Mededeling

FSMA_2013_11 dd. 2/07/2013

Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van
alternatieve beleggingsinstellingen: vragen en
antwoorden over de overgangsperiode
Toepassingsgebied:
Deze mededeling is van toepassing op de alternatieve instellingen voor collectieve belegging als
bedoeld in artikel 2.1. van Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve
beleggingsinstellingen (hierna "de AIFMD" genoemd) en op hun beheerders.
Samenvatting/doelstellingen:
Als bijlage bij deze mededeling gaat een lijst met vragen en antwoorden over de in de AIFMD
genoemde overgangsperiode.
Die overgangsperiode vangt aan op 22 juli 2013 en eindigt op 22 juli 2014.

Geachte mevrouw, Geachte heer,
De AIFMD strekt ertoe een regeling uit te werken voor de activiteiten van de beheerders van
alternatieve instellingen voor collectieve belegging (hierna "AICB's" genoemd). Die term verwijst
naar de zelfbeheerde AICB's en de zogenaamde "externe" beheerders, zoals
beheervennootschappen, die één of meer AICB's beheren.
Met "AICB's" 1 verwijst de AIFMD naar de andere ICB's dan diegene die onder de toepassing van de
UCITS-richtlijn vallen 2.
Artikel 66 van de AIFMD luidt als volgt: "De lidstaten doen de nodige wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 22 juli 2013 aan deze richtlijn te
voldoen. Zij doen de Commissie onverwijld de tekst van die bepalingen toekomen, alsmede een
transponeringstabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.".
1

2

Zie artikel 4.1.a) van de AIFMD waarin "alternatieve beleggingsfondsen" als volgt worden gedefinieerd:
"instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van beleggingscompartimenten daarvan, die (i) bij een
reeks beleggers kapitaal ophalen om dit overeenkomstig een bepaald beleggingsbeleid in het belang van
deze beleggers te beleggen; en (ii) niet vergunningsplichtig zijn uit hoofde van artikel 5 van Richtlijn
2009/65/EG".
Richtlijn 2009/65/EG van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen
betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe’s).
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Bovendien bepaalt artikel 61 van de AIFMD dat "beheerders die activiteiten overeenkomstig deze
richtlijn verrichten vóór 22 juli 2013, alle nodige maatregelen nemen om aan de uit deze richtlijn
voortvloeiende nationale wetgeving te voldoen" en dat zij "binnen een jaar na deze datum een
vergunningsaanvraag indienen".
Uit de gezamenlijke lezing van de artikelen 61 en 66 van de AIFMD blijkt dat er tussen 22 juli 2013 en
22 juli 2014 een overgangsperiode loopt. Na afloop daarvan zullen alle interne of externe
beheerders van één of meer AICB's een vergunning moeten aanvragen die hen in staat stelt de
activiteiten uit te oefenen waarop de AIFMD betrekking heeft.
Omdat de AIFMD op 22 juli 2013 wellicht niet in Belgisch recht omgezet zal zijn, acht de FSMA het
nuttig in bijgevoegd document een aantal vragen over de overgangsperiode te beantwoorden.
De in de bijlage vermelde antwoorden op die vragen zijn met name gebaseerd op de antwoorden
van de Europese Commissie op de vragen die zij heeft ontvangen in verband met de omzetting van
Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen. Die antwoorden zijn
te vinden op volgend adres: http://ec.europa.eu/yqol/index.cfm?fuseaction=legislation.show&lid=9.
De FSMA behoudt zich het recht voor om de vragen en antwoorden in het bijgevoegde document in
een later stadium aan te passen en nieuwe vragen en antwoorden toe te voegen.
Hoogachtend,
De Voorzitter,

Jean-Paul SERVAIS

Bijlage: FSMA_2013_11-1 / Vragen en antwoorden over de overgangsperiode waarvan sprake in
Richtlijn 2011/61/EU en over de Belgische nationale bepalingen tot omzetting van die
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