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Publicatie van ICB-mededelingen op de BEAMA
website
Aan de gewone en aangesloten leden van BEAMA

Doelstelling
BEAMA heeft op haar website een applicatie toegevoegd die de belegger toelaat om
voortaan de lijst van de (wettelijke) ICB-mededelingen van de jongste 30 dagen te
raadplegen.
Concreet is het de bedoeling om, van de deelnemende beheerders, de (wettelijke)
mededelingen van ICB’s(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden
verdeeld via de website www.beama.be beschikbaar te stellen voor de belegger en dit
gedurende een maand.
De applicatie op de BEAMA-website maakt dagelijks drie nieuwe documenten aan op basis
van de gegevens die de beheerders of de financiële dienstverleners ter beschikking stellen.
Deze documenten hebben de vorm van een PDF-bestand.
In elke landstaal worden drie documenten aangemaakt, telkens met dezelfde inhoud maar
op een andere manier gesorteerd. Zo wordt een eerste document alfabetisch gesorteerd op
naam van de beheerder, een tweede document wordt gesorteerd op basis van het type
mededeling en een derde document wordt gesorteerd op basis van datum. Verder wordt in
elk PDF document gebruik gemaakt van de “bookmark” functionaliteit waardoor binnen de
gegeven sortering vlot een bijkomende keuze gemaakt kan worden..
De verantwoordelijkheid voor de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens
ligt bij de betrokken ICB of de beheervennootschap die door de ICB werd aangeduid.
De formele bepalingen inzake de publicatie via internet kwamen tot stand in overleg met de
toezichthoudende overheid, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).
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Types mededelingen
De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de documenten opgenomen:



















Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF)
Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)
Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF)
Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten
Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment
Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur
Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
Berichten m.b.t. herstructureringen
Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d.
Berichten m.b.t. schorsing NIW
Berichten m.b.t. foute NIW
Bericht rechtzetting misleidende reclame
Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming
Berichten m.b.t. Corporate Actions
Berichten m.b.t. dividendbetalingen
Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden

Voordelen
De publicatie van (wettelijke) ICB-mededelingen via de BEAMA-website beoogt
verscheidene voordelen:
 De belegger krijgt via een eenvoudig, toegankelijk e-medium een globaal en uniform
overzicht van de ICB-mededelingen van de deelnemende ICB’s en dit gesorteerd
ofwel via beheerder, ofwel via type mededelingen ofwel via datum.
 Het opzoeken van ICB-mededelingen is gemakkelijk doordat er gebruik gemaakt
wordt van voorgesorteerde documenten aangevuld met de “bookmark” functionaliteit.
 De web-applicatie bevat een historiek van 30 dagen.
 BEAMA biedt via eenzelfde website de beleggers een veelheid aan informatie en
publicaties rond ICB’s aan. Deze nieuwe applicatie vormt dan ook een aanvulling op
de bestaande modules zoals de NIW-applicatie, de ICB-wijzer, de module omtrent
financiële vaardigheid, … . Kortom, de BEAMA website wenst een didactisch aanbod
van informatie voor de belegger ter beschikking te stellen.
 De publicatie van ICB-mededelingen via een e-kanaal is een duurzame en
milieuvriendelijke aanpak.

Belgische Vereniging van Asset Managers
Aarlenstraat 82 - 1040 Brussel | http://www.beama.be
T + 32 2 507 68 11 | F + 32 2 888 68 11

3

Modaliteiten
Volgende modaliteiten worden gevolgd:
 De gegevens die via de website www.beama.be worden verspreid, zijn gelijkwaardig
aan deze die traditioneel in de dagbladen verschijnen. De FSMA aanvaardt dit
kanaal ook als volwaardig om te voldoen aan de publicatieverplichtingen. De lijst op
de website www.beama.be is duidelijk onderscheiden van publicitair materiaal.
 De promotoren – leden en niet leden van BEAMA – zijn vrij in de keuze van het
medium van publicatie van hun ICB-mededelingen.
 De ICB-mededelingen zijn steeds opvraagbaar bij de financiële dienst van de
promotor via het kantorennet. Kortom, de klanten van financiële instellingen die niet
over internet beschikken, kunnen steeds een kopie opvragen door bij het
bankkantoor langs te gaan.
 De ICB-mededelingen van de jongste 30 dagen worden online gepubliceerd. De ICB
mededelingen van minstens de 11 voorgaande maanden worden door BEAMA
standaard gearchiveerd. Vermits alle operaties gelogd worden, kan op bijzonder
verzoek en/of in bijzondere omstandigheden ook nog een langere periode
geconsulteerd worden.
 De ICB’s die hun (wettelijke) mededelingen via de BEAMA website publiceren, zullen
hun beleggers informeren door te vermelden in de volgende update van hun
prospectus of (half)jaarverslag dat hun (wettelijke) mededelingen geraadpleegd
kunnen worden op de BEAMA website.
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