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CONTEXT
Elke vennootschap dat van plan is te investeren in de hoedanigheid van GVBF 1 (De gespecialiseerde
vastgoedbeleggingsfondsen), private privak 2, institutionele AICB 3 of institutionele BMS 4
(institutionele instellingen voor belegging in schuldvorderingen), moet zijn inschrijving aanvragen op
de lijsten die worden beheerd door de FOD Financiën (Algemene Administratie van de Thesaurie).
Het doel van deze FAQ is om een aantal terugkerende vragen te beantwoorden die gericht zijn aan
de Algemene Administratie van de Thesaurie in verband met de registratie van voornoemde
Instellingen voor Collectieve Belegging (ICB's).
Het doel van dit document is om ICB's en hun wettelijke vertegenwoordigers te helpen bij het
begrijpen van de toepasselijke maatregelen en bepalingen.
Dit document is in twee delen gestructureerd:
1. De juridische vragen worden verzameld in het eerste deel.
2. Het tweede deel brengt de meest terugkerende operationele vragen samen.

1

Koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen;
Koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privak;
3
Koninklijk besluit van 7 december 2007 met betrekking tot alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een
veranderlijk aantal rechten van deelneming die als uitsluitend doel hebben de collectieve belegging in de in artikel 183,
eerste lid, 1°, van de wet van 19 april 2014
2

4

Koninklijk besluit van 30 juli 2018 houdende bepaalde uitvoeringsmaatregelen inzake institutionele instellingen voor
belegging in schuldvorderingen
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1. JURIDISCHE VRAGEN
1.1. PRIVATE PRIVAK
1. IS HET MOGELIJK OM DE STATUTEN VAN EEN BESTAANDE ONDERNEMING OM TE
VORMEN NAAR EEN PRIVATE PRIVAK EN DAARNA DE INSCHRIJVING AAN TE VRAGEN?
Indien de onderneming reeds investeringen heeft gedaan, dan is een inschrijving op de lijst van
private privaks niet toegestaan. Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 23/05/2007
met betrekking tot de private privak, moet immers de inschrijving worden aangevraagd voorafgaand
de uitvoering van investeringen zoals bedoeld in artikel 183, eerste lid, 5° van de wet van 19 april
2014.

2. VERHINDERT DE BEPALING “VOORAFGAANDELIJK EN ALVORENS BELEGGINGEN ALS
BEDOELD IN ARTIKEL 183, EERSTE LID, 5°, TE DOEN” DE OPRICHTING VAN EEN PRIVATE
PRIVAK WANNEER EEN GEDEELTE VAN HET KAPITAAL IN NATURA (MET NAME
BESTAANDE PARTICIPATIES) WORDT INGEBRACHT I.P.V. IN CASH?
Een inbreng in natura is toegestaan mits het economisch mogelijk is om deze te evalueren. Artikel
300, §1 van de wet van 19/04/2014 bepaalt: § 1. De private privak is onderworpen aan het Wetboek
van Vennootschappen voor zover daarvan niet wordt afgeweken door deze Titel en de ter uitvoering
ervan genomen besluiten. Noch in de wet, noch in de KB is aangegeven dat de inbreng in natura niet
is toegestaan voor een private privak.

3. IS HET MOGELIJK OM EEN VENNOOTSCHAP OP TE RICHTEN EN HAAR REGISTRATIE ALS
PRIVATE PRIVAK AAN TE VRAGEN WANNEER DE VENNOOTSCHAP OP HET OGENBLIK VAN
DE REGISTRATIEAANVRAAG MINDER DAN 6 AANDEELHOUDERS HEEFT?
De verplichting voor de private privak om minstens 6 aandeelhouders of vennoten te hebben (art. 5
van het KB van 23/05/2007) is een vereiste waaraan moet worden voldaan zodra de vennootschap
is opgericht, d.w.z. vóór de inschrijving op de lijst. Als het vereiste aantal aandeelhouders/partners
niet wordt bereikt, wordt de inschrijving op de lijst niet toegelaten; zelfs als sommige extra
investeerders een certificaat overleggen waarin zij zich ertoe verbinden aandeelhouder/partner van
de onderneming te worden. Een uitzondering op deze vereiste van het minimum aantal (6)
aandeelhouders/partners
kan
enkel
worden
toegelaten
indien
er
onder
de
aandeelhouders/partners ten minste één van de in artikelen 7 en 8 van het koninklijk besluit van
23/05/2007 opgesomde rechtspersonen of entiteiten is, zoals een Belgisch of buitenlands
pensioenfonds of een ICB.

5/6

4. MOET HET MINIMUM AANDELENKAPITAAL VAN EEN ONDERNEMING VOLSTORT
WORDEN OM ZICH TE KUNNEN LATEN REGISTREREN ALS PRIVATE PRIVAK?
De verplichting om het aandelenkapitaal volledig te storten heeft betrekking op een bedrag van ten
minste 61.500 euro. Dit bedrag moet worden betaald bij de aanvraag voor opname in de lijst van de
private privaks.
Artikel 300 van de wet van 19/04/2014 bepaalt: De private privak is onderworpen aan het Wetboek
van Vennootschappen voor zover daarvan niet wordt afgeweken door deze Titel en de ter uitvoering
ervan genomen besluiten.
De artikelen 7.2 en 7.11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepalen het
volgende: “Zodra de vennootschap is opgericht, moet het kapitaal volledig worden gestort tot het
minimumbedrag van 61.500,00 euro”.

5. DIENT EEN NIEUWE PRIVATE PRIVAK HET VOLSTORTEN KAPITAAL IN HET BEGIN TEGEN
3 % OF 25 % TE BETALEN?
Na de wijziging van artikel 299 (dat niet langer verwijst naar artikel 196, §3) van de wet van
19/04/2014, is de vrijgave van het aandelenkapitaal van een private privak onderworpen aan het
gemene recht.
Artikel 300, §1 van de wet van 19/04/2014 bepaalt: De private privak is onderworpen aan het
Wetboek van Vennootschappen voor zover daarvan niet wordt afgeweken door deze Titel en de ter
uitvoering ervan genomen besluiten.
De artikelen 7.2 en 7.11 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen bepalen het
volgende: Zodra de vennootschap is opgericht, moet het kapitaal volledig worden gestort tot het
minimumbedrag van 61.500,00 euro.
1° een kwart van elk aandeel dat overeenkomt met een inbreng in geld en een kwart van elk aandeel
dat geheel of gedeeltelijk overeenkomt met een inbreng in natura moet worden gestort;
2° de aandelen die geheel of gedeeltelijk overeenkomen met de inbreng in natura moeten binnen
vijf jaar na de oprichting van de vennootschap volledig zijn volstort.
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6. WAT ALS EEN PRIVATE PRIVAK INVESTEERT IN EEN NIET-BEURSGENOTEERDE
ONDERNEMING, MAAR NA EEN KAPITAALVERHOGING DIEZELFDE ONDERNEMING OP DE
BEURS WORDT GEÏNTRODUCEERD?
We verwijzen naar artikel 304, § 2, paragraaf 2, van de wet van 19 april 2014 betreffende de
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheerders en naar artikel 16 van het
koninklijk besluit van 23 mei 2007 met betrekking tot de private privaks.
Het is belangrijk om te onthouden dat zowel de wet als het koninklijk besluit verwijzen naar het
houden op aanvullende of tijdelijke basis. Het houden van aandelen in een beursgenoteerde
onderneming die al voor de notering in portefeuille waren, is mogelijk op tijdelijke basis (maximaal
twee jaar, zonder waardebeperking) of op aanvullende basis (tot maximaal 30 % van het
balanstotaal, zonder tijdsbeperking). Deze limieten zijn niet van toepassing tijdens de
liquidatieperiode.

7. IS HET VOOR EEN PRIVATE PRIVAK TOEGESTAAN OM EEN LENING AF TE SLUITEN, ALS
LENINGGEVER, MET EEN NIET-GENOTEERDE VENNOOTSCHAP DIE IN EEN
CONVERSIEMODALITEIT NAAR EFFECTEN VAN DE NIET-GENOTEERDE VENNOOTSCHAP
VOORZIET?
De lening uitgegeven door een niet-beursgenoteerde onderneming kan worden beschouwd als
effectief vallend in de categorie van toegestane investeringen in de zin van Art. 183, par. 1, 5° van
de wet van 19/04/2014 en Art. 2, 2° van het KB van 23/05/2007. Het kan met name gaan om een
lening die kan worden omgezet in effecten van de niet-beursgenoteerde onderneming. Dit is in
overeenstemming met het doel van deze verordening, namelijk het bevorderen van de financiering
van niet-beursgenoteerde ondernemingen. De looptijd van deze lening is niet wettelijk of
reglementair vastgelegd.
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1.2. GVBF
8. MAG EEN GVBF EEN VASTGOEDONTWIKKELINGSACTIVITEIT UITOEFENEN MET
BETREKKING TOT DE EIGEN VASTGOEDPORTEFEUILLE?
Het gunstige fiscale statuut van het GVBF kan niet worden toegepast op een activiteit van
"vastgoedbevordering", ook al is het voor eigen rekening, omdat artikel 8, paragraaf 2 van het
koninklijk besluit met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen zelfs de activiteit
van vastgoedbevorderaar op bijkomende basis verbiedt.

9. MAG EEN ENKELE INVESTEERDER ALS EEN GVBF WORDEN GEREGISTREERD?
Artikel 288, §4, van de wet van 19 april 2014 bepaalt: "In afwijking van artikel 1 van het Wetboek
van Vennootschappen kan een beleggingsvennootschap met een vast aantal institutionele rechten
van deelneming worden opgericht door een in aanmerking komende belegger".
In dit geval moeten de statuten van het GVBF uitdrukkelijk vermelden dat de aandelen slechts door
één belegger kunnen worden gehouden. Anders kan het GVBF worden beschouwd als het
aantrekken van kapitaal van verschillende beleggers in de zin van artikel 4, lid 1, onder a), van de
AIFM-Richtlijn; en het GVBF zal dan onder het toepassingsgebied van dezelfde AIFM-Richtlijn vallen
(Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders
van alternatieve beleggingsinstellingen).
Het feit dat er slechts één belegger is, moet daarom worden beschouwd als een wettelijk
toegestane uitzondering die niet belet dat een onderneming als GVBF kan worden aangemerkt.
Een beleggingsonderneming die door één enkele belegger is opgericht, kan dus kiezen voor het
GVBF-statuut in overeenstemming met artikel 281 van de wet van 19 april 2014 en haar beheerder
zal uitsluitend onderworpen zijn aan de bepalingen van boek II van deel III van de wet van 19 april
2014 (en niet aan de bepalingen van deel II), op voorwaarde dat zij niet tegelijkertijd een alternatief
beleggingsfonds beheren in de zin van de AIFM-richtlijn.
Ook moet worden gespecificeerd dat de ene belegger namens zichzelf moet handelen en niet
namens een of meer andere beleggers die niet als zodanig zijn verklaard, bijvoorbeeld een of meer
niet in aanmerking komende beleggers.
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10. MAG EEN GVBF ONROEREND GOED NEMEN OF LEASEN?
Artikel 7, §§ 4 en 5 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 staat het GVBF toe om één of
meerdere eigendommen in financiële leasing te nemen of te geven, op voorwaarde dat deze
activiteit als een bijkomende activiteit wordt uitgevoerd en dat dit voorzien is in de statuten en het
informatiedocument van het GVBF.
Er wordt echter een uitzondering gemaakt wanneer de eigendommen bestemd zijn voor doeleinden
van algemeen belang, met inbegrip van sociale huisvesting en onderwijs. In dit geval is het GVBF
gemachtigd om als hoofdactiviteit een financiële leaseactiviteit uit te voeren met een optie om een
of meer gebouwen te kopen.

11. MAG EEN DOOR EEN GVBF AFGESLOTEN FINANCIËLE LEASEOVEREENKOMST VOOR
ONROEREND GOED OOK BETREKKING HEBBEN OP HET MEUBILAIR IN HET GEBOUW?
Artikel 2 van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot GVBF stelt:
"Voor de toepassing van dit besluit gelden de volgende definities:
4° onroerend goed:
l) rechten die voortvloeien uit contracten waarbij één of meerdere eigendommen in financiële lease worden
gegeven aan het GVBF of waarbij andere soortgelijke gebruiksrechten worden toegekend".
De door het GVBF afgesloten financiële leaseovereenkomst kan dus ook betrekking hebben op het
meubilair in het gebouw dat onder financiële lease wordt gehuurd, voor zover het meubilair aan het
gebouw in kwestie is toegewezen en in bijkomende orde wordt aangehouden en het GVBF handelt
in het kader van zijn investeringsbeleid.

2. OPERATIONELE VRAGEN
2.1. GVBF
12. DE INSCHRIJVING VAN EEN GVBF VEREIST EEN VERKLARING VAN DE VENNOOTSCHAP
DAT AAN DE VOORWAARDEN VANHET BESLUIT EN IN VOORKOMEND GEVAL, DE WET VAN
19 APRIL 2014, IS VOLDAAN. BESTAAT ER EEN STANDAARDDOCUMENT?
Er bestaat geen standaarddocument. Een eenvoudige verklaring van overeenstemming,
ondertekend door de zaakvoerder van het bedrijf, is voldoende.
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13. EEN DOCUMENT DAT DE AANSTELLING VAN DE BEWAARDER BEWIJST, IS ENKEL
NODIG ALS HET GVBF EEN BEWAARDER DIENT AAN TE STELLEN OVEREENKOMSTIG DE
WET VAN 19 APRIL 2014. OVER WELK DOCUMENT GAAT HET?
In het geval dat het GVBF een bewaarder moet aanwijzen, moet hij ons een document sturen waarin
deze aanwijzing wordt bevestigd en dat de informatie bevat waarmee deze laatste kan worden
geïdentificeerd.

14. VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN GVBF WORDT EEN AFSCHRIFT VAN DE PUBLICATIE
VAN DE STATUTEN IN HET BELGISCHE STAATSBLAD GEVRAAGD. VOLSTAAT DE LAATSTE
PUBLICATIE OF MOETEN ER AFSCHRIFTEN VAN ALLE PUBLICATIES WORDEN
BIJGEVOEGD?
Bij het aanvragen van inschrijving is de laatste publicatie van de statuten in principe voldoende. Een
kopie van eerdere publicaties kan worden aangevraagd als dit nuttig blijkt voor de behandeling van
het registratieverzoek.

15. WAT IS DE TERMIJN VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN GVBF?
De inschrijving van een GVBF gebeurt binnen de 30 dagen op basis van een volledig dossier.

2.2. PRIVATE PRIVAK
16. WAT IS DE TERMIJN VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN PRIVATE PRIVAK?
De inschrijving van een private privak gebeurt binnen de 30 dagen op basis van een volledig dossier.

2.3. AICB
17. WAT IS DE TERMIJN VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN AICB?
De inschrijving van een AICB gebeurt binnen de 15 dagen op basis van een volledig dossier.

2.4. INSTITUTIONELE VBS
18. WAT IS DE TERMIJN VOOR DE INSCHRIJVING VAN EEN INSTITUTIONELE VBS?
De inschrijving van een institutionele VBS gebeurt binnen de 15 dagen op basis van een volledig
dossier.
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2.5. ALGEMENE VRAGEN
19. WORDEN ER INSCHRIJVINGSKOSTEN TOEGEPAST?
Er zijn geen inschrijvingskosten.

20. KAN DE DATUM VAN INSCHRIJVING WORDEN VERMELD OP HET MOMENT VAN DE
AANVRAAG?
De datum van inschrijving kan specifiek worden gevraagd bij het indienen van de aanvraag. De
inschrijving kan ten vroegste plaatsvinden op de dag waarop de aanvraag wordt ingediend, mits het
dossier volledig is en voldoet aan de wettelijke bepalingen.

21. KAN ER VÓÓR DE OFFICIËLE AANVRAAG TOT INSCHRIJVING EEN VOORLOPIG DOSSIER
VOOR ADVIES WORDEN INGEDIEND?
Als het niet om een officiële aanvraag tot inschrijving gaat, wordt er geen advies gegeven.

22. IS ER EEN SLUITINGSPERIODE VOOR DE DIENST DIE INSTAAT VOOR DE
INSCHRIJVINGEN?
De dienst die belast is met de inschrijving van de ICB's is gesloten in de periode tussen kerst en
nieuwjaar, van 25.12 tot 01.01 (datum van jaarlijkse sluiting van de FOD Financiën).

23. KAN DE INSCHRIJVING OP EEN EERDERE DATUM DAN DE AANVRAAG WORDEN
GEDAAN?
Op de datum van de inschrijving moet aan de voorwaarden zijn voldaan. De inschrijving kan ten
vroegste plaatsvinden op de datum van de aanvraag en alleen als het dossier volledig is en aan de
wettelijke en reglementaire voorwaarden is voldaan op die datum.
Retroactieve inschrijvingen zijn niet toegestaan.

24. KUNNEN ER EVENTUELE OPMERKINGEN WORDEN GEGEVEN OP HET ONTWERP VAN
DE AKTE?
Het is niet de bevoegdheid van de Algemene Administratie van de Thesaurie om adviezen uit te
brengen over ontwerpstatuten opgesteld door ICB's of hun wettelijke vertegenwoordigers. Over de
ontwerpstatuten wordt geen advies gegeven. Het inschrijvingsverzoekdossier wordt alleen
onderzocht op basis van de definitieve statuten.
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