
   

WERKWIJZE VOOR AAN- EN VERKOOP VAN AANDELEN  
NATIONALE BANK VAN BELGIË 

A. U besluit het aan- of verkooporder van aandelen aan onze dienst Betalingen en effecten te 

geven. 

1. Het order dient ons toe te komen: 

➢ per brief gericht aan:  Nationale Bank van België  

 Departement Financiële Markten - DM Office 

 de Berlaimontlaan 14 

 BE-1000 Brussel 

➢ via fax naar nr 02.221.31.01 van Departement Financiële Markten - DM Office 

➢ via e-mail naar securities@nbb.be (in dit geval is een schriftelijke bevestiging noodzakelijk). 

     

2. Eigenlijke aan- of verkoop 

Het order zal de dag van ontvangst doorgegeven worden. De aan- of verkoop zal diezelfde dag 

geschieden aan de Euronextkoers, tenzij er een limietkoers opgegeven werd. In dat geval zal de 

verrichting pas doorgaan wanneer de opgegeven limietkoers bereikt wordt. We vestigen er uw 

aandacht op dat een order met limiet geldig is tot de vervaldag van de eerstvolgende coupon of 

tot het einde van het jaar. 

 

3. Vereffening aan- of verkoop 

Wanneer het order uitgevoerd werd, zullen wij u de afrekening (beursborderel) per post 

(desgevallend per fax of via e-mail) toesturen. 

Nadien krijgt u een nieuw rekeninguittreksel met de gewijzigde stand van uw effectenrekening. 

 

Schatting van de kosten voor een beursverrichting 

Makelaarsloon 0,15 % van het bruto-bedrag  

Beurstaks 0,35 % voor aandelen 

a) Voor een aankoop 

Van zodra het vereffeningbedrag van de aankoop gekend is, vragen wij u om zo vlug 

mogelijk het bedrag te storten op het IBAN-rekeningnummer BE28 1000 0480 0120 -    

BIC-code NBBEBEBB203 van de dienst Betalingen en effecten NBB met vermelding 

"afrekening beursorder x-aantal aandelen NBB”. 

b) Voor een verkoop 

Het vereffeningbedrag wordt twee werkdagen na de uitvoering op uw bankrekening 

gestort. 

B. U besluit het order van aan- of verkoop van aandelen NBB aan een beursvennootschap, 

een wisselagent of een privébank te geven 

1. Aankoop 

Wilt u de aangekochte aandelen NBB via uw financiële tussenpersoon neerleggen bij ons op een 

effectenrekening of in het nominatief register, dan vraagt u aan uw beursvennootschap, 

wisselagent of bank om deze aandelen over te schrijven op rekening 1011-L1-1 van de NBB bij 

Euroclear Belgium (CIK). 

2. Verkoop 

Wilt u aandelen NBB verkopen via uw wisselagent, bank of beursvennootschap dan vraagt u ons 

om de aandelen die zich in het nominatief register of op uw effectenrekening NBB bevinden, 

over te schrijven naar de rekening van uw financiële tussenpersoon bij Euroclear Belgium. 
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