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Wet van 6 april 1995 Wet van 6 april 1995 aangepast (KB van 27 April 2007) 
vennootschap voor
vermogensbeheer 
en beleggingsadvies

1.a) ontvangen en doorgeven van orders 1. ontvangen en doorgeven van orders X X
1.b) uitvoeren van orders voor rekening van derden 2. uitvoeren van orders voor rekening van derden X X
1.c) makelen m.b.t. financiële instrumenten
2. handelen voor eigen rekening 3. handelen voor eigen rekening X
3. vermogensbeheer 4. vermogensbeheer X X

5. beleggingsadvies (nu beleggingsdienst, vroeger nevendienst ) X X
4. overname en/of plaatsing 6. overnemen en/of plaatsen met plaatsingsgarantie  X

7. plaatsen zonder plaatsingsgarantie X X
8. uitbaten van een MTF (nieuw beleggingsdienst ) X

nevendiensten (artikel 46, 2°) nevendiensten (artikel 46, 2°)

1. bewaarneming en administratie van financiële instrumenten 1. bewaring en beheer van financiële instrumenten, met inbegrip van 
bewaarneming en daarmee samenhangende diensten X

2. verhuur van safes
3. verstrekken van kredieten om een financiële transactie mogelijk toe 
te laten 

2. verstrekken van kredieten om een financiële transactie mogelijk toe te 
laten X

4. financial engineering 3. financial engineering X X
5. diensten in verband met overname 6. diensten in verband met het overnemen X
6. beleggingsadvies (nu een beleggingsdienst - cf. 46, 1°, 5)
7. valutawisseldiensten verbonden aan een beleggingsdienst 4. valutawisseldiensten verbonden aan een beleggingsdienst X

5. onderzoek op beleggingsgebied en financiële analyse (nieuw nevendienst )
X X

7. diensten en nevendiensten die betrekking hebben op onderliggende 
waarden van sommige derivaten (nieuw nevendienst ) X X

categoriëen van beleggingsondernemingen (artikel 47, §1) categoriëen van beleggingsondernemingen (artikel 47, §1)

beursvennootschap beursvennootschap
vennootschap voor vermogensbeheer vennootschap voor vermogensbeheer en beleggingsadvies

vennootschap voor makelarij in financiële instrumenten
vennootschap voor plaatsing van orders in financiële instrumenten

beleggingsadviseurs (boek III, titel II) titel opgeheven door artikel 74 van de KB van 27 april 2007

vennootschap voor beleggingsadvies

Wet van 6 April 1995 aangepast (KB van 27 april 2007) 

beursvennootschapbeleggingsdiensten (artikel 46, 1°) beleggingsdiensten en -activiteiten (artikel 46,1°)


