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INLEIDING 

 
Dit Reglement is van toepassing op alle bestuurders en werknemers van Belysse Group NV (de Vennootschap) en 
haar dochtervennootschappen. Het is ontworpen om ervoor te zorgen dat u geen misbruik maakt van door u gekende, 
niet-publieke informatie over de groep, of uzelf daarvan onder verdenking plaatst. De doelstelling van dit Reglement 
is verzekeren dat u uw verplichtingen krachtens de Marktmisbruikverordening (“MAR” - “Market Abuse Regulation”) 
zult naleven. 

 
Deel A van dit Reglement is toepasselijk op alle bestuurders en werknemers en bevestigt het algemeen verbod op 
handel met voorkennis. 

 
Deel B richt zich tot personen die Voorwetenschap hebben en bevat de goedkeuringsprocedures inzake 
Verhandelen die moeten nageleefd worden door Personen met Leidinggevende Verantwoordelijkheid 
(Leidinggevenden) en die werknemers aan wie gezegd is dat de goedkeuringsprocedures op hen van toepassing 
is. Zij zullen vermeld worden op een lijst van personen met voorwetenschap. Dit betekent dat er bepaalde momenten 
zullen zijn dat zulke personen geen Effecten zullen kunnen Verhandelen zoals omschreven in Bijlage 1. 

 
Deel C zet bepaalde aanvullende verplichtingen uiteen die enkel van toepassing zijn op Leidinggevenden. 

 
Niet-naleving, door een persoon die onderworpen is aan dit Reglement, van de vereisten ervan, kan aanleiding geven 
tot disciplinaire maatregelen. Afhankelijk van de omstandigheden kan dergelijke niet-naleving ook een 
burgerrechtelijke fout en/of strafrechtelijke inbreuk uitmaken. 

 
Bijlage 1 bevat definities van de in dit Reglement met hoofdletters aangeduide woorden. 
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DEEL A - VERBOD OP HANDEL MET VOORWETENSCHAP 
 

De volgende principes zijn van toepassing op alle bestuurders en werknemers van Belysse Group NV (de 
Vennootschap) en haar dochtervennootschappen: 

 
(a) U mag geen Effecten van de groep Verhandelen indien u in het bezit bent van Voorwetenschap over de 

groep. U mag op dat moment ook niemand anders aanraden of aanmoedigen om Effecten van de groep te 
Verhandelen, zelfs als u geen profijt trekt uit dergelijke Handel. 

 
(b) U mag geen vertrouwelijke informatie over de groep (met inbegrip van Voorwetenschap) bekendmaken, 

tenzij vereist is dat u dit doet als onderdeel van uw werk of functie. Dit betekent dat u de vertrouwelijke 
informatie van de groep niet mag delen met familie, vrienden of zakenrelaties. 

 
(c) Het is mogelijk dat u van tijd tot tijd toegang krijgt tot Voorwetenschap over een andere groep 

vennootschappen (zoals bijvoorbeeld een van de klanten of leveranciers van de groep). U mag op die 
momenten geen Effecten Verhandelen van die groep vennootschappen. 

 
(d) Personen die als persoon met voorwetenschap beschouwd worden en als zodanig vermeld zijn op een lijst 

van personen met voorwetenschap, moeten de in Deel B omschreven procedures volgen. 
 

(e) Niet-naleving van dit Reglement kan aanleiding geven tot interne disciplinaire maatregelen. Mogelijks hebt 
u ook een burgerrechtelijke fout en/of strafrechtelijke inbreuk begaan. 

 
(f) Indien u vragen heeft over dit Reglement, of indien u niet zeker bent of u op een bepaald ogenblik Effecten 

kan Verhandelen, vragen wij u om de Compliance Officer, de heer Hannes D’Hoop, te contacteren via  
compliance@belysse.com. 

mailto:%20compliance@belysse.com
mailto:%20compliance@belysse.com
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DEEL B - GOEDKEURINGSPROCEDURES VOOR PERSONEN OP DE LIJST VAN PERSONEN MET 
VOORWETENSCHAP 

 
1. Toestemming om te Verhandelen 

 
1.1 U mag voor uzelf of voor anderen, rechtstreeks of onrechtstreeks, geen Effecten Verhandelen zonder 

vooraf toestemming te bekomen van de Vennootschap. 
 

1.2 Aanvragen voor toestemming om te Verhandelen moeten schriftelijk gebeuren en moeten voorgelegd 
worden aan de Compliance Officer. Hierbij moet gebruik gemaakt worden van het in Bijlage 2 gevoegde 
formulier. 

 
1.3 Doorgaans zult u geen toestemming bekomen om Effecten te Verhandelen gedurende een periode waar 

er zaken bestaan die Voorwetenschap uitmaken of gedurende een Verbodsperiode. U zult ook geen 
toestemming krijgen voor een verhandeling op overwegingen op korte termijn, dit wil zeggen voor een 
verkoop van Effecten die minder dan zes maanden daarvoor verworven werden. U mag geen aanvraag tot 
toestemming om te Verhandelen indienen, als u in het bezit bent van Voorwetenschap. Indien u nadat u 
een aanvraag hebt ingediend er zich bewust van wordt dat u in het bezit bent of zou kunnen zijn van 
Voorwetenschap, moet u de Compliance Officer zo snel als mogelijk op de hoogte stellen en moet u zich 
onthouden van Verhandelen (zelfs als u reeds toestemming hebt verkregen). 

 
1.4 Gewoonlijk zult u binnen de vijf werkdagen een schriftelijk antwoord op uw aanvraag ontvangen. De 

Vennootschap motiveert een geweigerde toestemming om te Verhandelen gewoonlijk niet. U moet elke 
weigering vertrouwelijk houden en u mag de weigering met niemand anders bespreken. 

 
1.5 Indien u toestemming krijgt, moet u zo snel mogelijk Verhandelen en in elk geval binnen de twee werkdagen 

nadat u toestemming hebt gekregen. 
 

1.6 Een toestemming om te Verhandelen kan gegeven worden onder bepaalde voorwaarden. Indien dit het 
geval is, moet u deze voorwaarden naleven bij het Verhandelen. 

 
1.7 U mag niet toetreden tot een Trading Plan of Investeringsprogramma waarin Effecten kunnen aangekocht 

of verkocht worden tenzij toestemming werd gegeven om dit te doen. 
 

1.8 Er zijn andere goedkeuringsprocedures van toepassing wanneer de Vennootschap Handelt in het kader van 
een aandelenplan voor werknemers (bijv. als de Vennootschap een optie- of aandelentoekenning aan u 
doet, of als de aandelen te ontvangen zijn bij het onvoorwaardelijk worden in het kader van een langetermijn-
aanmoedigingsprogramma). U wordt afzonderlijk op de hoogte gebracht van regelingen voor toestemming 
indien dit op u van toepassing is. 

 
1.9 Indien u optreedt als een trustee van een trust, moet u de Compliance Officer bevragen over uw 

verplichtingen wat de Handel van Effecten betreft die uitgevoerd wordt door de trustee(s) van die trust.  
 

1.10 U moet de Compliance Officer om verder advies vragen alvorens transacties te doen betreffende: 
 

(a) rechten van deelneming of aandelen in een instelling voor collectieve belegging (bijv. een icbe of 
een alternatief beleggingsfonds) dat Effecten aanhoudt of zou kunnen aanhouden; of  

(b) financiële instrumenten die blootstelling bieden aan een portefeuille van activa die belegd kunnen 
worden in Effecten. 

 
Dit is het zelfs het geval als u niet van plan bent om in Effecten te handelen door de desbetreffende 
investering te doen. 
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2. Verder advies 
 

Indien u onzeker bent of een specifieke transactie toestemming vereist, dient u het advies in te winnen 
van de Compliance Officer alvorens die transactie uit te voeren. 
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DEEL C - BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR PERSONEN MET LEIDINGGEVENDE 
VERANTWOORDELIJKHEID (LEIDINGGEVENDEN) 

 
1. Kennisgeving van transacties 

 
1.1 U moet de Vennootschap en het FSMA schriftelijk in kennis stellen van elke Meldingsplichtige Transactie 

in Effecten die voor uw rekening wordt uitgevoerd en dit op volgende wijze:   
 

(a) Kennisgevingen aan de Vennootschap moeten gebeuren door gebruik te maken van de template in 
Bijlage 3 en moeten onverwijld, en in elk geval binnen één werkdag na de transactiedatum, 
gezonden worden naar de Compliance Officer. U moet ervoor zorgen dat uw vermogensbeheerders 
(al dan niet discretionair) u direct in kennis stellen van elke Meldingsplichtige Transactie die 
namens u uitgevoerd wordt, zodat u in de mogelijkheid gesteld wordt om de Vennootschap binnen 
dit tijdsbestek in kennis te stellen.  

 
(b) Kennisgevingen aan de FSMA moeten onverwijld, en in elk geval binnen de drie werkdagen vanaf 

de transactiedatum, worden gedaan. De meldingsplicht geldt zodra het totale bedrag van de 
transacties binnen één kalenderjaar een drempel van 5.000 euro heeft bereikt. Een dergelijke 
drempel wordt berekend door alle transacties op te tellen (zonder saldering). De kennisgeving aan 
de FSMA moet gebeuren via de eMT – FiMiS-applicatie (https://portal-fimis.fsma.be/) waar u een 
account kunt aanmaken. Instructies voor het gebruik van deze applicatie zijn terug te vinden op de 
website van de FSMA (https://www.fsma.be/nl/transacties-leidinggevenden-0). De Compliance 
Officer kan u indien gewenst helpen bij deze kennisgeving, op voorwaarde dat u dit aan hem of haar 
vraagt binnen één werkdag van de transactiedatum. 

 
(c) Indien u onzeker bent of een specifieke transactie een Meldingsplichtige Transactie is, dient u het 

advies in te winnen van de Compliance Officer. 
 

2. Nauw Verbonden Personen (PCAs) en vermogensbeheerders 
 

2.1 U moet de Vennootschap een lijst van uw Nauw Verbonden Personen bezorgen (d.w.z. de nauw met u 
verbonden personen in overeenstemming met de MAR) en u moet de Vennootschap in kennis stellen van 
alle wijzigingen die moeten gebeuren aan die lijst. 

 
2.2 U moet uw Nauw Verbonden Personen vragen om niet te Handelen (rechtstreeks of via een 

vermogensbeheerder) in Effecten gedurende Verbodsperiodes en om niet te handelen op overwegingen 
op korte termijn. Een verkoop van Effecten die minder dan zes maanden daarvoor verworven werden, zal 
beschouwd worden als een Verhandeling van korte termijn. 

 
2.3 Uw Nauw Verbonden Personen zijn ook verplicht om de Vennootschap en de FSMA schriftelijk in kennis 

te stellen van elke Meldingsplichtige Transactie die uitgevoerd werd voor hun rekening en dit binnen de 
tijdsbestekken die vermeld zijn in paragraaf 1.1. U moet uw Nauw Verbonden Personen schriftelijk op de 
hoogte brengen van deze vereiste en hiervan een kopie bewaren; de Compliance Officer zal u een brief 
bezorgen die u hiervoor kan gebruiken. Indien uw Nauw Verbonden Personen dit wensen, kan de 
Compliance Officer hen helpen bij de kennisgeving aan de FSMA, op voorwaarde dat uw Nauw Verbonden 
Persoon dit aan de Compliance Officer vraagt binnen één werkdag van de transactiedatum. De 
kennisgeving aan de FSMA moet gebeuren via de eMT – FiMiS-applicatie (https://portal-fimis.fsma.be/) waar 
u een account kunt aanmaken. 

 

2.4 U moet uw vermogensbeheerders (al dan niet discretionair) vragen om namens u gedurende 
Verbodsperiodes geen Effecten te Verhandelen. 

https://www.fsma.be/nl/transacties-leidinggevenden-0
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BIJLAGE 1 

DEFINITIES 

Verbodsperiode betekent de periode van 30 kalenderdagen voor de aankondiging van de volgende financiële 
informatie: 

 
(a) het bekendmaken van de voorlopige aankondiging van de jaarresultaten van de Vennootschap of, indien er 

geen dergelijke aankondiging wordt bekendgemaakt, vóór de aankondiging van de jaarresultaten van de 
Vennootschap;  

(b) de kwartaalresultaten, en eindigend op het einde van de dag gedurende dewelke dergelijke aankondiging is 
gedaan. 

 
Effecten betekent alle publiek verhandelde of beursgenoteerde aandelen van de Vennootschap (of van een van de 
dochtervennootschappen van de Vennootschap) of derivaten of andere financiële instrumenten die met een van hen 
gekoppeld zijn, met inbegrip van “phantom” opties. 

 
Verhandelen (alsook termen die daarmee corresponderen zoals Handelen of Verhandeling) betekent elke type 
transactie in Effecten, inclusief aankopen, verkopen, het uitoefenen van opties, de ontvangst van aandelen in 
aandelenplannen, Effecten gebruiken als zekerheid voor een lening of andere verplichting en het aangaan, 
amenderen of beëindigen van enige overeenkomst met betrekking tot Effecten (bijv. een Trading Plan). 

 
FSMA betekent de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. 

 
Voorwetenschap betekent informatie die betrekking heeft op de Vennootschap of enige Effecten die niet publiek 
beschikbaar is, waarvan het waarschijnlijk is dat die een niet onbeduidend effect zou hebben op de prijs van de 
Effecten en die een investeerder waarschijnlijk zou gebruiken als onderdeel van het criterium voor zijn of haar 
investeringsbeslissing. 

 
Investeringsprogramma betekent een stelsel van aandelenverwerving dat louter betrekking heeft op aandelen van 
de Vennootschap, waarin: 

 
(a) aandelen worden aangekocht door een Persoon op wie de beperking van toepassing is overeenkomstig 

een vaste doorlopende opdracht of door een vaste inhouding van het loon of de bestuurdersvergoedingen 
van de persoon; of 

(b) aandelen worden verworven door een Persoon op wie de beperking van toepassing is door middel van 
een vaste keuze om dividenden of andere ontvangen uitkeringen te herinvesteren; of 

(c) aandelen worden verworven als gedeeltelijke betaling van de beloning of bestuurdersvergoeding van een 
Persoon op wie de beperking van toepassing is. 

 
Marktmisbruikverordening betekent de Verordening (EU) nr. 596/2014 betreffende Marktmisbruik. 

 
Meldingsplichtige Transactie betekent elke transactie betreffende Effecten voor rekening van een 
Leidinggevende of Nauw Verbonden Persoon, ongeacht of de transactie werd uitgevoerd door de 
Leidinggevende of de Nauw Verbonden Persoon zelf of door een derde partij namens hem of haar, en ongeacht 
of de Leidinggevende of Nauw Verbonden Persoon al dan niet controle had over de transactie. Dit omvat elke 
transactie die het aanhouden van Effecten door een Leidinggevende of Nauw Verbonden Persoon wijzigt, zelfs 
indien de transactie geen toestemming vereist krachtens dit Reglement. Het omvat ook schenkingen van Effecten, 
de toekenning van opties of aandelen, het uitoefenen van opties of het onvoorwaardelijk worden van aandelen en 
transacties die uitgeoefend werden door vermogensbeheerders of andere derde partijen namens een 
Leidinggevende, inclusief indien discretionaire bevoegdheid wordt uitgeoefend door dergelijke 
vermogensbeheerders of derde partijen en inclusief krachtens Trading Plans of Investeringsprogramma’s. 
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Nauw Verbonden Persoon betekent een persoon die nauw verbonden is met een Leidinggevende, zijnde:  
 
 
(a) de echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van een Leidinggevende; of  

 
(b) een kind of stiefkind van een Leidinggevende dat minder dan 18 jaar, ongehuwd en niet wettelijk 

samenwonend is; of 
 

(c) een familielid dat deel heeft uitgemaakt van hetzelfde huishouden als de Leidinggevende voor ten minste 
een jaar vanaf de datum van de desbetreffende Handel; of 

 
(d) een rechtspersoon, trust of personenvennootschap, waarvan de leidinggevende verantwoordelijkheid berust 

bij een Leidinggevende (of bij een Nauw Verbonden Persoon waarnaar verwezen wordt in de paragrafen 
(a), (b), of (c) van deze definitie), die rechtstreeks of onrechtstreeks onder de zeggenschap staan van 
dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een dergelijke persoon of die economische belangen 
heeft die in wezen gelijkwaardig zijn aan die van een dergelijke persoon. 

 
Leidinggevende betekent een Persoon met Leidinggevende Verantwoordelijkheid met betrekking tot de 
Vennootschap, zijnde ofwel: 

 
(a) een bestuurder van de Vennootschap; of 

 
(b) elke andere werknemer aan wie gezegd werd dat hij of zij een Leidinggevende is.  

Persoon op wie de beperking van toepassing is betekent: 

(a) een Leidinggevende; of 
 

(b) elke andere persoon aan wie gezegd is dat de goedkeuringsprocedures van de Vennootschap op hem of 
haar van toepassing zijn. 

 
Trading Plan betekent een schriftelijk plan dat aangegaan is door een Persoon op wie de beperking van 
toepassing is en een onafhankelijke derde partij, dat een strategie uiteenzet voor de verwerving en/of vervreemding 
van Effecten door een Persoon op wie de beperking van toepassing is, en: 

 
(a) dat de hoeveelheid Effecten specificeert die verhandeld zullen worden en de prijs waaraan en de datum 

waarop de Effecten verhandeld zullen worden; of 
 

(b) dat aan die onafhankelijke derde partij de discretionaire bevoegdheid geeft om handelsbeslissingen te 
nemen over de hoeveelheid Effecten die verhandeld zullen worden en de prijs waaraan en de datum waarop 
de Effecten verhandeld zullen worden; of 

 
(c) een methode omvat voor het vaststellen van de hoeveelheid Effecten die verhandeld zullen worden en de 

prijs waaraan en de datum waarop de Effecten zullen verhandeld worden. 



 

 

BIJLAGE 2 

TEMPLATE  VOOR HET AANVRAGEN VAN TOESTEMMING 

Belysse Group NV (de Vennootschap)  

Aanvraag tot toestemming om te Verhandelen 

Indien u toestemming om te Verhandelen wenst te vragen krachtens het Verhandelingsreglement van de 
Vennootschap, vragen wij u om Clausules 1 en 2 van onderstaande tabel in te vullen en dit formulier in te dienen bij 
de Compliance Officer, de heer Hannes D’Hoop, op compliance@belysse.com. 

 
Door het indienen van dit formulier wordt u geacht dit te hebben bevestigd en akkoord te zijn gegaan dat: 

 
(a) de in dit formulier opgenomen informatie correct en volledig is; 

 
(b) u niet in het bezit bent van voorwetenschap betreffende de Vennootschap of enige Effecten; 

 
(c) indien u toestemming krijgt om te verhandelen en u nog steeds wenst te verhandelen, moet u dit zo snel 

als mogelijk doen en in elk geval binnen de twee werkdagen; en 
 

(d) Indien u zich bewust wordt van het feit dat u in het bezit bent van voorwetenschap voordat u verhandelt, 
zult u de Compliance Officer op de hoogte stellen en u onthouden van verhandelen. 

 
 

1. 
 

Aanvrager 
 

 
(a) 

 
Naam 

 

 
(b) 

 
Contactgegevens 

 
[Voor uitvoerende bestuurders en andere werknemers, 
gelieve uw e-mailadres en toestelnummer in te vullen.] [Voor 
niet- uitvoerende bestuurders, gelieve uw e-mailadres en 
telefoonnummer in te vullen.] 

 
2. 

 
Voorgestelde verhandeling 

 

 
(a) 

 
Beschrijving van de effecten 

 
[bijv. een aandeel, een schuldinstrument, een derivaat of 
een financieel instrument dat gekoppeld is aan een aandeel 
of schuldinstrument.] 

 
(b) 

 
Aantal effecten 

 
[Indien het effectieve aantal niet gekend is, geef een 
maximale hoeveelheid aan (bijv. “Tot 100 aandelen” of “Tot 
1.000 EUR aan aandelen').] 

 
(c) 

 
Aard van de verhandeling 

 
[Beschrijving van het type transactie (bijv. verwerving; 
vervreemding; inschrijving; het uitoefenen van de optie; het 
afwikkelen van financiële contracten voor verrekening van 
verschillen; het aangaan, aanpassen of annuleren van, 
een investeringsprogramma or trading plan).] 

 
(d) 

 
Andere details 

 
[Gelieve alle andere relevante details in te vullen die de 
persoon die uw aanvraag voor toestemming in overneming 

mailto:compliance@belysse.com


 

 

neemt, redelijkerwijs kan helpen in die taak (bijv. overdracht 
zal zonder tegenprestatie plaatsvinden).] 

   [Indien u de toestemming vraagt om een 
investeringsprogramma of trading plan aan te gaan, aan te 
passen of te annuleren, vragen wij u om alle relevante 
gegevens van het desbetreffende programma of plan in te 
vullen of als bijlage een kopie toe te voegen van de 
voorwaarden ervan.] 



 

 

BIJLAGE 3 

KENNISGEVINGSTEMPLATE 

Belysse Group NV (de Vennootschap) 

Kennisgeving van transactie 

Gelieve het ingevuld formulier te zenden naar de Compliance Officer, de heer Hannes D’Hoop, via  
compliance@belysse.com. 

 
 

1. 
 

Gegevens van Leidinggevenden / Nauw Verbonden Personen 
 

(a) 
 

Naam 
 

[Vul voornamen en familienamen in.] 
 

[Indien de Nauw Verbonden Persoon een rechtspersoon is, gelieve 
de volledige naam te vermelden, inclusief de rechtsvorm zoals die 
vermeld is in het register waar deze is opgericht, indien van 
toepassing.] 

 
(b) 

 
Positie/status 

 
[Voor Leidinggevenden, gelieve de functietitel in te vullen, bijv. CEO, 
CFO.] 

 
[Voor Nauw Verbonden Personen, gelieve te vermelden dat de 
kennisgeving betrekking heeft op een Nauw Verbonden Persoon 
en vermeld de naam en positie van de relevante Leidinggevende.] 

 
(c) 

 
Initiële kennisgeving / 
verbetering 

 
[Gelieve aan te geven of het gaat om een initiële kennisgeving of om 
een verbetering van een eerdere kennisgeving. Indien het gaat om 
een verbetering, gelieve de eerdere fout uit te leggen waar deze 
verbetering een correctie op is.] 

 
2. 

 
Details van de transactie(s): dit deel moet herhaald worden voor (i) elk type instrument; (ii) 
elke type transactie; (iii) elke datum; en (iv) elke plaats waar transacties zijn 
uitgevoerd 

 
(a) 

 
Beschrijving van het 
financieel instrument 

 
[Beschrijf de aard van het instrument, bijv. een aandeel, een 
schuldinstrument, een derivaat of een financieel instrument dat 
gekoppeld is aan een aandeel of schuldinstrument.] 
instrument.] 

 
(b) 

 
Aard van de transactie 

 
[Beschrijving van het type transactie, bijv. verwerving, vervreemding, 
inschrijving, financiële contract voor verrekening, enz.] 

   
[Gelieve aan te geven of de transactie gekoppeld is aan het 
uitoefenen van een aandelenoptieprogramma.] 

   
[Indien de transactie werd uitgevoerd overeenkomstig een 
investeringsprogramma of een trading plan, gelieve dit aan te geven 
en vermeld ook de datum waarop het desbetreffende 
investeringsprogramma of trading  
plan werd afgesloten.] 

mailto:%20compliance@belysse.com
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(c) 

 
Prijs en hoeveelheid 

  
Prijs 

 
Hoeveelheid 

 

      



 

 

 
 

      

      

      

      

   
[Wanneer meer dan een transactie van dezelfde aard (aankoop, 
vervreemding, enz.) van hetzelfde financieel instrument worden 
uitgevoerd op dezelfde dag en op dezelfde transactieplaats, moeten 
de prijzen en hoeveelheden van deze transacties afzonderlijk 
geïdentificeerd worden in bovenstaande tabel. Maak hierbij gebruik 
van zoveel lijnen als nodig zijn. Aggregeer 
of verreken geen transacties.] 

   
[Verduidelijk voor elk geval de munteenheid en de meeteenheid voor 
de kwantiteiten.] 

 
(d) 

 
Geaggregeerde informatie 
Geaggregeerd volumeprijs 

 
[Gelieve de volumes van meerdere transacties te aggregeren 
indien deze transacties: 

  
− betrekking hebben op hetzelfde financieel instrument;  

  
− van dezelfde aard zijn; 

  
− uitgevoerd worden op dezelfde dag; en  

  
− uitgevoerd worden op dezelfde transactieplaats.] 

   
[Gelieve de meeteenheid voor de kwantiteiten te vermelden.] 

   
[Gelieve te vermelden: 

  
− -in het geval van een enkele transactie, de prijs van de 

enkele transactie; en 
  

− -in het geval dat de hoeveelheid van meerdere transacties 
geaggregeerd zijn, de gewogen gemiddelde prijs van de 
geaggregeerde transacties.] 

   
[Gelieve de munteenheid te vermelden.] 

 
(e) 

 
Datum van de transactie 

 
[Datum van de specifieke dag van uitvoering van de meegedeelde 
transactie, hierbij gebruik maken van volgend datumformaat: JJJJ-
MM-DD.  Gelieve ook de tijdzone te specificeren.] 

 
(f) 

 
Plaats van de transactie 

 
[Gelieve het handelsplatform te vermelden waar de transactie werd 
uitgevoerd. Indien de transactie niet werd uitgevoerd op een 
handelsplatform, gelieve hier “buiten een handelsplatform” te 



 

 

vermelden.] 

 
 


	INLEIDING
	DEEL A - VERBOD OP HANDEL MET VOORWETENSCHAP
	DEEL B - GOEDKEURINGSPROCEDURES VOOR PERSONEN OP DE LIJST VAN PERSONEN MET VOORWETENSCHAP
	2. Verder advies
	DEEL C - BIJKOMENDE BEPALINGEN VOOR PERSONEN MET LEIDINGGEVENDE VERANTWOORDELIJKHEID (LEIDINGGEVENDEN)
	2. Nauw Verbonden Personen (PCAs) en vermogensbeheerders
	BIJLAGE 1 DEFINITIES
	BIJLAGE 2
	TEMPLATE  VOOR HET AANVRAGEN VAN TOESTEMMING
	BIJLAGE 3 KENNISGEVINGSTEMPLATE

