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Full name and/or number of the statute (in original language):
Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing
worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en warden
Translation of the name:
Royal Decree of 5 December 2000 declaring certain provisions of the Act of 14 July 1991 on
trade practices and consumer information and protection applicable to financial instruments
and to transferable securities
Reference in Official Journal (if appropriate):
Text einfügen
Date of coming into force:
Text einfügen
Subsequent amendments:
Text einfügen
__________________________________________________________________________
Text:
Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de
handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing
worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden.

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :
1° de wet : de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en
bescherming van de consument;
2° de financiële instrumenten : de financiële instrumenten vermeld in artikel 1 van de wet
van 6 april 1995 inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de
beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadviseurs;
3° de effecten en waarden : de effecten en waarden als bedoeld in artikel 26 van het
koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 op de bankcontrole en het uitgifteregime voor titels
en effecten, zoals uitgelegd door artikel 22 van de wet van 10 juni 1964 op het openbaar
aantrekken van spaargelden, en door artikel 1 van de wet van 10 juli 1969 op het solliciteren
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van het openbaar spaarwezen, onder meer inzake roerende waarden;
4° de rechten van deelneming en effecten uitgegeven door een instelling voor collectieve
belegging en de vastgoedcertificaten : de effecten uitgegeven door een instelling voor
collectieve belegging als bedoeld in artikel 105, eerste lid, 1°, b) en c) van de wet van 4
december 1990 op de financiële transacties en de financiële markten, de rechten van
deelneming van een instelling als bedoeld in artikel 105, eerste lid, 1°, a) en 2° van
diezelfde wet en de vastgoedcertificaten als bedoeld in artikel 106 van diezelfde wet.

Art. 2. De volgende artikelen van de wet zijn van toepassing op alle financiële instrumenten, effecten en waarden, met uitzondering van de rechten van deelneming en de effecten
uitgegeven door een instelling voor collectieve belegging en de vastgoedcertificaten :
1° artikel 1 van de wet; de term "product" duidt hier evenwel op de financiële instrumenten
en op de effecten en waarden;
2° de artikelen 22 tot 24 en 27 tot 29 van de wet;
3° de artikelen 30 tot 36 van de wet, met uitzondering van artikel 32, punt 7, 12 en 13; de
in artikel 31, § 2, 1° van de wet gedefinieerde term "producten" duidt hier evenwel op de financiële instrumenten en op de effecten en waarden.
De bedingen en voorwaarden of combinaties van bedingen en voorwaarden waarvan het
doel is omschreven in artikel 32, punt 2, 4 en 9 van de wet, worden evenwel niet als onrechtmatig beschouwd wanneer zij gelden voor contracten betreffende effecten en waarden of
financiële instrumenten waarvan de prijs is gekoppeld aan de schommelingen van een
beurskoers of een beursindex, dan wel van een financiële marktkoers waarover de verkoper
niet de controle heeft;
4° artikel 76 van de wet;
5° de artikelen 84 en 85 van de wet;
6° de artikelen 93 tot 101 van de wet;
7° de artikelen 102 tot 110 van de wet, in zoverre de daarin bedoelde artikelen van toepassing zijn;
8° de artikelen 113 tot 117 van de wet.
Tijdens de looptijd van de openbare tekoopaanbieding, het openbaar bod of de openbare
verkoop, is het eerste lid niet van toepassing :
1° op de financiële instrumenten of effecten en waarden die openbaar te koop worden gesteld, openbaar te koop worden geboden of openbaar verkocht, zoals bedoeld in titel II van
het voornoemde koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935, in zoverre voor die uitgiften hetzij
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wezen, hetzij een volledige prospectusvrijstelling is verleend of erkend door de Commissie
voor het Bank- en Financiewezen;
2° op de financiële instrumenten of effecten en waarden die openbaar te koop worden gesteld, openbaar te koop worden geboden of openbaar verkocht, waarbij titel II van het voornoemde koninklijk besluit nr. 185 van 9 juli 1935 niet van toepassing is op grond van artikel
34, § 1, 1°, 1°bis en 2° en § 2, 1° van dat koninklijk besluit nr. 185.

Art. 3. De artikelen 22, 23, 1° tot 10° en 12°, 28 en 30 tot 36 van de wet, met uitzondering
van artikel 32, punt 7, 12 en 13, zijn van toepassing op elke publicatie, elk stuk en elke reclame die schriftelijk of anderszins wordt verspreid en betrekking heeft op de openbare uitgifte of tekoopaanbieding in België van rechten van deelneming of effecten van een instelling voor collectieve belegging of van vastgoedcertificaten.
Bedingen en voorwaarden of combinaties van bedingen en voorwaarden waarvan het doel
is omschreven in artikel 32, punt 2, 4 en 9 van de wet, worden evenwel niet als onrechtmatig beschouwd wanneer zij gelden voor contracten betreffende rechten van deelneming of
effecten van een instelling voor collectieve belegging of vastgoedcertificaten waarvan de
prijs is gekoppeld aan schommelingen van een beurskoers of een beursindex, dan wel van
een financiële marktkoers waarover de verkoper niet de controle heeft.
Het eerste en het tweede lid zijn niet van toepassing op de rechten van deelneming in instellingen voor collectieve belegging met een vast aantal rechten van deelneming, en op de
vastgoedcertificaten die openbaar worden uitgegeven of te koop aangeboden en waarbij
boek III van de voornoemde wet van 4 december 1990 van toepassing is. Deze uitzondering
geldt slechts tijdens de looptijd van de bedoelde openbare uitgifte of tekoopaanbieding.

Art. 4. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand na die waarin het
wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Art. 5. Onze Minister tot wiens bevoegdheid Consumentenzaken behoren, Onze Minister
tot wiens bevoegdheid de Middenstand behoort, Onze Minister tot wiens bevoegdheid
Financiën behoren en Onze Minister tot wiens bevoegdheid Economische Zaken behoren,
zijn, ieder wat hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 5 december 2000.
ALBERT
Van Koningswege :
De Minister van Consumentenzaken,
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Mevr. M. AELVOET
De Minister van Middenstand,
J. GABRIELS
De Minister van Financiën,
D. REYNDERS
De Minister van Economie,
Ch. PICQUE.

Template © IPR Verlag GmbH Munich 2005

4

