LIJST VAN DE BEHEERVENNOOTSCHAPPEN VAN INSTELLINGEN VOOR COLLECTIEVE
BELEGGING MET VERGUNNING IN BELGIË
Artikel 193 van de wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de
voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen
De naam van de beheervennootschappen wordt gevolgd door de aanduiding van de beheertaken (*), van de
beleggingsdiensten (**) en van bepaalde andere werkzaamheden (***), die zij op grond van hun vergunning mogen verrichten.
(*) Beheertaken verricht, als bedoeld in artikel 3,22° van de wet van 3 augustus 2012 :
• a) het beheer van de beleggingsportefeuille van de instelling voor collectieve belegging;
• b) de administratie van de instelling voor collectieve belegging;
• c) de verhandeling van de effecten van de instelling voor collectieve belegging;
(**) Beleggingsdiensten die bijkomend verricht worden, als bedoeld in artikel 3, 23° van de wet van 3 augustus 2012 :
• • a) individueel portefeuillebeheer : het per cliënt op discretionaire en individuele basis beheren van portefeuilles op
grond van een door de cliënten gegeven opdracht, voorzover die portefeuilles een of meer financiële instrumenten
bevatten als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus 2002;
• b) beleggingsadvies voor een of meer financiële instrumenten als bedoeld in artikel 2, 1°, van de wet van 2 augustus
2002;
(***) De beheervennootschap van Instellingen voor collectieve belegging oefent haar werkzaamheden overeenkomstig artikelen
225 t.e.m. 233 van de wet van 3 augustus 2012 tevens uit op het grondgebied van andere Lidstaten van de Europese
Economische Ruimte hetzij via de vestiging van een bijkantoor, hetzij in het kader van het vrij verrichten van diensten.

Toestand op 08-11-2019

Wijzigingen in de lijst tijdens de voorbije twaalf maanden

1. Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
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Guimardstraat 19
1040 Brussel
■ Belfius Investment Partners
Rogierplein 11
1210 Sint-Joost-Ten-Node
■ BNP Paribas Asset Management
Belgium

x
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Vooruitgangstraat 55
1210 Brussel
■ Candriam Belgium

x

Kunstlaan 58
1000 Brussel
■ Capfi Delen Asset Management

x

Jan Van Rijswijcklaan 178
2020 Antwerpen
■ Degroof Petercam Asset
Management (DP AM)
rue Guimard 18
1040 Brussel
■ KBC Asset Management
Havenlaan 2
1080 Brussel
■ Leleux Fund Management &
Partners
Wildewoudstraat 17
1000 Brussel

■ NN Investment Partners Belgium
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Marnixlaan 23
1000 Brussel

Wijzigingen in de lijst tijdens de voorbije twaalf maanden
1. Beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht
o Vergunningen
28-05-2019 : Leleux Fund Management & Partners
o Adreswijzigingen
13-06-2019 : Leleux Fund Management & Partners
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