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Deze mededeling is bestemd voor: 
- in de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigde beheerders van alternatieve instellingen   
  voor collectieve belegging (“AICB’s”) die voornemens zijn om aan professionele beleggers in België  
  rechten van deelneming in door hen beheerde AICB’s uit derde landen (“niet-EER-landen”),  
  inclusief feeders van AICB’s uit niet-EER-landen te verhandelen; alsook voor 
- niet in de EER gevestigde beheerders van AICB’s die voornemens zijn om aan professionele  
  beleggers in België rechten van deelneming in door hen beheerde AICB’s te verhandelen. 

Te vervullen formaliteiten met het oog op de verhandeling zonder paspoort van rechten van 
deelneming in AICB’s aan professionele beleggers in België. 

 

1.  Voorafgaande kennisgeving 

Vooraleer zij zonder paspoort rechten van deelneming in AICB’s mogen beginnen te verhandelen aan 
professionele beleggers in België, dienen voornoemde beheerders de volgende formulieren te 
bezorgen aan de FSMA: 

-  Notification of marketing of non-EEA AIFs managed by EEA AIFM to professional investors in 
Belgium - Art. 36 AIFMD1;  

-  Notification of marketing of AIFs managed by non-EEA AIFM to professional investors in Belgium – 
Art. 42 AIFMD2. 

  

                                                           
1  Art. 36 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative 

Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) 
No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010; Articles 494-496 of the Belgian AIFM law dated 19 April 2014. 

2  Art. 42 of Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on Alternative 
Investment Fund Managers and amending Directives 2003/41/EC and 2009/65/EC and Regulations (EC) 
No 1060/2009 and (EU) No 1095/2010; Articles 497-499 of the Belgian AIFM law dated 19 April 2014. 
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2. Expliciete toestemming om met de verhandeling te beginnen

Als aan de wettelijke voorwaarden is voldaan, brengt de FSMA de beheerders ervan op de hoogte dat 
zij rechten van deelneming in de betrokken AICB’s aan professionele beleggers in België mogen 
beginnen te verhandelen. 

3. Kosten

Er zijn geen kosten verschuldigd in het kader van de verhandeling van rechten van deelneming in 
AICB’s in België. 

Bijlagen: 

- FSMA_2017_6-01/Notification of marketing of non-EEA AIFs managed by EEA AIFM to 
professional investors in Belgium (Art. 36 AIFMD) 

- FSMA_2017_06-02/Notification of marketing of AIFs managed by non-EEA AIFM to 
professional investors in Belgium (Art. 42 AIFMD) 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_06-01_en.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/fsma_2017_06-02_en.pdf

