
BIJKANTOREN IN BELGIË VAN BELEGGINGSONDERNEMINGEN DIE RESSORTEREN ONDER HET 
RECHT VAN STATEN DIE GEEN LID ZIJN VAN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

Toestand op 19-05-2023

Beleggingsdiensten 
(*)

Nevendiensten(**) Andere 
werkzaamhede
n(***)

■ Geen

Wijzigingen in de lijst tijdens de voorbije twaalf maanden

Artikel 13 van de wet van 25 oktober 2016 betreffende de toegang tot het beleggingsdienstenbedrijf en betreffende het statuut 
van en het toezicht op de vennootschappen voor vermogensbeheer en beleggingsadvies.

De naam van de beleggingsondernemingen wordt gevolgd door de aanduiding van de beleggingsdiensten (*), de 
nevendiensten (**) en van bepaalde andere werkzaamheden (***), die zij op grond van hun vergunning mogen verrichten. 

(*) Beleggingsdiensten en -activiteiten, als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 25 oktober 2016 :
• 1. het ontvangen en doorgeven van orders met betrekking tot één of meer financiële instrumenten, met inbegrip van het 

met elkaar in contact brengen van twee of meer beleggers waardoor tussen deze beleggers een verrichting tot stand 
kan komen; 

• 2. het uitvoeren van orders voor rekening van cliënten; 
• 3. het handelen voor eigen rekening; 
• 4. vermogensbeheer;
• 5. beleggingsadvies;
• 6. het overnemen van financiële instrumenten en/of plaatsen van financiële instrumenten met plaatsingsgarantie;
• 7. het plaatsen van financiële instrumenten zonder plaatsingsgarantie; 
• 8. het uitbaten van multilaterale handelsfaciliteiten; 

(**) Nevendiensten, als bedoeld in artikel 2, 2°, van de wet van 25 oktober 2016 : 
• 1. bewaring en beheer van financiële instrumenten voor rekening van cliënten, met inbegrip van bewaarneming en 

daarmee samenhangende diensten zoals contanten/ of zekerhedenbeheer;
• 2. het verstrekken van kredieten of leningen aan een belegger om deze in staat te stellen een transactie in één of meer 

financiële instrumenten te verrichten, bij welke transactie de onderneming die het krediet of de lening verstrekt, 
betrokken is;

• 3. advisering aan ondernemingen inzake kapitaalstructuur, bedrijfsstrategie en daarmee samenhangende 
aangelegenheden, alsmede advisering en dienstverrichting op het gebied van fusies en overnames van 
ondernemingen;

• 4. valutawisseldiensten voor zover deze samenhangen met het verrichten van beleggingsdiensten;
• 5. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse of andere vormen van algemene aanbevelingen in verband 

met transacties in financiële instrumenten;
• 6. diensten in verband met het overnemen van financiële instrumenten;
• 7. de hierboven bedoelde beleggingsdiensten en -activiteiten alsmede nevendiensten die verband houden met de 

onderliggende waarde van de derivaten, als bedoeld in artikel 2, eerste lid, 1°, e), f), g) en j) van de wet van 2 augustus 
2002, wanneer verstrekt in samenhang met de verstrekking van beleggings- en nevendiensten.

(***) Andere werkzaamheden als bedoeld in artikel 499, § 2 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op 
kredietinstellingen en beursvennootschappen : 

• A. het verrichten van transacties met financiële instrumenten voor eigen rekening;
• B. het optreden als bewaarder voor financiële instrumenten voor verzekeringsondernemingen, voor instellingen voor 

collectieve belegging evenals voor kredietinstellingen voor zover deze laatsten handelen voor rekening van hun 
cliënteel.
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