
 
 

Hoeveel minimum eigen vermogen moet een investment firm of een firm in de zin van de CRR aanhouden? 

Heeft de 
beleggingsonder-
neming een 
vergunning voor 
het verrichten van 
beleggings- 
activiteit a en/of b 
en/of voor het 
verlenen van 
beleggingsdienst 
e*? 

Ja 

Nee 

Het minimum 
eigen vermogen 
bedraagt 730.000 

Heeft de 
beleggingonder- 
neming een 
vergunning voor 
het verlenen van 
nevendienst a* 
of een gelieerde 
beleggersgiro? 

*Zoals gedefinieerd in artikel 1:1 van de Wft 

Ja 

Nee 

Het minimum 
eigen vermogen 
bedraagt 125.000 

Het 
minimum 
eigen 
vermogen 
bedraagt 
50.000** 

**Is sprake van een local firm (plaatselijke onderneming) in de zin van artikel 4 lid 1 onderdeel 2 sub b CRR die haar werkzaamheden vanuit een bijkantoor in een andere lidstaat of door middel van het verrichten 
van diensten naar een andere lidstaat mag verrichten dan geldt een minimum eigen vermogenseis van 50.000. Voor overige local firms (d.w.z. zonder paspoort) geldt deze eis niet. 

Er is sprake van een local firm in de zin van artikel 4 lid 1 onderdeel 2 sub b indien de onderneming op de markten voor financiële futures, voor opties of voor andere afgeleide instrumenten en op de contante 
markten, uitsluitend om posities op markten voor afgeleide instrumenten af te dekken, voor eigen rekening of voor rekening van andere leden van die markten handelt, en die door clearing members van dezelfde 
markten wordt gegarandeerd, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de door dergelijke ondernemingen gesloten contracten berust bij clearing members van dezelfde markten. 

Indien sprake is van 
een firm die slechts 
een vergunning heeft 

voor het verlenen 
van beleggingsdienst 
a en/of d dan kan in 

plaats van het 
minimum eigen 

vermogen ook een 
beroepsaansprakelijk

heidsverzekering 
worden afgesloten, 

ook is een 
combinatie van 

beiden mogelijk. 
Zie artikel 48 lid 2 

en 3 Bpr. 

Heeft de 
beleggingsondern
eming een 
vergunning voor 
(her)verzekerings
bemiddelen? 

Ja 

Nee 

Het 
minimum 
eigen 
vermogen 
bedraagt 
25.000 


