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Deze mededeling is bestemd voor vergunde beheerders naar Belgisch recht die voornemens zijn om: 
- rechten van deelneming in door hen beheerde AICB’s uit de Europese Economische Ruimte (“EER”) 
 aan professionele beleggers te verhandelen op het grondgebied van andere EER-lidstaten; 
- af te zien van de verhandeling van rechten van deelneming in dergelijke AICB’s in een andere EER-
 lidstaat. 

Te vervullen formaliteiten met het oog op (het afzien van) de verhandeling, in het kader van de 
Europese paspoortregeling, van rechten van deelneming in AICB’s uit EER-lidstaten aan professionele 
beleggers op het grondgebied van andere EER-lidstaten.   

 

1. Kennisgeving voorafgaand aan de verhandeling 

Vooraleer de vergunde beheerders naar Belgisch recht, in het kader van de Europese 
paspoortregeling, rechten van deelneming in AICB’s uit EER-lidstaten aan professionele beleggers op 
het grondgebied van andere EER-lidstaten mogen beginnen te verhandelen, moeten ze het formulier 
getiteld “Notification of marketing of EEA AIFs managed by Belgian AIFM to professional investors in 
other EEA Member States – Art. 32 AIFMD” aan de FSMA bezorgen. 

Uiterlijk 20 werkdagen na ontvangst van het volledige kennisgevingsdossier zendt de FSMA dit dossier 
in zijn geheel door naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waar het voornemen bestaat om 
de rechten van deelneming in AICB’s te verhandelen1.  

De FSMA brengt dit onverwijld ter kennis van de beheerder, die, vanaf de datum van ontvangst van 
die kennisgeving, rechten van deelneming in AICB’s mag beginnen te verhandelen in de betrokken 
lidstaten.  

 

 

                                                             
1  Art. 91 van de AICB-wet. 
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2. Kennisgeving dat van de verhandeling wordt afgezien 

Wanneer de vergunde beheerders naar Belgisch recht wensen af te zien van de verhandeling van 
rechten van deelneming in een AICB uit een andere EER-lidstaat, moeten ze het formulier getiteld 
“De-notification of the arrangements made for marketing units or shares of EEA AIF managed by 
Belgian AIFMs to professional investors in other EEA Member States Art. 32a AIFMD” aan de FSMA 
bezorgen. 

Uiterlijk 15 werkdagen na ontvangst van de volledige kennisgeving zendt de FSMA deze door naar de 
bevoegde autoriteiten van de in de kennisgeving vermelde lidstaat. De FSMA brengt dit onverwijld ter 
kennis van de beheerder. 

Bijlagen:   FSMA_2017_05-01/Notification of marketing of EEA AIFs managed by Belgian AIFM to 
professional investors in other EEA Member States (article 32 AIFMD). 

FSMA_2017_05-02/De-notification of the arrangements made for marketing units or 
shares of EEA AIF managed by Belgian AIFMs to professional investors in other EEA Member 
States Art. 32a AIFMD 
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