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Merken en segmenten 

Als uw onderneming bij het leveren van beleggingsdiensten in België een onderscheid maakt tussen 
meerdere merken en/of segmenten, geef dan bij de parameters aan welke merken / segmenten u 
hanteert. 

Verduidelijk in hoofdstuk 10 (“Bijkomende informatie”) welke segmenten en merken uw onderneming 
concreet hanteert en wat uw onderneming onder merken en segmenten verstaat. 

Indien uw onderneming gebruik maakt van merken en/of segmenten, dan zal u deze eerst moeten ingeven 
in de parameters van de FiMIS-survey (Dossiers/Parameters) vooraleer verder te gaan met de rapportering. 
Mocht uw onderneming geen merken hanteren, dan hoeft u niets te doen. De applicatie zal in dat geval 
automatisch de naam van uw onderneming hanteren met de code “B00”. Wanneer uw onderneming geen 
segmenten hanteert, dan moet u evenmin iets doen. De applicatie zal in dat geval automatisch het segment 
“Not applicable” creëren met de code “S00”.  

Merken 

Een merk is een commerciële benaming waaronder de onderneming naar buiten komt. Als de onderneming 
meerdere commerciële benamingen hanteert (bijvoorbeeld een Nederlands- en een Franstalige) voor 
dezelfde doelgroep, hoeven die hier niet te worden opgenomen. Voor kredietinstellingen stemmen de 
merken die hier bedoeld worden, meestal overeen met de merken die zij aan de FSMA hebben meegedeeld 
in de Vergelijkingstool zichtrekeningen.  

 

Code Value NL Value FR Value EN Valid From Valid To Enabled 

B00 Company Company Company 31/12/2021  Yes 

B01 Merk 1 Merk 1 Marque 1 31/12/2021  Yes 
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Segmenten 

Met segmenten bedoelen we de indeling die ondernemingen binnen éénzelfde merk maken in hun cliënteel. 
Voorbeeld: retail banking, private banking, high net worth individuals. 

 

Code Value NL Value FR Value EN Valid From Valid To Enabled 

S00 Not Applicable Not 
Applicable 

Not 
Applicable 

31/12/2021  Yes 

S01 Segment 1 Segment 1 Segment 1 31/12/2021  Yes 

S02 Segment 2 Segment 2 Segment 2 31/12/2021  Yes 

 

1 Algemene gegevens 

1.1 Identificatie van de onderneming 

Naam van de onderneming Text 

Ondernemingsnummer Text 

1.2 Contactpersoon voor invullen Cartografie  

Voornaam Text 

Naam Text 

Email Text 

Tel Text 

1.3 Verklaring over beleggingsdiensten in België 

Als u "nee" antwoordt, hoeft u geen verdere vragen te beantwoorden en kunt u de survey afsluiten. Dit 
geldt als "No MiFID"-verklaring. 

Heeft u tijdens de rapporteringsperiode 
beleggingsdiensten verricht in België? 

Yes/No 

2 Diensten  

Vul "ja" in als u deze dienst daadwerkelijk geleverd heeft tijdens de rapporteringsperiode.  
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De termen “robo-advies” en “robo-beheer” zijn te begrijpen als het verstrekken van beleggingsadviezen 
(“robo-advies”) of het verlenen van vermogensbeheerdiensten (“robo-beheer”) wanneer dit geheel of 
gedeeltelijk plaatsvindt door middel van een geautomatiseerd of een semigeautomatiseerd systeem dat met 
de cliënt in contact staat. 

2.1.1 Diensten geleverd in België 

2.1.1.1 Beleggingsdiensten 

Ontvangen en doorgeven van orders Yes/No 

Uitvoeren van orders Yes/No 

Handelen voor eigen rekening Yes/No 

Vermogensbeheer Yes/No 

Beleggingsadvies Yes/No 

Overnemen en/of plaatsen van financiële 
instrumenten met plaatsingsgarantie 

Yes/No 

Plaatsen van financiële instrumenten 
zonder plaatsingsgarantie 

Yes/No 

Uitbaten van een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) 

Yes/No 

Uitbaten van een georganiseerde 
handelsfaciliteit (OTF) 

Yes/No 

2.1.1.2 Nevendiensten  

Bewaring  Yes/No 

Kredietverlening bestemd voor 
transacties  

Yes/No 

Valutawisseldiensten Yes/No 

Bedrijfskundig advies Yes/No 

Beleggingsresearch Yes/No 

Diensten in verband met overname van 
financiële instrumenten 

Yes/No 

Diensten in verband met de 
onderliggende waarde van derivaten 

Yes/No 

2.1.1.3 Details over beleggingsadvies  

Onafhankelijk beleggingsadvies Yes/No 

Advies met periodieke 
geschiktheidsbeoordeling 

Yes/No 

"Robo-advies" (op basis van algoritme) Yes/No 

2.1.1.4 Details over vermogensbeheer 

"Robo-beheer" (op basis van algoritme) Yes/No 

2.1.1.5 Andere toegelaten diensten of activiteiten  

Verkoop van verzekeringen Tak 21 Yes/No 

Verkoop van verzekeringen Tak 23 Yes/No 
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Verkoop van verzekeringen Tak 26 Yes/No 

Verkoop van andere verzekeringen dan 
Tak 21, 23 of 26 

Yes/No 

Financiële planning Yes/No 

2.1.2 Diensten geleverd buiten België 

2.1.2.1 Beleggingsdiensten 

 Binnen de EER, 
bijkantoor 

Binnen de EER, vrije 
dienstverlening 

Buiten de EER 

Ontvangen en doorgeven van orders Yes/No Yes/No Yes/No 

Uitvoeren van orders Yes/No Yes/No Yes/No 

Handelen voor eigen rekening Yes/No Yes/No Yes/No 

Vermogensbeheer Yes/No Yes/No Yes/No 

Beleggingsadvies Yes/No Yes/No Yes/No 

Overnemen en/of plaatsen van financiële 
instrumenten met plaatsingsgarantie 

Yes/No Yes/No Yes/No 

Plaatsen van financiële instrumenten 
zonder plaatsingsgarantie 

Yes/No Yes/No Yes/No 

Uitbaten van een multilaterale 
handelsfaciliteit (MTF) 

Yes/No Yes/No Yes/No 

Uitbaten van een georganiseerde 
handelsfaciliteit (OTF) 

Yes/No Yes/No Yes/No 

2.1.2.2 Nevendiensten  

 Binnen de EER, 
bijkantoor 

Binnen de EER, vrije 
dienstverlening 

Buiten de EER 

Bewaring  Yes/No Yes/No Yes/No 

Kredietverlening bestemd voor 
transacties  

Yes/No Yes/No Yes/No 

Valutawisseldiensten Yes/No Yes/No Yes/No 

Bedrijfskundig advies Yes/No Yes/No Yes/No 

Beleggingsresearch Yes/No Yes/No Yes/No 

Diensten in verband met overname van 
financiële instrumenten 

Yes/No Yes/No Yes/No 

Diensten in verband met de 
onderliggende waarde van derivaten 

Yes/No Yes/No Yes/No 

2.1.2.3 Details over beleggingsadvies  

 Binnen de EER, 
bijkantoor 

Binnen de EER, vrije 
dienstverlening 

Buiten de EER 

Onafhankelijk beleggingsadvies Yes/No Yes/No Yes/No 

Advies met periodieke 
geschiktheidsbeoordeling 

Yes/No Yes/No Yes/No 

"Robo-advies" (op basis van algoritme) Yes/No Yes/No Yes/No 
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2.1.2.4 Details over vermogensbeheer 

 Binnen de EER, 
bijkantoor 

Binnen de EER, vrije 
dienstverlening 

Buiten de EER 

"Robo-beheer" (op basis van algoritme) Yes/No Yes/No Yes/No 

2.1.2.5 Andere toegelaten diensten of activiteiten in België  

 Binnen de EER, 
bijkantoor 

Binnen de EER, vrije 
dienstverlening 

Buiten de EER 

Verkoop van verzekeringen Tak 21 Yes/No Yes/No Yes/No 

Verkoop van verzekeringen Tak 23 Yes/No Yes/No Yes/No 

Verkoop van verzekeringen Tak 26 Yes/No Yes/No Yes/No 

Verkoop van andere verzekeringen dan 
Tak 21, 23 of 26 

Yes/No Yes/No Yes/No 

Financiële planning Yes/No Yes/No Yes/No 
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3 Distributie  

Als uw onderneming verschillende merken en/of segmenten omvat, vul deze informatie dan in per merk 
en/of segment. 

3.1 Distributie Face-to-Face netwerk  

Vul het aantal distributiepunten op het einde van de rapporteringsperiode in. 

Agenten in bank- en beleggingsdiensten Number 

Makelaars in bank- en beleggingsdiensten Number 

Niet-zelfstandige verkooppunten Number 

Cliëntenaanbrengers Number 

Andere distributiekanalen in het face-to-face netwerk (te 
preciseren in hoofdstuk 10) 

Text 

3.2 Distributie op afstand 

Vul "ja" in als u dit distributiekanaal daadwerkelijk gebruikt heeft tijdens de rapporteringsperiode. 

De post “Beleggingsdiensten via telefoon of gelijkwaardige elektronische communicatie” omvat de 
communicatiekanalen die onderworpen zijn aan de taping/registratievereisten van MiFID II, met inbegrip van 
videocalls en chatcommunicatie.  

Online beleggingsdiensten via internetpagina (transactiewebsite / 
home banking) 

Yes/No 

Online beleggingsdiensten via app (smartphone of tablet) Yes/No 

Beleggingsdiensten via telefoon (incl. callcenter) of gelijkwaardige 
elektronische communicatie (Skype, Zoom, Webex, …) 

Yes/No 

Beleggingsdiensten via e-mail Yes/No 
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4 Cliënten 

Vul het aantal cliënten op het einde van de rapporteringsperiode in. Cliënten die meerdere diensten 
gebruiken, telt u bij elke relevante dienst mee. 

De sectie “Totaal” omvat het totaalaantal van individuele cliënten per cliëntencategorie. Een cliënt die in 
dezelfde hoedanigheid verschillende beleggingsdiensten geniet, moet in de sectie “Totaal” maar één keer 
worden opgenomen. Opgelet, deze cliënt zal wel deel uitmaken van het aantal cliënten voor iedere 
beleggingsdienst die hij geniet.  

Als uw onderneming verschillende merken en/of segmenten omvat, vul deze informatie dan in per merk 
en/of segment. 

 Totaal Vermogens-
beheer 

Onafhanke-

lijk 

beleggings-

advies met 

PG1 

 

Onafhanke-

lijk 

beleggings-

advies 

zonder PG 

 

Niet-

onafhan-

kelijk 

beleggings-

advies met 

PG 

 

Niet-

onafhan-

kelijk 

beleggings-

advies 

zonder PG 

 

Execution 

with 

appropria-

teness test 

/ Execution 

only 

 

Niet-professionele cliënten Number Number Number Number Number Number Number 

Professionele cliënten via 
"opt-up"2 

Number Number Number Number Number Number Number 

Professionele cliënten per 
se3 

Number Number Number Number Number Number Number 

In aanmerking komende 
tegenpartijen 

Number Number Number Number Number Number Number 

 

  

                                                           
1 Periodieke geschiktheidsbeoordeling 
2 Dit zijn de cliënten die op verzoek als professionele cliënt worden behandeld. Zie hiervoor Sectie II van de Bijlage bij 
het KB MiFID-uitvoering 19 december 2017. 
3 Dit zijn de cliënten die op basis van de wettelijke criteria automatisch als professionele cliënten moeten worden 
gecategoriseerd. Zie hiervoor Sectie I van de Bijlage bij het KB MiFID-uitvoering 19 december 2017. 
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5 Vermogensbeheer en beleggingsadvies 

Als uw onderneming verschillende merken en/of segmenten met een eigen distributiestrategie omvat, 
vul deze informatie dan in per merk en/of segment. 

5.1 Marktwaarde van de activa in vermogensbeheer en beleggingsadvies 

5.1.1 Professionele cliënten: totale marktwaarde van de activa per type dienstverlening 

5.1.1.1 Instellingen voor collectieve belegging 

Beheervennootschappen van ICB moeten deze rubriek niet invullen voor wat het vermogensbeheer betreft. 
Voor deze ondernemingen is het beheer van ICB immers een beheertaak en geen beleggingsdienst.  

Beheervennootschappen van ICB moeten deze rubriek wel invullen voor wat het vermogensbeheer betreft 
wanneer zij het gedelegeerd beheer van compartimenten van ICB’s waarnemen. Ieder compartiment is een 
afzonderlijke cliënt.  

 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 

beleggings-

advies met PG4 

Onafhankelijk 

beleggings-

advies zonder 

PG 

Niet-

onafhankelijk 

beleggings-

advies met PG 

Niet-

onafhankelijk 

beleggings-

advies zonder 

PG 

Totale marktwaarde van de activa Decimal Decimal Decimal Decimal Decimal 

5.1.1.2 Andere professionele cliënten 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggings-
advies met PG  

Onafhankelijk 
beleggings-
advies zonder 
PG 

Niet-
onafhankelijk 
beleggings-
advies met PG 

Niet-
onafhankelijk 
beleggings-
advies zonder 
PG 

Totale marktwaarde van de activa Decimal Decimal Decimal Decimal Decimal 

5.1.2 Niet-professionele cliënten: totale marktwaarde van de activa per type dienstverlening 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggings-
advies met PG  

Onafhankelijk 
beleggings-
advies zonder 
PG 

Niet-
onafhankelijk 
beleggings-
advies met PG 

Niet-
onafhankelijk 
beleggings-
advies zonder 
PG 

Totale marktwaarde van de activa Decimal Decimal Decimal Decimal Decimal 

 

                                                           
4 Periodieke geschiktheidsbeoordeling 
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5.2 Niet-professionele cliënten: aantal cliënten per beleggingsstrategie  

Vul het aantal cliënten op het einde van de rapporteringsperiode in. Cliënten die meerdere diensten 
gebruiken of meerdere portefeuilles hebben, telt u bij elke relevante dienst of strategie mee. 

Wanneer bepaalde strategieën niet toewijsbaar zijn in gestandaardiseerde strategieën, licht dan in 
hoofdstuk 10 (“Bijkomende informatie”) toe hoe de strategie met de cliënten wordt bepaald.  

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 

beleggings-

advies met PG 

Onafhankelijk 

beleggings-

advies zonder 

PG 

Niet-

onafhankelijk 

beleggings-

advies met PG 

Niet-

onafhankelijk 

beleggings-

advies zonder 

PG 

1. (minst risicovol) Number Number Number Number Number 

 2. Number Number Number Number Number 

 3. Number Number Number Number Number 

 4. Number Number Number Number Number 

 5.  Number Number Number Number Number 

 6. Number Number Number Number Number 

 7. (meeste risicovol) Number Number Number Number Number 

 8. (niet toewijsbaar in 
gestandaardiseerde 
strategie) 

Number Number Number Number Number 
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6 Product governance 

Als uw onderneming verschillende merken en/of segmenten omvat met een verschillend aanbod van 
producten, vul deze informatie dan in per merk en/of segment. 

6.1 Ontwikkeling van financiële producten bestemd voor niet-professionele cliënten 

Vul "ja" in als u deze activiteit daadwerkelijk uitgeoefend heeft tijdens de rapporteringsperiode. 

Ontwikkelaar (manufacturer) van financiële producten bestemd 
voor niet-professionele cliënten 

Yes/No 

Mede-ontwikkelaar (co-manufacturer5) van financiële producten 
bestemd voor niet-professionele cliënten 

Yes/No 

6.2 Distributie van financiële producten bestemd voor niet-professionele cliënten 

Vul "ja" in als u deze activiteit daadwerkelijk uitgeoefend heeft tijdens de rapporteringsperiode. 

6.2.1 Met aanbod aan het publiek 

6.2.1.1 Aandelen 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Aandelen en certificaten van aandelen, 
met uitzondering van SPAC's 

Yes/No Yes/No Yes/No 

SPAC's (special purpose acquisition 
companies) 

Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.1.2 Niet-gestructureerde schuldinstrumenten 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-complexe obligaties en andere 
schuldinstrumenten 

Yes/No Yes/No Yes/No 

Complexe obligaties en andere 
schuldinstrumenten, excl. 
gestructureerde financiële instrumenten 

Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.1.3 Niet-gestructureerde fondsen 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

ICBE's (UCITS) Yes/No Yes/No Yes/No 

AICB's (AIF) Yes/No Yes/No Yes/No 

Pensioenspaarfondsen Yes/No Yes/No Yes/No 

ETF’s (exchange traded funds) Yes/No Yes/No Yes/No 

                                                           
5 Dit is een gereglementeerde onderneming die samenwerkt met een ontwikkelaar voor het ontwerpen, creëren, 
ontwikkelen of uitgeven van een financieel instrument. 
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6.2.1.4 Geldmarktinstrumenten 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Geldmarktinstrumenten Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.1.5 Gestructureerde financiële instrumenten 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Gestructureerde financiële instrumenten 
met kapitaalbescherming 

Yes/No Yes/No Yes/No 

Gestructureerde financiële instrumenten 
zonder kapitaalbescherming 

Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.1.6 Derivaten 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Genoteerde derivaten Yes/No Yes/No Yes/No 

Niet-genoteerde derivaten Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.1.7 Andere financiële instrumenten 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

CFD’s (contracts for differences) Yes/No Yes/No Yes/No 

ETC’s (exchange traded commodities) Yes/No Yes/No Yes/No 

Andere financiële instrumenten Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.1.8 Gestructureerde deposito’s 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Gestructureerde deposito's Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.2 Zonder aanbod aan het publiek 

6.2.2.1 Aandelen 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Aandelen en certificaten van aandelen, 
met uitzondering van SPAC's 

Yes/No Yes/No Yes/No 

SPAC's (special purpose acquisition 
companies) 

Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.2.2 Niet-gestructureerde schuldinstrumenten 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-complexe obligaties en andere 
schuldinstrumenten 

Yes/No Yes/No Yes/No 



  
12/17 / FSMA_2022_13-01 dd.15/02/2022  

Complexe obligaties en andere 
schuldinstrumenten, excl. 
gestructureerde financiële instrumenten 

Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.2.3 Niet-gestructureerde fondsen 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

AICB's (AIF) Yes/No Yes/No Yes/No 

6.2.2.4 Gestructureerde financiële instrumenten 

 Vermogens-
beheer 

Onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Niet-onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Gestructureerde financiële instrumenten 
met kapitaalbescherming 

Yes/No Yes/No Yes/No 

Gestructureerde financiële instrumenten 
zonder kapitaalbescherming 

Yes/No Yes/No Yes/No 
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7 Vergoedingen 

7.1 Vergoedingen betaald door, namens of aan cliënten 

Bijdrage research payment account6 Yes/No 

Doorgestorte retrocessies Yes/No 

7.2 Passende vergoedingen betaald aan derde partijen 

Vergoedingen uit eigen resultatenrekening betaald aan research providers7 Yes/No 

Vergoedingen via research payment account betaald aan research providers Yes/No 

7.3 Andere betaalde of ontvangen vergoedingen 

7.3.1 Geldelijke vergoedingen ontvangen van derde partijen  

Retrocessies vergoeding uitvoering van orders Yes/No 

Vergoeding van het type PFOF (payment for order flow)8 Yes/No 

Retrocessies bewaarloon Yes/No 

Retrocessies vergoedingen m.b.t. financiële instrumenten (distributievergoeding) Yes/No 

Vergoedingen voor diensten van vaste overname of plaatsing zonder garantie Yes/No 

Andere geldelijke 'inducements sensu stricto' ontvangen van derde partijen Yes/No 

7.3.2 Niet-geldelijke vergoedingen ontvangen van derde partijen  

 Vermogensbeheer 
en/of onafhankelijk 
beleggingsadvies 

Andere 
beleggings-
diensten 

Informatie of documentatie m.b.t. een financieel instrument Yes/No Yes/No 

Informatie of documentatie m.b.t. een beleggingsdienst Yes/No Yes/No 

Publicitaire mededelingen afkomstig of vergoed door de emittent 
bij een nieuwe uitgifte 

Yes/No Yes/No 

Deelname aan conferenties, seminaries of andere opleidingen Yes/No Yes/No 

Ontvangstkosten (bv. voeding en drank) Yes/No Yes/No 

Andere niet-geldelijke 'inducements sensu stricto' ontvangen van 
derde partijen 

Yes/No Yes/No 

7.3.3 Geldelijke vergoedingen betaald aan derde partijen  

Cliëntenaanbrengers Yes/No 

Makelaars in bank- en beleggingsdiensten Yes/No 

Retrocessies vergoeding uitvoering van orders Yes/No 

                                                           
6 Dit is de afzonderlijke rekening voor betaling van beleggingsonderzoek bij vermogensbeheer. De gereglementeerde 
ondernemingen financieren deze betaalrekening door specifieke vergoedingen die zij aan de cliënten aanrekenen. 
7 Dit zijn de directe betalingen door gereglementeerde ondernemingen uit haar eigen middelen voor de aankoop van 
beleggingsresearch bij derde partijen (research providers). 
8 Dit zijn de vergoedingen die gereglementeerde ondernemingen van derde partijen (brokers, market makers, …) 
ontvangen om de orders van hun cliënten naar deze partijen door te sturen voor de uitvoering ervan. 
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Retrocessies vergoeding ontvangst en doorgifte van orders Yes/No 

Retrocessies bewaarloon Yes/No 

Vergoedingen voor diensten van vaste overname of plaatsing 
zonder garantie, m.b.t. andere financiële instrumenten dan ICB 

Yes/No 

Andere 'inducements sensu stricto' betaald aan derde partijen Yes/No 
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8 Orders van cliënten 

8.1 Doorgifte van orders 

Publicatie van de RTS 28-rapportering9 over doorgifte van orders Hyperlink 

8.2 Uitvoering van orders 

Publicatie van de RTS 28-rapportering over uitvoering van orders Hyperlink 

 

  

                                                           
9 De RTS 28-rapportering omvat het overzicht per productcategorie van de vijf belangrijkste tegenpartijen in termen 
van handelsvolume waaraan de gereglementeerde onderneming in het voorgaande jaar orders ter uitvoering heeft 
doorgegeven. 
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9 Bewaring van activa van cliënten 

9.1 Bewaring door de onderneming zelf 

Gebruik van omnibusrekening10 Yes/No 

Gebruik van financiële instrumenten van cliënten 11 Yes/No 

9.2 Bewaring door andere bewaarders 

9.2.1 Bewaarders uit de EER 

9.2.1.1 Identificatie van de 5 belangrijkste EER-bewaarders 
 

Naam LEI Landcode Intragroep 

EER-bewaarder 1 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

EER-bewaarder 2 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

EER-bewaarder 3 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

EER-bewaarder 4 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

EER-bewaarder 5 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

9.2.1.2 Meer dan 5 EER-bewaarders 

Meer dan 5 EER-bewaarders? Yes/No 

9.2.2 Bewaarders buiten de EER 

9.2.2.1 Identificatie van de 5 belangrijkste niet-EER-bewaarders 
 

Naam LEI Landcode Intragroep 

Niet-EER-bewaarder 1 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

Niet-EER-bewaarder 2 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

Niet-EER-bewaarder 3 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

Niet-EER-bewaarder 4 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

Niet-EER-bewaarder 5 Text LEI-code ISO-code Yes/No 

9.2.2.2 Meer dan 5 niet-EER-bewaarders 

Meer dan 5 niet-EER-bewaarders? Yes/No 

10 Bijkomende informatie 

Als de antwoorden die u gegeven heeft, bijzondere toelichting vereisen, kunt u hier een document met 
toelichting opladen. 

Document te uploaden File 

                                                           
10 Dit is een rekening waarop de financiële instrumenten van verschillende cliënten gezamenlijk worden aangehouden 
11 Dit is het gebruiken van financiële instrumenten die namens een cliënt worden aangehouden voor bepaalde 
verrichtingen (bv. het uitlenen van deze financiële instrumenten). 
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