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Dit document is op individuele basis van toepassing op vennootschappen voor vermogensbeheer en 
beleggingsadvies naar Belgisch recht die voldoen aan alle voorwaarden om te worden beschouwd 
als kleine, niet-verweven beleggingsondernemingen in de zin van artikel 12, lid 1 van Verordening 
(EU) 2019/2033. 

Dit document handelt over de Richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit inzake de criteria die de 
bevoegde autoriteiten kunnen hanteren om kleine, niet-verweven beleggingsondernemingen vrij te 
stellen van de liquiditeitsvereisten waaraan zij moeten voldoen krachtens artikel 43, lid 4 van 
Verordening (EU) 2019/2033. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Krachtens artikel 16 van Verordening (EU) 1093/20101 kan de Europese Bankautoriteit (hierna de 
‘EBA’) richtsnoeren richten tot bevoegde autoriteiten of financiële instellingen met het oog op het 
invoeren van consistente, efficiënte en effectieve toezichtpraktijken binnen het Europees systeem 
voor financieel toezicht en het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente 
toepassing van het Unierecht. 

In het licht daarvan heeft de EBA de ‘Richtsnoeren inzake de criteria voor vrijstelling van 
beleggingsondernemingen van liquiditeitsvereisten overeenkomstig artikel 43, lid 4, van Verordening 
(EU) 2019/2033’ geformuleerd. Deze richtsnoeren zijn vanaf 28 november 2022 op individuele basis 
van toepassing op vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies naar Belgisch recht 
die voldoen aan alle voorwaarden om te worden beschouwd als kleine, niet-verweven 
beleggingsondernemingen in de zin van artikel 12, lid 1 van Verordening (EU) 2019/2033. 

Concreet gezien worden in deze richtsnoeren eerst de voorwaarden opgesomd waaronder deze 
vrijstelling kan worden verleend. Vervolgens wordt nader ingegaan op de informatie die verstrekt 

                                                             
1 Verordening (EU) 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting 
van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit). 
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moet worden om een vrijstelling te verkrijgen en komen de regels aan bod om een vrijstelling in te 
trekken. 

De FSMA is van oordeel dat die Richtsnoeren het mogelijk maken nuttige verduidelijkingen te 
verstrekken over de toepassing van het bovengenoemde artikel en zal die Richtsnoeren in haar 
toezichtsinstrumentarium opnemen.  

* * * 

Hoogachtend, 

 

De Voorzitter, 

Jean-Paul SERVAIS 
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