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HOOFDSTUK  1: ALGEMENE BEPALINGEN 

B-1.1.  DEFINITIES (IN ALFABETISCHE VOLGORDE) 
 

De met hoofdletter aangeduide begrippen die in dit Boek II worden gebruikt en niet anders 
worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in Boek I, Hoofdstuk 1, 
deel 1.1, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 
Daarnaast hebben de in dit Boek II met hoofdletter aangeduide begrippen de volgende 
betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald: 

 
“Belgische Derivaten”  Derivaten die zijn toegelaten op de door Euronext 

Brussels ingerichte Euronext Derivatenmarkten; 
 

“Euronext Brussels Markt”  De Euronext Brussels EffectenMarkt en de Euronext 
Brussels Derivatenmarkt ; 

 
“Euronext Brussels Effectenmarkt”  De door Euronext Brussels ingerichte Euronext 

Effectenmarkt; 
 

“Euronext Brussels  
Derivatenmarkt”  De door Euronext Brussels ingerichte Euronext 

Derivatenmarkt; 
 

“FSMA” Financial Services and Market Authority (“Autoriteit voor 
Financiële Diensten en Markten” / “Autorité des services 
et marchés financiers”), die maakt zaak van integere 
financiële markten en een behoorlijke behandeling van 
de financiële consument; 

 
“Indices Verordering” Verordering (EU) 2016/1011 van het Europees 

Parlement en van de Raad van 8 juni 2016 betreffende 
indices die worden gebruikt als benchmarks voor 
financiële instrumenten en financiële overeenkomsten of 
om de prestatie van beleggingsfondsen te meten en tot 
wijziging van Richtlijnen 2008/48/EG en 2014/17/EU en 
Verordening (EU) nr. 596/2014, zoals deze kan worden 
gewijzigd of vervangen; 

 
“Noteringsrichtlijn” Richtlijn 2001/34/EG van het Europees Parlement en de 

Raad van 28 mei 2001 betreffende de toelating van 
effecten tot de officiële notering aan een effectenbeurs 
en de informatie die over deze effecten moet worden 
gepubliceerd, zoals deze kan worden gewijzigd of 
vervangen; 

 
“Prospectuswetgeveing” De Wet van 16 juni 2006 op de openbare aanbieding van 

beleggingsinstrumenten en de toelating van 
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde markt, zoals deze kan worden 
gewijzigd of vervangen en, waar relevant, Wet van 11 
juni 2018 op de aanbieding van beleggingsinstrumenten 
aan het publiek en de toelating van 
beleggingsinstrumenten tot de verhandeling op een 
gereglementeerde mark zoals deze kan worden 
gewijzigd of vervangen; 

 
“Rente” Een financieel instrument zoals bedoeld in artikel 57 van 

de Wet van 21 november 2017; 
 
“Rentemarkt” De Euronext markt waarnaar wordt verwezen in Boek II, 

Hoofdstuk 6 en die deel uitmaakt van de Euronext 
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Brussels EffectenMarkt; 
 
“Rentemarktbesluit” Het koninklijk besluit van 14 juni 2005 betreffende de 

Rentemarkt, zoals deze kan worden gewijzigd of 
vervangen; 

 
“Vastgoedcertificaat” De effecten naar waar verwezen wordt in de 

Prospectuswetgeving (artikel 5, §4 van de Wet van 16 
juni 2006 en article 4, 7° van Wet van 11 juli 2018); 

 
“Wet van 21 november 2017” De wet van 21 november 2017 over de infrastructuren 

voor de markten voor financiële instrumenten en 
houdende omzetting van Richtlijn 2014/65/EU, zoals 
deze kan worden gewijzigd of vervangen; 

 
B-1.2.  INTERPRETATIE 
 
B-1201 Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is het bepaalde in Boek I, Hoofdstuk 1, delen 

1.2 tot en met 1.8, van toepassing op dit Boek II. 
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HOOFDSTUK 2: ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT 

DE EURONEXT BRUSSELS MARKTEN  

B-2.1. ALGEMEEN 

B-2101 TOEPASSINGSGEBIED 

 
 Dit Hoofdstuk 2 bepaalt de marktregels die van toepassing zijn op alle door Euronext 

Brussels georganiseerde Gereglementeerde Markten. Deze regels doen geen afbreuk 
aan de Regels bepaald in Boek I, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald. 

 

B-2102 EURONEXT BRUSSELS MARKTEN 

 
 Euronext Brussels richt de Euronext Brussels Effectenmarkt en de Euronext Brussels 

de Euronext Brussels Derivatenmarkt in. Deze markten zijn Gereglementeerde Markten. 
 

B-2103 BEVOEGDE AUTORITEIT 

 
 Euronext Brussels is de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 11, §1 van de 

Noteringsrichtlijn en artikel 5, §2 van de Wet van 21 november 2017.  
 
 In de uitoefening van haar taken met betrekking tot de toelating, tot deopschorting en 

tot de uitsluiting van Financiële Instrumenten, mag Euronext Brussels van of aan de 
Belgische en buitenlandse autoriteiten elke informatie vragen of meedelen die ze of die 
autoriteiten, naargelang van het geval, nodig achten.  

 

B-2104 BEROEPSGEHEIM 

 
 Personeelsleden van Euronext Brussels die meewerken aan de taken van toelating tot 

de verhandeling zijn, met betrekking tot de informatie die ze hebben verkregen tijdens 
de uitvoering van deze taken, gebonden door het beroepsgeheim als bepaald in artikel 
28 van de Wet van 21 november 2017, behoudens de daarin vastgestelde 
uitzonderingen. 

 

B-2105 INDEXEN 

 
 Onverminderd de bepalingen van Indices verodering, bepaalt Euronext Brussels de 

regels, en beslist over de wijzigingen hieraan, inzake de samenstelling en het beheer 
van de indexen die uitsluitend verbonden zijn met Effecten die zijn toegelaten tot de 
verhandeling op een Euronext Brussels Markt, inclusief (zonder beperking) de BEL20®-
index.   
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B-2.2. BIJZONDERE PROCEDURES VAN TOEPASSING OP DE NOTERING VAN EFFECTEN 
 
B-2201 Wanneer een Effect tot de verhandeling wordt toegelaten of in gevallen die met een 

verhandeling vergelijkbaar zijn, kan Euronext Brussels, wanneer ze dit noodzakelijk 
acht, de bijzondere verhandelingsprocedure opleggen, die als volgt verloopt: 
 
(i) Euronext Brussels kan de aan- en verkooporders centraliseren en eisen dat alle 

orders betrekking hebben op een bepaald veelvoud van het betrokken Effect of 
alle orders een limiet vermelden; 

 
(ii) beleggers verplichten slechts één enkel order tegen een bepaalde koers door te 

geven; met dien verstande dat zij verschillende orders kunnen doorgeven op 
voorwaarde dat deze orders verschillende limieten vermelden; 

 
(iii) op basis van het aantal ontvangen orders kan Euronext Brussels beslissen: 
 

(a)  een openingskoers te berekenen op basis van de opgegeven orders; of 
 
(b)  over te gaan tot een eerste verhandeling in het verhandelingsysteem; 

 
(iv) Euronext Brussels kan, in het geval vermeld onder punt (iii) (a), een of meer 

orders verminderen, ongeacht het feit of die orders de openingskoers als limiet 
vermelden, teneinde de verhandeling van de betrokken Effecten te 
vergemakkelijken; 

 
(v) Euronext Brussels kan hogere volatiliteitsdrempels toestaan teneinde de 

verhandeling van de betrokken Effecten te vergemakkelijken. 
 
B-2202 Wanneer Effecten tot de verhandeling zijn toegelaten, maakt Euronext Brussels de 

openingskoers alsook eventuele regels voor de toewijzing van deze Effecten zo snel 
mogelijk bekend. 

 
B-2203  Euronext Brussels kan deze bijzondere procedures verduidelijken in een of meer 

Mededelingen.  
 
 
 
B-2.3. ADMINISTRATIEVE MAATREGELEN  
 
B-2301  In haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit, zoals gestipuleerd in Regel B-2103, kan 

Euronext Brussels de op de toelating tot de verhandeling toepasselijke maatregelen 
zoals voorzien in deel 6.9. van Hoofdstuk 6 van Boek I, nemen in de omstandigheden 
voorzien in dit deel en met het oog op de bescherming van de belangen van de 
beleggers.  

 
B-2302 Naast de maatregelen voorzien in Regel B-2301, kan Euronext Brussels op de toelating 

tot de verhaneling toepasselijke specifieke maatregelen nemen ter verzekering van de 
bescherming van de belangen van de beleggers. In dezer kan zij namelijk: 

 
(i) op eigen initiatief een werkwijze organiseren voor de centralisatie van orders met 

betrekking tot de rechten onthecht van een Effect toegelaten tot de verhandeling; 
 
(ii) op eigen initiatief overgaan tot de toelating tot de verhandeling van rechten 

onthecht van een Effect toegelaten  tot de verhandeling. 
 
B-2303 Naast de maatregelen voorzien in Regel B-2301, kan Euronext Brussel ook, op kosten 

van de Uitgevende Instellingen, overgaan tot de publicatie van: 
(i) het feit dat een Financieel Instrument niet meer voldoet aan de 

toelatingsvoorwaarden tot de verhandeling;  
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(ii) het feit dat de Uitgevende Instelling niet meer voldoet aan de doorlopende 
verplichtingen die voortvloeien uit haar toelating tot de verhandeling. 

 
B-2304 Euronext Brussels informeert de betrokken Uitgevende Instelling van elke maatregel 

genomen ter uitvoering van de Regel B-2302 en B-2303. 
 



 

EURONEXT RULE BOOK – BOOK II: SPECIFIEKE REGELS VOOR EURONEXT BRUSSELS 

 

  
 Page 8 of 14 
  

HOOFDSTUK 3: EURONEXT BRUSSELS EFFECTENMARKT 

 
B-3.1. TOEPASSINGSGEBIED 
 
B-3101 Naast de bepalingen van Boek I, Hoofdstuk 6, bepaalt dit Hoofdstuk 3 de specifieke 

regels die de toelating van Effecten tot de verhandeling op de Euronext Brussels 
Effectenarkt beheersen.. 

 
 Dit Hoofdstuk 3 is niet van toepassing op de Rentemarkt die wordt beheerst door de 

regels waarnaar in Boek II, Hoofdstuk 6 wordt verwezen, tenzij anders bepaald is in 
deze regels. 

 
B-3.2. ROL VAN DE FSMA 
 

B-3201  Euronext Brussels stelt de FSMA in kennis van elke aanvraag tot toelating tot de 
verhandeling. 

B-3202 PROSPECTUS  

 De toelating tot de verhandeling is onderworpen aan het niet uitoefen door de FSMA 

van haar verzetrecht als bepaald in artikel 25, §2, lid 1, laatste zin, van de Wet van 21 

novembre 2017, en de publicatie van elke door de Prospectuswetgeving vereiste 

prospectus. 

 
B-3.3. TOELATINGSVOORWAARDEN  

B-3301 AFWIJKINGEN 

 
B-3301/1 Vrije Verhandelbaarheid. In haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit, kan Euronext 

Brussels afwijken van de vrije verhandelbaarheidsvoorwaarde voorzien in Regel 6205 
voor goedkeuringsclausules die geen verstoring van de markt meebrengen.  

 
B-3301/2 In haar hoedanigheid van bevoegde autoriteit kan Euronext Brussels ook afwijken van 

de toelatingsvoorwaarden voor zover dergelijke afwijkingen algemeen van toepassing 
zijn op alle Issuers die zich in gelijke omstandigheden bevinden. 

 

B-3302 ANDERE EFFECTEN 

 
B-3302/1 Toelatingsvoorwaarden. Vastgoedcertificaten, rechten van deelneming in nstellingen 

voor collectieve belegging en andere bijzondere categorieën Effecten worden 
toegelaten tot de verhandeling op de Euronext Brussels Effectenmarkt onder de 
volgende voorwaarden: 

 
(i)  de algemene voorwaarden voorzien in Hoofdstuk 6 van Boek I; en 
(ii)  elke bijkomende voorwaarde tot toelating die Euronext Brussels bij Mededeling 

kan opleggen. 
 
B-3302/2 Vrijstelling. Euronext Brussels kan afwijken van in Regel B-3302/1 bedoelde 

voorwaarden. De door Euronext Brussels toegestane vrijstellingen worden 
openbaargemaakt en zijn algemeen van toepassing in soortgelijke omstandigheden. 
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HOOFDSTUK 4: [VOORBEHOUDEN] 
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HOOFDSTUK 5: [VOORBEHOUDEN] 
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HOOFDSTUK 6: RENTEMARKT 

B-6000  De Renten worden toegelaten tot de verhandeling en verhandeld op de Rentemarkt 
overeenkomstig de Boeken I en II bepaald in deze Marktregels behoudens 
andersluidende bepaling in het Rentemarktbesluit. 
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HOOFDSTUK 7: [VOORBEHOUDEN] 
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HOOFDSTUK 8: [VOORBEHOUDEN] 
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HOOFDSTUK 9: EURONEXT BRUSSELS DERIVATENMARKT 

[VOORBEHOUDEN]  

 

 

 
 
 


