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Inbehandelingneming 

Bij brief van 4 juni 2018 heeft de minister van Economie en Consumenten, Kris Peeters, de bijzondere 
raadgevende commissie Verbruik (brc Verbruik) om advies gevraagd inzake een ontwerp van koninklijk 
besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 maart 2006 met betrekking tot de effectenleningen 
door bepaalde instellingen voor collectieve belegging, het koninklijk besluit van 10 november 2006  op 
de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor 
collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming, het koninklijk besluit van 12 
november 2012  met betrekking tot beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging 
die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG, het koninklijk besluit van 12 november 2012  
met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van 
Richtlijn 2009/65/EG, en het koninklijk besluit van 25 februari 2017 met betrekking tot bepaalde openbare 
alternatieve instellingen voor collectieve belegging en hun beheervennootschappen, en houdende 
diverse bepalingen. 

Gezien de zeer korte termijn van een maand waarbinnen een advies wordt verwacht over het 
voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit en aangezien de raadpleging van de leden van de brc Verbruik 
geen commentaar opleverde, werd beslist om niet meer bijeen te komen en hierover geen bespreking 
meer te voeren in de subommissie "Financiële diensten". 

Het ontwerpadvies werd op 21 juni 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de plenaire vergadering van de 
brc Verbruik, die het, onder het voorzitterschap van de heer Reinhard Steennot, heeft goedgekeurd.   

De bijzondere raadgevende commissie Verbruik heeft voorzitter Steennot verzocht om dit advies over te 
maken aan de minister van Economie en Consumenten. 

Inleiding 

Het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk besluit heeft een drievoudig doel. Ten eerste strekt het 
ertoe bijkomende maatregelen in te voeren die door de openbare instellingen voor collectieve belegging 
(de ICB's) met een veranderlijk aantal rechten van deelneming kunnen worden toegepast in het kader 
van hun liquiditeitsbeheer. Ten tweede beoogt het een wijziging van het koninklijk besluit met betrekking 
tot de effectenleningen door bepaalde ICB's omwille van de inwerkingtreding van Verordening (EU) 
2015/2365 betreffende de transparantie van effectenfinancieringstransacties. Tot slot strekt het ertoe het 
artikel 38 van de Verordening (EU) 2017/2402 tot vaststelling van een algemeen kader voor securitisatie 
te implementeren.  

Dit drievoudig doel vereist een wijziging van verscheidene koninklijke besluiten. Het voorgelegde ontwerp 
van koninklijk besluit voert deze wijzigingen in.  

 

ADVIES 
 

De brc Verbruik heeft geen specifieke bemerkingen wat het ter advies voorgelegde ontwerp van koninklijk 
besluit betreft.  
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