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Meldingsplicht van personen  

met een leidinggevende verantwoordelijkheid  

omtrent transacties in aandelen of schuldinstrumenten 

van Vastned Retail Belgium 

 

 

1. Onderwerp 

 

Op 3 juli 2016 is de Verordening EU nr. 596/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 

betreffende marktmisbruik en houdende intrekking van de Richtlijn 2003/6/EG van het Europees Parlement en de 

Raad en Richtlijnen 2003/124/EG, 2003/125/EG en 2004/72/EG van de Commissie (hierna de 

"Marktmisbruikverordening" of afgekort "MAR" genoemd) in werking getreden. Ingevolge de Wet dd. 27 juni 

2016 die onder meer strekt tot de gedeeltelijke tenuitvoerlegging van Marktmisbruikverordening, werd eveneens 

de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten gewijzigd. 

 

Artikel 19, lid 1 MAR voorziet vanaf 3 juli 2016 in de verplichting voor "personen met leidinggevende 

verantwoordelijkheid" en de met hen "nauw verbonden personen" (hierna "Meldplichtigen" genoemd) om de 

transacties die zij voor eigen rekening uitvoeren in aandelen of schuldinstrumenten van Vastned Retail Belgium, 

of afgeleide of andere financiële instrumenten die ermee zijn verbonden, te melden aan Vastned Retail Belgium 

en aan de FSMA en dit onverwijld en niet later dan 3 werkdagen na de datum van de transactie. De meldingen 

worden door de FSMA openbaar gemaakt op haar website.  

 

 

2. Definities 

 

 Een “”Persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid” is een persoon die: 

a) lid is van een bestuurs- of toezichthoudend orgaan 

b) een leidinggevende functie heeft maar die geen deel uitmaakt van de onder a) bedoelde organen en 

dat regelmatig toegang heeft tot voorwetenschap die direct of indirect op Vastned Retail Belgium 

betrekking heeft, en tevens de bevoegdheid bezit managementbeslissingen te nemen die gevolgen 

hebben voor de toekomstige ontwikke-lingen en bedrijfsvooruitzichten van Vastned Retail Belgium. 

 

 Onder "nauw verbonden personen" dient te worden verstaan: 

a)  de echtgenoot of echtgenote van de persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid, dan wel de 

levenspartner van deze persoon die wettelijk als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote 

wordt beschouwd 

b)  kinderen die wettelijk ten laste vallen van de persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid 

c) andere familieleden van de persoon met leidinggevende verantwoordelijkheid die op de datum van 

de transactie in kwestie ten minste het laatste jaar deel hebben uitgemaakt van hetzelfde 

huishouden als de betrokken persoon 

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

berust bij een persoon bedoeld onder a), b) en c) hierboven, die rechtstreeks of onrechtstreeks 

onder de zeggenschap staat van een dergelijke persoon, die is opgericht ten gunste van een 

dergelijke persoon, of waarvan de economische belangen in wezen gelijkwaardig zijn aan die van 

een dergelijke persoon. 
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3. Voorwaarden voor meldingsplicht  

 

De in artikel 19, lid 1 MAR bedoelde meldingsplicht is van toepassing voor: 

 

 Transacties voor eigen rekening 

 Voor individuele transacties groter dan € 5.000 

 Na meerdere transacties die samen € 5.000 overschrijden (tijdens een kalenderjaar) 

 Bedrag wordt bepaald door som van transacties voor eigen rekening en die voor eigen rekening van 

nauw gelieerde personen. 

 

 

4. Inhoud van de melding 

 

De in artikel 19, lid 1 MAR bedoelde melding dient volgende gegevens te bevatten: 

 

 Naam en contactgegevens van de persoon met leidinggevend verantwoordelijkheid of, in voorkomend 

geval, naam van de persoon die nauw met deze persoon verbonden is 

 Reden voor de melding 

 Naam van de betrokken emittent (Vastned Retail Belgium) 

 Beschrijving en kenmerken van het financieel instrument 

 Aard van de transactie(s) (d.w.z. verwerving of vervreemding) en vermelding van het feit dat de 

transactie al dan niet verband houdt met de uitoefening van een aandelenoptieprogramma of met de 

specifieke voorbeelden opgenomen in artikel 19, lid 7 MAR 

 Datum en plaats van de transactie(s) 

 Prijs en omvang van de transactie(s); In het geval van een transactie waarbij financiële instrumenten als 

zekerheid worden verstrekt en voorzien is in een mogelijke waardeverandering, moet dit feit worden 

vermeld, samen met de waarde van de financiële instrumenten op de datum dat ze als zekerheid 

worden verstrekt. 

 

 

5. Werkwijze van de melding 

 

Binnen 3 werkdagen na uitvoering van de transactie melden meldplichtigen hun transacties aan Vastned 

Retail Belgium en de FSMA via volgende applicatie voor online melding die door de FSMA is ontwikkeld:  

 

Nieuwe applicatie voor online melding van transacties van leidinggevenden « eMT » 

 

Meldplichtigen kunnen iemand anders mandateren om hun transacties te melden, maar blijven steeds zelf 

juridisch verantwoordelijk voor de naleving van hun meldplicht en voor de inhoud van de melding.  

 

De applicatie voor online melding eMT voorziet dat gemelde transacties door Vastned Retail Belgium worden 

bevestigd en doorgemeld aan de FSMA. Van Vastned Retail Belgium wordt verwacht dat zij redelijke 

voorzorgen nemen om de herkomst van de meldingen te controleren, alsook, desgevallend, te controleren 

dat lasthebbers behoorlijk gemachtigd zijn om in naam van meldplichtigen transacties te melden. 

 

In afwijking op artikel 19, lid 3, eerste en tweede alinea, MAR worden de gemelde transacties openbaar 

gemaakt door de FSMA op haar website, in plaats van door Vastned Retail Belgium. 

 

http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma/trans_bl/InsTrans.aspx 

 

 

 

 

http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma/trans_bl.aspx
http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma/trans_bl.aspx
http://www.fsma.be/nl/Supervision/fm/ma/trans_bl/InsTrans.aspx
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6. Lijst op van alle personen met leidinggevende verantwoordelijkheden en de nauw met 

hen in verband staande personen 

 

Vastned Retail Belgium stelt de personen met leidinggevende verantwoordelijkheid binnen de vennootschap 

schriftelijk in kennis van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van artikel 19 MAR. Vastned Retail Belgium 

stelt een lijst op van alle personen met leidinggevende verantwoordelijkheden en de nauw met hen in 

verband staande personen. De personen met leidinggevende verantwoordelijkheden stellen op hun beurt de 

nauw verbonden personen schriftelijk in kennis van hun verantwoordelijkheden uit hoofde van artikel 19 MAR 

en bewaren een afschrift van deze kennisgeving.  

 

 


