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Hieronder vindt u een samenvatting van uw belangrijkste rechten als deelnemer in een instelling voor 

collectieve belegging die voldoet aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG (hierna ‘ICBE’) , zoals 

bepaald in Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad van 20 juni 2019 

betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van instellingen voor collectieve 

belegging en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013,   (EU) nr. 346/2013 en (EU) 

nr. 1286/2014.   Deze lijst is niet bedoeld en mag niet worden beschouwd als een volledige lijst van 

alle rechten die beleggers kunnen hebben met betrekking tot de ICBE. Voor een volledig overzicht van 

uw rechten, gelieve het prospectus van de ICBE te raadplegen.  

‐ Recht om deel te nemen aan de beleggingen van de ICBE: De rechten van deelneming geven de 

houders het recht om proportioneel deel te nemen in de winsten en de verliezen van het betrokken 

compartiment waartoe de rechten van deelneming behoren, rekening houdend met de eventuele 

specifieke voorwaarden die op de verschillende rechten van deelneming van toepassing kunnen zijn. 

Meer informatie met betrekking tot het beleggingsbeleid van elk compartiment en over de 

voorwaarden van de rechten van deelneming kan worden teruggevonden in het prospectus. 

‐ Recht op inkomsten: Elke deelnemer heeft recht op een proportioneel deel van de inkomsten van 

het compartiment waarin hij heeft belegd. Afhankelijk van de aard van de rechten van deelneming in 

het bezit van de houder, kunnen dergelijke inkomsten ofwel herbelegd worden zoals vastgesteld in 

het prospectus (kapitalisatiedeelbewijzen) ofwel kan de ICBE beslissen om op de tijdstippen vermeld 

in het prospectus de ontvangen inkomsten geheel of gedeeltelijk te betalen (distributiedeelbewijzen).  
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‐ Recht om rechten van deelneming terug te kopen: Elke deelnemer heeft het recht om de terugkoop 

te vragen van de rechten van deelneming, volgens de voorwaarden bepaald in het prospectus. Meer 

informatie hierover kan worden teruggevonden in het prospectus (‘Informatie over de rechten van 

deelneming en de verhandeling ervan’).    

‐ Recht op informatie: Elke deelnemer heeft het recht om bepaalde informatie te ontvangen over de 

ICBE en de compartimenten waarin hij heeft belegd. Meer informatie hierover kan worden 

teruggevonden in het prospectus.  

‐ Recht om (buitengewone) algemene vergaderingen bij te wonen en er te stemmen: Elke deelnemer 

heeft het recht om te worden opgeroepen om, in persoon of bij volmacht, aanwezig te zijn op en te 

stemmen op (buitengewone) algemene vergaderingen van de betrokken ICBE, en op alle andere 

vergaderingen van deelnemers van het betrokken compartiment waarin de deelnemer heeft belegd.  

‐ Recht op gegevensbescherming: Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunnen deelnemers 

rechten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens, met inbegrip van het recht op rectificatie 

van hun persoonsgegevens en in bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar in te dienen tegen 

de verwerking van hun persoonsgegevens. De volledige privacyverklaring is beschikbaar op 

https://www.belfius.be/common/NL/multimedia/MMDownloadableFile/Privacy/bip-

privacyclause.pdf. 

 ‐ Recht om een klacht in te dienen: uw tussenpersoon is het eerste aanspreekpunt voor uw klachten. 

Als u niet  tot een oplossing komt, kan u zich richten tot de Dienst Klachtenbeheer Belfius Bank, Karel 

Rogierplein 11 (RT 15/14), 1210 Brussel, Tel. 02 222 12 02 of via het online klachtenformulier dat 

beschikbaar is op https://www.belfius.be/retail/nl/contact/klachten/index.aspx. Volstaat de u 

voorgestelde oplossing niet en bent u een natuurlijke persoon wiens klacht kadert in uw privé-

belangen? Dan kan u schriftelijk contact opnemen met de Negotiator van Belfius Bank (Karel 

Rogierplein 11, RT 15/14, 1210 Brussel).  Indien u ook geen oplossing vindt bij de Negotiator van 

Belfius Bank, kan u uw dossier ook voorleggen aan de ombudsman van de financiële sector Ombudsfin 

(ombudsman@ombudsfin.be, Tel. 02 545 77 70, North Gate II, Koning Albert II‐laan 8, bus 2, 1000 

Brussel). De volledige klachtenprocedure kunt u vinden op 

https://www.belfius.be/retail/nl/contact/klachten/index.aspx. U behoudt evenwel altijd het recht om 

een gerechtelijke procedure in te leiden. 
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