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Dit document bevat informatie over de vergoedingen en heffingen die de FSMA int voor de 
uitvoering van haar taken met betrekking tot de grensoverschrijdende activiteiten van beheerders 
van AICB’s, EuSEF-beheerders, EuVECA-beheerders en beheervennootschappen van ICBE’s als 
bedoeld in artikel 10 (1) van Verordening (EU) 2019/1156 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 juni 2019 betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van 
instellingen voor collectieve belegging. 

Vergoedingen en heffingen voor grensoverschrijdend beheer 

- Registratievergoedingen 

- Jaarlijkse bijdrage 

De FSMA int geen vergoedingen en heffingen voor kennisgeving van documenten en latere 
actualisering van voorafgaande kennisgevingen, noch voor paspoorten en beheer. 

Vergoedingen en heffingen voor grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten 

- Registratievergoedingen 

- Jaarlijkse bijdrage 

De FSMA int geen vergoedingen en heffingen voor pre-verhandeling, kennisgeving van 
documenten en latere actualisering van voorafgaande kennisgevingen, paspoorten en intrekking 
van kennisgevingen. 

 

Vergoedingen en heffingen voor grensoverschrijdend beheer 

Registratievergoeding 

Rechtsgrondslag 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA 

De registratievergoeding is verschuldigd door  

Beheervennootschappen van ICBE’s en AICB’s die een aanvraag tot registratie van een  
Belgisch bijkantoor indienen. 

Activiteit waarvoor de vergoeding verschuldigd is 

 Activiteiten via een Belgisch bijkantoor van een buitenlandse beheervennootschap van ICBE’s en 
AICB’s. 

 In het kader van het vrij verrichten van diensten is er geen vergoeding of heffing verschuldigd.  

De registratievergoeding is een vast bedrag van 434 euro (bedrag vastgelegd voor 2023).  
Dit is een eerste vergoeding. Ze wordt verdubbeld als een beheervennootschap aangeeft zowel 
diensten te verrichten voor ICBE’s als voor AICB’s.  

De vergoeding moet worden betaald binnen de maand na ontvangst van het betalingsverzoek. 

De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd.  

Voor Belgische beheervennootschappen van ICBE’s en AICB’s is geen specifieke 
registratievergoeding verschuldigd voor uitgaande grensoverschrijdende beheeractiviteiten 
bovenop de algemene registratievergoeding die verschuldigd is door deze vennootschappen. 



  
 

 

Jaarlijkse bijdrage 

Rechtsgrondslag 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA 

De bijdrage is verschuldigd door 

Beheervennootschappen van ICBE’s en AICB’s 

Activiteit waarvoor de bijdrage verschuldigd is 

Via een Belgisch bijkantoor verrichte inkomende grensoverschrijdende activiteiten. In het kader 
van het vrij verrichten van diensten is er geen vergoeding of heffing verschuldigd.  

De jaarlijkse bijdrage bedraagt minimum 4.329 euro (bedrag vastgelegd voor 2023)  
en is verschuldigd door beheervennootschappen die op 1 januari in België zijn gevestigd. 

Hoeveel deze bijdrage precies bedraagt, hangt af van de totale activa en het jaarinkomen van het 
voorlaatste jaar, zoals blijkt uit de periodieke financiële rapportering aan de FSMA. 

Deze minimumbijdrage wordt verdubbeld als een beheervennootschap aangeeft zowel diensten 
te verrichten voor ICBE’s als voor AICB’s.  

De bijdrage moet worden betaald binnen de maand na ontvangst van het betalingsverzoek. 

De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.  

Er is geen bijdrage verschuldigd voor uitgaande grensoverschrijdende beheeractiviteiten. 

 

Vergoedingen en heffingen voor grensoverschrijdende 
verhandelingsactiviteiten 

Registratievergoeding 

Rechtsgrondslag 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA 

De registratievergoeding is verschuldigd door  

ICBE’s en AICB’s die worden aangeboden aan het publiek 

Activiteit waarvoor de vergoeding verschuldigd is 

Inkomende grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten 

De registratievergoeding is een vast bedrag van 434 euro (bedrag vastgelegd voor 2023).  
Dit is een eerste vergoeding die voor elk compartiment verschuldigd is. 

De vergoeding moet worden betaald binnen de maand na ontvangst van het betalingsverzoek. 

De vergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. 



  
 

Jaarlijkse bijdrage 

Rechtsgrondslag 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA 

De bijdrage is verschuldigd door 

ICBE’s 

Activiteit waarvoor de bijdrage verschuldigd is 

Inkomende grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten 

Jaarlijkse bijdrage van 2.965 euro (bedrag vastgelegd voor 2023), verschuldigd per compartiment 
dat op 1 januari in België is gevestigd. 

De bijdrage moet worden betaald binnen de maand na ontvangst van het betalingsverzoek. 

De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.  

Jaarlijkse bijdrage 

Rechtsgrondslag 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA 

De bijdrage is verschuldigd door 

Openbare zelfbeheerde EU-AICB’s en niet-openbare zelfbeheerde AICB’s uit derde landen,  
mits die laatste AICB’s een vergunning hebben verkregen. 

Activiteit waarvoor de bijdrage verschuldigd is 

Inkomende grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten 

Jaarlijkse bijdrage van 540 euro (bedrag vastgelegd voor 2023), verschuldigd per AICB die op  
1 januari in België is gevestigd. 

De bijdrage moet worden betaald binnen de maand na ontvangst van het betalingsverzoek. 

De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd.  

  



  
 

Jaarlijkse bijdrage 

Rechtsgrondslag 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA 

De bijdrage is verschuldigd door 

Openbare zelfbeheerde AICB’s uit derde landen, mits die AICB’s een vergunning hebben 
verkregen. 

Activiteit waarvoor de bijdrage verschuldigd is 

Inkomende grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten 

 Jaarlijkse bijdrage van 4.329 euro (bedrag vastgelegd voor 2023) als het bedrag van de activa 
die het voorbije jaar zijn beheerd, zoals blijkt uit de periodieke financiële rapportering aan 
de FSMA, hoger is dan 500 miljoen euro. 

 Jaarlijkse bijdrage van 2.598 euro (bedrag vastgelegd voor 2023) als het bedrag van de activa 
die het voorbije jaar zijn beheerd, zoals blijkt uit de periodieke financiële rapportering aan 
de FSMA, gelijk is aan of minder is dan 500 miljoen euro, en hoger is dan 100 miljoen euro. 

 Jaarlijkse bijdrage van 876 euro (bedrag vastgelegd voor 2023) als het bedrag van de activa 
die het voorbije jaar zijn beheerd, zoals blijkt uit de periodieke financiële rapportering aan 
de FSMA, gelijk is aan of minder is dan 100 miljoen euro. 

Deze bijdragen zijn verschuldigd per AICB. 

De bijdragen moeten worden betaald binnen de maand na ontvangst van het betalingsverzoek. 

De bijdragen worden jaarlijks geïndexeerd.  

Jaarlijkse bijdrage 

Rechtsgrondslag 

Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de werkingskosten van de FSMA 

De bijdrage is verschuldigd door 

openbare AICB’s 

Activiteit waarvoor de bijdrage verschuldigd is 

Inkomende grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten  

  



  
 

Jaarlijkse bijdrage van 18.520 euro (bedrag vastgelegd voor 2023), verschuldigd per compartiment 
dat op 1 januari in België is gevestigd. 

De bijdrage is een vast bedrag dat niet afhangt van het bedrag van de beheerde activa. 

Het is de enige jaarlijkse bijdrage die door de compartimenten van AICB's moet worden betaald 
voor inkomende grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten. Het gaat om een all-in-bijdrage 
die de bijdrage omvat voor alle toezichtstaken die de FSMA uitvoert, zoals de controle en 
goedkeuring van dee juridische documentatie (prospectus, KIID, statuten/beheerreglement) en 
de controle en goedkeuring van reclame. 

De bijdrage moet worden betaald binnen de maand na ontvangst van het betalingsverzoek. 

De bijdrage wordt jaarlijks geïndexeerd en wordt het eerste jaar verdubbeld. 

De bovenvermelde registratievergoeding en de jaarlijkse bijdrage die verschuldigd zijn door ICBE’s, 
zijn dit enkel door ICBE’s die de kennisgevingsprocedure hebben afgerond. Een ICBE die haar rechten 
van deelneming in België verhandelt door ze aan het publiek aan te bieden, moet de 
kennisgevingsprocedure volledig doorlopen. Om te bepalen of een aanbod al dan niet een openbaar 
karakter heeft, moet de ICBE zich baseren op de criteria die worden opgesomd in artikel 5, § 1,  
van de wet van 3 augustus 2012betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen 
aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in 
schuldvorderingen. 

Met uitzondering van de jaarlijkse bijdrage die verschuldigd is door niet-openbare zelfbeheerde 
AICB’s van derde landen (mits die AICB’s een vergunning hebben verkregen), moeten AICB’s enkel 
een bijdrage betalen als hun rechten van deelneming in België worden verhandeld via een openbaar 
aanbod. Om te bepalen of een aanbod al dan niet een openbaar karakter heeft, moet de AICB zich 
baseren op de criteria die worden opgesomd in artikel 3, 27° van de wet van 19 april 2014 
betreffende de alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders. 

Er is geen bijdrage of registratievergoeding verschuldigd bij uitgaande grensoverschrijdende 
verhandelingsactiviteiten. 

Alle jaarlijkse bijdragen en de registratievergoeding kunnen worden verlaagd of verhoogd conform 
artikel 23 en 24 van het Koninklijk Besluit van 17 mei 2012 betreffende de vergoeding van de 
werkingskosten van de FSMA. 

Disclaimer: De vergoedingen of heffingen in de lijst hierboven worden geïnd door de FSMA.  
Het verhandelen van ICBE’s of AICB’s in België kan echter andere kosten met zich meebrengen in 
verband met administratieve verplichtingen, extern advies of commerciële ontwikkeling. 


