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Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

 

Betreft  : Melding van transacties die buiten de gereglementeerde markten Euronext Brussels 
of Nasdaq Europe plaatsvinden in financiële instrumenten in de zin van het 
koninklijk besluit van 31 maart 2003 over de melding van transacties in financiële 
instrumenten en over de bewaring van gegevens. 

 

Op 1 juni eerstkomend treedt het koninklijk besluit in werking van 31 maart 2003 over de 
melding van transacties in financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens. Dit 
besluit vervangt het koninklijk besluit van 25 februari 1996 over hetzelfde onderwerp dat 
wordt opgeheven.  

De ingrijpendste vernieuwing van het nieuwe besluit is de wijziging op het vlak van de 
autoriteit die bevoegd is voor de meldingen. Op 1 juni 2003 wordt de Commissie voor het 
Bank- en Financiewezen namelijk de enige bevoegde autoriteit op dit gebied. 

Praktisch gezien verandert de inwerkingtreding van dit koninklijk besluit niets aan de 
procedure die u volgt wanneer er op een gereglementeerde markt transacties worden 
afgesloten in financiële instrumenten in de zin van het besluit van 31 maart 2003. Gaat het 
daarentegen om transacties in op Euronext Brussels of Nasdaq Europe verhandelde financiële 
instrumenten die tot stand komen buiten de gereglementeerde markten Euronext Brussels of 
Nasdaq Europe en betrekking hebben op financiële instrumenten in de zin van het besluit van 
31 maart 2003, dient u het onderstaande meldingsformulier ingevuld per fax te bezorgen aan 
de CBF op het nummer : 

 

 +32(2)535.59.03 
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Wij grijpen deze gelegenheid tevens aan om u eraan te herinneren dat de betrokken meldingen 
zo spoedig mogelijk aan de CBF dienen te worden bezorgd en uiterlijk om 16.30 uur op de 
beursdag volgend op de dag van de transactie. 

Wij blijven steeds te uwer beschikking voor nadere inlichtingen. 

 

Met de meeste hoogachting, 

 

De Ondervoorzitter 

J.-P. Servais 
 
 
Bijlagen : - Koninklijk besluit van 31 maart 2003 over de melding van transacties in 

financiële instrumenten en over de bewaring van gegevens; 
 - Meldingsformulier (Nl- Fr). 
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