samenstelling
van
de
portefeuille
niet
weerspiegelt. De Cliënt erkent uitdrukkelijk dat het
gebruik van referentie-indexen of -waarden
uitsluitend dient om indicatieve vergelijkingen te
kunnen maken. Het doet geen resultaatsverbintenis
ontstaan uit hoofde van Goldwasser Exchange en
wijst evenmin op een beheersfout, mocht de
effectieve prestatie van de portefeuille niet
overeenstemmen met die van de gebruikte index.
67.5.
Wanneer Goldwasser Exchange meent dat
de hierna vermelde indexen niet geschikt zijn voor
de bijzondere situatie van de Cliënt, rekening
houdend met zijn beleggingsdoeleinden en/of het
type van financiële instrumenten die in zijn
portefeuille kunnen worden opgenomen, of indien
deze elementen veranderen, kan Goldwasser
Exchange een andere referentiewaarde of -index
kiezen. Ze zal de Cliënt daar zo snel mogelijk van op
de hoogte brengen.

Keuze van het beleggingsproduct
65.1.
De beheerders vergewissen zich vóór een
nieuwe belegging van de kwaliteit van het gekozen
product. Het nieuwe beleggingsinstrument wordt
gekozen na goedkeuring door het financieel comité6.

67.6.
De prestatie van de portefeuille tegenover
zijn referentie-index wordt vermeld in elk overzicht
dat de Cliënt ontvangt. De referentie-index zal altijd
op de eerste januari van het lopend jaar berekend
worden, ongeacht de datum van de opening van de
rekening van de Cliënt.

65.2.
Om hun objectieven te halen mogen de
beheerders vrij kiezen welke beleggingsthema’s zij
kiezen om een hoger rendement te halen.
Controles
De beleggingsstrategieën zullen op regelmatige basis
gecontroleerd worden. Bepaalde omstandigheden,
zoals de situatie van de markten en hun invloed op
de verhandelde financiële instrumenten, kunnen
aanleiding geven tot noodzakelijke wijzigingen in de
samenstelling van de portefeuille om zodoende de
strategie te behouden of aan te passen. Bovendien
worden de ratings van de verschillende producten
stelselmatig gecontroleerd.

Risicoklasse
68.1.
Goldwasser Exchange heeft een systeem
ingevoerd waarmee de financieringsinstrumenten
worden geordend met de bedoeling om op basis van
een aantal criteria te bepalen welke risico’s aan elk
van die instrumenten verbonden zijn (voor meer
informatie, zie bijlage 2 bij de Algemene
Voorwaarden).

Referentie-indexen

68.2.
In het kader van de verschillende
beleggingsstrategieën die Goldwasser Exchange
heeft ingevoerd, verzekert deze laatste, voor zover
dat mogelijk is, de bescherming van het ingelegde
kapitaal,
omdat
zij
verschillende
soorten

67.1.
Goldwasser Exchange heeft overeenkomstig
zijn wettelijke verplichtingen voor elk van zijn

6

Comité met als taak de strategieën te bepalen aangaande
de dienst van discretionair beheer.
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beperkingen heeft ingevoerd voor financiële
producten die in een bepaalde risicoklasse vallen.

fondsen die op een algemene of individuele
Cliëntenrekening zijn geplaatst, geen rechten laten
gelden die voortvloeien uit eigen vorderingen die zij
op
Goldwasser
Exchange
zouden
hebben;
schuldeisers van Goldwasser Exchange kunnen
evenmin beslag leggen op deze rekeningen en hun
saldo.

68.3.
De Cliënt aanvaardt uitdrukkelijk dat de
indeling van financiële producten bij een bepaalde
risicoklasse met een zekere soepelheid beoordeeld
moet
worden.
Worden
meer
bepaald
als
aanvaardbaar beschouwd: alle overschrijdingen
en/of tekortkomingen van bepaalde risicoklassen ten
belope van 10% ten opzichte van de minimum- en/of
maximumpercentages
gelinkt
aan
de
beleggingsstrategieën.

69.4.
In het geval van een insolventieprocedure
tegen Goldwasser Exchange worden speciën die
gedeponeerd zijn op een algemene of individuele
Cliëntenrekening waarvan de identiteit van de
houder te achterhalen is, met uitzondering van
deposito’s die door hun houders konden worden
gerecupereerd, bij bijzonder voorrecht aangewend
voor de terugbetaling van bij Goldwasser Exchange
geplaatste deposito’s die niet ontsnappen aan de
hierna vermelde plaatsingsplicht.

68.4.
Deze mate van flexibiliteit zal meer
algemeen van toepassing zijn op elk type beperking
waaraan Goldwasser Exchange onderhevig is in het
kader van discretionair beheer. Een overzicht van
deze beperkingen is opgenomen in de beschrijvende
fiches van de verschillende voorgestelde strategieën.

69.5.
Goldwasser Exchange mag geen wisselrisico
nemen met betrekking tot de fondsen die het van
haar Cliënten ontvangt

68.5.
Rekening houdend met het feit dat het door
Goldwasser
Exchange
ontwikkelde
risicoklassesysteem in de tijd evolueert, wordt
benadrukt dat er met de overgang van een financieel
product naar een hogere risicoklasse pas rekening
zal worden gehouden, wanneer deze overgang door
het financieel comité als duurzaam wordt
beschouwd. De overgang van een product naar een
hogere risicoklasse kan in ieder geval als nietduurzaam worden beschouwd, zolang dit product
niet gedurende een onafgebroken periode van 30
kalenderdagen in een hogere risicoklasse heeft
gezeten dan deze waartoe het behoorde op het
ogenblik dat het in de portefeuille van de Cliënt werd
opgenomen.

Depositarissen en subdepositarissen
70.1.
Bij de keuze van een bewaarnemer, die
geen centrale bank of een CSD (“Central securuties
depositary”) is, handelt Goldwasser Exchange
zorgvuldig en behoedzaam in de selectie, de
aanstelling en het periodieke onderzoek van de
kredietinstelling of het geldmarktfonds waar het de
fondsen van haar Cliënten plaatst en met betrekking
tot de wettelijke en contractuele bepalingen voor het
houden en bewaren van deze fondsen. Goldwasser
Exchange moet meer bepaald rekening houden met
de
expertise
en
de
reputatie
van
deze
kredietinstellingen of geldmarktfondsen, en met alle
wettelijke
en
reglementaire
bepalingen
en
beurspraktijken met betrekking tot het houden van
Cliëntenfondsen die een invloed kunnen hebben op
de rechten van de Cliënten, met name inzake de
mogelijkheid van de uitoefening van het bijzondere
voorrecht dat bedoeld wordt door artikel 77, § 3 van
de wet van 6 april 1995 of van een gelijkaardig
voorrecht dat voorzien zou zijn door een op de derde
tussenpersoon
toepasselijke
buitenlandse
wetgeving, en meer in het algemeen met het door
deze wetgeving ingestelde beschermingsstelsel.

Hoofdstuk 4 : Bijdiensten
Titel 1: Bijzondere regels voor deponering van
fondsen

Algemeen
69.1.
De toegelaten deposito’s van fondsen
worden geplaatst bij entiteiten met de hoedanigheid
van centrale bank, kredietinstelling die al dan niet lid
is van de EER of gekwalificeerd geldmarktfonds. De
Cliënt kan weigeren dat de door hem gedeponeerde
fondsen
gedeponeerd
worden
bij
een
geldmarktfonds. In dat geval wordt de Cliënt
verzocht Goldwasser Exchange hiervan bij het begin
van de contractuele relatie op de hoogte te brengen.
Om
een
dergelijke
weigering
te
kunnen
rechtvaardigen, moeten de tegoeden van de Cliënten
die geldmarktfondsen afwijzen gedeponeerd worden
op individuele rekeningen of specifiek voor dergelijke
Cliënten bestemde algemene rekeningen.

70.2.
Wanneer de fondsen van de Cliënt door een
derde
tussenpersoon
worden
gehouden,
is
Goldwasser Exchange niet aansprakelijk voor de
handelingen of het verzuim van deze tussenpersoon
en evenmin voor de door toedoen van deze
tussenpersoon veroorzaakte schade of verliezen.
Goldwasser Exchange is alleen aansprakelijk in het
geval van nalatigheid, opzettelijk verzuim om uit te
voeren of fraude bij de oorspronkelijke selectie van
de derde tussenpersoon.
70.3.
In het geval van insolventie van de derde
tussenpersoon is het mogelijk dat men de
gedeponeerde tegoeden niet kan terugvorderen,
onverminderd de bescherming die de geldende
reglementering de Cliënten biedt.

69.2.
Fondsen van houders worden op andere
bankrekeningen geplaatst dan de bankrekeningen
van Goldwasser Exchange, zodat ze duidelijk
gescheiden blijven van de werkrekeningen en
maximaal beschermd zijn.

70.4.
Aan de plicht tot het plaatsen van de
fondsen toebehorend aan Cliënten moet niet voldaan

69.3.
De entiteiten- zoals hiervoor vernoemdwaarbij de fondsen worden gedeponeerd, kunnen op
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worden als het gaat om contanten die onmiddellijk
opeisbaar zijn dan wel opeisbaar zijn binnen drie
dagen, of om contanten die dienen als dekking voor
de verbintenissen van de Cliënten.

vorm van aansprakelijkheid af voor keuzes die zij al
dan niet voor de Cliënt heeft gemaakt wanneer deze
niet binnen de gestelde termijn een standpunt heeft
ingenomen.
71.5.
De Cliënt kan betreffende de transacties
waarvoor hij een keuze moet maken, op de hoogte
worden gebracht dankzij de communicatiemiddelen
voorzien in artikel 5 van deze Algemene
Voorwaarden. Deze waarschuwing kan in ieder geval
ook telefonisch worden gegeven. Voor alle
transacties waarvoor de Cliënt een keuze moet
maken, behoudt Goldwasser Exchange zich het recht
voor om van de Cliënt te eisen dat hij de gemaakte
keuze schriftelijk bevestigt.

70.5.
Indien de depositaris van Goldwasser
Exchange aan deze laatste laat weten dat hij om
welke reden dan ook niet langer in staat is om een
effect van de Cliënt te bewaren, kan Goldwasser
Exchange de Cliënt vragen om ofwel het
financieringsinstrument over te dragen naar een
andere instelling, ofwel het te verkopen. Behalve in
geval van bedrog of zware fout kan Goldwasser
Exchange niet aansprakelijk worden gesteld voor
schade
die
deze
situatie
rechtstreeks
of
onrechtstreeks tot gevolg zou kunnen hebben.

71.6.
Goldwasser Exchange dient de Cliënt niet op
de hoogte te brengen van transacties met betrekking
tot effecten die zij in haar portefeuille heeft, er
gevolg aan te geven en/of erin te participeren indien
deze transacties op grond van een wettelijke,
reglementaire
of
contractuele
bepaling
zijn
voorbehouden voor bepaalde beleggerscategorieën
waartoe de Cliënt niet behoort.

Titel 2 : Bijzondere regels voor het deponeren van
financiële instrumenten

Bewaring en beheer van financiële instrumenten

71.7.
In geval van een optioneel dividend behoudt
Goldwasser Exchange zich het recht voor om
systematisch te kiezen voor een verdeling van
dividenden in contanten.

71.1.
Goldwasser Exchange bewaart en beheert
de financiële instrumenten van alle categorieën in
open depot, onverminderd de hierna vermelde
preciseringen (punt D). Het voert voor de in depot
ontvangen financiële instrumenten ambtshalve de
vereiste courante administratieve verrichtingen uit.
Deze verrichtingen zijn :
- Het volgen van de mededelingen over
opzeggingen,
terugbetalingen,
omzettingen,
inschrijvingsrechten enz.
- Het verwijderen en innen of verhandelen van
vervallen coupons voor interesten en dividenden.
- De inning van aflosbare financiële instrumenten.

71.8.
Goldwasser Exchange is niet verplicht om
uit eigen beweging de Cliënt te informeren van de
collectieve acties of elke andere vergelijkbare
gebeurtenis
met
betrekking
tot
roerende
waardepapieren die in bewaring zijn bij Goldwasser
Exchange.
71.9.
Indien financiële instrumenten op naam
van de houder fiduciair zijn ingeschreven op naam
van Goldwasser Exchange of een door Goldwasser
Exchange daartoe aangestelde maatschappij, kan
Goldwasser Exchange eisen dat deze financiële
instrumenten bij Goldwasser Exchange in bewaring
blijven.

71.2.
Goldwasser Exchange neemt verscheidene
maatregelen om de financiële instrumenten en
fondsen die het voor haar Cliënten houdt zo goed
mogelijk te beschermen. Deze maatregelen
omvatten, met name, onder meer het gescheiden
houden van de financiële instrumenten van
Goldwasser Exchange van die van haar Cliënten,
technische procedures die ervoor zorgen dat de
financiële instrumenten en fondsen die Goldwasser
Exchange houdt op veilige plaatsen worden bewaard,
een gepaste opleiding en controle van haar
personeel, een regelmatige verificatie van de
afstemming van haar registers en rekeningen met de
voor rekening van de Cliënten gehouden financiële
instrumenten en fondsen, enz.

Fungibiliteit
De volgens deze algemene voorwaarden of de
overeenkomst voor discretionair vermogensbeheer
bewaarde tegoeden zijn onderworpen aan het
fungibiliteitsstelsel volgens het koninklijk besluit nr.
62 van 10 november 1967 dat de circulatie van
financiële instrumenten bevordert.

71.3.
De Cliënt behoudt het recht om op gewone
en buitengewone algemene vergaderingen het
stemrecht uit te oefenen van de financiële
instrumenten (aandelen, deelbewijzen, obligaties
enz.)

Depositaris en subdepositarissen
73.1.
Goldwasser Exchange is gemachtigd om de
financiële instrumenten die het van de Cliënt
ontvangen heeft in algemeen intern depot te
bewaren, of de financiële instrumenten die het voor
haar Cliënten houdt te deponeren op een of meer
rekeningen in de boeken van Belgische of
buitenlandse derde tussenpersonen. In dat geval
moet Goldwasser Exchange erop toezien dat de
derde tussenpersoon een onderscheid maakt tussen
de financiële instrumenten van de Cliënten van
Goldwasser Exchange en respectievelijk die van de
derde tussenpersoon. Dit onderscheid wordt

71.4.
Indien Goldwasser Exchange op de hoogte
wordt gebracht en de gestelde termijn het toelaat,
informeert zij de Cliënt dat deze voor bepaalde
transacties keuzes moet maken en een antwoord
moet geven. Indien de Cliënt niet binnen de gestelde
termijn antwoordt, kan Goldwasser Exchange ofwel
zelf een keuze maken voor de Cliënt, ofwel de
transactie negeren. Goldwasser Exchange wijst elke
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gemaakt door middel van aparte rekeningen
(algemene of individuele Cliëntrekeningen) of
andere, equivalente maatregelen die eenzelfde
beschermingsgraad
verzekeren.
Ingeval
van
buitenlandse derde tussenpersonen worden de
financiële instrumenten door deze tussenpersonen
beheerd in naleving van de regels die van kracht zijn
op die lokale markten. De rechten van de Cliënten
die op die instrumenten hebben ingeschreven
kunnen verschillen dan deze die hun nationaal recht
zou voorzien.

de Cliënt de eventuele kosten van de verkoop dragen
en zal Goldwasser Exchange niet aansprakelijk zijn
voor de gevolgen van het niet overhandigen van de
betrokken documenten of van de verkoop van de
financiële instrumenten.
Aanvullende informatie
De Cliënt wordt geïnformeerd dat er een gevaar
bestaat dat financiële instrumenten verloren gaan of
in beslag worden genomen wanneer Goldwasser
Exchange als subdepothouder een instelling gebruikt
die haar Cliëntenrekening niet gescheiden houdt van
de bedrijfsrekeningen van Goldwasser Exchange.

73.2.
Zo kan het dat een buitenlandse derde
tussenpersoon niet in staat is om, door toepassing
van zijn eigen lokale regelgeving, de tegoeden van
de Cliënt op een afzonderlijke individuele manier te
administreren.
Ingeval
van
onvermogen
of
insolvabiliteit van de derde tussenpersoon en bij
onvoldoende vermogen van die derde tussenpersoon
is het mogelijk dat de Cliënt zijn tegoeden niet of
slechts gedeeltelijk kan terugkrijgen, zonder dat
Goldwasser Exchange hiervoor aansprakelijk gesteld
kan worden.

Gebruik van de financiële instrumenten van de
cliënt
75.1.
De Cliënt erkent dat Goldwasser Exchange
hem heeft ingelicht dat zijn financiële tegoeden
kunnen geplaatst bij derde tussenpersonen die de
effecten mogelijks tijdelijk kunnen overdragen of als
borg kunnen inzetten.

73.3.
Goldwasser
Exchange
zal
nochtans
voorzichtig, zorgvuldig en behoedzaam te werk gaan
voor de selectie, de aanstelling en het periodieke
onderzoek van deze derde tussenpersonen en met
betrekking tot de wettelijke en contractuele
bepalingen voor het houden en bewaren van de
financiële instrumenten.

75.2.
De Cliënt gaat eveneens uitdrukkelijk
akkoord met het feit dat de plaatsing van zijn
financiële instrumenten bij derde tussenpersonen tot
gevolg heeft dat de financiële instrumenten
onderworpen worden aan het wettelijk erkende
voorrecht van gekwalificeerde tussenpersonen of
verrekenings- of vereffeningsinstellingen.

73.4.
Goldwasser Exchange maakt gebruik van
subdepothouders
die
onder
een
specifieke
reglementering vallen en onderhevig zijn aan een
specifieke
bedrijfseconomische
controle
met
betrekking
tot
het
houden
van
financiële
instrumenten voor rekening van derden, behalve
indien de aard van de financiële instrumenten hun
deposito vereist in een staat die een dergelijke
reglementering niet kent.

Hoofdstuk 5 : Goldwasser Online
Diensten via Goldwasser Online
76.1. Goldwasser
Online
voorziet
gebruiker de volgende mogelijkheden :

73.5.
Indien Goldwasser Exchange zich bij de
selectie van de derde tussenpersonen of de
subdepothouders niet schuldig heeft gemaakt aan
ernstige nalatigheid of opzettelijk verzuim om uit te
voeren of fraude, kan het niet aansprakelijk worden
gesteld voor de handelingen, het verzuim of de
nalatigheid, om welke reden ook, van deze personen.
De derde tussenpersonen of subdepothouders
kunnen op hun beurt de hen toevertrouwde tegoeden
bij gelijkaardige partijen plaatsen, die wel of niet in
hetzelfde land gevestigd kunnen zijn. Een dergelijk
subdeposito kan betekenen dat het recht van andere
juridische stelsels van toepassing kan zijn. Dit recht
zou kunnen verschillen van het toepasselijke
nationale of lokale recht, met mogelijke gevolgen
voor de bescherming van de Cliënt. De
selectiecriteria die de derde tussenpersonen voor
hun eigen tussenpersonen hanteren, kunnen
verschillen van de door Goldwasser Exchange
toegepaste criteria.

voor

de

1) Het raadplegen van financiële informatie
aangaande de financiële instrumenten die zich
bevinden op zijn rekening(en) bij Goldwasser
Exchange,
2) Het raadplegen van de rekeninguittreksels,
portefeuilleoverzichten, borderellen, facturen en
de historiek van de door de gebruiker
uitgevoerde bewegingen,
3) Het afdrukken van de rekeninguittreksels,
portefeuilleoverzichten, borderellen, facturen en
de historiek van de door de gebruiker
uitgevoerde bewegingen.
4) Aanvraag voor een externe overschrijving naar
de referentiebankrekening van de Cliënt.

73.6.
De Cliënt verbindt zich ertoe Goldwasser
Exchange de documenten te overhandigen die
overheidsinstanties of de derde partijen zouden
eisen met het oog op het houden van zijn financiële
instrumenten. Indien de Cliënt dit verzuimt, behoudt
Goldwasser Exchange zich het recht voor om de
financiële instrumenten te verkopen. In dat geval zal
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5) Aanvraag voor inschrijving op en Fondsenboeket7

of onduidelijkheden in de financiële gegevens op de
site Goldwasser Online.

76.2.
De gebruiker kan tevens de gegevens
raadplegen van de rekening(en) waarvoor hij een
volmacht heeft verkregen.

78.3.
Goldwasser Exchange mag op elk moment
en zonder opzeg of voorafgaande verwittiging de
toegang voor de gebruiker tot de financiële gegevens
weigeren. In geen enkel geval kan de gebruiker door
deze weigering van Goldwasser Exchange een recht
op schadevergoeding eisen.

76.3.
De interface Goldwasser Online is omwille
van veiligheidsredenen anoniem gemaakt. Cliënten
moeten zich kenbaar maken via het/de hen
toegekende rekeningnummer(s) bij Goldwasser
Exchange.

Recht om de financiële informatie te gebruiken

76.4.
Goldwasser Exchange verstrekt online geen
enkel beleggingsadvies.

76.1. De gebruiker verkrijgt van Goldwasser
Exchange een niet-inclusief noch overdraagbaar
recht tot gebruik van de door Goldwasser Online
geleverde financiële gegevens, doch met de
wetenschap dat deze gegevens niet geïnterpreteerd
kunnen worden als een concreet beleggingsadvies.
De gegevens kunnen enkel gebruikt worden om, na
ontvangst, geconsulteerd te worden door de
gebruiker op een eindstation. Met ‘eindstation’ wordt
bedoeld elk te individualiseren apparaat, draagbaar
of niet, waarop de gecommuniceerde informatie kan
worden ontvangen, verwerkt en/of geopend en/of
geraadpleegd.

Toegang tot Goldwasser Online
77.1.
De aangeboden diensten op Goldwasser
Online zijn enkel toegankelijk voor Cliënten van
Goldwasser Exchange. Goldwasser Exchange zal
enkel toegang verlenen aan de rekeninghouder(s).
Goldwasser Exchange behoudt zich echter het recht
voor om de toegang ertoe te weigeren, zonder
daarvoor enige motivering te moeten geven.
77.2.
Vooraleer de diensten via Goldwasser
Online te kunnen gebruiken dient de Cliënt het door
Goldwasser Exchange voorziene formulier, met
name het “Aanmeldingsformulier - Goldwasser
Online” te ondertekenen. Nieuwe Cliënten zullen dit
formulier terugvinden in de openingsdocumenten.

79.2.
De gebruiker mag de verkregen informatie
enkel
voor
persoonlijke
beleggingsdoeleinden
benutten. Elke verspreiding naar derden toe is
uitgesloten. De gebruiker garandeert Goldwasser
Exchange en de verschaffers van de betreffende
gegevens dat hij deze op geen enkele manier aan
derden zal overhandigen.

77.3.
Zodra de Cliënt het formulier correct
ingevuld heeft en ondertekend en overhandigd aan
Goldwasser Exchange, zal hij een gebruikersnaam,
een paswoord en een token8 verkrijgen, waarmee hij
zich zal kunnen inloggen op Goldwasser Online.
Nieuwe Cliënten zullen deze gegevens verkrijgen na
ondertekening door beide partijen van de
Overeenkomst tot Opening van de rekening.

79.3.
Goldwasser
Exchange
wordt
niet
verantwoordelijk geacht voor fouten, weglatingen of
onduidelijkheden in de financiële gegevens die door
derden worden verschaft. Bovendien kan Goldwasser
Exchange
geen
verantwoordelijkheid
worden
toegedicht inzake deze externe gegevens.

77.4.
De gebruiker zal de applicatie enkel kunnen
openen mits strikte naleving van de procedureregels
die Goldwasser Exchange hem zal meedelen.

Intellectueel
eigendomsrecht
informatieverstrekkers

van

de

De
gebruiker
erkent
de
intellectuele
eigendomsrechten
van elke verschaffer
der
gegevens. Deze erkenning betreft alle verstrekte
informatie alsook onderdelen ervan, ook als deze
behandeld, verspreid of geleverd zijn door een ander
dan de verschaffer zelf.

Toegang tot financiële informatie
78.1.
De gebruiker kan via Goldwasser Online
financiële gegevens terugvinden die door derden9
worden aangereikt, in het bijzonder de koersen van
de effecten opgenomen in de rekening(en).

Hyperlinks
78.2.
Alle financiële gegevens die terug te vinden
zijn op Goldwasser Online worden louter ter
informatieve titel meegedeeld. Goldwasser Exchange
kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden
voor rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen van
de vermelding van foutieve gegevens, weglatingen

Goldwasser Online kan hyperlinken naar andere
websites van derden vermelden. Het staat de
gebruiker vrij om deze al dan niet te raadplegen.
Goldwasser Exchange zal nooit als tussenpersoon
handelen tussen de gebruiker en de derde.
Goldwasser Exchange is bovendien in geen enkel

7

Boeket bestaande uit 4 door meerdere fondsen
geselecteerd door Goldwasser Exchange . geselecteerde
fondsen.
87
T78 Token = electronisch apparaat met een OTP code
(one-time password). Een OTP code is een willekeurig

9
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getal van 6 cijfers dat slechts eenmaal geldig is bij het
inloggen op de beveiligde cliëntenpagina.
De gehanteerde koersen komen voort uit externe
leveranciers.

geval verantwoordelijk voor de inhoud die voortkomt
op deze sites en zal hun graad van veiligheid niet
waarborgen. Goldwasser Exchange kan tenslotte niet
aansprakelijk gesteld worden voor mogelijke
nadelige gevolgen die voortvloeien uit het gebruik
van de gegevens die op de hyperlinken te vinden zijn
of uit de contacten die naar aanleiding van het
gebruik ontstaan zijn.

Een dergelijke opdracht kan alleen betrekking
hebben op contanten die bij Goldwasser Exchange op
rekening worden gehouden, en uitsluitend naar een
referentiebankrekening van de Cliënt.11
83.2.
De Cliënt wordt geacht in te stemmen met
de overschrijvingsopdrachten die via de website
Goldwasser Online worden overgemaakt, zodra de
order op de website wordt ingevoerd volgens de hier
voorgestelde functies, en zodra de vereiste
vertrouwelijke en persoonlijke codes en passwords
zijn ingegeven.

Rekeninguittreksel,
portefeuillestaten,
borderellen, facturen en transactiehistorieken
82.1.
De gebruiker kan via Goldwasser Online zijn
rekeninguittreksels,
portefeuilleoverzichten,
borderellen, facturen en historiek van de bewegingen
raadplegen. Deze gegevens worden dagelijks
aangepast en door Goldwasser Exchange lang
genoeg op de site toegankelijk gemaakt opdat de
gebruiker voldoende tijd zou hebben om deze in te
kijken.

83.3.
Om de status van de overschrijving te
kennen kan de Cliënt de “lopende transacties” i.v.m.
de rekening waarvan de overschrijving werd
uitgevoerd, raadplegen. De volgende statussen zijn
mogelijk:
- “Gecreëerd”:
betekent
dat
de
overschrijvingsopdracht wel werd gecreëerd
maar nog niet bij Goldwasser Exchange is
toegekomen;
- “Aan
de
gang”:
betekent
dat
de
overschrijvingsopdracht wel door Goldwasser
Exchange werd ontvangen, maar nog niet werd
uitgevoerd;
- “Geannuleerd”:
betekent
dat
de
overschrijvingsopdracht op initiatief van de Cliënt
werd geannuleerd;
- “Verworpen”: betekent dat de opdracht om een
bepaalde reden niet werd uitgevoerd door
Goldwasser Exchange.

82.2.
De gebruiker bevestigt toegang te hebben
tot internet en de mogelijkheid te hebben om de
rekeninguittreksels,
borderellen,
facturen
en
historiek van de bewegingen op een duurzame wijze
(zoals op een harde schijf of een electronische10
opslagplaats) te bewaren.
82.3.
De gebruiker erkent en aanvaardt dat
Goldwasser
Exchange
de
rekeninguittreksels,
borderellen, facturen en historiek van de bewegingen
niet voor onbepaalde tijd kan bijhouden. Hij zal deze
dus zelf afdrukken of minstens eenmaal per maand
op een harde schijf of een andere electronische
opslagplaats opslaan.

83.4.
Zodra de opdracht naar de status “aan de
gang” is overgegaan, kan Goldwasser Exchange niet
langer garanderen dat de overschrijving geannuleerd
wordt.

82.4.
De borderellen en de geschiedenis van de
beleggingsportefeuille
en
transacties,
kunnen
geraadpleegd worden met een retroactiviteit van zes
maanden en minstens sinds 1 januari van het
lopende jaar.

83.5.
Voor bepaalde types van rekeningen kan
Goldwasser Online niet worden gebruikt om externe
overschrijvingen uit te voeren.
Beschikbaarheid van Goldwasser Online

82.5.
Goldwasser Exchange kan in geen geval
aansprakelijk gesteld worden voor het verlies van
gegevens voortkomende uit een verkeerde afdruk
en/of onregelmatige bewaring door de gebruiker van
de rekeninguittreksels, borderellen, facturen en
historiek van de bewegingen die via Goldwasser
Online beschikbaar waren gesteld.

84.1.
Goldwasser Exchange verbindt zich ertoe
alle mogelijke middelen in te zetten om de toegang
tot de diensten van Goldwasser Online en de goede
werking ervan te garanderen, opdat de gebruiker
altijd via de site zijn rekening(en) kan raadplegen.
Goldwasser Exchange verbindt er zich in het
bijzonder toe om de website met de technisch meest
geschikte middelen en volgens de gebruikelijke
normen online te houden. Tijdens de kantooruren
van Goldwasser Exchange kan de gebruiker om
technische bijstand verzoeken.

82.6.
De gebruiker bevestigt dat hij het adres van
de website kent en bevestigt dat hij zodoende weet
hoe hij de rekeninguittreksels, borderellen, facturen
en historiek van de bewegingen kan raadplegen,
opslaan en/of afdrukken.

84.2.
Goldwasser
Exchange
behoudt
zich
enerzijds het recht voor om op gelijk welk moment
de toegang tot Goldwasser Online te onderbreken als
dat noodzakelijk is om de website te onderhouden of
om wijzigingen aan te brengen. In dat geval zal zij

Overschrijvingsaanvraag via Goldwasser Online
83.1.
Goldwasser Online biedt de Cliënt de mogelijkheid om volstrekt veilig een overschrijvingsopdracht mee te delen aan Goldwasser Exchange.

10

11

Goldwasser Exchange zal wel gedurende de wettelijk
opgelegde termijn een kopie van alle bewijsstukken
bijhouden.
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De referentierekening is de bankrekening die ons door de
Cliënt werd meegedeeld in de Overeenkomst tot Opening
van de rekening of, nadien, door toedoen van een speciaal
hiervoor opgemaakt formulier.

wel alles in het werk stellen om de ongemakken van
de onderbreking zo gering mogelijk te maken.
Anderzijds
kunnen
technische
incidenten,
overmacht, toeval of elk ander onvoorzien incident
buiten de macht van Goldwasser Exchange altijd
onverwachte onderbrekingen met zich meebrengen.
Goldwasser Exchange zal haar uiterste best doen om
de gebruiker hiervan binnen een redelijke termijn op
de hoogte te stellen door middel van een mededeling
op de site. Bovendien zal zij alle middelen inroepen
om de situatie zo snel mogelijk recht te zetten.

-

het feit dat Goldwasser Online geen enkel
beleggingsadvies inhoudt.
Verantwoordelijkheden van de partijen

86.1.
Alle
verbintenissen
van
Goldwasser
Exchange
met
betrekking
tot
de
terbeschikkingstelling van Goldwasser Online zijn
inspanningsverbintenissen. Goldwasser Exchange
kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden
voor :
- de onderbreking, de stopzetting of de storing in
het gebruik van de diensten voorzien door
Goldwasser Online, en in het bijzonder de
stopzetting omwille van onderhoudswerken,
wijzigingen, het op orde zetten van het
informaticasysteem of ingeval van panne van het
informaticasysteem of internet;
- de diefstal, het verlies of de wijziging van de
gegevens, de software of het computermateriaal
ingevolge een ongewettigde toegang door derden
tot de informaticasystemen van Goldwasser
Exchange of van de gebruiker, of ingevolge een
virus op de site, op internet of in het
informaticasysteem van Goldwasser Exchange of
van de gebruiker;
- enigerlei technische fout of panne in het netwerk
dat buiten de bevoegdheid van Goldwasser
Exchange valt;
- fouten gemaakt door leveranciers van materiaal,
diensten of gegevens waarop Goldwasser
Exchange beroep heeft gedaan voor de
terbeschikkingstelling en de uitvoering van de
diensten,
zoals
de
exploitatie
van
de
telefoonlijnen,
de
internetdiensten,
de
dataverstrekkers,
de
beurzen
of
de
tussenpersonen aan wie de beurzen de werking
van de markten toevertrouwen.

84.3.
Goldwasser Exchange verbindt zich er toe
om
overeenkomstig
de
technologische
ontwikkelingen de nodige veiligheidsystemen te
voorzien. Zo zullen beschermingstechnieken worden
ingezet tegen de gekende en op te sporen virussen
en computerfraude. Goldwasser Exchange kan
echter geen enkele garantie bieden; de gebruiker
aanvaardt dan ook alle mogelijke schade die eruit
kan voortvloeien.
84.4.
De gebruiker verbindt er zich toe om het
juiste materiaal en software te gebruiken opdat de
verbinding met de Goldwasser Online optimaal zou
verlopen.
De gebruiker verbindt er zich in het bijzonder toe om
de gebruikersnaam, het paswoord en het token dat
hij van Goldwasser Exchange kreeg zorgvuldig te
bewaren en het vertrouwelijk karakter ervan alsook
de veiligheidsmaatregelen niet te schenden. Deze
identificatiegegevens kunnen onder geen enkel
beding aan derden worden meegedeeld, wie zij ook
mogen
zijn.
De
gebruiker
neemt
alle
verantwoordelijkheid op zich als zijn persoonlijke
gegevens
geraadpleegd
werden
met
zijn
identificatiegegevens.
84.5.
Zodra een misbruik vastgesteld of vermoed
wordt of, in geval van
verlies van de
identificatiegegevens, zal de gebruiker Goldwasser
Exchange daarvan onmiddellijk op de hoogte
brengen, opdat de toegang meteen ontzegd zou
worden en nieuwe identificatiegegevens kunnen
worden opgemaakt.

86.2.
De
gebruiker
draagt
zelf
alle
verantwoordelijkheid :
- voor alle schade die hij ondervindt door elk
gedrag van zichzelf, zijn familieleden, zijn
bedienden of tussenpersonen dat niet conform is
met de Algemene Voorwaarden van Goldwasser
Exchange.
- voor de schade die hij ondervindt door de slechte
werking van zijn informaticasystemen, ongeacht
of dit door hem veroorzaakt is of niet.

84.6.
Als de gebruiker problemen ondervindt om
Goldwasser Online te gebruiken zal hij Goldwasser
Exchange ook daarvan meteen op de hoogte
brengen.

Bewijs

84.7.
De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor
de eventuele gevolgen van het verlies of de diefstal
van zijn identificatiegegevens. Zodra Goldwasser
Exchange op de hoogte is gebracht van het verlies of
de diefstal, verbindt zij zich ertoe om binnen de mate
van het technisch mogelijke elk nieuw gebruik van
Goldwasser Online met die identificatiegegevens te
verhinderen.

De identificatieprocedure die de toegang tot de site
verleent levert het bewijs tussen de partijen wat
betreft de identificatie van de gebruiker, dewelke
verondersteld wordt op onvoorwaardelijke wijze
akkoord te zijn gegaan met alle handelingen die
uitgevoerd zijn vanaf de effectieve toegang.
Als de gebruiker beweert dat er een fout of een
onregelmatigheid in het systeem zit, wordt hij
verzocht daarvan het bewijs te leveren.

Verklaring van het lid
De gebruiker aanvaardt en verklaart ingelicht te zijn
over :
- de werking van internet in het algemeen en van
de website Goldwasser Online in het bijzonder;
- het feit dat de gegevens die vermeld zijn op de
site
enkel
ten
informatieven
titel
zijn
opgenomen;

Intellectueel eigendomsrecht van Goldwasser
Exchange
Alle rechten van Goldwasser Online behoren
exclusief toe aan Goldwasser Exchange of aan haar
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leveranciers en zijn beschermd op basis van het
auteursrecht
en
andere
intellectuele
eigendomsrechten. De gebruiker weerhoudt zich van
elke schending van deze rechten. Hij verkrijgt enkel
een
niet-exclusief
en
niet
overdraagbaar
gebruiksrecht.
De gebruiker zal zijn persoonlijke toegang niet delen,
op generlei wijze, met een derde. Het is hem ook niet
toegestaan om Goldwasser Online te kopiëren, te
vertalen, aan te passen enz. zonder voorafgaande
toestemming van Goldwasser Exchange.
Ontbinding
Zowel de gebruiker als Goldwasser Exchange mogen
op elk moment een einde maken aan het gebruik van
Goldwasser Online en kunnen de overeenkomst
opzeggen mits een opzeg van drie werkdagen te
respecteren.
Ingeval van zware wanprestatie of wanneer de
gebruiker de veiligheidsvoorschriften niet eerbiedigt
kan Goldwasser Exchange met onmiddellijke ingang
de toegang door de gebruiker ontzeggen.
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Bijlage 1: Uitvoeringspolitiek van orders

A. Algemeen
Het orderuitvoeringsbeleid beschrijft de manier waarop Goldwasser Exchange haar plichten vervult wat
betreft de optimale uitvoering van orders van Cliënten voor financieringsinstrumenten. Met dit document
informeert Goldwasser Exchange haar cliënten over haar orderuitvoeringsbeleid.
Dit beleid geldt voor alle cliënten van Goldwasser Exchange voor de aan- en verkoop van financiële producten
in het kader van de bemiddelingsservice of het discretionaire beheer.
De verplichtingen die dit beleid inhoudt, zijn inspannings- en geen resultaatsverplichtingen. Goldwasser
Exchange dient immers alle redelijke maatregelen te treffen om de orders uit te voeren volgens de bepalingen
van haar beleid, maar zij is niet verplicht om voor elke individuele order het beste resultaat te bekomen.

B. Financieringsinstrumenten
Goldwasser Exchange behandelt in hoofdzaak de volgende financieringsinstrumenten:
- Aandelen
- Obligaties
- ICBE (Bevek12, GBF13, ETF14)
Voor elk van deze financieringsinstrumenten heeft Goldwasser Exchange een procedure ingevoerd die het
best mogelijke resultaat moet garanderen.
Bovendien kunnen de orders die Goldwasser Exchange ontvangt, naargelang van het type van product, via
verschillende kanalen worden verwerkt: gereglementeerde markten15, multilaterale handelsfaciliteiten
(MTF)16 of OTC- of parallelmarkt (Over The Counter).

C. Orderuitvoering door Goldwasser Exchange
Goldwasser Exchange voert zelf alleen orders uit die betrekking hebben op obligaties.
Gezien de lage liquiditeitsratio op de traditionele gereglementeerde markten geeft Goldwasser Exchange,
behalve in bijzondere gevallen, voorrang aan de OTC-markt17, voor de uitvoering van orders met betrekking
tot producten van het obligatietype.
Met de onderstaande uitvoeringsfactoren wordt rekening gehouden om het voor de Cliënt best mogelijke
resultaat te bekomen.
De
-

prijs van het financieringsinstrument en de uitvoeringskosten. In deze kosten zijn inbegrepen:
De verrekenings- en vereffeningsvergoedingen.
Alle kosten die eventueel werden betaald aan derden die aan de orderuitvoering hebben meegewerkt.
De omvang en de aard van de order
De snelheid en waarschijnlijkheid van uitvoering en afwikkeling

In sommige omstandigheden kan met andere factoren rekening worden gehouden om de orders van de Cliënt
optimaal uit te voeren.
Goldwasser Exchange bepaalt het relatieve belang van deze uitvoeringscriteria op basis van haar ervaring en
in het licht van de beschikbare marktinformatie.

12

BEVEK – afkorting voor beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal
GBF – afkorting voor Gemeenschappelijk Beleggingsfonds
ETF – afkorting voor Exchange Traded Fund
15
Multilaterale handelsfaciliteit voor financieringsinstrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde
markt en/of de systemen daarvan, en die is erkend.
16
MTF (Multilateral Trading Facility) – multilaterale handelsfaciliteit georganiseerd door een beleggingsonderneming, een
kredietinstelling of een marktonderneming, die de uitwisseling van financieringsinstrumenten tussen verschillende partijen in de
hand werkt.
17
OTC (Over The Counter) – transactie buiten beurs die niet op een gereglementeerde markt noch via een Multilaterale
handelsfaciliteit (MTF) wordt uitgevoerd.
13
14
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D. Ontvangen en versturen van orders
1. Order in verband met aandelen
Als Goldwasser Exchange een order in verband met aandelen ontvangt, verstuurt ze die naar een derde
tussenpersoon, die de order uitvoert in overeenstemming met zijn Best Execution-beleid18.
In dat verband komt Goldwasser Exchange haar verplichtingen inzake optimale uitvoering na, door de
wederpartij te kiezen volgens een strikte procedure waarbij rekening wordt gehouden met het feit dat de
tussenpersoon een optimaal Best Execution-beleid naleeft en met name alle redelijke maatregelen neemt
om het best mogelijke resultaat te bekomen.
2. Order in verband met ICBE
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen beursfondsen en de andere types van fondsen.
Beursorders volgen dezelfde principes als degene die hierboven werden beschreven voor de aandelen.
Voor de overige ICB’s wordt de netto-inventariswaarde van niet-beursgenoteerde instellingen voor
collectieve belegging (ICB’s) onafhankelijk berekend door de administratief agent van de ICB. Deze
waarde varieert niet naargelang het om een intekening of een afkoop gaat.
Orders voor dit producttype worden gestuurd naar:
- ofwel een derde tussenpersoon die ze op zijn beurt naar de transferagent ter zake stuurt;
- ofwel een transferagent van de ICB.

E. Andere elementen met betrekking tot de uitvoering
1. Verwerking van de orders van cliënten
Onze cliënten bezorgen ons hun orders voornamelijk telefonisch of via e-mail. De order die eerst wordt
ontvangen, wordt eerst behandeld (First Come, First Served)19 en er is geen hiërarchie wat betreft de
wijze waarop de order wordt meegedeeld. De orders worden binnen het uur uitgevoerd tenzij dit door hun
aard of de marktomstandigheden niet mogelijk is of het in het belang is van de cliënt om te wachten.
2. Ordergroepering
In sommige gevallen kan Goldwasser Exchange de orders van verschillende cliënten groeperen als dat in
hun belang is. Dat is met name het geval voor inschrijvingen op de primaire markt. De verdeling over de
cliënten gebeurt naar evenredigheid van de aan Goldwasser Exchange toegekende hoeveelheden. Als het
door de toegewezen coupures niet mogelijk is om naar evenredigheid te verdelen, gebeurt de verdeling
volgens het principe “First Come, First Served”.

F. Herziening van uitvoeringspolitiek
Goldwasser Exchange verbindt zich ertoe om zijn politiek van beste executie van orders minstens een keer
per jaar te herzien en bij elke essentiële verandering die een impact kan betekenen om op optimale wijze de
orders van de klant uit te voeren.
De veranderingen zullen aan de klant volgens dezelfde procedure meegedeeld worden dan die voorzien voor
de wijziging van zijn Algemene Voorwaarden.

18

Voor meer informatie kunt u het Best Execution-beleid van onze derde tussenpersoon inkijken via de volgende link:
http://mifid.ingcb.com/en/documents-per-country/professional-clients/belgium.
19

Behalve in het geval van ordergroepering
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Bijlage 2: Systeem van risicoklasse

Goldwasser Exchange heeft een klassificatie methode ontwikkeld voor de financiele instrumenten in functie van
het risico dat ze voor in EUR geïnvesteerd kapitaal met zich kunnen brengen. De classificatie omvat 5
risicoklasses, gaande van 1 voor de minst riskante tot 5 voor de meest riskante producten.

A.

Algemene Voorstelling
Aan de hand van deze methode wordt een eerste onderscheid gemaakt tussen de financiële instrumenten
al naargelang ze recht geven op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal of niet. Als het product
geen recht geeft op integrale terugbetaling van het belegde kapitaal, wordt het automatisch als een product
van klasse 5 beschouwd (bijvoorbeeld aandelen)20. Producten die recht geven op integrale terugbetaling
van het belegde kapitaal, dat wil zeggen obligatiebeleggingen, worden geclassificeerd aan de hand van
volgende criteria:
-

Het rendement: door het rendement van een bepaalde obligatie te vergelijken met de rendementen die
geboden worden door uitgevers die geacht worden van uitstekende kwaliteit te zijn (stabiele staten of
supranationale instellingen) kan men zich een goed idee vormen van de omvang van de risicopremie
die gepaard gaat met het betreffende financieel instrument. De omvang van die premie geeft een
indicatie van het vertrouwen dat de markt heeft in de uitgever. Een hoge premie wijst gewoonlijk op
een zeker wantrouwen van de markt ten opzichte van de uitgever en zijn vermogen om zijn
verbintenissen na te komen. Omgekeerd wijst een lage premie er doorgaans op dat de markt de
verplichtingen die de uitgever op zich genomen heeft niet in vraag stelt. Rendementsonderzoek laat
dus toe om de perceptie die de markt heeft over de kredietkwaliteit van de uitgever in
aanmerking te nemen.

-

De looptijd: hoe langer een belegging in obligaties, hoe groter het risico dat de investeerder verplicht
is om zich ervan te ontdoen voor de eindvervaldag. In die hypothese heeft de investeerder in principe
geen andere keuze dan zich te wenden tot de secundaire markt om zich van zijn investering te ontdoen.
In dat geval kan het zijn dat de investeerder niet het gehele geïnvesteerde kapitaal kan recupereren,
ofwel omdat het effect weinig liquide is, ofwel omdat de koers van de obligatie gedaald is. Een dergelijke
daling kan bijvoorbeeld het gevolg zijn van ongunstig nieuws over de uitgever en/of gewoonweg een
stijging van de rentevoeten. De looptijd is dus een belangrijk element omdat hij toelaat om de
blootstelling van een investeerder aan risicofactoren als illiquiditeit, volatiliteit of het
renterisico te meten.

-

De munteenheid: als een investeerder belegt in obligaties die uitgedrukt zijn in zijn referentiemunt –
laten we aannemen de euro – dan moeten de inkomsten uit de belegging noch het kapitaal dat na afloop
gerecupereerd wordt geconverteerd worden. Indien echter belegd wordt in een andere munteenheid
dan de EUR, dan draagt de belegging in principe het bijkomend risico op een koersdaling van de munt
waarin belegd werd. In dat geval kan het bedrag dat na afloop van de belegging kan gerecupereerd
worden aanzienlijk beïnvloed worden. De munteenheid moet dus eveneens in aanmerking
genomen worden om na te gaan of de investeerder al dan niet blootgesteld wordt aan het
wisselrisico.

20

Er kan echter een uitzondering worden gemaakt voor beveks en GBF’s (obligaties). Dergelijke financiële instrumenten kunnen
door Goldwasser Exchange in een lagere klasse dan klasse 5 worden belegd, rekening houdend met de aard van de onderliggende
activa en de door het fonds toegepaste diversificatiegraad.
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Uitgaande van bovenstaande gegevens wordt de classificatie van de beleggingen in obligaties in de
volgende matrix samengevat:

Zeer zwak rendement
Zwak Rendement
Gemiddeld rendement
Hoog rendement
Zeer Hoog rendement

EUR Korte Termijn

EUR lange
termijn

Deviezen korte
Termijn

Deviezen Lange
termijn

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 5

Cat. 5

Cat. 5

Cat. 5

Cat. 5

Cat. 5

Het rendement is het centrale element in het classificatiesysteem van obligatiebeleggingen. Dat element is
voldoende om een financieel instrument in de hoogste toepasselijke risicoklasse te plaatsen. Dat komt
omdat het rendement onder meer de kredietkwaliteit van de uitgever weerspiegelt. Die kredietkwaliteit
vormt het centrale element in elke evaluatie van het risico dat aan een belegging in obligaties verbonden
is. De criteria die verband houden met de munteenheid en de duur van de investering worden eerder
beschouwd als verzwarende factoren.

B.

Nauwkeurigheid omtrent rendementsbegrippen “zeer zwak”, “zwak”, “gemiddeld”, “hoog” en
“zeer hoog” rendement ?
Om te bepalen of een belegging in obligaties een “zeer zwak”, “zwak”, “gemiddeld”, “hoog” of “zeer hoog”
rendement oplevert, wordt het vergeleken met het gemiddelde rendement van een selectie van eersteklas
obligaties die uitgedrukt zijn in dezelfde munteenheid (hierna het “referentierendement” genoemd).
Het referentierendement21 is meer bepaald gebaseerd op het gemiddelde rendement van een waaier van
obligaties die door Goldwasser Exchange geselecteerd werden en de volgende kenmerken vertonen:
 De geselecteerde obligaties zijn alle uitgedrukt in dezelfde munteenheid;
 Ze beschikken alle over uitstekende kwaliteit;
 Ze hebben een looptijd van minder dan zeven jaar en hun termijn is hoger dan twee jaar.
De omvang van het verschil tussen het rendement van een belegging in obligaties en het
referentierendement (hierna de “spread” genoemd) bepaalt in welke rendementscategorie we ons
bevinden.

C.

Zeer zwak rendement

Spread < 1%

Zwak rendement

Spread > 1% et < 2%

Gemiddeld rendement

Spread > 2% et < 3%

Hoog rendement

Spread > 3% et < 4%

Zeer hoog rendement

Spread > 4%

Nauwkeurigheid omtrent rendementsbegrippen “korte termijn” en “lange termijn”?
Er is slechts sprake van een belegging op korte termijn voor obligaties die hun maturiteit in de komende
zeven jaar bereiken. Alle andere beleggingen in obligaties moeten beschouwd worden als beleggingen op
lange termijn.
Enkel de beleggingen in obligaties die uitgedrukt zijn in euro worden beschouwd als beleggingen in euro.
Alle andere obligatiebeleggingen worden beschouwd als beleggingen in deviezen.

21

Het rendement per valuta is beschikbaar voor raadpleging op de site www.goldwasserexchange.be
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D.

Evolutief karakter van de risicoklasse
Voor zover de classificatiemethode opgesteld door Goldwasser Exchange rekening houdt met evolutie van
bepaalde variabele gegevens, is het perfect denkbaar dat eenzelfde obligatiebelegging kan overgaan van
een risicoklasse naar een andere in functie van de evolutie van de markten.

E.

Fondsen
Hoewel ze doorgaans geen recht geven op integrale terugbetaling van het ingelegde kapitaal, kan
Goldwasser Exchange oordelen dat de aandelen van bepaalde beleggingsfondsen onder risicoklasse 3
vallen. Dat is met name het geval als:
- het fonds in euro is uitgedrukt; EN
- het fonds in kwestie een synthetische risico- en opbrengstindicator (SROI) heeft die gelijk is aan of
minder is dan 4.
De SROI verwijst naar de historische volatiliteit van de liquidatiewaarde van een aandelenklasse in de loop
van de voorbije vijf jaar. De SROI is een schaal die gaat van 1 (aandelenklassen met de laagste historische
volatiliteit) tot 7 (aandelenklassen met de hoogste historische volatiliteit).

F.

Belangrijke toelichting
De classificatie die Goldwasser Exchange hanteert, wordt enkel ter informatie gegeven. In geen geval
ontslaat een en ander de gebruikers van de verplichting om zich op de hoogte te houden van de evolutie
van de financiële markt en zoveel mogelijk informatiebronnen aan te spreken aangaande de beleggingen
die ze wensen te doen.
Het classificatiesysteem van Goldwasser Exchange houdt geen rekening met een reeks andere factoren die
een niet te verwaarlozen impact kunnen hebben op de veiligheid van een obligatiebelegging, zoals de rating,
de volatiliteit, de liquiditeit, de interestvoeten. Goldwasser Exchange voert evenmin om het even welke
financiële, juridische of fiscale analyse uit van de ondernemingen die financiële instrumenten uitgeven die
onderworpen worden aan het classificatiesysteem van Goldwasser Exchange.
De klant verklaart de beperkingen van het classificatiesysteem dat werd ontwikkeld door Goldwasser
Exchange te begrijpen en te aanvaarden en zien onherroepelijk af van latere betwisting aangaande zijn
geldigheid en rechtmatigheid.
De classifcatiesysteem van de risicoklasse heeft als doel de klanten van Goldwasser Exchange te helpen bij
het beheren van de risicos’s van hun beleggingen in financiele procucten.
De klant erkent niettemin dat hij bewust is van het feit dat geen enkele classificatiemethode toelaat om
met zekerheid het risico dat aan een financiële belegging verbonden is te bepalen. Hoewel Goldwasser
Exchange de grootste zorg besteed heeft aan de uitwerking van zijn classificatiesysteem voor beleggingen
in obligaties, kan de betrouwbaarheid ervan in geen geval gegarandeerd worden, inzonderheid wegens de
van nature onzekere aard van elke investering in roerende waarden.
Er wordt voor zover nodig aan herinnerd dat Goldwasser Exchange noch het kapitaal, noch de verwachte
rendementen garandeert van de financiële instrumenten. De klant aanvaardt uitdrukkelijk dat voormelde
principe geldig is ongeacht de risicoklasse waarin genoemde financiële instrumenten ondergebracht werden.
Er wordt tevens aan herinnerd dat risicoklasse 1 geen risicoloze investeringen betreft.
De klant verklaart dat hij erover ingelicht is dat de risicoklasse waaraan een obligatiebelegging gekoppeld
wordt in de tijd kan evolueren, omdat ons classificatiesysteem gebaseerd is op veranderende criteria, zoals
het rendement en de maturiteit.
Een deel van de informatie die gebruikt wordt bij de classificatie van de obligatiebeleggingen (meer bepaald
de koers van de obligaties) is afkomstig van derden die door Goldwasser Exchange betrouwbaar geacht
worden. Goldwasser kan echter een perfecte betrouwbaarheid niet garanderen en kan in geen geval
verantwoordelijk gesteld worden, mochten een of meerdere beleggingen verkeerd geklasseerd worden ten
gevolge van een verkeerde update van de koersen.
In het algemeen wordt erop gewezen dat, ondanks de regelmatige controle van de risicoklassen niet kan
uitgesloten worden dat een of meerdere obligatiebeleggingen om de ene of de andere reden tijdelijk foutief
gekoppeld worden aan een bepaalde risicoklasse.
Goldwasser Exchange behoudt zich het recht voor om de samenstellende elementen van zijn
classificatiesysteem geheel of deels te wijzigen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande
bekendmaking
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