
 

 

EEN VENNOOTSCHAP STELT U VERRICHTINGEN IN BINAIRE OPTIES, FOREX-PRODUCTEN OF 
CFD’S VOOR: OPGELET VOOR OPLICHTERS! 

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek opnieuw voor 
de activiteiten van verschillende onlinehandelsplatformen die op onregelmatige wijze binaire 
opties, forex-producten en/of CFD’s aanbieden op de Belgische markt. 

Elke vennootschap die, al dan niet via een onlinehandelsplatform, beleggingsproducten wenst aan te 
bieden, moet over een vergunning beschikken. 

Bovendien mag sinds 18 augustus 2016 geen enkele (al dan niet vergunde) beleggingsonderneming 
actief binaire opties, bepaalde forex-producten en CFD’s commercialiseren op Belgisch grondgebied. 

*** 

De FSMA heeft de voorbije weken activiteiten vastgesteld in verband met 10 nieuwe 
vennootschappen / nieuwe websites die voornoemde regels niet respecteren. Het gaat daarbij meer 
bepaald om: 

- CMS Trader / Pandorx Ventures Limited (www.cmstrader.com) 
- FXANDCO / Globe and Co Ltd (www.fxandco.com) 
- IFT Advisory Group (www.iforextrading.co.uk) 
- Kin Capital / Chemmi Holdings (www.kin-capital.com) 
- Markets Broker / Age Capital (Payments Solutions) Ltd (www.marketsbroker.com) 
- Shtern Group / European Soft Ltd (UK) (www.shterngroup.com) 
- SLS Trade (www.slstrade.com) 
- Swiss Royal Banc / SRB Group (www.swissroyalbanc.com / www.srbgroup.com)  
- Trade24 / Trade 24 (www.trade-24.com) 
- TradeV (www.tradev.com) 

Consumenten die geïnvesteerd hebben bij deze vennootschappen, hebben de door hen 
geïnvesteerde bedragen nooit kunnen recupereren. In deze gevallen is er zeer waarschijnlijk sprake 
van beleggingsfraude. 

Om die redenen raadt de FSMA dan ook ten zeerste af om in te gaan op aanbiedingen van financiële 
diensten afkomstig van deze vennootschappen en/of om op die onlinehandelsplatformen te 
beleggen. 

*** 

De FSMA herinnert eraan dat er vaak beleggingsfraude wordt gepleegd door vennootschappen die 
actief zijn in de sector van de binaire opties, forex-producten en CFD’s, en die niet beschikken over de 
vereiste vergunning. Personen die toch wensen te beleggen bij deze vennootschappen, lopen het 
risico de geïnvesteerde bedragen nooit meer terug te zien. 

  

https://www.fsma.be/nl/warnings/cms-trader-pandorx-ventures-limited
https://www.fsma.be/nl/warnings/fxandco-globe-and-co-ltd
https://www.fsma.be/nl/warnings/ift-advisory-group
https://www.fsma.be/nl/warnings/kin-capital-chemmi-holdings
https://www.fsma.be/nl/warnings/markets-broker-age-capital-payments-solutions-ltd-age-capital-ltd
https://www.fsma.be/nl/warnings/shtern-group
https://www.fsma.be/nl/warnings/sls-trade
https://www.fsma.be/nl/warnings/swiss-royal-bancsrb-group
https://www.fsma.be/nl/warnings/trade24-trade-24
https://www.fsma.be/nl/warnings/tradev
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Dat blijkt uit de volgende klachten van consumenten: 

‘Ik ben in mei benaderd door de firma XXX. Zij stelden mij voor om via hun te 
beleggen en beloofden mooie resultaten. Toen ik echter na enkele maanden mijn 
geld terug wilde, kwam er geen reactie meer. Ik heb nog altijd, mijn online account 
bij hun maar kan mijn geld niet meer terugkrijgen, omdat zij niet reageren op 
telefoon of mails.’ 

‘Ik krijg geen geld terug en moet altijd maar meer geld overschrijven. Ik probeer 
intussen al twee maanden een som op te vragen maar telkens zonder succes.’ 

Om fraude te vermijden, herhaalt de FSMA haar aanbeveling aan de beleggers om steeds de identiteit 
van de vennootschap die hen een belegging aanbiedt na te gaan (maatschappelijke naam, land van 
vestiging, maatschappelijke zetel, enz.). Als die vennootschap niet duidelijk kan worden 
geïdentificeerd, mag zij niet worden vertrouwd. 

Wij dringen er bij de beleggers ook op aan om steeds na te gaan of de vennootschap over de vereiste 
vergunning beschikt. Een eenvoudige opzoeking op de website van de FSMA is daarvoor al voldoende. 
Let op! Wees steeds op uw hoede voor ‘cloned firms’: deze vennootschappen doen zich voor als 
andere gereglementeerde vennootschappen, hoewel zij met die vennootschappen geen enkele band 
hebben. Om deze vorm van fraude te vermijden, raden wij beleggers aan de e-mailadressen of 
contactgegevens van de betrokken vennootschappen te onderzoeken, omdat die elementen het 
mogelijk maken deze vorm van fraude op te sporen. 

Meer dan ooit is voorzichtigheid geboden. Aarzel niet om, bij de minste twijfel en vóór u een 
(bijkomende) betaling uitvoert, de FSMA rechtstreeks te contacteren via het contactformulier voor 
consumenten op haar website. Aarzel ook niet om de FSMA te verwittigen als u in aanraking komt 
met een verdachte vennootschap waarover de FSMA nog geen waarschuwing zou hebben 
gepubliceerd. 

*** 

Voor meer aanbevelingen over de preventie van beleggingsfraude raadt de FSMA beleggers aan om 
de webpagina ’Hoe fraude herkennen en voorkomen?’ op haar website te raadplegen. 

Voor meer informatie over binaire opties nodigt de FSMA beleggers uit om de webpagina ’Binaire 
opties en forex’ op haar website te raadplegen. 

Brussel, 1 december 2017 

Perscontact Jim Lannoo 
Woordvoerder 

T direct + 32 2 220 57 06 

E-mail Press@fsma.be 
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