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Informatienota’s neergelegd met toepassing van de wet van 11 juli 2018 op de aanbieding van 
beleggingsinstrumenten aan het publiek en de toelating van 
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt. 

Deze mededeling handelt over de praktische modaliteiten voor de neerlegging van de informatienota 
bij de FSMA conform artikel 18 van de wet van 11 juli 2018.  

 

Op 21 juli 2018 zullen de artikelen 10 tot 19 van de wet van 11 juli 2018 in werking treden. Krachtens 
die bepalingen moet een informatienota worden gepubliceerd voor de aanbiedingen aan het publiek 
met een totale tegenwaarde die minder bedraagt dan of gelijk is aan een door de reglementering 
vastgestelde drempel, of voor de toelatingen tot de verhandeling op een door de Koning aangeduide 
MTF. 

Voor een meer gedetailleerd overzicht van de nieuwe regeling wordt verwezen naar mededeling 
FSMA_2018_09 van 22 juni 2018, die op de website van de FSMA is gepubliceerd1. 

Artikel 18 van de wet van 11 juli 2018 verduidelijkt dat de informatienota bij de FSMA moet worden 
neergelegd. 

Deze mededeling handelt over de praktische modaliteiten voor de neerlegging van informatienota’s 
bij de FSMA. 

De FSMA vraagt eenieder die voornemens is een informatienota neer te leggen, om de instructies in 
deze mededeling te volgen. 

 

                                                           
1  De inhoud van de informatienota wordt door de geldende wetgeving vastgesteld (zie de artikelen 12 en 13 

van de wet). Een gedetailleerd schema dat verduidelijkt welke informatie in de informatienota moet worden 
opgenomen, zal bij koninklijk besluit worden vastgesteld. In afwachting van de inwerkingtreding van dat 
koninklijk besluit raadt de FSMA aan om het ontwerp van koninklijk besluit waarover een consultatie is 
gehouden, als uitgangspunt te gebruiken. 

 

https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2018/fsma_2018_09_nl.pdf
https://www.fsma.be/sites/default/files/public/content/NL/circ/2018/fsma_2018_09_nl.pdf
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Praktische instructies 

De informatienota moet uiterlijk op het moment waarop zij beschikbaar wordt gesteld voor het 
publiek, bij de FSMA worden neergelegd. 

Daartoe moet een exemplaar van de informatienota (in elk van de talen waarin zij zal worden 
verspreid) per e-mail naar het adres intro.notification@fsma.be worden gestuurd in pdf-formaat. 

Die e-mail moet de volgende informatie bevatten: 

a)  de identiteit van de uitgevende instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot 
de verhandeling, naargelang het geval; 

b)  het soort verrichting, het soort beleggingsinstrument waarop de verrichting betrekking heeft, 
en, in voorkomend geval, het maximumbedrag van de verrichting; 

c)  de wettelijke basis voor de neerlegging van de informatienota bij de FSMA (artikel 18 van de 
wet); 

d)  de personalia van de persoon die als aanspreekpunt zal fungeren in het kader van de 
contacten met de FSMA, en aan wie de FSMA alle kennisgevingen in verband met het dossier langs 
elektronische weg kan overmaken.  

De FSMA zal de ontvangst van die informatie per e-mail bevestigen. 

Ook elke aanvulling op de informatienota moet onmiddellijk bij de FSMA worden neergelegd conform 
voornoemde instructies. 

De FSMA publiceert de neergelegde informatienota’s en eventuele aanvullingen hierop op haar 
website. Die publicatie gebeurt onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de uitgevende 
instelling, de aanbieder of de aanvrager van de toelating tot de verhandeling. Indien na ontvangst van 
de informatienota niet onmiddellijk tot publicatie kan worden overgegaan, vraagt de FSMA om dit 
expliciet in de e-mail aan te geven en ook de datum te vermelden waarop de informatienota kan 
worden gepubliceerd. 

mailto:intro.notification@fsma.be
https://www.fsma.be/nl/prospectus-INFO

