Bijlage 2 – Circulaire ICB 4/2005
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Bijlage II : inwerkingtreding van de artikelen van het K.B. van 4 maart 2005 toepasselijk op Belgische ICB’s
In de hierna opgenomen tabel worden volgende symbolen gebruikt:
T = toepasselijk
NT = niet toepasselijk. De vermelding “NT” wil enkel zeggen dat het betrokken artikel als zodanig niet toepasselijk is op de vermelde ICB. Men mag hieruit
niet afleiden dat het artikel van het koninklijk besluit van 4 maart 1991 met betrekking tot bepaalde instellingen voor collectieve belegging (hierna “K.B. van
4 maart 1991”), dat aldus voorlopig toepasselijk blijft, niet eenzelfde regeling als het nieuwe artikel zou kunnen bevatten.
In de hierna volgende tabel worden telkens, in de eerste kolom na de opsomming van de artikelen van het K.B. van 4 maart 2005, op niet-exhaustieve wijze
de belangrijkste artikelen van het K.B. van 4 maart 19911 aangeduid die toepassing vinden op de ICB’s waarop de opgesomde artikelen van het K.B. van
4 maart 2005 nog niet toepasselijk zijn.
Bepalingen van het K.B. van 4 maart 2005

UCITS I
opgericht voor
opgericht na
13/2/02
13/2/02
NT
NT

Art. 4: minimale inhoud statuten/beheerreglement2
(in zoverre niet toepasselijk: art. 6, § 2 van het
K.B. van 4 maart 1991 vindt toepassing)
Art. 5-7: mogelijkheid tot creatie van
T
aandelenklassen3
Art. 8 - 10 : bepalingen inzake de bewaarder4
(in zoverre niet toepasselijk: artikelen 10-12 van
het K.B. van 4 maart 1991 vinden toepassing)

1
2

3

4

NT

UCITS III

VAMEFLIQ I

VAMEFLIQ III

T

NT

T

T

T

T

T

NT

T

NT

T

Volledigheidshalve kan er hierbij op worden gewezen dat de corresponderende bepalingen van de artikelen 2 t.e.m. 10 (met uitzondering van artikel 3, § 3 en § 4 en
artikel 6, § 2) van het K.B. van 4 maart 1991 (mede) te vinden zijn in de artikelen 29, 33-43, 45-47 en 49 van de wet van 20 juli 2004.
Basis: artikel 44 van de wet van 20 juli 2004. Dit artikel 44 is niet onmiddellijk van toepassing op ICB’s die reeds bestonden vóór de inwerkingtreding van de wet van
20 juli 2004 (hierna “reeds bestaande ICB’s”).
Basis: artikel 8, § 2, 2° van de wet van 20 juli 2004 (alsook, voor wat betreft artikel 7 van het K.B., artikel 44 van de wet van 20 juli 2004). De artikelen 234, 235 en 236
van de wet van 20 juli 2004 verklaren dit artikel 8, §2, 2° onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande ICB’s.
Basis: artikel 48, § 1 van de wet van 20 juli 2004. Dit artikel is niet onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande ICB’s.
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Art. 11-26: bepalingen inzake het
prospectus/vereenvoudigd prospectus en de
berichten, reclame en andere stukken met
betrekking tot een openbaar aanbod van rechten
van deelneming5
(in zoverre niet toepasselijk: de artikelen 13 en
22-27 van het K.B. van 4 maart 1991 vinden
toepassing)

5

6

17 oktober 2005

* voor de overgangstermijn waarbinnen
de ICB’s zich moeten
aanpassen aan de
artikelen 11-13: zie
de circulaire ICB
1/2005.
* artikel 14 is
onmiddellijk
toepasbaar.
* de CBFA beveelt
sterk aan om de
artikelen 15-26
onmiddellijk toe te
passen6. De artikelen
15-26 zullen in elk
geval dwingend
worden zodra het
prospectus van de
ICB, binnen de
hiertoe verleende
overgangstermijn,
aangepast werd aan
de vereisten van de
wet van 20 juli 2004
en het K.B. van 4
maart 2005.

NT
* volledigheidshalve
kan er wel op worden
gewezen dat deze
ICB’s zich uiterlijk
op 9 december 2005
volledig moeten
conformeren aan het
nieuwe statuut.
* de CBFA beveelt
sterk aan om de
artikelen 15-26
onmiddellijk toe te
passen.

T

* voor de overgangstermijn waarbinnen
de ICB’s zich moeten
aanpassen aan de
artikelen 11-13: zie
de circulaire ICB
1/2005. Uitzondering
m.b.t. de aanpassing
aan de nieuwe regels
inzake het prospectus
mogelijk voor fixcompartimenten die
op datum van
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004 waren
ingeschreven op de
lijst en waarvoor het
recht op vrije
toetreding werd
geschorst.
* artikel 14 is
onmiddellijk
toepasbaar.
* de CBFA beveelt
sterk aan om de
artikelen 15-26
onmiddellijk toe te

T

De basis van de artikelen 11-13 en 15-26 is te vinden in artikel 56 van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en
op VAMEFLIQ’s I, doch met toekenning van een termijn om zich hieraan aan te passen (cf., voor verdere informatie, de circulaire ICB 1/2005). Basis van artikel 14 is
artikel 53, § 1, tweede lid van de wet van 20 juli 2004 dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en op VAMEFLIQ’s I.
Mede omwille van het belang, voor de beleggers, van de uniformiteit van (de voorstellingswijze van) diverse gegevens opgenomen in de publiciteit.
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Art. 27-57: Beleggingsbeleid7
(in zoverre niet toepasselijk: de artikelen 3 § 3,
35-45 en 53-63 van het K.B. van 4 maart 1991
vinden toepassing)
Art. 58:
§1: verplichting om alle provisies en kosten in het
prospectus op te nemen8
(in zoverre niet toepasselijk: art. 13, §1 en 14 van
het K.B. van 4 maart 1991 vinden toepassing)

7
8
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NT

NT

T

passen. De artikelen
15-26 zullen in elk
geval dwingend
worden zodra het
prospectus van de
ICB, binnen de
hiertoe verleende
overgangstermijn,
aangepast werd aan
de vereisten van de
wet van 20 juli 2004
en het K.B. van 4
maart 2005.
NT

§1: T met
overgangstermijn
(zie, voor verdere
informatie inzake
deze
overgangstermijn, de
circulaire ICB
1/2005)

§1 : NT (zie evenwel
hoger: deze ICB’s
moeten zich uiterlijk
op 9 december 2005
volledig conformeren
aan het nieuwe
statuut)

Volledig
artikel: T;
geen goedkeuring
kosten door
CBFA
meer
vereist.

§1: T met
overgangstermijn
(zie, voor verdere
informatie inzake
deze
overgangstermijn, de
circulaire ICB
1/2005)

T

Volledig artikel:
T; geen goedkeuring kosten
door CBFA meer
vereist.

Basis is te vinden in de artikelen 7, 36, 40 § 3, 65 en 67 van de wet van 20 juli 2004. Deze artikelen zijn niet onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande ICB’s.
Basis is te vinden in artikel 56 van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en VAMEFLIQ’s I, doch met
toekenning van een overgangstermijn om zich aan dit artikel aan te passen (zie, voor verdere informatie inzake deze overgangstermijn, de circulaire ICB 1/2005).
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§2: verplichting voor de CBFA om jaarlijks een
§2: NT
overzicht van de provisies en kosten te publiceren9
(in zoverre niet toepasselijk: geen bepaling van
het K.B. van 4 maart 1991 vindt toepassing,
behoudens het vereiste van goedkeuring van
kosten door de CBFA (cf. verder))

§2: NT

§2: NT

§3: wijziging van provisies en kosten10
(in zoverre niet toepasselijk: de artikelen 13 §3 en
14 van het K.B. van 4 maart 1991 vinden
toepassing; zie ook het jaarverslag van de CBFA,
1999-2000)

§3: NT

§3: NT

§3: NT

§4: voorwaarden voor prestatievergoedingen11
(in zoverre niet toepasselijk, gelden geen
uitdrukkelijke bepalingen van het K.B. van 4
maart 1991, behoudens artikel 13, § 2 dat het
vereiste van goedkeuring door de CBFA oplegt;
de facto zal de CBFA zich, bij de goedkeuring van
prestatievergoedingen, laten inspireren door de
voorwaarden vermeld in het nieuwe K.B.)

§4: NT

§4: NT

§4: NT

Feit dat geen goedkeuring van de (wijziging van
de) kosten en provisies door de CBFA meer
vereist is12

NT: goedkeuring
door de CBFA blijft
vereist (art. 13, §2
van het K.B. van 4
maart 1991).

NT: goedkeuring
door de CBFA blijft
vereist (art. 13, §2
van het K.B. van 4
maart 1991).

NT: goedkeuring
door de CBFA blijft
vereist (art. 13, §2
van het K.B. van 4
maart 1991).

9
10
11
12

Basis is te vinden in artikel 68 van de wet van 20 juli 2004. Dit artikel is niet onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande ICB’s.
Basis is te vinden in de artikelen 65, 68 en 74, 3° van de wet van 20 juli 2004. Deze artikelen zijn niet onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande ICB’s.
Basis is te vinden in de artikelen 65, 68 en 74, 3° van de wet van 20 juli 2004. Deze artikelen zijn niet onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande ICB’s.
Immers, de artikelen 65, 68 en artikel 74, 3° van de wet van 20 juli 2004 zijn niet onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande ICB’s.
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Art. 59-60 13:
* aanrekening provisies en kosten bij beleggingen
in andere ICB’s
* kosten die mogen worden aangerekend bij
inschrijving, compartimentwijziging en uittreding
(in zoverre niet toepasselijk, vinden de artikelen
15 en 16 van het K.B. van 4 maart 1991
toepassing).
Art. 61-63 :
Art. 61 §1, 62 §114 : voorwaarden m.b.t. soft
commissions en fee sharing door de personen die
beheertaken waarnemen
Art. 61 §2, 62 §2, 6315: verplichte vermeldingen in
het (vereenvoudigd) prospectus inzake soft
commissons, fee sharing en het delen van de
beheersvergoeding met deelnemers van de ICB,
inzonderheid in functie van de omvang van hun
belegging

13

14
15
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NT

NT

T

NT

T

Art. 61 §1, 62 §1 :
NT

Art. 61 §1, 62 §1 :
NT

Geheel van
de artikelen.: T

Art. 61 §1, 62 §1 :
NT

Geheel van
artikelen: T

Art. 61 §2, 62 §2 en
63: T met
overgangstermijn
(zie, voor verdere
informatie inzake
deze
overgangstermijn, de
circulaire ICB
1/2005)

Art. 61 §2, 62 §2 en
63: NT (zie evenwel
hoger: deze ICB’s
moeten zich uiterlijk
op 9 december 2005
volledig conformeren
aan het nieuwe
statuut)

Art. 61 §2, 62 §2 en
63: T met
overgangstermijn
(zie, voor verdere
informatie inzake
deze
overgangstermijn, de
circulaire ICB
1/2005)

Artikel 65 van de wet van 20 juli 2004 vormt de basis van artikel 59 van het K.B. van 4 maart 2005 en artikel 74,3° van de wet van 20 juli 2004 vormt de basis van
artikel 60 van het K.B. van 4 maart 2005. Aangezien noch artikel 65 noch artikel 74,3° van de nieuwe wet onmiddellijk van toepassing zijn op reeds bestaande ICB’s,
zijn de artikelen 59 en 60 van het nieuwe K.B. evenmin van toepassing op UCITS I of op VAMEFLIQ’s I.
De basis is te vinden in de artikelen 65 en 68 van de wet van 20 juli 2004, die niet onmiddellijk van toepassing zijn op reeds bestaande ICB’s.
De basis is te vinden in artikel 56, 1° van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en op VAMEFLIQ’s I, doch
met toekenning van een overgangstermijn om zich aan dit artikel aan te passen (zie, voor verdere informatie inzake deze overgangstermijn, de circulaire ICB 1/2005).
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Art. 61 §316: verplichte rapportering aan
bestuursorgaan en CBFA m.b.t. soft commissions
en fee sharing

Art. 61 §3: NT

Art. 61 §3: NT

Art. 61 §3: NT

Art. 61 §4, 62 §317: verplichte vermeldingen in het
jaarverslag m.b.t. soft commissions en feesharing

Art. 61 §4, 62 §3: T,
doch met toekenning
van een
overgangstermijn van
9 maanden na de
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004, dus tot 9
december 2005

Art. 61 §4, 62 §3: NT
(zie evenwel hoger:
deze ICB’s moeten
zich uiterlijk op 9
december 2005
volledig conformeren
aan het nieuwe
statuut)

Art. 61 §4, 62 §3: T,
doch met toekenning
van een
overgangstermijn van
9 maanden na de
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004, dus tot 9
december 2005

NT

NT

(In zoverre niet toepasselijk, gelden geen
uitdrukkelijke bepalingen van het K.B. van 4
maart 1991, behoudens artikel 13, § 2 dat het
vereiste van goedkeuring door de CBFA oplegt;
de facto zal de CBFA zich, bij de goedkeuring van
dergelijke soft commissions/retrocessies en bij het
goedkeuren van prospectussen waarin hiervan
melding wordt gemaakt, laten inspireren door de
diverse voorwaarden en informatieverplichtingen
opgenomen in het nieuwe K.B.)
Art. 6418: verbod voor bepaalde personen om op te
treden als tegenpartij in buitenbeursverrichtingen
(in zoverre niet toepasselijk, vinden artikel 20,
eerste, tweede en vierde lid en artikel 21 § 1 van
het K.B. van 4 maart 1991 toepassing)

16
17

18

T

NT

T

De basis is te vinden in artikel 65 en artikel 68 van de wet van 20 juli 2004, die niet onmiddellijk van toepassing zijn op reeds bestaande ICB’s.
De basis is te vinden in artikel 76, § 3, derde lid van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en op
VAMEFLIQ’s I (maar termijn van 9 maanden na de inwerkingtreding van de wet van 20 juli 2004 om zich aan te passen).
De basis van dit artikel is te vinden in de artikelen 50 § 2, 65 en 68 van de wet van 20 juli 2004. Deze artikelen zijn niet onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande
ICB’s.
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Art. 65: verplichting om de toegelaten
verrichtingen waarbij de in art. 64 vermelde
personen als tegenpartij optreden, in het
jaarverslag op te nemen19
(in zoverre niet toepasselijk, vindt artikel 20,
derde lid van het K.B. van 4 maart 1991
toepassing)
Art. 66:
verplichting tot eerbiediging van de
marktvoorwaarden bij verrichtingen hoger
vermeld m.b.t. art. 65 K.B.20
(in zoverre niet toepasselijk, vindt artikel 20,
laatste lid van het K.B. van 4 maart 1991
toepassing)
Art. 67: verplichting tot verantwoording in het
jaarverslag indien de uitoefening van stemrechten
een belangenconflict kan (of heeft) doen
ontstaan21
(in zoverre niet toepasselijk, vindt artikel 21, §2
van het K.B. van 4 maart 1991 toepassing)

19

20

21
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T, doch met
toekenning van een
overgangstermijn van
9 maanden na de
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004, dus tot 9
december 2005
NT

T, doch met
toekenning van een
overgangstermijn van
9 maanden na de
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004, dus tot 9
december 2005

NT (zie evenwel
hoger: deze ICB’s
moeten zich uiterlijk
op 9 december 2005
volledig conformeren
aan het nieuwe
statuut)

T

NT

T

NT (zie evenwel
hoger: deze ICB’s
moeten zich uiterlijk
op 9 december 2005
volledig conformeren
aan het nieuwe
statuut)

T

T, doch met
toekenning van een
overgangstermijn van
9 maanden na de
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004, dus tot 9
december 2005
NT

T, doch met
toekenning van een
overgangstermijn van
9 maanden na de
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004, dus tot 9
december 2005

T

T

T

De basis van dit artikel is te vinden in artikel 76, § 3, derde lid van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en op
VAMEFLIQ I. Wel hebben de betrokken ICB’s een termijn van 9 maanden na de inwerkingtreding van de wet om zich hieraan aan te passen.
De basis van dit artikel is te vinden in artikel 65 en artikel 68 van de wet van 20 juli 2004. Deze artikelen zijn niet onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande
ICB’s.
De basis van dit artikel is te vinden in artikel 76, § 3, derde lid van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en op
VAMEFLIQ I. Wel hebben de betrokken ICB’s een termijn van 9 maanden na de inwerkingtreding van de wet om zich hieraan aan te passen.
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Art. 68-7422: andere verbodsbepalingen en
verplichtingen:
* gebruik term “gewaarborgd kapitaal”
* gebruik term “kapitaalbescherming” of
“beschermd kapitaal”
* verbod om te ontlenen (+ uitzondering)
* verbod om te verkopen vanuit een ongedekte
positie; verplichting inzake dekking bij financiële
derivaten
* verbod tot geven van kredieten of waarborg
* cessie-retrocessieovereenkomsten
* diverse andere verbodsbepalingen
* verplichting om, op verzoek van een belegger,
bepaalde bijkomende gegevens te verstrekken
(in zoverre niet toepasselijk, vinden de artikelen 3
§ 4, 46-49 en 64-67 van het K.B. van 4 maart
1991 toepassing. Voor de vereiste dekking bij
opties en termijnovereenkomsten: cf. art. 37 en 38
van het K.B. van 4 maart 1991)
Art. 75-95 : bijkomende beschermingsbepalingen
bij ontbinding/vereffening en herstructurering23

22
23
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NT

NT

T

NT

T

T

T

T

T

T

Deze artikelen zijn genomen in uitvoering van artikel 65 van de wet van 20 juli 2004, dat niet onmiddellijk van toepassing is op reeds bestaande ICB’s.
Deze artikelen zijn genomen in uitvoering van artikel 72 van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk van toepassing is op alle bestaande ICB’s.
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Art. 96-11224:
* behandelingen van aanvragen tot uitgifte,
inkoop, compartimentwijziging
* berekening netto-inventariswaarde (“NIW”) en
(regels bij) publicatie van de NIW, schorsing van
de berekening van de NIW, maatregelen bij foute
berekening van de NIW
* beëindiging van de opdracht van de financiële
dienst
* maximaal toegestane afwijking tussen de
eventuele koers en de NIW
(in zoverre niet toepasselijk, vinden de artikelen
17-19, 50 § 2, 51, § 2, 52, 68 § 2, 69 § 2 en 70 van
het K.B. van 4 maart 1991 toepassing)
Art. 113: termijn waarbinnen het jaarverslag en
het semestrieel verslag moeten worden openbaar
gemaakt25
(in zoverre niet toepasselijk, vindt artikel 28 van
het K.B. van 4 maart 1991 toepassing)

24
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NT

NT

T

NT

T

T
(deze ICB’s hebben
wel een
overgangstermijn om
zich aan deze
bepaling aan te
passen, maar de
vermelde termijnen
voor openbaarmaking
van de verslagen zijn

NT

T

T
(deze ICB’s hebben
wel een
overgangstermijn om
zich aan deze
bepaling aan te
passen, maar de
vermelde termijnen
voor openbaarmaking
van de verslagen zijn

T

De regels m.b.t. de behandeling van de aanvragen tot uitgifte, inkoop en compartimentwijziging, berekening van de NIW en schorsing van deze berekening zijn
genomen in uitvoering van artikel 74 van de wet van 20 juli 2004. De regels inzake de publicatie van de NIW zijn genomen in uitvoering van artikel 78 van de wet van
20 juli 2004 (i.e. de publicatiewijze van de NIW alsook het feit dat de NIW in voorkomend geval voor elke categorie moet worden gepubliceerd), enerzijds, en artikel
74 van de wet van 20 juli 2004 (i.e. de datering van NIW), anderzijds. De maatregelen bij foutieve berekening van de NIW zijn genomen in uitvoering van artikel 65 en
artikel 88, § 1, 1° van de wet van 20 juli 2004. De regel inzake de beëindiging van de opdracht van de financiële dienst is genomen op basis van artikel 73, § 2, tweede
lid van de wet van 20 juli 2004 en het maximaal toegestane verschil tussen de koers en NIW is vastgesteld op basis van artikel 73, § 3, tweede lid van de wet van
20 juli 2004. Geen van deze artikelen, behoudens artikel 88, is onmiddellijk van toepassing op reeds bestaande ICB’s.
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Art. 114: precisering van het ogenblik waarop de
verplichting tot overlegging aan de CBFA van het
jaarverslag en het semestrieel verslag, als
opgenomen in artikel 76, § 2 van de wet van 20
juli 2004, moet worden nagekomen26
Art. 11527:
§1: verplichting om een inventaris bij te houden
en vaststelling van het ogenblik waarop de
elementen opgenomen in de inventaris moeten
worden gewaardeerd
§2: berekeningswijze van de NIW
(in zoverre niet toepasselijk, vinden artikel 51, § 2
en artikel 69, § 2 van het K.B. van 4 maart 1991
toepassing)
Art. 116-141
Art.142: specifieke bepaling voor
pensioenspaarfondsen28
(in zoverre niet toepasselijk, vindt artikel 95 van
het K.B. van 4 maart 1991 toepassing)
25

26
27
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identiek aan de
termijnen opgenomen
in het K.B. van 4
maart 1991)
NT

NT

§1: T

§1: T

§2: NT

§2: NT

T

identiek aan de
termijnen opgenomen
in het K.B. van 4
maart 1991)
NT

T

§1 en §2: T

§1: T

§1 en §2: T

§2: NT

Deze artikelen, die de buitenlandse ICB’s betreffen, maken niet het voorwerp uit van onderhavig
overzicht
NT
NT
T
NT
T

Artikel 113 is genomen in uitvoering van artikel 76, § 3, derde lid van de wet van 20 juli 2004 dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en
op VAMEFLIQ’s I. Zij hebben wel een termijn van 9 maanden na de inwerkingtreding van de wet om zich hieraan aan te passen. De vermelde termijnen zijn evenwel
identiek aan de termijnen opgenomen in het K.B. van 4 maart 1991.
Artikel 114 is genomen in uitvoering van artikel 65 van de wet van 20 juli 2004 dat niet onmiddellijk van toepassing is op bestaande ICB’s.
Art. 115, § 1 is genomen in uitvoering van artikel 77 van de wet van 20 juli 2004. Artikel 115, § 2 is genomen in uitvoering van artikel 74, 1° van de wet van
20 juli 2004. Artikel 77 van de wet is onmiddellijk toepasselijk op alle bestaande ICB’s. Artikel 74, 1° van de wet is daarentegen niet onmiddellijk van toepassing op
reeds bestaande ICB’s.
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Art. 143: bepaling stellende dat de regels voor de
waardering van de activa van een beleggingsfonds
worden vermeld in het beheerreglement en
worden goedgekeurd door de CBFA29

T

T

T

T

T

Artikel 144: Inhoud van het jaarverslag en
semestrieel verslag30
(in zoverre niet toepasselijk, vindt artikel 29 van
het K.B. van 4 maart 1991 toepassing)

T, doch met
toekenning van een
overgangstermijn van
9 maanden na de
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004, dus tot 9
december 2005
T

NT (zie evenwel
hoger: deze ICB’s
moeten zich uiterlijk
op 9 december 2005
volledig conformeren
aan het nieuwe
statuut)

T

T

T

T

T, doch met
toekenning van een
overgangstermijn van
9 maanden na de
inwerkingtreding van
de wet van 20 juli
2004, dus tot 9
december 2005
T

Art. 145-146: boekhouding van beleggingsfondsen en registratie van bepaalde
verrichtingen31

28
29
30

31

T

Dit artikel is genomen in uitvoering van artikel 65 van de wet van 20 juli 2004, dat niet onmiddellijk toepasselijk is op reeds bestaande ICB’s.
Dit artikel is genomen in uitvoering van artikel 77 van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk toepasselijk is op alle bestaande ICB’s.
Dit artikel is genomen in uitvoering van artikel 76, § 3, derde lid van de wet van 20 juli 2004 dat onmiddellijk van toepassing is op UCITS I opgericht voor 13/2/02 en
op VAMEFLIQ’s I. Zij hebben evenwel een termijn van 9 maanden na de inwerkingtreding van de wet om zich hieraan aan te passen.
Deze artikelen zijn genomen in uitvoering van artikel 77 van de wet van 20 juli 2004, dat onmiddellijk van toepassing is op reeds bestaande ICB’s.
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