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Bijlage: Classificatie van klanten 

A.  Klantencategorieën en het bijbehorende beschermingsniveau  
 
Een professionele klant is een klant die de nodige ervaring, kennis en deskundigheid heeft om zelf 
beleggingsbeslissingen te nemen en de risico’s die hij loopt adequaat in kan schatten.  
 
Wie kan beschouwd worden als professionele klanten:  
(1) Entiteiten die een vergunning moeten hebben of gereglementeerd moeten zijn om op financiële 
markten actief te mogen zijn (zoals kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, 
verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor collectieve belegging en hun beheersmaatschappijen, 
pensioenfondsen en hun beheersmaatschappijen, handelaren in grondstoffen en grondstoffen-
derivaten, plaatselijke ondernemingen of andere institutionele beleggers);  
(2) Grote ondernemingen die op individueel niveau aan twee van de onderstaande omvangvereisten 
voldoen:  

 balanstotaal van 20 000 000 euro;  

 netto-omzet van 40 000 000 euro;  

 eigen vermogen van 2 000 000 euro.  
(3) Nationale en regionale overheden, overheidsorganen die op nationaal of regionaal niveau de 
overheidsschuld beheren, centrale banken, internationale en supranationale instellingen zoals de 
Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB en andere vergelijkbare organisaties;  
(4) Andere institutionele beleggers wiens belangrijkste activiteit bestaat uit het beleggen in financiële 
instrumenten, inclusief instanties die zich bezighouden met de omwisseling van vermogen in effecten 
of andere financiële transacties.  
 
Klanten die behoren tot de categorie ‘professionele klanten’ genieten niet hetzelfde beschermingsniveau 
als de niet-professionele klanten. Meer bepaald kunnen professionele klanten de bescherming verliezen 
op het vlak van informatieverstrekking naar klanten.  
 
Een niet-professionele klant is een klant die niet is ingedeeld in de categorie professionele klanten. 
Niet-professionele klanten krijgen de hoogste bescherming.  
 

B. Mogelijkheid om een andere categorie te kiezen  
 
Een klant die is ingedeeld als professionele klant heeft het recht te kiezen voor een lagere 
klantencategorie met een hoger beschermingsniveau. De klant kan een hoger beschermingsniveau 
vragen voor alle zaken die hij doet via ADD.  
De klant draagt de exclusieve verantwoordelijkheid om schriftelijk dat hogere beschermingsniveau te 
vragen wanneer hij denkt dat hij de risico’s van zijn beleggingsbeslissingen niet naar behoren kan 
inschatten of beheren.  
 
Een niet-professionele klant kan een lager beschermingsniveau kiezen als professionele klant voor al 
zijn zaken via ADD.  
Niet-professionele klanten die een dergelijke aanvraag doen, moeten echter voldoen aan minstens twee 
van de volgende criteria:  

 Tijdens elk van de vier voorgaande kwartalen moet de klant een gemiddelde van 10 transacties 
van aanzienlijke omvang hebben uitgevoerd op de markt die hij in zijn verzoek vermeldt.  

 De portefeuille financiële instrumenten van de klant (inclusief gelddeposito’s en financieel 
instrumenten, maar exclusief onroerende goederen) moet groter zijn dan 500 000 euro.  

 De klant werkt - of heeft minstens een jaar gewerkt - in de financiële sector in een functie die 
kennis vereist van de transacties of diensten die hij in zijn verzoek vermeldt.  

Wenst u een andere klantencategorie aan te vragen? 

Daarvoor dient de klant een schriftelijke aanvraag in. Als ADD een dergelijke aanvraag ontvangt van 
een niet-professionele klant, mag zij, zonder dat echter verplicht te zijn, de klant onderbrengen in de 
categorie professionele klanten voor die diensten, producten en transacties 
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Stuur dan een schriftelijke aanvraag naar ADD. Let op, als non-professionele klant geniet u de hoogste 
bescherming. Als professionele klant geniet u minder bescherming. In de bijlage (onder rubriek B. 
Mogelijkheid om een andere categorie te kiezen) vindt u daarover meer informatie. 

 


