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Deze richtsnoeren zijn van toepassing op ICBE-beheervennootschappen, met inbegrip van 
zelfbeheerde ICBE’s, AICB-beheerders, EuVECA-beheerders en EuSEF-beheerders. 

Dit document handelt over de richtsnoeren die door de Europese Autoriteit voor effecten en markten 
(hierna: “ESMA”) zijn gegeven voor publicitaire mededelingen die zijn gericht aan beleggers of 
potentiële beleggers in ICBE’s en AICB’s, en over de tenuitvoerlegging van die richtsnoeren door de 
FSMA. Tevens wordt een toelichting gegeven over de publiciteitsregels die van toepassing zijn op 
publicitaire mededelingen van ICB’s. 

 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Krachtens artikel 16 van de ESMA-verordening1 kan ESMA richtsnoeren tot de bevoegde autoriteiten 
of de financiële marktdeelnemers richten met het oog op het invoeren van consistente, efficiënte en 
effectieve toezichtpraktijken binnen het Europees systeem voor financieel toezicht, en met het oog 
op het verzekeren van de gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing van het recht van 
de Europese Unie. 

Volgens lid 3 van artikel 16 van voornoemde verordening moeten "bevoegde autoriteiten en financiële 
marktdeelnemers zich tot het uiterste inspannen om aan die richtsnoeren te voldoen" en moet "elke 
bevoegde autoriteit, binnen twee maanden nadat een richtsnoer [...] is gegeven, bevestigen of zij aan 
dat richtsnoer [...] voldoet of voornemens is [dat] op te volgen. Wanneer een bevoegde autoriteit 
daaraan niet voldoet of niet voornemens is [dat] op te volgen, stelt zij de ESMA daarvan in kennis, met 
opgave van de redenen". 

                                                             
1  Verordening (EU) Nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een 

Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit 
716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie. 
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Tegen die achtergrond heeft ESMA richtsnoeren opgesteld betreffende de publicitaire mededelingen 
uit hoofde van de verordening inzake de grensoverschrijdende distributie van fondsen2 (hierna “de 
CBDF-verordening”). 

Het doel van deze richtsnoeren is om de toepassing van de in artikel 4, lid 1, van de CBDF-verordening 
vervatte voorschriften voor publicitaire mededelingen nader toe te lichten.  

In de richtsnoeren worden in het bijzonder de gemeenschappelijke beginselen vastgesteld voor het 
als zodanig herkenbaar zijn van publicitaire mededelingen, het op even opvallende wijze beschrijven 
van de risico’s en de voordelen van het aankopen van rechten van deelneming of van aandelen in een 
AICB of ICBE en het op een correcte, duidelijke en niet-misleidende wijze presenteren van publicitaire 
mededelingen, rekening houdend met de online-aspecten van dergelijke mededelingen. De 
richtsnoeren zijn echter niet bedoeld ter vervanging van bestaande nationale voorschriften voor de 
informatie die in publicitaire mededelingen moet worden opgenomen, voor zover deze verenigbaar 
zijn met bestaande geharmoniseerde EU-voorschriften.  

Deze richtsnoeren zijn gebaseerd op artikel 4, lid 6 van de CBDF-verordening en artikel 16, lid 1 van 
de ESMA-verordening.  

De FSMA zal deze richtsnoeren in haar toezicht verwerken en in overweging nemen bij de uitvoering 
van haar controle van publicitaire mededelingen. Meer uitleg over de publiciteitsregels die van 
toepassing zijn op ICB’s kan u terugvinden op de website van de FSMA. 
 

*** 

 
Hoogachtend, 

De Voorzitter, 

 

 

Jean-Paul SERVAIS 
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2  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 en tot wijziging van de Verordeningen 
(EU) nr. 345/2013, (EU) nr. 346/2013 en (EU) nr. 1286/2014.   
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