PROGRAMMAVOORWAARDEN
Hieronder zijn de programmavoorwaarden (“Programmavoorwaarden”) weergegeven zoals
gewijzigd met ingang van 2 november 2017 overeenkomstig Programmavoorwaarde 17. De
Programmavoorwaarden zijn van toepassing op Klantparticipaties die onder het Programma
in meerdere Series zijn uitgegeven op verschillende uitgiftedata. Klantparticipaties die deel
uitmaken van één en dezelfde Serie hebben dezelfde voorwaarden en zijn onderling
inwisselbaar.
De Uitgevende Instelling behoudt zich het recht voor de Programmavoorwaarden te wijzigen
in overeenstemming met Programmavoorwaarde 17. Op een bepaalde Serie zijn de
desbetreffende Uitgiftevoorwaarden van toepassing. De in de desbetreffende
Uitgiftevoorwaarden opgenomen voorwaarden van een bepaalde Serie bevatten nadere
specificaties van de voorwaarden zoals uiteengezet in de Programmavoorwaarden. In het
geval dat de Uitgiftevoorwaarden afwijken van de Programmavoorwaarden zullen de
Programmavoorwaarden prevaleren boven in de betreffende Uitgiftevoorwaarden
opgenomen voorwaarden. Houders van Klantparticipaties worden geacht kennis te hebben
genomen van en akkoord te zijn gegaan met de Programmavoorwaarden.
Termen die in het basisprospectus voor de Klantparticipaties d.d. 10 november 2017 (het
“Prospectus”) gedefinieerd zijn hebben in de Programmavoorwaarden dezelfde betekenis.

1. Vorm en administratie van rechten
Klantparticipaties zullen worden uitgegeven in een gedematerialiseerde vorm en zullen
derhalve niet fysiek leverbaar zijn. Bij aankoop van een door de Uitgevende Instelling uit te
geven Klantparticipatie verkrijgt de belegger een rechtstreekse girale vordering op naam op
de Uitgevende Instelling terzake van de door hem gekochte Klantparticipaties. De met door
de belegger gehouden Klantparticipaties corresponderende rechten zullen uitsluitend worden
geregistreerd via de rechtenadministratie (de “Rechtenadministratie”), welke door de
Uitgevende Instelling wordt uitgevoerd. Uit de Rechtenadministratie blijkt bij uitsluiting welke
rechten de belegger terzake van Klantparticipaties heeft jegens de Uitgevende Instelling.
Van elke mutatie in zijn tegoed in Klantparticipaties ontvangt de belegger een digitale
bevestiging.

2. Achterstelling en Rangorde
De Klantparticipaties zijn niet-verzekerde en volledig achtergestelde verplichtingen van de
Uitgevende Instelling.
In het geval van faillissement, liquidatie of noodregeling, zoals bedoeld in afdeling 3.5.5 van
de Wet op het financieel toezicht, zoals gewijzigd van tijd tot tijd (de “Wft”), van de
Uitgevende Instelling is de rangorde van de Klantparticipaties als volgt:
(i)
(ii)

(iii)

zij hebben een preferente positie ten opzichte van alle aandelen in het kapitaal van
de Uitgevende Instelling;
zij hebben een achtergestelde positie ten opzichte van alle huidige en toekomstige
verplichtingen van de Uitgevende Instelling, inclusief Gewone Achtergestelde
Schuldverplichtingen; en
zij hebben een gelijke positie met achtergestelde verplichtingen waarvan de rangorde
gelijk is of bedoeld is gelijk te zijn aan de Klantparticipaties (inclusief verplichtingen
die kwalificeren of bedoeld zijn te kwalificeren als Additional Tier 1 instrumenten in de
zin van CRD IV).

Houders van Klantparticipaties verliezen door afschrijving van de hoofdsom van
Klantparticipaties in overeenstemming met Programmavoorwaarde 11 hun aanspraak op het
afgeschreven deel van de hoofdsom.
Ingevolge de implementatie in Nederlandse wetgeving van een EU richtlijn met betrekking tot
herstel en resolutie van kredietinstellingen en beleggingsinstellingen (Richtlijn 2014/59/EU
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de totstandkoming van een kader voor
het herstel en de afwikkeling van kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) op 26
november 2015 bestaat het risico dat in de situatie dat de Uitgevende Instelling faalt of
waarschijnlijk zal falen en dus (mogelijk) failliet zou gaan als er niet wordt ingegrepen, de
hoofdsom van de Klantparticipaties zal dienen te worden afgeschreven. Indien de
verwachting is dat het afschrijven van de hoofdsom van de Klantparticipaties (en eventuele
andere kapitaalinstrumenten) onvoldoende is om het falen van de Uitgevende Instelling te
voorkomen, is er een viertal andere afwikkelinstrumenten dat eveneens kan worden ingezet,
zijnde (i) het instrument van de overgang van de onderneming, (ii) het instrument van de
overbruggingsinstelling, (iiii) het instrument van afsplitsing van activa en passiva en (iv) het
instrument van bail-in. De toepassing van elk van deze afwikkelinstrumenten kan nadelige
gevolgen hebben voor houders van Klantparticipaties.

3. Maximum omvang van Programma, valuta en coupures
De maximale totale nominale waarde van onder het Programma uit te geven
Klantparticipaties bedraagt EUR 500.000.000,–. Klantparticipaties zijn verkrijgbaar in
coupures van nominaal EUR 5.000,– of enig ander bedrag waartoe de Uitgevende Instelling
mocht besluiten, zoals vermeld in de toepasselijke Uitgiftevoorwaarden.

4. Verkrijgbaarheid
Vanaf 2 november 2017 zullen geen nieuwe Klantparticipaties door de Uitgevende Instelling
meer worden uitgegeven.

5. Overdraagbaarheid
Klantparticipaties kunnen alleen worden aangeboden ter overdracht aan Aegon Nederland
N.V. (“Aegon Nederland”). De Uitgevende Instelling is niet gerechtigd Klantparticipaties
terug te kopen, anders dan met voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Bevoegde
Autoriteit en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving.

6. Overdracht
Overdracht van een Klantparticipatie geschiedt doordat de houder van Klantparticipaties die
zijn Klantparticipatie wenst over te dragen aan Aegon Nederland (de “Overdragende partij”)
afstand doet van zijn met de over te dragen Klantparticipatie corresponderende rechten
jegens de Uitgevende Instelling, als bepaald door de betreffende Uitgiftevoorwaarden, en de
Uitgevende Instelling nieuwe verplichtingen op zich neemt jegens Aegon Nederland
overeenkomstig de toepasselijke Uitgiftevoorwaarden per de datum van overdracht.
Een dergelijke overdracht wordt voltooid doordat de Overdragende partij een opdracht tot
overdracht ten gunste van Aegon Nederland verstrekt aan de Uitgevende Instelling en de
Uitgevende Instelling op grond van deze opdracht het tegoed van de Overdragende partij
terzake van de desbetreffende Klantparticipaties in haar Rechtenadministratie debiteert en
gelijktijdig het tegoed van Aegon Nederland terzake van de desbetreffende Klantparticipaties
in haar Rechtenadministratie crediteert, van welke boekingen de Overdragende Partij en
Aegon Nederland bericht ontvangen.

7. Aanbiedingsverplichting
Klanten die de relatie met de Uitgevende Instelling opzeggen, en/of klanten die overstappen
van het Premium, Plus of Zakelijk pakket naar een ander pakket (niet zijnde een Premium,
Plus of Zakelijk pakket) hebben een plicht hun Klantparticipaties zo spoedig mogelijk ter
verkoop aan te bieden aan Aegon Nederland. Klanten kunnen de opzegging van de relatie
met de Uitgevende Instelling of overstap van het Premium pakket of Plus pakket naar een
ander pakket (niet zijnde een Premium, Plus of Zakelijk pakket) enkel finaliseren nadat zij
hun Klantparticipaties verkocht hebben.

8. Rente
Klantparticipaties dragen rente vanaf de datum die in de Uitgiftevoorwaarden van de
betreffende Serie als rente-ingangsdatum is vermeld en tegen het aanvangspercentage
zoals dat in de Uitgiftevoorwaarden van de betreffende Serie is vermeld. De rente is
maandelijks achteraf betaalbaar op de eerste dag van de maand volgend op de maand
waarover de rente verschuldigd is.
Indien de rente moet worden berekend over een periode van minder dan een jaar, geschiedt
dat op basis van het verstreken aantal dagen sinds de meest recente relevante
rentebetaaldatum (of, indien deze er niet is, de relevante uitgiftedatum) tot, maar exclusief,
de relevante rentebetaaldatum (waarbij dit aantal dagen wordt berekend op basis van 12
maanden van 30 dagen elk) gedeeld door 360 zoals verder uiteengezet in de relevante
Uitgiftevoorwaarden.
De rente kan periodiek door de Uitgevende Instelling worden gewijzigd waarbij een
ondergrens geldt van 5% op jaarbasis, hoewel een rentebetaling te allen tijde kan komen te
vervallen in overeenstemming met Programmavoorwaarde 9. De Uitgevende Instelling
behoudt zich het recht voor om de rente naar eigen inzicht tussentijds te wijzigen indien de
op dat moment geldende marktrente daartoe aanleiding geeft, echter (i) te allen tijde met
inachtneming van de voornoemde ondergrens van 5% en met een maximum van 10-jaars
EUR ICE Swap rate zoals gepubliceerd om 12:15 uur Frankfurt tijd op ICE Benchmark
Administration (te vinden op https://www.theice.com/iba/historical-data) plus een opslag van
3,23% en (ii) op voorwaarde dat de wijziging van de rente geen verband houdt met de
kredietwaardigheid van de Uitgevende Instelling en geen prikkel tot aflossing zoals bedoeld
in CRD IV vormt. Het geldende rentepercentage is voor elke Serie van Klantparticipaties te
allen tijde gelijk.
De Klantparticipaties houden op rente te dragen (i) na aflossing van de desbetreffende
Klantparticipatie en (ii) na afschrijving van (een deel van) de hoofdsom van de
desbetreffende Klantparticipatie in overeenstemming met Programmavoorwaarde 11, over
het afgeschreven deel van de hoofdsom.

9. Vervallen rente
De Uitgevende Instelling heeft te allen tijde het recht om een of meer maandelijkse
rentebetalingen, geheel of gedeeltelijk, te laten vervallen.
Daarnaast is de Uitgevende Instelling verplicht om rentebetalingen, geheel of gedeeltelijk, te
laten vervallen indien (i) de rentebetaling, samen met rentebetalingen en andere uitkeringen
die zijn betaald of zullen worden betaald op kapitaalsinstrumenten van de Uitgevende
Instelling (met uitzondering van Tier 2 instrumenten) in het dan huidige financiële jaar van de
Uitgevende Instelling, er toe zouden leiden dat de Uitkeerbare Bestanddelen van de
Uitgevende Instelling zouden worden overschreden of (ii) de rentebetaling, samen met
andere uitkeringen zoals bedoeld in artikel 3:62b Wft (waarin artikel 141(2) Richtlijn

Kapitaalvereisten is geïmplementeerd), het Maximaal Uitkeerbare Bedrag zoals dan van
toepassing op de Uitgevende Instelling zou overschrijden.
Houders van Klantparticipaties zullen onmiddellijk op digitale wijze worden geïnformeerd
zodra de Uitgevende Instelling besluit dat een rentebetaling, geheel of gedeeltelijk, zal
vervallen. Houders van Klantparticipaties kunnen geen aanspraak meer maken op de
rentebetaling of anderszins zodra de betreffende rentebetaling, geheel of gedeeltelijk, is
aangemerkt als zijnde vervallen.
Het optioneel of verplicht, geheel of gedeeltelijk, laten vervallen van een rentebetaling leidt er
niet toe dat houders van Klantparticipaties gerechtigd zijn het faillissement van de
Uitgevende Instelling aan te vragen en legt de Uitgevende Instelling ook anderszins geen
beperkingen op.

10. Looptijd en (vervroegde) aflossing
Klantparticipaties hebben een onbepaalde looptijd, één en ander met inachtneming van de
toepasselijke wettelijke voorschriften en onverminderd de mogelijkheid van (vervroegde)
aflossing onder de voorwaarden genoemd in deze Programmavoorwaarde.
De Uitgevende Instelling heeft het recht Klantparticipaties, vanaf 5 jaar na de
verwervingsdatum van de betreffende Klantparticipatie door de houder van de relevante
Klantparticipatie en op iedere rentebetaaldatum daarna af te lossen tegen betaling van het
op dat moment uitstaande bedrag van de hoofdsom met inbegrip van de opgelopen of nog
verschuldigde en niet vervallen rente. Ongeacht de verwervingsdatum van de betreffende
Klantparticipatie door de houder van de relevante Klantparticipatie heeft de Uitgevende
Instelling in alle gevallen het recht Klantparticipaties vanaf 1 november 2022 en op ieder
rentebetaaldatum daarna terug te kopen tegen betaling van voornoemd bedrag.
Uitoefening van dit aflossingsrecht is volledig ter discretie van de Uitgevende Instelling.
Aflossing kan enkel plaatsvinden na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de
Bevoegde Autoriteit en indien op dat moment aan de dan geldende voorwaarden ter zake
van de solvabiliteitspositie van de Uitgevende Instelling en het zo nodig aantrekken van
vervangend kapitaal van gelijke of betere kwaliteit kan worden voldaan.
Het is de Uitgevende Instelling toegestaan de Klantparticipaties vervroegd af te lossen indien
de indeling in kwaliteit eigen vermogen van de Klantparticipaties volgens CRD IV een
wijziging ondergaat, ten gevolge waarvan zij waarschijnlijk zouden worden uitgesloten van
het eigen vermogen of worden heringedeeld als een lagere kwaliteit eigen vermogen, en de
beide onderstaande voorwaarden zijn vervuld: (i) de Bevoegde Autoriteit acht een dergelijke
wijziging voldoende zeker en (ii) de instelling toont ten genoegen van de Bevoegde Autoriteit
aan dat de herindeling van die instrumenten volgens de regelgeving redelijkerwijs niet was te
voorzien op het tijdstip van uitgifte ervan. Aflossing zal in dat geval plaatsvinden tegen
betaling van het op dat moment uitstaande bedrag van de hoofdsom met inbegrip van de
opgelopen of nog verschuldigde rente. Ook een dergelijke aflossing kan enkel plaatsvinden
na voorafgaande schriftelijke goedkeuring van de Bevoegde Autoriteit.
Houders van Klantparticipaties zijn niet gerechtigd het faillissement van de Uitgevende
Instelling aan te vragen en doen voor zover nodig afstand van dit recht.

11. Afschrijving van hoofdsom
Indien en zodra de Common Equity Tier 1 ratio lager is dan het vereiste percentage (op dit
moment is het vereiste percentage 5,125%) (een "Trigger Moment"), wordt een bedrag op
pro rata basis afgeschreven over alle houders van kapitaalinstrumenten van de Uitgevende

Instelling die kwalificeren als Additional Tier 1 instrumenten in de zin van CRD IV met
eenzelfde mechanisme waarmee verliezen van de Uitgevende Instelling opgevangen kunnen
worden (ook wel verliesabsorptiemechanisme genoemd) en eenzelfde moment van
inwerkingtreding van dat mechanisme (ook wel trigger niveau genoemd) als de
Klantparticipaties, teneinde het kapitaaltekort te verkleinen of weg te werken. De hoogte van
het af te schrijven bedrag is minimaal het laagste van (i) het bedrag dat nodig is om het
Common Equity Tier 1 ratio weer op niveau te brengen en (ii) de op dat moment uitstaande
hoofdsom van de Klantparticipaties. Houders van Klantparticipaties verliezen door
afschrijving van de hoofdsom van Klantparticipaties hun aanspraak op aflossing van het
afgeschreven deel van de hoofdsom – zowel bij (vervroegde) aflossing in overeenstemming
met Programmavoorwaarde 10 als bij faillissement, liquidatie of noodregeling, zoals bedoeld
in afdeling 3.5.5 van de Wft, van de Uitgevende Instelling - en toekomstige rente die over dit
deel van de hoofdsom verkregen had kunnen worden.
Wanneer een Trigger Moment zich voordoet zal de Uitgevende Instelling (i) onmiddellijk de
Bevoegde Autoriteit informeren, (ii) de houders van Klantparticipaties onmiddellijk op digitale
wijze informeren over afschrijving van hoofdsom van de Klantparticipaties en (iii) de op dat
moment uitstaande hoofdsom van de Klantparticipaties onverwijld, en in ieder geval binnen
een maand, afschrijven in overeenstemming met deze Programmavoorwaarde.
Houders van Klantparticipaties dienen zich er van bewust te zijn dat naast de
bovengenoemde mogelijkheid tot afschrijving van een deel of het geheel van de hoofdsom
van de Klantparticipaties ingevolge de implementatie in Nederlandse wetgeving van een EU
richtlijn met betrekking tot herstel en resolutie van kredietinstellingen en
beleggingsinstellingen (Richtlijn 2014/59/EU van het Europees Parlement en de Raad
betreffende de totstandkoming van een kader voor het herstel en de afwikkeling van
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen) op 26 november 2015 er tevens het risico
bestaat dat in de situatie dat de Uitgevende Instelling faalt of waarschijnlijk zal falen en dus
(mogelijk) failliet zou gaan als er niet wordt ingegrepen, de hoofdsom van de
Klantparticipaties zal dienen te worden afgeschreven. Indien de verwachting is dat het
afschrijven van de hoofdsom van de Klantparticipaties (en eventuele andere
kapitaalinstrumenten) onvoldoende is om het falen van de Uitgevende Instelling te
voorkomen, is er een viertal andere afwikkelinstrumenten dat eveneens kan worden ingezet,
zijnde (i) het instrument van de overgang van de onderneming, (ii) het instrument van de
overbruggingsinstelling, (iiii) het instrument van afsplitsing van activa en passiva en (iv) het
instrument van bail-in. De toepassing van elk van deze afwikkelinstrumenten kan nadelige
gevolgen hebben voor houders van Klantparticipaties.

12. Verhandeling
De Uitgevende Instelling heeft niet het voornemen de Klantparticipaties te noteren aan, of
toe te laten tot de handel op, een effectenbeurs. De Klantparticipaties kunnen ter overdracht
worden aangeboden aan Aegon Nederland middels door de Uitgevende Instelling hiertoe
vastgestelde regels.

13. Betalingen
Betaling van rente en (vervroegde) aflossing op Klantparticipaties zal geschieden door
bijschrijving van de bedragen op de geldrekening van de desbetreffende houder van
Klantparticipaties bij de Uitgevende Instelling.

14. Belastingen
Alle betalingen van rente en hoofdsom op Klantparticipaties zullen worden gedaan onder
inhouding van dividendbelasting en andere bestaande en toekomstige (bron)belastingen en
heffingen van welke aard ook, die zijn opgelegd of worden geheven door of namens de Staat
der Nederlanden of enige bevoegde belastingautoriteit daarvan of daarin en er zullen geen
aanvullende bedragen betaald worden aan de houders van Klantparticipaties.

15. Beëindiging van aanbieding en uitgifte van Klantparticipaties
De Uitgevende Instelling is gerechtigd de aanbieding en uitgifte van Klantparticipaties op
enig moment te beëindigen. De beëindiging van de aanbieding en uitgifte van
Klantparticipaties heeft geen invloed op de Klantparticipaties die reeds door de Uitgevende
Instelling waren uitgegeven.

16. Kennisgevingen
Alle kennisgevingen en publicaties met betrekking tot de Klantparticipaties zullen worden
vermeld op de website van Knab (www.knab.nl).

17. Wijzigingen van de Programmavoorwaarden
De Uitgevende Instelling is gerechtigd met voorafgaande schriftelijke toestemming van de
Bevoegde Autoriteit, indien relevant op het desbetreffende tijdstip, maar zonder nadere
toestemming van de houders van Klantparticipaties, welk recht door de houders van
Klantparticipaties bij voorbaat onherroepelijk wordt erkend, de Programmavoorwaarden en/of
de bepalingen uit de desbetreffende Uitgiftevoorwaarden aan te passen, indien dat door een
wijziging in de toepasselijke regelgeving noodzakelijk mocht zijn voor de blijvende
kwalificatie van de Klantparticipaties als Tier 1 kapitaal in de zin van de van tijd tot tijd
geldende regelgeving. Hierbij zullen de aan de Klantparticipaties verbonden economische
rechten zo veel mogelijk in stand worden gehouden. Indien de Uitgevende Instelling van
deze bevoegdheid gebruik maakt zal zij de houders in overeenstemming met
Programmavoorwaarde 16 tenminste 30 dagen voor het effectueren van de wijziging op de
hoogte stellen.
In alle overige gevallen zijn wijzigingen van de Programmavoorwaarden en/of de bepalingen
uit de desbetreffende Uitgiftevoorwaarden slechts mogelijk op initiatief van de Uitgevende
Instelling en nadat houders van de Klantparticipaties in de gelegenheid zijn gesteld ten
aanzien van de voorgenomen wijziging(en) schriftelijk of op digitale wijze aan de Uitgevende
Instelling hun bezwaren kenbaar te maken. De houders van Klantparticipaties worden geacht
hiertoe in de gelegenheid te zijn gesteld indien 30 dagen zijn verstreken nadat zij door de
Uitgevende Instelling in overeenstemming met Programmavoorwaarde 16 van de
voorgenomen wijziging(en) op de hoogte zijn gesteld. Wijziging van de
Programmavoorwaarden en/of de bepalingen uit de Uitgiftevoorwaarden is niet mogelijk
indien houders van de Klantparticipaties, die meer dan 25% van het totale onder het
Programma aan Klantparticipaties uitstaande nominale bedrag vertegenwoordigen, binnen
30 dagen na een dergelijke kennisgeving door de Uitgevende Instelling schriftelijk of op
digitale wijze aan de Uitgevende Instelling kenbaar hebben gemaakt bezwaar te hebben
tegen de voorgenomen wijziging.

18. Verjaring
Een vordering tot betaling van aflossing en/of rente uit hoofde van de Klantparticipaties
verjaart door het verstrijken van een periode van vijf jaren na de aanvang van de dag,
volgende op die waarop de desbetreffende vordering opeisbaar is geworden.

19. Toepasselijk recht en forum
Op de Klantparticipaties is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien
uit of verband houden met Klantparticipaties zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Den Haag. Indien de Uitgevende Instelling als eisende partij optreedt, is zij, in
afwijking van het voorgaande, tevens bevoegd om geschillen aanhangig te maken bij een
eventueel tot het geschil bevoegde buitenlandse rechter. Indien de houder van
Klantparticipaties als eisende partij optreedt, is hij, in afwijking van het voorgaande, tevens
bevoegd om binnen de grenzen van de desbetreffende reglementen, geschillen aanhangig te
maken bij die geschillen- en klachtencommissies aan wier bevoegdheid de Uitgevende
Instelling zich heeft onderworpen.

20. Definities
Onder “Bevoegde Autoriteit” wordt verstaan de Europese Centrale Bank, De
Nederlandsche Bank N.V. en elke opvolger of vervanger daarvan, of andere autoriteit die
primair verantwoordelijk is voor de het prudentiële toezicht van de Uitgevende Instelling,
zoals bepaald door de Uitgevende Instelling.
Onder "Common Equity Tier 1 kapitaal" wordt verstaan het Tier 1-kernkapitaal van de
Uitgevende Instelling zoals berekend door de Uitgevende Instelling in overeenstemming met
Hoofdstuk 2 (Tier 1-kernkapitaal) van Titel I (Bestanddelen van het Eigen Vermogen) van
Deel Twee (Eigen Vermogen) van de Verordening Kapitaalvereisten, zoals geïmplementeerd
en/of van toepassing in Nederland en/or enige equivalente or vervangende berekening of
definitie onder de toepasselijke wet- en regelgeving, inclusief overgangsregels of
infaseringsregels of soortgelijke bepalingen.
Onder “Common Equity Tier 1 Ratio” wordt verstaan, op enig moment, de ratio van het
Common Equity Tier 1 kapitaal op die datum in verhouding tot het totaal van de risicoposten
(als bedoeld in article 92(2)(a) Verordening Kapitaalvereisten) van de Uitgevende Instelling
op diezelfde datum, uitgedrukt als een percentage.
Onder de "CRD IV" wordt verstaan elk van, of elke combinatie van, de Richtlijn
Kapitaalvereisten, de Verordening Kapitaalvereisten en alle CRV IV Implementatieregels.
Onder “CRD IV Implementatieregels” wordt verstaan alle regulatoire kapitaaleisen ter
implementatie van de Richtlijn Kapitaalvereisten of Verordening Kapitaalvereisten die van tijd
tot tijd geïntroduceerd kunnen worden, inclusief, maar niet uitsluitend, gedelegeerde of
implementerende regels (regulatoire technische standaarden of implementerende technische
standaarden) aangenomen door de Europese Commissie, nationale wetten en regels en
regels en richtlijnen uitgevaardigd door de Bevoegde Autoriteit, de Europese
Bankenautoriteit (EBA) of elke andere relevante autoriteit, welke van toepassing zijn op de
Uitgevende Instelling (zelfstandig of op geconsolideerde basis).
Onder “Gewone Achtergestelde Schuldverplichtingen” wordt verstaan alle achtergestelde
verplichtingen van de Uitgevende Instelling (inclusief instrumenten die kwalificeren of
bedoeld zijn te kwalificeren als Tier 2 instrumenten).
Onder “Maximaal Uitkeerbare Bedrag” wordt verstaan het maximaal uitkeerbare bedrag
zoals beschreven in artikel 3:62b Wft (waarin artikel 141(2) Richtlijn Kapitaalvereisten is
geïmplementeerd).
“Overdragende partij” heeft de betekenis daartoe gegeven in Programmavoorwaarde 6.

Onder “Richtlijn Kapitaalvereisten” wordt verstaan Richtlijn 2013/36/EU van het Europees
Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende toegang tot het bedrijf van
kredietinstellingen
en
het
prudentieel
toezicht
op
kredietinstellingen
en
beleggingsondernemingen, tot wijziging van Richtlijn 2002/87/EG en tot intrekking van de
Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of elke andere
richtlijn die in plaats daarvan in werking treedt.
“Trigger Moment” heeft de betekenis daartoe gegeven in Programmavoorwaarde 11.
Onder “Verordening Kapitaalvereisten” wordt verstaan Verordening (EU) Nr. 575/2013 van
het Europees Parlement en de Raad van 26 juni 2013 betreffende prudentiële vereisten voor
kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) Nr.
648/2012 (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) of elke andere verordening die in plaats daarvan in
werking treedt.
Onder “Uitkeerbare Bestanddelen” wordt verstaan de uitkeerbare bestanddelen zoals
beschreven in artikel 4 lid 1 (128) Verordening Kapitaalvereisten.
“Wft” heeft de betekenis daartoe gegeven in Programmavoorwaarde 2.

